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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนะแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2559 ฉบับท่ี 1 

 

เมื่อวันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2558 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ใน

การประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดลงมติโดยเอกฉันทผาน

ขอมติ ท่ี 2254 กําหนดตารางเวลาของการเจรจาอยางเปนทางการวาดวยแผน

สันติภาพในซีเรีย เพื่อยุติสงครามกลางเมอืงท่ีอุบัติขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2011 หลังจากท่ี

ประชาชนไดประทวงระบอบเผด็จการเชนเดียวกับท่ีแผกระจายไปในแอฟริกาเหนือ

และตะวันออกกลาง แตถูกรัฐบาลภายใตประธานาธิบดีบาชาร อัล อาสสาด ใชกําลัง

ปราบปรามอยางหนักและโหดรายทารุณ อันนํามาซ่ึงความพินาศอยางใหญหลวงท่ี

เมืองตาง ๆ ท่ัวประเทศ ชาวซีเรียกวา 4 ลานตองอพยพลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบาน 

ชาวซีเรียจํานวนมากตกเปนผูลี้ภัยในประเทศของตนเอง อีกนับลานหลั่งไหลไปยัง

ภูมิภาคยุโรป ไมรวมชาวซีเรียกวา 250,000 คนท่ีถูกฝายรัฐบาลสังหาร ดวยอาวุธ

ตองหามภายใตสหประชาชาติ ท้ัง Barrel bombs กับอาวุธเคมี และบรรดาคนชาติ

เดียวกันท่ีถูกจับกุมและทรมานอยางรุนแรง ปรากฏหลักฐานอยางชัดแจงวา รัฐบาล
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นายอาสสาดฆาลางเผาพันธุ ควรอยางย่ิงท่ีจะมีการดําเนินคดีโดยศาลอาชญากรรม

ระหวางประเทศ 

 ความในขอมติท่ี 2254 ท่ีระบุวา “ผูกอการราย” รวมท้ังรัฐอิสลาม และแนว อัล นุสรา ซ่ึง
ไมอยูในขายไดรับประโยชนจากการหยุดยิง ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแตตนเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 และ
การรุกรบและการปองกันตนเอง กับกลุมดังกลาว อันหมายถึงการโจมตีทางอากาศของ
พันธมิตรท่ีสหรัฐนําและรัสเซีย จะคงดําเนินการตอไป มีความหมายชัดแจง หากประเทศใดไม
เขาใจ ยอมสอเจตนารายวา ประเทศเหลาน้ันตั้งใจจะละเมิดขอมติมาตั้งแตตน และยืนกรานท่ี
จะรวมกับซีเรียและฝายหัวรุนแรงจากอิหรานขัดขวางมิใหสันติภาพบังเกิดข้ึนตามความ
ปรารถนาของประชาคมระหวางประเทศ  

 ผูนําฝายละเมิด น้ันเปนท่ีทราบกันมานานแลววาไดแกรัสเซียภายใตการบัญชาของ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ท้ังน้ี ไมจําตองยอนไปตรวจสอบพฤติกรรมในท่ีตาง ๆ เชนการ
ยึดครองไครเมียและการพยายามรุกรานภาคตะวันออกของยูเครน นับเพียงแตปฏิบัติการของ
กองกําลังทางอากาศของรัสเซียในซีเรียตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2558 โดยไมเวนแตละวันมา
จนถึงวันน้ี (11 กุมภาพันธ 2559) ดวยขออางวา เพ่ือปราบปรามกลุมกอการราย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขบวนการรัฐอิสลามและแนว อัล นุสรา อันเปนการกลาวเท็จอยางชัดแจง 

 ตั้งแตวันแรก ซ่ึงทราบกันวาปฏิบัติการของรัสเซียในบริเวณเมือง Homs ทางตะวันตก
ใกลชายแดนดานเหนือของเลบานอน และ Hama ทางเหนือของ Homs น้ัน  รัสเซียอางวาเปน
ท่ีตั้งของฝายกอการรายในมุมมองของบาชาร อัล อาสสาด แตฝายตอตานรัฐบาลซีเรียช้ีแจงวา 
“กําลังฝายกอการรายมิไดตั้งอยูในบริเวณท่ีถูกโจมตี แตพวกตนและประชาชนท่ัวไปตางหากท่ี
ตกเปนเปา” และประเด็นน้ีแหละไดเปนแบบแผนของการโจมตีท้ิงระเบิดโดยกําลังทางอากาศ
ของรัสเซีย เพราะจุดมุงหมายเบื้องแรกของปูตินท่ีเขาไปปรับปรุงฐานบินท่ีลาตาเกียและฐาน
ทัพเรือท่ี Tartus บนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดแกการชวยใหบาชาร อัล อาสสาด ซ่ึงกําลังจะ
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แยอยูแลวเน่ืองจากเสียดินแดนท่ีเคยครอบครองไปเปนสวนใหญ ใหกลับมาทรงอํานาจไดอีก 
เพ่ือจะไดเปนผูนําซีเรียตอไป 

 ฉะน้ัน เปาหมายของรัสเซียท่ีสนับสนุนแนวทางแกปญหาสงครามกลางเมืองในซีเรีย
ดวยวิถีทางการเมือง อันเปนแนวทางท่ีสหประชาชาติและสหรัฐกับประเทศสวนใหญยึดถือ จึง
เปนเพียงกลลวง เพราะปูตินม่ันใจวาจะสามารถกูสถานการณทางการเมืองในซีเรียไดดวย
วิถีทางการทหารจนถึงข้ันท่ีฝายตอตานรัฐบาลบาชาร อัล อาสสาดถูกบั่นทอนอํานาจในการสู
รบมากพอท่ีจะไมเปนอุปสรรคใหฝายบาชาร อัล อาสสาดครองอํานาจเหนือซีเรียไดตอไป ซ่ึง
รัสเซียไดเสริมสรางกําลังทางทหารท้ังของรัสเซียเอง และกําลังฝายซีเรียและพันธมิตร เชน
อิหรานและเฮซบอลลาห ซ่ึงในปฏิบัติการทุกคร้ัง เคร่ืองบินหลากชนิดของรัสเซียจะเขาไปโจมตี
ท้ิงระเบิดกําลังของฝายตอตานรัฐบาลดวยการ “softening” แนวรบของขาศึก จนแทบจะราบ
คาบแลว จึงจะสงสัญญานใหกําลังภาคพ้ืนดินและยานเกราะของฝายรัฐบาลและพันธมิตร
เคลื่อนเขาไปยึด ประจักษพยานอยางแจงชัดไดแกการรบเพ่ือจะเขายึดนครอาเล็ปโป ท้ังคร้ัง
กอนและท่ีกําลังรุกรบอยูขณะน้ี สหรัฐทราบความเปนไปในสมรภูมิและกลวิธีของรัสเซียเปน
อยางดี แตไมสามารถจะทัดทานรัสเซียได จากการพยายามชักนําใหลาฟรอฟหาทางเปลี่ยน
จุดยืน ดวยการนัดใหทุกฝายท่ีรวมกันอยูใน International Support Group สําหรับซีเรีย ไปพบ
กันท่ีนครมิวนิคในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 กอนหนาน้ันสหรัฐ และพันธมิตรก็ชวยกันกดดัน
รัสเซียใหยุติการทําลายลางฝายตอตานรัฐบาลบาชาร อัล อาสสาดเสียที แม นายลอรอง ฟาบิ
อุส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงจะลาออกจากตําแหนงในอีกไมกี่วันน้ี 
เพ่ือไปดํารงตําแหนงประธานศาลรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศส จะตั้งขอสังเกตสงทายวา นโยบายใน
วิกฤตการณดานซีเรียของสหรัฐ “ยังคลุมเครือ (ambiguous)” และสหรัฐยังไมมีอํานาจตอรอง 
(leverage) เพียงพอท่ีจะชักนําใหรัสเซียเปลี่ยนแนวทางได 

 อยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ไดทวีตขอความเม่ือวันท่ี 
10 กุมภาพันธ วาการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในซีเรียจะมีอยูตอไป ในระยะใกลเคียงกัน 
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นายกรัฐมนตรีเม็ดเวเดี๊ยบของรัสเซียก็ตอวา นางแองเคลา แมรเคิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมันวา
เปนตนเหตุใหปญหาผูอพยพจากซีเรียยุงยากและสับสนข้ึน  ในวันตอมา นายเม็ดเวเดี๊ยบได
ตอบโตนายสโตลเตนเบอรก เลขาธกิารนาโตซ่ึงวิจารณวารัสเซียไดโจมตีพลเมืองซีเรียดวยกําลัง
ทางอากาศเพ่ือชวยฝายบาชาร อัล อาสสาด วา ฝายตะวันตกตางหากท่ีทําใหสงครามเย็นคืบ
คลานไปในทางท่ีจะกลับฟนข้ึนมาอีก   

 โฆษกกาชาดระหวางประเทศ ผูแทนสหประชาชาติ และผูแทนพิเศษของสหรัฐใน
พันธมิตรตอตานไอซิลไดแถลงตัวเลขชาวซีเรียท่ีเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียท่ี
นครอาเล็ปโปวา ไมนอยกวา 500 คน ท่ีตองหลบลี้หนีภัยไปสูบริเวณใกลกับชายแดนตุรกีมี
จํานวนกวา 50,000 คน แตยังไมอาจขามแดนไดเพราะทางการตุรกีไมยอมเปดประตูใหเขาไป
หลบภัยในดินแดนตน เคร่ืองบินรัสเซียไดตามไปโจมตีผูลี้ภัยเหลาน้ี ปรากฏภาพจากโทรทัศน
ระหวางประเทศอันนาสลดใจมาก เด็กผูหญิงท่ีถูกระเบิดท่ีหัวและเหนือตาซายเลือดโชก ไดรับ
การปฐมพยาบาลจากผูท่ีอยูใกลเคียง ทําใหอดยอนคิดถึงภาพการท่ีกําลังทหารรัสเซียโจมตีผูลี้
ภัยและกระทําทารุณกรรมอ่ืน ๆ ในการปราบปรามประชาชนท่ีหลบหนีการโจมตีท่ี Grozny ใน
ระยะเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 ถึงกุมภาพันธ ค.ศ. 2000 จนถูกขอหาอาชญากรรมสงคราม ใน
ซีเรียขณะน้ีก็เชนกัน รัสเซียกับซีเรียก็ถูกสหประชาชาติตั้งขอหาวากระทํา War crimes เพราะ
กําลังสนับสนุนทางอากาศเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการรุกรบภาคพ้ืนดินคืบหนาไปได เมือง
หลายแหง เชนมาดายา ถูกทหารซีเรียปดลอมจนคนจํานวนมากตองตายเพราะขาดท้ังอาหาร
และนํ้า นาย Khaled Khoja ประธาน Syrian National Coalition ซ่ึงหลบหนีไปท่ีนครอิสตันบูล
ในตุรกี กลาวในการใหสัมภาษณคริสเตียน อามันพอรของ CNN วา บัดน้ีชัดเจนแลววา ฝาย
อาสสาดใช “Starvation as a weapon” 

 เม่ือจอหน แครร่ีย พบเซอเก ลาฟรอฟ ในวันน้ี (ท่ี 11 กุมภาพันธ) รัสเซียไดกลาวหาวา 
เคร่ืองบินสหรัฐไดโจมตีฝายบาชาร อัล อาสสาด ในบริเวณนครอาเล็ปโป ซ่ึงรายงานขาวจาก
กระทรวงกลาโหมสหรัฐกลาววา เปนการปนเร่ืองอยางนาละอายใจ เพราะท่ีน่ันไมมีกลุมรัฐ
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อิสลามอยู ท่ีปฏิบัติการมีแตรัสเซียเทาน้ัน ขณะเดียวกันก็มีขาวจากมิวนิค ซ่ึงไมเปนทางการวา 
รัสเซียมีแผนท่ีจะยุติการโจมตีทางอากาศเร่ิมแตวันท่ี 1 มีนาคม ศกน้ี แตมีกระแสขาววา ทาง
สหรัฐโตวา ถาจะหยุด ก็ควรเร่ิมทันที ทําไมถึงชะลอไปนานขนาดน้ัน 

 เทาท่ีพอสรุปไดในช้ันน้ีก็คือ ขอมติคณะมนตรีความม่ันคงท่ี 2254 ไมมีผลมาแตตน แม
สมาชิกถาวรซ่ึงรวมท้ังรัสเซียและสหรัฐจะไดออกเสียงสนับสนุน และนายเซอเก ลาฟรอฟได
แถลงวา กําหนดตารางเวลาท่ีคณะมนตรีระบุไวเปนไปได แตเวลาในเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 
จะผานไปกวาสามสัปดาห ก็ไมปรากฏวาการประชุมจะเร่ิมข้ึน เพราะรัสเซียและรัฐบาล
อาสสาดมิไดเร่ิมการหยุดยิงจนบัดน้ี รัสเซียไดระดมการโจมตีทางอากาศเพ่ือสนับสนุนกําลัง
ภาคพ้ืนดินอยางเขมขนยิ่ง การประชุมสันติภาพ หรือเจนีวา 3 ท่ีขอมติ 2254  กําหนดวาจะเร่ิม
ในระยะตนเดือนมกราคม ศกใหมน้ี ตองเปลี่ยนเปนวันท่ี 25 มกราคม และตองเลื่อนอีกไปเปน
วันท่ี 29 มกราคม เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรของซีเรียประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 
ทําหนาท่ีหัวหนาคณะผูแทน แตฝายตอตานรัฐบาลอาสสาด ไดตั้งเงื่อนไขวา ฝายอาสสาดตอง
ยุติการโจมตีพวกตนกอน แตแลวก็ยินยอมไปยังท่ีประชุม ณ สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดย
ใชวิธี proximity talks ดวยการใหนายสเตฟฟาน เด มิสตูรา เปนคนกลาง การประชุมมิไดมี
ผลคืบหนาแตอยางใด มีแตขาววิกฤตการณดานมนุษยธรรม เชนชาวซีเรียในท่ีตาง ๆ ถูกกําลัง
ของฝายอาสสาดปดทางมิใหคนท่ีกําลังจะตายเพราะไมมีอาหารและนํ้าดื่มเขาไปถึง ดังกรณีท่ี
เมืองมาดายา กวาเจาหนาท่ีบรรเทาทุกขจะเขาไปถึง ก็แทบจะชวยไมไดเทาใดนัก ไมแตเทาน้ัน 
กองกําลังของอาสสาดและพันธมิตร ดวยการสนับสนุนอยางใกลชิดของเคร่ืองบินรัสเซีย ได
เรงรัดการรุกรบทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ดวยความตั้งใจจะยึดพ้ืนท่ีในซีกตะวันตกของซีเรีย
กลับคืนมา จนไปถึงการบุกนครอาเล็ปโป ซ่ึงอาสสาดรูสึกม่ันใจวา กําลังฝายเขาไดเปรียบฝาย
ตรงขามอยางมาก แมจากผลของการสูรบภาคพ้ืนดินและการโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียจะได
ทําลายอาคารสถาน รวมท้ังเมืองเกา ท่ีเปนมรดกโลกดวย ไปจนแหลกลาญสิ้น  
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 ผูแทนพิเศษของสหประชาชาติจึงขอพักการประชุมท่ีเจนีวาไวกอน โดยในวันพฤหัสบดี 
ท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 International Support Group อันไดแกกลุมท่ีหารือกันท่ีกรุงเวียนนา
มาหลายรอบ ไดเปดการประชุมท่ีนครมิวนิคตามท่ีไดนัดหมายกันไว นอกจากสหรัฐและรัสเซีย
แลว มีประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิ อารเบีย คาตาร อิหราน ตุรกี ฝร่ังเศส ยู
เออี และจอรแดน เขาประชุมดวย รวมท้ังหมด 12  ประเทศ แตรัฐบาลซีเรีย และฝายตอตาน 
มิไดอยูในกลุมน้ี 

 การประชุมไดมีตอไปจนดึกมากของวันพฤหัสบดี จึงตกลงกันไดในรูปแบบท่ีเรียกกันวา 
Cessation of hostilities ซ่ึงมิใช “การหยุดยิง” ตามความหมายของขอมติคณะมนตรีความ
ม่ันคงท่ี 2254 แตในทัศนะของนายจอหน แครร่ีย ขอตกลงเปนเพียงความในกระดาษ ตองเฝา
ติดตามดูอยางใกลชิดวามีการดําเนินการจริงสักเพียงใด จึงเปนการพักรบมากกวา แต
สหประชาชาติจะเร่ิมปฏิบัติการทางมนุษยธรรมในวันเสาร ท่ี 13 กุมภาพันธ 2559 และ
ดําเนินการตอไป สวนการพักรบ น้ัน ใน 7 วันคงจะเร่ิม ท้ังน้ีเขาเช่ือวาขอตกลงน้ีมี “potential” 

ท่ีจะนําไปสูความกาวหนาตอไป เพราะชวงท่ีพักรบน้ี จะเปนการสรางความเช่ือม่ัน 
“confidence building” โดยจะมีองคกรกลางเฉพาะกิจเพ่ือติดตามความเคลือ่นไหว  แตดังท่ี
ขาพเจาลําดับเหตุการณมา ฝายอาสสาดขณะน้ีวางตัวราวกับวา เขาจะไดชัยชนะเหนือฝาย
ตอตานแลว อาสสาดม่ันใจพอท่ีจะใหสัมภาษณกับ AFP วาเขาจะยึดดินแดนซีเรียท้ังประเทศ
กลับมาใหไดหมด แตอาจตองเลื่อนเวลาออกไปบาง เพราะเกี่ยวพันกับกําลังในภูมิภาคดวย 
อาสสาดกลาววา “…government forces would try to retake all of Syria ‘without any 
hesitation’, but that the involvement of regional powers meant that ‘the solution will 
take a long time and will incur a heavy price’” เขาถือโอกาสในการใหสัมภาษณ วาขอ
กลาวหาของสหประชาชาติท่ีวา รัฐบาลเขากระทําผิดอาชญากรรมสงคราม น้ัน ไมถูกตอง อันท่ี
จริง กอนหนาน้ีคณะมนตรีวาดวยสิทธิมนุษยชนก็ไดระบุในรายงานวา รัฐบาลซีเรียไดกระทํา
อาชญากรรมตอมนุษยชาติ และกระทําผิดทางอาชญากรรมสงครามดวย 
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 ท่ีนครมิวนิคซ่ึงกําลังมีการประชุมวาดวยความม่ันคง มีคํากลาวหาอยูตลอดมาวา กําลัง
ทางอากาศของรัสเซียไดโจมตีและสังหารประชาชนผูบริสุทธกวาหน่ึงพันชีวิต ตามรายงานของ
คณะผูสังเกตการณชุดหน่ึง คือ The Syrian Observatory for Human Rights ซ่ึงมีศูนยกลาง
อยูในอังกฤษ รายงานเม่ือไมกี่วันมาน้ีวาปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียไดปลิดชีวิตประชาขน
ท่ีไมเกี่ยวกับการสูรบไปแลวอยางนอยท่ีสุด 1,015 คน นายกรัฐมนตรีวาลลของฝร่ังเศสไดตอวา
ผูแทนรัสเซียในขอน้ีเชนกันและขอใหยุติเสียที โดยนายกรัฐมนตรีเม็ดเวเดี๊ยบไดปฏิเสธขอ
กลาวหาในท่ีประชุมดานความม่ันคง สวนนายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ก็ยกประเด็นน้ีมากลาวหาเชนกัน โดยช้ีแจงวาเคร่ืองบินรบของรัสเซียใช
ระเบิดชนิดท่ีเรียกกันวา ‘dumb bombs’ ซ่ึงมักไมถูกเปาท่ีแมนยํา จอหน แครร่ียกลาวเม่ือ
สัปดาหกอนวา ผูหญิงและเด็กกําลังถูกฆาเปนจํานวนมากโดยการโจมตีของรัสเซีย นายเม็ดเว
เดี๊ยบไดโตกลับในท่ีประชุมวา รัสเซียมิไดพยายามจะสําเร็จผลตามเปาหมายเรนลับใด ๆ ใน
ซีเรีย และเสริมวา รัสเซียกําลังพยายามท่ีจะปกปองผลประโยชนแหงชาติของตนเทาน้ัน  (การ
ปะทะคารมดังกลาวระหวางสหรัฐกับรัสเซียในท่ีประชุมวาดวยความม่ันคงท่ีนครมิวนิคเปนไป
อยางรุนแรงไมนอยกวากันในปท่ีแลว อันเปนชวงท่ีสหรัฐกําลังอยูในระหวางการแกปญหาการ
รุกคืบหนาของรัสเซียในยูเครน ซ่ึงหลังจากการประชุมความม่ันคงในฐานะท่ีนายกรัฐมนตรีแอง
เคลา แมรเคิ่ลเปนประธาน ฟรองซัวส ออลลองด  ประธานาธิบดีฝร่ังเศส  แมรเคิ่ล 
ประธานาธิบดีปูติน และประธานาธิบดีปอโรเชนโกของยูเครน ไดไปประชุมปญหายูเครนท่ี
เบลารุส แบบมาราธอนนาน 17 ช่ัวโมง จนสามารถจัดทําขอตกลง  ม้ินสก 2   ซ่ึงรายละเอียดมี
อยูในรายงานของขาพเจาสําหรับเดือนกุมภาพันธ 2558   ในชวงน้ันเชนกัน มีความเคลื่อนไหว
ทางการทหารท้ังของนาโตและของรัสเซีย และปรากฏความตึงเครียดในบริเวณบอลติคกับ
ยูเครนตะวันออก ในระยะน้ี ท่ีไดกลาวถึงคําแถลงของนายเม็ดเวเดี๊ยบกับฝายนาโต เกี่ยวกับ
การคืบคลานไปสูสภาวะสงครามเย็นคร้ังใหม  นายพล Phillip Breedlove ผูบัญชาการทหาร
สูงสุดของสัมพันธมิตรนาโต ไดโตวา ประเด็นสงครามเย็นรอบใหมเปนคํากลาวของรัสเซีย ซ่ึง
นาโตมิไดเห็นวาเปนเชนน้ัน  รัสเซียตางหากท่ีเคลื่อนกําลังไปในท่ีตาง ๆ รวมท้ังกองพลขีปนาวุธ
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ท่ีคาลินินกราดและกําลังรบอ่ืน ๆ ในขณะท่ี นาโตมิไดทําการใด ๆ นอกเหนือจากการตั้งรับ ใน
ฐานะท่ีเปนสัมพันธมิตรเพ่ือรวมปองกันตามปกติ) 

 ตามรายงานขาวในวันเสาร ท่ี 13 กุมภาพันธ กองกําลังภาคพ้ืนดินของฝายรัฐบาล
อาสสาดยังคงรุกคืบหนาในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครอาเล็ปโป การสนับสนุนทาง
อากาศมีอยูบาง โดยเคร่ืองบินของรัฐบาลซีเรีย แตสําหรับกําลังทางอากาศของรัสเซีย ซ่ึง
ประกอบดวยเคร่ืองบินประจัญบานและโจมตีท้ิงระเบิดทันสมัยยิ่งและยังมีขีปนาวุธวิถีไกลจาก
เรือรบท่ีอยูในทะเลแคสเปยนยิงขามอิหรานมายังเปาหมายในซีเรีย ก็พยายามจะโจมตีไอเอส
และอัล นุสรา เพ่ือใชเปนขออางวารัสเซียไดเล็งเปาไปยังกลุมกอการรายท่ีแทจริงเหมือนกัน แต
เช่ือวา อาสสาด ดวยความสนับสนุนของรัสเซีย คงจะพยายามยึดพ้ืนท่ีทางตะวันตก ไปจนถึง
ชายแดนตุรกี อันเปนความเคลื่อนไหวท่ีตองติดตามขาวตอไป วาเม่ือครบ 7 วันแลว รัสเซียจะ
ใชกลวิธีใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพราะท้ังหมดข้ึนอยูกับประธานาธิบดีปูติน  ซ่ึงคงจะไมเห็น
ความจําเปน ในเม่ืออยูในฐานะไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรในตะวันออกกลางแลวเชนน้ี หาก
เหตุการณไมพลิกผันเปนอยางอ่ืน ความสําเร็จในการกูฐานะของบาชาร อัล อาสสาดจนเปด
โอกาสใหเขากลับมาเปนขาวในฐานะประธานาธิบดีแหงซีเรีย หลังจากท่ีตองเก็บตัวอยูเงียบ ๆ 
มานาน จนเม่ือมีทางจะเขมแข็ง และเดินทางไปนอกกรุงดามัสคัส และไปรายงานตัวกับ
ประธานาธิบดีปูตินในวังเครมลิน ท่ีเปนเชนน้ันได ก็เพราะบารมีและกําลังรบของรัสเซียภายใต
ปูติน ซ่ึงแผไปในดินแดนของซีเรียในวงกวางยิ่งข้ึนเปนลําดับ โดยเขาใจวาคงจะเดินทางไปจาก
ฐานบินลาตาเกียดวยเคร่ืองบินของรัสเซีย อันเปนการเดินทางออกนอกประเทศคร้ังแรก
หลังจากเกือบ 4 ป นับแตเกิดสงครามกลางเมืองในป ค.ศ. 2011  

 เกม REALPOLITIK เชนน้ี ฝายตะวันตกไมสามารถจะเลนไดอยางไดผล เพราะตั้งแต
ตน ประธานาธิบดีโอบามาไดกลาวตอหนาสื่อมวลชนท่ีทําเนียบขาว วาไดตักเตือน
ประธานาธิบดีปูตินแลววา อยาเขาไปแทรกแซงในซีเรีย เพราะจะลงเอยดวยการ “จมปลัก” 

(quagmire) ซ่ึงโอบามาคงจะหมายถึงบทเรียนท่ีลมเหลวอยางหนักของสหภาพโซเวียตในการ
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สงทหารเขาไปในอัฟกานิสถาน และความตกต่ําของการเศรษฐกิจรัสเซียท่ีเขาไปยึดครองไคร
เมียและยูเครน ท่ีถูกซํ้าเติมดวยราคานํ้ามันท่ีต่ําลงอยางมากเปนประวัติการณ คือเหลืออยู
ประมาณ 30 ดอลลารตอบารเรล  ไมแตเทาน้ัน แมสหรัฐจะสามารถรวบรวมพันธมิตรในการ
ตอตานไอซิลไดหลายสิบประเทศ แตความขัดแยงระหวางประเทศพันธมิตรก็เปนอุปสรรค
สําคัญ ดังเชนในกรณีระหวางตุรกีกับชนกลุมเคิรด ท้ัง ๆ ท่ีสหรัฐเห็นวาเคิรดเปนนักรบท่ี
สามารถและเช่ือถือได แตตุรกีก็เรียกชาวเคิรดบางกลุม เชน YPG และ PKK วาเปนกลุมกอการ
รายท่ีมุงแบงแยกดินแดน และตุรกีก็ไดโจมตีชนกลุมน้ีเม่ือวันเสาร ท่ี 13 กุมภาพันธ คือเม่ือวาน
น้ี และโจมตีตอในวันอาทิตยท้ัง ๆ ท่ีบริเวณท่ีถูกโจมตีอยูใกล ๆ กับนครอาเล็ปโป (Aleppo) 
เมืองใหญท่ีสองของซีเรีย  ซ่ึงเปนศูนยกลางของสงครามกลางเมืองในซีเรีย และจากเหตุการณ
ท่ีทราบกัน การท่ีตุรกีไดยิงเคร่ืองบินรบของรัสเซียตกเปนเหตุผลท่ีปูตินไดสรางเสริมกําลังรบ
อยางมากในซีเรีย รวมท้ังกองกําลังขีปนาวุธสมรรถนะสูง นอกเหนือจากเคร่ืองบินรบทันสมัย 
รวมท้ังซูกอย 35 และปอมบินท้ิงระเบิด  ซ่ึงสวนใหญยังไมเคยทดสอบในการสงครามจริงมา
กอน ท่ีควรแกการสังเกตก็คือ ตุรกีเองถูกปูตินขมขูเสียจนตองหลีกเลี่ยงการใชเคร่ืองบินในการ
ตอตานกลุมกอการราย เพราะปูตินไดสั่งการใหเคร่ืองบินโจมตีท้ิงระเบิดของตน ตองมีเคร่ืองบิน
ขับใลกระหนาบเพ่ือคุมครอง เม่ือวันศุกรท่ีผานมา ตุรกีไดอนุญาตใหเคร่ืองบินของซาอุดิ อาร
เบียมาตั้งฐานปฏิบัติการในซีเรียและอิรัก ณ ฐานบิน Incilik อีกดวย ประเทศจากอาวท่ีประกาศ
วาจะสงกําลังภาคพ้ืนดินไปในซีเรีย เชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกับซาอุดิก็ตั้งเงื่อนไขวา สหรัฐ
จะตองเปนแกนนําของกองกําลังผสมเหลาน้ี เพราะทราบกันดีวา สหรัฐจะไมสงทหาร
ภาคพ้ืนดินไปปฏิบัติการในซีเรีย ตามความจริง ประเทศเหลาน้ีมักใชวิธีการอุดหนุนฝายตอตาน
รัฐบาลอาสสาดดวยเงินมาตลอด ท้ังหลายท้ังปวงน้ีไดสรางความนอยใจใหกับกลุมตอตาน
รัฐบาลอาสสาดอยางมาก ซ่ึงปญหาน้ี รัสเซียทราบดี แตเม่ือไมกี่วันมาน้ี ซาอุดิอารเบียได
ประกาศเร่ิมการซอมรบโดยมีประเทศอิสลามท่ีเปนพันธมิตรกันรวมดวยอีก 20 ประเทศ เพ่ือ
เตรียมไวตอตานไอซิลหรือแดช (Daesh)  
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 สภาวะอันนาหนักใจแกสหรัฐดังกลาวมาน้ี ย่ิงนาหวงกังวลขึ้นอีกเมื่อคํานึงถึง

ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะอยางย่ิงในคาบสมุทรเกาหลี 

 ไมนานหลังจากท่ีเกาหลีเหนือไดทดลองระเบิดท่ีอางวา เปนระเบิดไฮโดรเยน ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และประเทศช้ันนําในโลกตางไมวางใจ ประเทศไทยเองก็
ไดแถลงแสดงความวิตกวาภัยคุกคามสันติภาพในโลก พึงไดมีการรับฟง และหวังวา การ
ประชุม 6 ประเทศจะเปนทางผอนคลายความตึงเครียดไดทางหน่ึง 

 อีกไมกี่วันตอมา เกาหลีเหนือก็ประกาศวา กําลังจะยิงจรวดนําไปสงยานอวกาศเพ่ือ
สํารวจสภาวะอวกาศ และหลังจากน้ันก็รนกําหนดข้ึนมาเปนวันอาทิตย และในท่ีสุด ก็ไดสง
จรวดข้ีนไป ประเทศภายนอกตางแถลงวา เปนกลวิธีทดลองขีปนาวุธระยะไกลเพ่ือจะใชติดหัว
รบท่ีคงจะพยายามทําใหขนาดเล็กลง สหรัฐและประเทศใกลเคียงในเอเชียตะวันออกไดนําเร่ือง
เขาสูท่ีประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประขาขาติ ซ่ึงไดมีขอมติกอนหนาแลว
หลายฉบับ โดยกําหนดมาตรการคว่ําบาตรในหลายประการ อันท่ีจริงรัสเซียกับจีนก็ไมเห็นดวย
กับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือ แตในขณะท่ีหลายประเทศไดประณามเกาหลีเหนือ เชนเดียวกับ
ขอมติคณะมนตรีความม่ันคง ญ่ีปุนไดแถลงเพ่ิมวา การกระทําของเกาหลีเหนือ “is absolutely 
intolerable and a clear violation of many UNSC resolutions” แตจีนใชเพียงคําวา 
“regrets” เพราะจีนเปนคูคาใหญท่ีสุดของเกาหลีเหนือ สําหรับสหรัฐ น้ัน ทําเนียบขาวได
ประณามและวาจะติดตั้งระบบตอตานขีปนาวุธ Staad ซ่ึงสกัดขีปนาวุธไดในระดับสูง อันเปน
ระบบท่ีจีนไมประสงคใหสหรัฐมีไวในบริเวณใกลกับตน แตในท่ีสุด สหรัฐก็แถลงขาววา ได
ติดตั้งระบบ Patriot เพ่ือตอตานขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในเกาหลีใต สวนในญ่ีปุน น้ัน ได
ติดตั้งระบบไวกอนหนาน้ีแลว 

 สวนเกาหลีใต น้ัน นอกจากการเพ่ิมจํานวนลําโพงท่ีสงเสียงขามเขตปลอดทหารเขาไป
ตามแผนรุกในทางจิตวิทยาและการโฆษณาชวนเช่ือแลว ยังไดใหผูคุมงานท่ีเขตอุตสาหกรรมเค
ซองเดินทางกลับมาทางใตและเลิกจายคาจางคนงานท่ีเปนชาวเกาหลีเหนือหลายหม่ืนคน ซ่ึง
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เทาท่ีเปนมาเกาหลีใตจายเงินประมาณ 100 ลานดอลลารเปนคาจางคนงานทองถิ่นผานรัฐบาล
เกาหลีเหนือ แตเกาหลีเหนือจะจายตอใหคนงานเทาไหรไมทราบชัด ท่ีนาสังเกตไดแกการท่ี
ประธานาธิบดีเกาหลีใตเดินทางไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีสี จ้ิน ผิง ในเหตุการณลาสุด 
โดยประธานาธิบดีสีไมเคยพบกับนายคิม จอง อุนของเกาหลีเหนือจนบัดน้ี 

 เกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมเคซองน้ี เม่ือเกาหลีใตถอนตัวกลับประเทศ เกาหลีเหนือไดสั่ง
การใหทหารเขาไปยึด  

 สหรัฐเองคอนขางเปนหวงสถานการณในคาบสมุทรเกาหลีมาก เพราะปจจุบันนายคิม 
จอง อุนดูจะมีปญหากับผูใกลชิดระดับสูงมากข้ึนเปนลําดับ และเพ่ือความดํารงอยูในอํานาจ
ของตนเอง จึงไดกําจัดบุคคลระดับสงูไปแลวหลายคน เกือบท้ังหมดถูกประหารชีวิต ลาสุดมี
รายงานวา พลเอก Ri yong-yil ผูบัญชาการทหารสูงสุด ถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตเม่ือ
สัปดาหน้ี กอนหนาน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ถูกขับออกจากตําแหนงและอาจจะถูก
ประหารไปแลวก็ได ขาวคราวการไรเสถียรภาพในเกาหลีเหนือเปนเหตุใหวงการภายนอกไมสูจะ
ม่ันใจสถานการณในคาบสมุทรเกาหลีอยางยิ่ง เน่ืองจากในไมชา จะมีการประชุมใหญของ
พรรคแรงงาน/คอมมิวนิสต และมีขาววาเกาหลีเหนือจะปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากท่ีเปน 
Command Economy เปนระบบอ่ืน แตเร่ืองน้ียังมิไดรับการยืนยันจากแหลงขาวของเกาหลีใต 

 เม่ือไมกี่วันมาน้ี ไดยินวานายคริสโตเฟอร ฮิลล อดีตผูชวยรัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐใน
กิจการเอเชีย-แปซิฟกเสนอใหใชความพยายามใหมีการประชุม 6 ฝายในโอกาสแรก แตก็เห็น
วา อาจจะยากหนอย เพราะเกาหลีเหนือยังไมสงสัญญาณใด ๆ วาจะใหมีการประชุมดังกลาว
หรือไม และจีนก็หางเหินกับเกาหลีเหนือมานาน 

 ในรายงานของขาพเจาตั้งแตปลายปท่ีแลว ขาพเจาไดนําเสนอความรูสึกของผูท่ีหลบหนี
มาจากเกาหลีเหนือ ซ่ึงดูจะมองอนาคตของเกาหลีเหนือไปในทางรายวา คิม จอง อุนคงจะถูก
โคนอํานาจ ดวยเหตุผลตาง ๆ กัน และหลังจากน้ัน อะไรจะเกิดข้ึน นอยคนจะสามารถ
คาดหมายได ขอท่ีนาหวงก็คือเกาหลีเหนือมีกําลังทหารอยูมาก กับมีกองกําลังรบพิเศษท่ีนา
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เกรงขามมิใชนอยนอกจากน้ี เกาหลีเหนือท่ีมีผูนําซ่ึงดอยวุฒิภาวะ มีความรูสึกไมไววางใจคน
อ่ืน ๆ อยูตลอดเวลา แตมีอาวุธนิวเคลียร และจรวดนําสงอยูในครอบครองในอนาคตอันใกล 
เปนภัยมืดท่ีนาหวงกังวลยิ่ง 

   

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2559 ฉบับท่ี 2 

 

 เมื่อวันศุกร ท่ี 19 กุมภาพันธ โทรทัศนไทยรัฐไดเสนอขาววา สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทย ไดแจงเตือนทางการไทยวา ไอเอสอาจมากอ

การรายในกรุงเทพฯ และไดยอนกลาวถึงการท่ีหนวยตอตานขาวกรองของรัสเซีย 

(FSB) ไดประสานผานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในระยะตนเดือนธันวาคม 2558 แจง

เตือนความเปนไปไดในการกอเหตุรายของกลุมไอเอส ตอผลประโยชนของรัสเซียใน

ประเทศไทย และของกลุมพันธมิตรในไทย โดยระบุวาชาวซีเรีย 10 รายท่ีเก่ียวของกับ

รัฐอิสลามหรือไอเอส ไดเดินทางเขาไทยแลวระหวางวันท่ี 15-31 ตุลาคม 2558 และได

แยกเดินทางไปพัทยา 4 ราย ภูเก็ต 2 ราย และอีก 2 รายไมทราบวาอยูท่ีใด มี

รายละเอียดปรากฏในรายงาน พรอมขอสังเกตของขาพเจาประจําเดอืนธันวาคม 2558 

แลว น้ัน 

 รายงานขาวท่ีมีแหลงท่ีมาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในไทย มีรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในหนังสือพิมพ “มติชน” ฉบับวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2559 (หนา 5) วา “เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 

ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร) รายงานขาวแจงวา พล ต.ต. ชาติชาย แดงเยี่ยม รองผู

บัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (รอง ผบช สตม.) ปฏิบัติราชการแทน ผบช สตม. ลง

นามในหนังสือคําสั่งเลขท่ี 0029.322/467ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ผบช.สตม.ท่ีปรึกษา 

(มค.) และรอง ผบช.สตม. เพ่ือทราบและดําเนินการตามหนังสือกองบัญชาการสันติบาล 

(บช.ส.) ลับดวน 0028.(9)/32 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2559 ตามสั่งการ ผบ.ตร. ลงวันท่ี 29 

มกราคม 2559  ท้ังน้ี หนังสือของ บช.ส. ระบุวา เน่ืองดวยไดรับการแจงเตือนจากท่ีปรึกษา
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พิเศษ สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย SPECIAL ASSISTANT 

(SA) ถึงความเปนไปไดในการกอเหตุในประเทศไทยของกลุมกอการรายเพ่ือโจมตีแหลงชุมชน

สาธารณะ อาทิ หางสรรพสินคา แหลงทองเท่ียว สถานบันเทิง รถไฟฟาใตดิน (MRT) และ

รถไฟฟา (BTS) เน่ืองจากแผนการขยายพ้ืนท่ีอิทธิพลของกลุมไอเอสท่ีแพรอิทธิพลมายัง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อินโดนีเซีย  มาเลเซีย) ซ่ึงอาจเคลื่อนไหวใกลประเทศไทย

มากข้ึน จึงกําชับใหปฏิบัติตามหนังสือ สตม.ลับ ดวนท่ีสุด ท่ี 0029.122/400 ลงวันท่ี 5 

กุมภาพันธ 2559 พรอมท้ังแจงเตือนภาคเอกชนในพ้ืนท่ีใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

อยางเขมงวด ในการประสานการปฏิบัติควรระมัดระวังขอมูล ใหใชวิธีการอางอิงสถานการณ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย และใหพิจารณาพรอมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาติโดยเครงครัด กรณีมีเหตุสําคัญเรงดวน หรือมีขอมูลขาวสาร

สําคัญ ใหมีการตรวจสอบขอมูลใหชัดเจน ครบถวนสมบูรณ 

 พล.ต.อ. ศรีวราห รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร. กลาววาทางการขาวยังไมพบวามีกลุม

ไอ เอสเขามาเคลื่อนไหวในประเทศไทย และไมมีเหตุบงช้ีวา จะเกิดเหตุการณรุนแรงข้ึนจาก

สถานการณความรุนแรงท่ัวโลกทําใหไทยปองกันทุกภาคสวนอยางเต็มท่ีและไมประมาท 

เจาหนาท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากพบความเคลื่อนไหวตองรีบแจง รวมถึงฝาก

เตือนประชาชนหากพบความผิดปกติตองแจงเจาหนาท่ี 

 พล.ต.อ. ศรีวราหกลาววา อยางไรก็ตามไดออกคําสั่งมาตรการปองกันการกอการราย 

และการกอวินาศกรรม โดยแจงเตือนไปยังทุกหนวยงานใหรวมปองกันสถานท่ีสําคัญ แหลง

ทองเท่ียว หางสรรพสินคา แหลงคมนาคม สนามบิน นอกจากน้ีไดจัดกําลังฝายสืบสวนลงพ้ืนท่ี

หาขาวความเคลื่อนไหวบุคคล ท่ีเปนเปาหมายท้ังคนไทยและชาวตางชาติ รวมท้ังตั้งจุดตรวจ

จุดสกัดตรวจคนบุคคลและพาหนะตามสถานท่ีสําคัญ และแหลงชุมชน สวนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต เช่ือวาจะไมมีชองโหวใหผูกอการรายแทรกซึมมาสรางสถานการณ” 
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 การขาวท่ีตางประเทศแจงเตือนมาน้ันมีประโยชน ควรแกการสืบสวนวาเปนจริงตามขาว
สักเพียงใดและในขณะเดียวกันควรดําเนินการติดตามความเดลื่อนไหวท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน
อยูตามท่ีใชกันวา 24/7  คือทุกวันในสัปดาหตลอด 24 ช่ัวโมง เพราะภัยของการกอการราย
มักจะไมมาอยางเปดเผย และมักจะไมมีสัญญาณเตือนลวงหนา   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปฏิบัติการของรัฐอิสลามหรือไอเอส ซ่ึงมีกลวิธีซับซอนหรือไมก็อาศัยคนท่ีอยูในประเทศท่ีเกิด
เหตุ หรือในประเทศใกลเคียงท่ีผานเขา-ออกไดโดยเสรีอยูแลว ดังท่ีเกิดในการสังหารหมูหัวหนา
และกองบรรณาธิการนิตยสาร Charlie Hebdo กลางกรุงปารีสเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2558 และ
การโจมตีคร้ังใหญกลางกรุงปารีสอีกเชนกันเม่ือวันศุกร ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ทําใหคน
เสียชีวิตประมาณ 130 คน บาดเจ็บอีกหลายรอย หรือไมก็ใชคนของเครือขาย เชนกรณีท่ีเกิด
กลางกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 14 มกราคม ศกน้ี  ยิ่งเปนปฏิบัติการท่ีเรียกกัน
วา Lone Wolf ซ่ึงกระทําเพราะไดแรงบันดาลใจมาโดยทางใดทางหน่ึง อันยากมากตอการท่ีจะ
เฝาระวังปองกัน เชนกรณีท่ีอุบัติข้ึน ณ เมืองซานเบอรนาดิโน มลรัฐแคลิฟอรเนียใน
สหรัฐอเมริกา ท่ีกลาวถึงสาเหตุเพียงเทาน้ี ก็เพราะทางการสหรัฐทราบภายหลังเหตุการณวา
ฝายภริยาไดโทรศัพทสงขอความลงใน Facebook อันเปนสื่อสังคมไปแสดงความช่ืนชมตอผูนํา
ของไอเอสกอนท่ีจะไประดมยิงสังหารหมูรวมกับสามี แตขอความโดยละเอียดและพฤติกรรม
ของฝายชายคาดวาจะเปนเชิงรหัสลับซ่ึงอยูในเคร่ือง IPHONE ท่ี FBI พยายามขอทางเขารหัส
ลับจาก Apple แตยังไมสําเร็จ เพราะทางบริษัทไมยินยอม เพราะเฉพาะ IPHONE เทาน้ันท่ีมี
เพียงไมกี่คนสามารถจะเขาถึงขอมูลได และเพราะลักษณะพิเศษน้ี อาชญากรและผูท่ีมีเจตนา
จะกระทําผิดจึงนิยมใชเคร่ืองเฉพาะแบบน้ีเพ่ือปกปดขอมูลสวนตัว แตผูใชท่ัวไปอาจจะไมทราบ 
feature น้ีซ่ึงมีจํานวนหลายลานคนท่ัวโลก กรณีน้ียังยุงยากมากเพราะทางบริษัทอางวา หาก
ยอมเปดทางใหเขาถึงรหัสลับ ซ่ึงหมายถึงทางบริษัทจะตองจัดทํา software ข้ึนใหมเพ่ือการน้ี
โดยเฉพาะ อันจะเปนการละเมิดความเปนสวนตัวของคนจํานวนมากและถือวาขัดตอเสรีภาพ
ในการสื่อสาร (Freedom of Speech) ซ่ึงไดรับการประกันภายใตรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
ประเด็นน้ี จึงอาจตองตอสูกันในศาลจนถึงข้ันศาลสูงสุด (Supreme Court) ท่ีบัดน้ีมีเสียงก้ํากึ่ง
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กัน เน่ืองจากการถึงแกอนิจกรรมเม่ือไมกี่วันมาน้ีของผูพิพากษา Scallia ซ่ึงเปนฝายอนุรักษ
นิยม ในสวนประชาชนท่ัวไป น้ัน เสียงแตกออกเปนสองฝายอันเกือบจะเทากัน สําหรับหัวหนา
ฝายบริหารสูงสุดของสื่อสังคม เชนเจาของ Facebook Twitter ฯลฯ สนับสนุนบริษัท Apple มี 
Bill Gates CEO ของ Microsoft เทาน้ันท่ีเห็นวา Tim Cook ของ Apple นาจะหาทางรอมชอม
กับฝายกฎหมายของรัฐ ในขณะน้ี จึงไมอาจทราบไดวา จะมีทางออกอยางใด ลาสุด 
ผูอํานวยการ FBI ไดไปช้ีแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนตอคณะกรรมาธิการพิเศษของสภา 

 สําหรับการแจงเตือนทางการไทยจากรัสเซีย น้ัน ขาพเจาไดตั้งขอสังเกตไวในรายงาน
เดือนธันวาคม 2558 แลววา นาสงสัยเจตนาในการแจง ซ่ึงเจาะจงวา คนของไอเอสท่ีจะมากอ
เหตุรายตอผลประโยชนของรัสเซียกับผลประโยชนของประเทศพันธมิตรในกรุงเทพฯ เปน “ชาว
ซีเรีย” 10 คน คําเตือนของรัสเซียมิไดแยกใหชัดวาเปนชาวซีเรียท่ีสนับสนุนบาชาร อัล อาสสาด 
(Bashar al-Assad) หรือฝายตอตาน ซ่ึงรัสเซียไดโจมตีท้ิงระเบิดฝายตอตานอยางหนักยิ่งทุก
วัน-คืนมาตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2558 จนทุกวันน้ี การอางผลประโยชนของประเทศพันธมิตร
ท่ีรวมตอตานไอเอสในขอน้ี ก็ไมตรงกับขอเท็จจริง เน่ืองจากประเทศพันธมิตรเหลาน้ีมิไดเห็น
ดวยกับการท่ีรัสเซียไดถลมกลุมตอตานรัฐบาลบาชาร อัล อาสสาดตลอดมา จะโจมตีกลุมไอ
เอสและแนว อัล นุสรา ซ่ึงเปนผูกอการรายจริง ก็เปนสวนนอย ท่ีสําคัญก็คือรัสเซียไดโจมตีฝาย
ตอตานรัฐบาลบาชาร อัล อาสสาดมาอยางหนักหนวง โดยจงใจละเลยขอมติคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงสหประชาชาติ ท่ี 2254  เม่ือเดือนธันวาคม ซ่ึงรัสเซียไดรวมรางและลงมติท่ี
กําหนดใหมีการหยุดยิงในซีเรียในตนเดือนมกราคม 2559 ตอมารัสเซียไดใหการสนับสนุน 

ปฏิบัติการภาคพ้ืนดินของอาสสาดและกลุมหัวรุนแรงจากอิหรานกับเฮซบอลลาหเพ่ือใหยึด
ดินแดนท่ีถูกฝายตอตานและกลุมกอการรายยึดไป กลับมาอันจะเปนการเสริมอํานาจตอรอง
ใหกับอาสสาดในการเจรจา ท่ีจะนําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนผานสําหรับซีเรีย หลังจากท่ี
รัสเซียโจมตีท้ิงระเบิด โดยไมหยุดยั้ง จนสหรัฐและพันธมิตรใน International Support Group 

ตองประชุมดวนท่ีกรุงเวียนนา ซ่ึงรัสเซีย อิหราน ซาอุดิอารเบีย จอรแดน ยูเออี และประเทศกลุม 
GCC รวม 12 ประเทศเขารวมดวย และตกลงกันใหมีการพักรบ (Cessation of Hostilities) 
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ในหน่ีงสัปดาห กับเร่ิมตนโดยเร็วท่ีสุดใหมีการลําเลียงเคร่ืองอุปโภคและบริโภคบรรเทาทุกข 
เพราะทหารของอาสสาดไดปดลอมเมืองตาง ๆ  กวา 7 แหงมิใหไดรับนํ้าและอาหาร โดยใช 
Starvation เปนอาวุธ ซ่ึงกวาจะเคลื่อนขบวนรถขนสงเขาไปไดก็เกือบจะครบ 7 วัน ประชาชน
จํานวนมากตองอดอาหารจนตายหรือปางตาย ดังตัวอยางท่ีเมืองมาดายาท่ีปรากฏภาพ
แพรกระจายไปท่ัวโลก ตลอดระยะเวลา 7 วัน ภายใตขอตกลงเวียนนาดังกลาว รัสเซียไดถือ
โอกาศเรงรัดปฏิบัติการทางอากาศโดยไมหยุดยั้ง โดยไดโจมตีท้ิงระเบิดโรงพยาบาล 2 แหงซ่ึงมี
ผูแทนของแพทยไรพรมแดน (Medecin Sans Frontier-MSF) ปฏิบัติงานอยูดวย และโรงเรียน
อีก 2 แหงในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ใกลนครอาเล็ปโป ซ่ึงไดมีการรุกรบใหญมา
กอนแลวแตยังยึดไมได ทําความเสียหายและพังทลายตออาคารสถาน บานเรือนของประชาชน
พลเรือน สถานพยาบาลจํานวนมาก รวมท้ังเมืองโบราณท่ียูเนสโกเคยข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 
พฤติกรรมของรัสเซียซ่ึงไมแยแสกับขอตกลงใด ๆ ท่ีรัสเซียไดรวมรับดวย แตกลับไปกระทําการ
ซ่ึงเปนอาขญากรรมสงครามอยางแจงชัด  

 นายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐจึงพยายามหวาน
ลอมนายเซอเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซียใหหยุดยิงอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือใหปฏิบัติการทางมนุษยธรรมเดินหนาตอไปอยางเรงดวนเพ่ือชวยชีวิตมนุษย ใน
ท่ีสุด ท้ังสองฝายก็ไดทําความตกลงอีกฉบับกําหนดใหมีการยุติการรบในซีเรีย โดยยกเวนไอเอส
และอัล นุสรา ซ่ึงทุกฝายจะรวมกันปราบปราม โดยกําหนดให”เสียงปนจากทุกฝายเงียบลง” ใน
เวลา 24.00 น. ตามเวลาในซีเรีย วันศุกร  ท่ี 26 กุมภาพันธ ท่ีจะถึงน้ี เพ่ือใหขอตกลงเปน
รูปธรรมมากข้ึนและตรวจสอบไดโดยคณะทํางานพิเศษเฉพาะกิจ ประธานาธิบดีโอบามาจึงได
โทรศัพทไปย้ําความจําเปนเรงดวนกับประธานาธิบดีปูตินเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ ศกน้ี เม่ือคืน
วันท่ี 22 กุมภาพันธ ปูตินไดแถลงขอตกลงหยุดยิงในซีเรียทางโทรทัศน  โดยถือเปนขอตกลง
เฉพาะกาล (Partial Truce) ทําใหหลายฝายเขาใจวาเปนความริเร่ิมจากเขา แตปรากฏวา ใน
คืนกอนหนาไดมีการเตนระบําดวยวัยรุนจํานวนมาก นําโดยหัวหนาเยาวชนในพรรคของปูติน 
ซ่ึงชูปายวา โอบามาเปนฆาตกรหมายเลข 1 ของโลก โดยไดฆาคนไปโดยเฉลี่ยเดือนละ 830 
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คน (วันละหรือเดือนละ ขาพเจาไมแนใจ เพราะไดเห็นการเตนระบําและปายซ่ึงเยาวชนรัสเซียชู
ข้ึนประกอบการเตนจากรายงานขาวทางโทรทัศนของ CNN ซ่ึงเสนอขาวโดยนาย Matthew 
Chance  นักขาวประจํากรุงมอสโก) 

 ผลจะเปนประการใดยากท่ีจะคาดเดา ตองใหเวลาเปนเคร่ืองพิสูจน เพราะอาจจะมีเหตุ
สับสนไดเน่ืองจากกลุมไอเอสและกลุมอัล นุสรา ซ่ึงไมอยูใตความตกลง อาจจะระดมยิงหรือจุด
ระเบิดพลีชีพท่ีเมืองฮอมและท่ีชานเมืองของกรุงดามัสคัส เชนท่ีไดกระทําเม่ือวันเสารท่ี 20 และ
วันอาทิตย ท่ี 21 กุมภาพันธ ทําใหพลเมือง 226 คนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกมาก  ท่ีให
รายละเอียดเชนน้ี ก็เพ่ือจะไดกลาวถึงความคืบหนาจากรายงานในฉบับท่ี 1 กอนหนาน้ีเกี่ยวกับ
ความพยายามยุติปญหาสงครามกลางเมืองในซีเรียซ่ึงเร่ิมข้ึน ณ สหประชาชาติ ท่ีนครเจนีวา
เม่ือวันท่ี 29 มกราคม แตตองพักไปเน่ืองดวยรัสเซียและซีเรียใตอาสสาดไมยอมหยุดโจมตีและ
รุกรบ แตในขณะเดียวกันก็เพ่ือประกอบแนวติดของขาพเจาวา คําเตือนจากรัสเซียท่ีแจงมายัง
ฝายไทยน้ัน มิไดมุงหมายเพ่ือการเตือนภัยจริง แตเปนการสรางภาพใหปรากฏในวงกวางวา 
รัสเซียตอตานไอเอสเต็มรอย มิใชการทําลายลางศัตรูของบาชาร อัล อาสสาดดังท่ีปรากฏใน
ขาวสารระหวางประเทศ ซ่ึงแพรหลายไปท่ัวโดยสํานักขาวตางประเทศ ในชวงเดือนตุลาคม 
2558 ซ่ึงรัสเซียกําลังระดมกําลังทางอากาศโจมตีฝายตอตานอาสสาดในระยะท่ีจะเสียอํานาจ
และดินแดนอยูแลว ในระยะน้ัน การขาวสารของรัสเซียจึงตอตาน ทางหน่ึงดวยการโจมตีวา 
วงการภายนอกกําลัง “ทําสงครามขาวสาร (Information Warfare) เพ่ือบิดเบือนปฏิบัติการ
ตอตานการกอการราย” ของรัสเซีย สวนการใชเยาวชนจากพรรคของปูตินสรางภาพวา โอบามา
เปนฆาตกรหมายเลข 1 ของโลก น้ัน ไมเห็นวา สหรัฐตองตอบโตอยางใด แตขาพเจากลับเห็น
วา เพ่ือตอบโตรายงานขาววาปูตินอนุมัติใหวางยาพิษดวยการเติมรังสีพลูโลเนียม-210 ลงไปใน
ถวยชา อดีตสายลับของรัสเซียท่ีหลบหนีไปอยูท่ีกรุงลอนดอน ซ่ึง Sir Robert Owen ประธาน
คณะกรรมการ Inquiry ของรัฐบาลอังกฤษ ไดแถลงผลการสืบหาขอเท็จจริงของการตายของ
นาย Livinenko อดีตสายลับสังกัด FSB ของรัสเซีย ซ่ึงหนีไปขอการคุมครองจาก MI-6 ของ
อังกฤษเม่ือป ค.ศ. 2006 รายงานน้ีไดรับการแถลงเปดเผยในเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 สิบป
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หลังเหตุการณ   โดยกระทรวงการตางประเทศรัสเซียแถลงโตในทันทีวา รายงานของ Sir 

Robert เปนขอหาอันมีมูลเหตุจงใจทางการเมือง ท้ังหมดน้ีมีปรากฏอยูแลวในรายงานของ
ขาพเจาประจําเดือนมกราคม 2559 

 เกี่ยวกับปฏิบัติการการกอการรายโดยไอเอสในอินโดนีเซีย น้ัน ขาพเจานําเสนอรายงาน
และวิเคราะหขาวมาแลวในฉบับเดือนมกราคม 2559 เชนกัน ซ่ึงขาราชการ กต ดานงานความ
ม่ันคงสามารถใชประโยชนได เพราะไดสรุปความเปนไปตลอดท้ังปกอนน้ีดวย แตขอย้ําในท่ีน้ี
วา มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟลิปปนสมีประสบการณในดานน้ีมานานป กอนหนาการประกาศ
ตัวของไอเอสเปน Caliphate เสียอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งเครีอขายของไอเอสในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดูจะมีความเคลื่อนไหวและกําลังพลมากท่ีสุด ถาไมนับภูมิภาคยุโรป
ตะวันตกซ่ึงผูมีสัญชาติทองถิ่น แตเช้ือชาติจากประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมี 

Cells หรือ Sleeper Cells ซ่ึงอาจไดรับคําสั่งใหเร่ิมปฏิบัติการเม่ือใดก็ได ดงัเชนกรณีท่ีบัดน้ี
เรียกกันวา French 9/11 ซ่ึงมีการวางแผนข้ันแรกจากกองบัญชาการในซีเรียในขณะน้ันภายใต 
บักร อัล บัคดาดี้ และนายอบาอูด Ring leader สัญชาติเบลเยี่ยม เช้ือสายโมร็อกโก ไดแฝงตัว
ปะปนมากับกระแสผูอพยพท่ีหลั่งไหลเขาสูภูมิภาคยุโรปตะวันตก และแยกตัวไปกับนายอับเดส
ซาลาม สัญชาติเบลเยี่ยมและเช้ือสายโมร็อกโกเชนกัน เพ่ือจัดทีมปฏิบัติการ 3 ทีมดวยการ
กําหนดแผนข้ันท่ี 2 ท่ีกรุงบรัสเซลส กอนแยกยายกันเดินทางไปยังกรุงปารีสดวยรถ โปโล 
(VW)ขนาดเล็กสองคัน พรอมอาวุธ คือคาลาสนิกอฟ หรือ เอเค 47 และระเบิดชนิดคาดติดตวั
หรือเข็มขัดเพ่ือวางระเบิดสถานท่ีเปาหมาย ซ่ึงตอนน้ัน ไดแก Stade de France คืนวันศุกร ท่ี 
13 พฤศจิกายน อันจะมีการแขงขันนัดสําคัญ มีผูเขาไปชมการแขงขันนับหม่ืน รวมท้ัง
ประธานาธิบดฟีรองซัวส ออลลองดของฝร่ังเศสดวย และท่ีโรงละคร Bataclan ซ่ึงมีการแสดง
คอนเสิรตของวงจากอเมริกาพอดี เปาหมายนอกจากน้ีเปนเปาของการกราดยิง สวนใหญเปน
ภัตตาคารและบาร กอนหนาวันท่ี 13 พฤศจิกายน ผูกอการรายไดซอมกัน ณ สถานท่ีจริงแบบ
ทหารฝกซ่ึงเจาหนาท่ีฝร่ังเศสมิไดทราบ และระหวางท่ีกอเหตุราย นายอบาอูด หัวหนา
ปฏิบัติการไดใชโทรศัพทควบคุมและสั่งการอยูตลอดเวลา ท่ีพลาด มิไดเปนตามแผน ไดแกท่ี
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สนามแขงขันฟุตบอลล เพราะผูกอการรายคนหน่ึง อาจจะเพราะหวาดผวาข้ึนมา จึงไดกระชาก
ระเบิดท่ีผูกติดตัว เสียชีวติตั้งแตยังเขาไมถึงขางในสนาม เสียงระเบิดกระตุนใหหนวยรักษา
ความปลอดภัยนําประธานาธิบดีออลลองดออกไปนอกสนาม และทําใหหนวยตอตานของ
รัฐบาลมาเสริมกําลังและเร่ิมปราบปราม นายอบาอูดและนายอับเดสซาลามไดหลบหนีไปทาง
รถไฟฟา ซ่ึงกลองซีซีทีวีจับภาพได และตํารวจยึดเคร่ืองโทรศัพทมือถือไดจากขางโรงละครอัน
เปนของคนราย จึงทราบวา กลุมไอเอสท่ีเหลือซ่ึงเปนอีกทีมหน่ึงไดนัดไปพรอมกันท่ีอพารต
เมนท ในบริเวณซังคเดอนีของกรุงปารีส ซ่ึงแหลงขาวราชการลับจากโมร็อกโกไดสงขาวใหทาง
หนวยขาวฝร่ังเศสทราบเชนเดียวกัน กําลังปราบปรามท้ังคอมมานโด ทหารและ SWAT จึงไป
ลอมท่ีหลบซอนของเหลารายตั้งแตกอนรุงเชา ในปฏิบัติการตอมา ปรากฏผลวานายอบาอูดถูก
ตํารวจและทหารโจมตีจนถึงแกชีวิต ดวยกระสุนถึง 5,000 นัด สวนนายอับเดสซาลามขับรถ
หลบหนีไปแตคืนแรก ถูกตํารวจซักถามท่ีดานตรวจเพียงเล็กนอยแลวไดรับการปลอยตัวไปใน
ทิศทางประเทศเบลเยี่ยม ซ่ึงเจาหนาท่ียังสืบหาตัวไมไดจนบัดน้ี  แตแผนท่ีจะกอการรายคร้ัง
ใหญในบริเวณยานธุรกิจ La Defence จึงถูกสกัดไวไดเกือบจะในนาทีสุดทายเพราะนาย
อบาอูด ท่ีเปน Mastermind ถูกวิสามัญฆาตกรรมไปแลว ตามคํายืนยันของอัยการกรุงปารีส 

  เหตุกอการราย ซ่ึงอุบัติข้ึนหลายแหงในโลก แทบจะท่ัวทุกทวีปจนถึงบัดน้ี เวนแตทวีป
อเมริกาใต กลาง แคริบเบียน และหมูเกาะทะเลใตในมหาสมุทรแปซิฟก สําหรับไทย น้ัน มีเหตุ
คร้ังแรกในวันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม 2515 โดยกลุมกอการรายแบล็ค เซ็บเทมเบอร จาก
ปาเลสไตน 4 คน ไดเขายึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ซ่ึงขณะน้ันอยูท่ีปากซอยในถนนหลัง
สวน อันยุติลงดวยดีหลายช่ัวโมงกอนเสนตายท่ีเขากําหนด จากการเจรจาหรืออีกนัยหน่ึงดวย
วิถีทางทางการทูต ไมมีการใชกําลังแมแตนอย ตามพระราชดําริท่ีทรงพระมหากรุณาใหราช
องครักษนําใสเกลามายังนายกรัฐมนตรี รายละเอียดของเร่ืองน้ีและภูมิหลังดานการกอการราย
สากล มีปรากฏในหนังสือท่ีขาพเจาเขียนเม่ือ 40 ปหลังเหตุการณ จากความทรงจํา โดยไดให
ความเห็นและคําแนะนําสําหรับความพยายามกอเหตุตอ ๆ มาจนถึงป 2554 หากขาราชการ 
กต ทานใด ยังมิไดอานและสนใจ ขอไดแจงใหขาพเจาทราบ จะไดจัดสงมาให 
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 ขาพเจาหวังวา เจาหนาท่ีตอตานการกอการรายของไทยไดประสานการขาวอยาง
ใกลชิดกับประเทศท่ีมีประสบการณมากพอในอาเซียน เชนอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟลิปปนส 
และมิตรประเทศเชนสหรัฐ ออสเตรเลีย และอังกฤษ คําเตือนจากสหรัฐมีปรากฏในรายงาน
ฉบับน้ีแลว ซ่ึงก็ตองยอมรับวา ระบบการตอตานการกอการรายคร้ังใหญท่ีไดรับการปรับปรุง
ชวยใหเหตุรายมิไดเกิดข้ึนในสหรัฐอีกหลังหลังจาก 9/11 ท่ีเกิดข้ึนเปนเพียงกลุมยอยเพียงคราว
ละ 2 คน เชนในการแขงขันบอสตัน มาราธอนและเหตุรายท่ีเมืองซาน เบอรนาดิโน กลไก
ปองกันของสหรัฐคอนขางจะพรอมมูล หลังจากท่ีไดจัดตั้งกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ 
ศูนยตอตานการกอการรายแหงชาติท่ีมลรัฐเวอรจิเนีย สํานักขาวกรองกลางท่ีแลงเลย NSA  

FBI และการขาวของเหลาทัพตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานเหลาน้ีจะบูรณาการเปนเชิงประชาคมการขาว 
ซ่ึงจะตองกําหนดมาตรการตอตาน และกําหนดวามีภัยท่ีนาเช่ือถือ (credible threat) อยางไร 
โดยนําเสนอประธานาธิบดีตลอดเวลา นอกเหนือจากการเสนอขาวท่ีจําตองรายงานตอ
ประธานาธิบดีในหองสถานการณ หรือ Situation Room ซ่ึงในสมัยกอนอาจจะเรียกวา “War 

Room ดังท่ีขาพเจากลาวถึงในหนังสือขางตนวา ตลอดเหตุการณการยึดสถานเอกอัครราชทูต
อิสราเอลเม่ือปลายป ค.ศ. 1972 รถสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐไดมาจอดอยูท่ีศูนยบัญชาการ
สวนหนาท่ีโรงเรียนมาแตร โดยขาราชการ กต ซ่ึงตองประสานงานกับขาพเจาท่ีกองบัญชาการ
สวนหลังไดอาศัยใชโทรศัพทในรถคันน้ัน ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายการเมืองของสถานเอกอัครราชทูต
สามารถรายงานความคืบหนาของเหตุการณตรงเขาหอง War Room ท่ีทําเนียบขาวได โดยท่ี
เขามิไดแทรกแซงฝายเราแตอยางใด และขาราชการ กต ผูน้ันไดอาศัยรถคันน้ันและโทรศัพท
รายงานความเคลื่อนไหวและประสานการปฏิบัติไปยังขาพเจาจนถึงสนามบินดอนเมือง จน
เคร่ืองบินของบริษัทการบินไทยไดนํารัฐมนตรี 2 ทาน เอกอัครราชทูตอียิปต กับผูกอการรายท้ัง 
4 ไปสง ณ ทาอากาศยานกรุงไคโรตามท่ีสัญญากันไว และนําทานกลับมาดวยความสวัสดิภาพ  

 สําหรับออสเตรเลีย น้ัน เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ กระทรวงการตางประเทศและการคาก็
ไดแจงเตือนภัยมาเลเซียถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดการโจมตีกลางกรุงกัวลาลัมเปอร และไดรอง
ขอนักเดินทางระมัดระวังตัว หลังจากท่ีทางการมาเลเซียจับกุมผูตองสงสัยไดจํานวนหน่ึงเม่ือ
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เร็ว ๆ น้ี ตําเตือนจากออสเตรเลียใหรายละเอียดวา แผนการโจมตีดังกลาวเปนการโจมตีโดยไม
เลือกหนาและอาจมีเปาหมายเปนผลประโยชนหรือสถานท่ีท่ีชาวตะวันตกไปบอย โดยขอใหทุก
คนระแวดระวังภัยในชวงเวลาน้ีเปนพิเศษ และวาภัยคุกคามจากการกอการรายในมาเลเซียยัง
มีอยูอยางตอเน่ือง ซ่ึงรวมถึงภัยคุกคามกรุงกัวลาลมัเปอรและเมืองใหญอ่ืน ๆ ของมาเลเซีย 
เม่ือเดือนมกราคม 2559 ตํารวจมาเลเซียไดจับกุมผูตองสงสัยเปนกองกําลังรัฐอิสลาม (IS) 7 
คน ท่ีมีแผนจะกอเหตุรุนแรง โดยหน่ึงในจํานวนน้ีมีประวัติติดตอกับนาย Bahrun Naim 

สัญชาติอินโดนีเซีย ซ่ึงอยูกับไอเอสในซีเรีย และเปนแกนนําหลักของกลุมท่ีกอเหตุรายกลางกรุง
จาการตา เม่ือวันท่ี 14 มกราคม ศกน้ี ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานของขาพเจา
ประจําเดือนมกราคม 2559 หนา 20-22 

 ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ ศกน้ี กระทรวงการตางประเทศและการคาออสเตรเลีย ไดแจง
เตือนทางการอินโดนีเซียวากลุมกอการรายอาจอยูในข้ันเตรียมการท่ีมีความรุดหนาในการจะ
กอเหตุโจมตีในประเทศอินโดนีเซีย จึงขอใหนักเดินทางระมัดระวังตัวในระหวางท่ีอยูใน
อินโดนีเซีย ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีกรุงจาการตา เกาะบาหลี และเกาะล็อมบ็อก เน่ืองจากมีภัยคุกคาม
จากการกอการรายในระดับสูง 

 สําหรับความเคลื่อนไหวของไอเอส น้ัน ในชวงปลายปท่ีแลว หลังจากท่ีนคร Raqqa ใน
ซีเรีย ถูกสหรัฐและพันธมิตรตอตานไอซิส และรัสเซีย โจมตีหลายระลอกดวยกัน จึงมีรายงาน
ขาววากองกําลังของไอซิสจํานวนประมาณ 6,500 คนไดแยกยายออกไปจากเมือง ตอมามีขาว
วา ไอซิสไดเขายึดเมือง Sirt ในลิเบีย ทางตะวันออกของกรุงทริโปลี ซ่ึงกอนหนาน้ัน ไอซิสไดใช
บริเวณชายฝงสังหารโหดค็อบติคคริสเตียนชาวอียิปตกวา 10 คน จนถูกเคร่ืองบินจากอียิปต
โจมตีท้ิงระเบิดอยางหนัก ขอเท็จจริงกคือ ดินแดนในลิเบียเปนจุดสํารองสําหรับไอซิสตลอดมา 
เน่ืองจากลิเบียเปนรัฐลมเหลว จนเม่ือตนปน้ี สหประชาชาติกับประเทศพันธมิตรไดรวมประชุม
กัน และตกลงจัดตั้งรัฐบาลข้ึน แทนท่ีจะใหสองกลุมแขงกันเปนรัฐบาลและสภา อยางไรก็ดี 
หนวยขาวของสหรัฐสืบทราบมาวา ไอซิสไดจัดตั้งคายฝกผูกอการรายข้ึนท่ีเมือง Sabratha ทาง
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ตะวันตกเฉียงใตของกรุงทริโปลี ใกลกับชายแดนของตูนิเซีย โดยผูฝกและผูรับการฝกในการใช
อาวุธ ซ่ึงเปนชาวตูนิเซียไดบุกไปยึดและปะทะกับกองกําลังของตูนิเซียท่ีพิพิทธภัณฑบารโด ใน
กรุงตูนิส และอีกไมนานตอมา ก็ไดบุกเขาไประดมยิงนักทัศนาจร ซ่ึงสวนใหญเปนชาวอังกฤษ 
เสียชีวิตประมาณ 30 คน เปนโศกนาฏกรรมระดับชาติ แตทําใหตูนิเซียเกรงวาจะทําลายการ
ทองเท่ียวในประเทศ อันเปนแหลงซ่ึงทํารายไดใหประเทศมาก จึงไดประกาศสภาวะฉุกเฉิน  

 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ ศกน้ี ฝูงบิน F-15 ของสหรัฐจึงโจมตีท้ิงระเบิดท่ีเมืองน้ี สังหาร
หัวหนากลุมและพวกท่ีรับการฝกซอมรบเพ่ือการกอการรายไดเปนจํานวนมาก ในวันเดียวกัน 
Coalition Air Force ก็ไดทําลายคลังเก็บเงินสดของไอซิสใกลนครโมซูล ทางเหนือของอิรักได
อีก 

 ขาวดีอีกดานหน่ึงไดแกการท่ีเด็กสาวชาวสวีเดน ซ่ึงถูกไอซิสลอลวงไปในอิรัก ไดรับ
ความชวยเหลือจนรอดจากการถูกไอซิสใชสื่อสังคมหลอกลอไปโดยกําลังของชาวเคิรด ในวัน
ศุกรวันน้ี ท่ี 26 กุมภาพันธ ชาวอิรักซ่ึงเขาใจวา สวนใหญเปนชาวเชียไดชุมนุมกันประมาณ 1 
ลานคนในกรุงแบกแดด เพ่ือตอตานไอซิส รายละเอียดยังไมทราบชัด แตในวันอาทิตย ท่ี 28 
วันน้ี ไอซิสไดใชระเบิดพลีชีพในกรุงแบกแดด ทําใหคนฝายนิกายเชียเสียชีวิตประมาณ 14 คน 

 ในวันศุกร ท่ี 26 กุมภาพันธ อันเปนวันท่ีฝายตาง ๆ นอกจากไอเอสและกลุมอัล 

นุสรา ตกลงใหมีการสงบศึกในเวลา 24.00 น. ตามเวลาในซีเรีย น้ัน 

 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน และประธานาธิบดีบารัค โอบามา ตางไดแถลงความ
มุงหวังวาจะมีการปฏิบัติตาม แตท้ังคูดูจะแสดงความไมแนใจเต็มท่ี และมีทาทีท่ีนักขาวระหวาง
ประเทศใชคําวา คอนขางจะ Sceptical อยูบาง ท้ังน้ี ไมปรากฏวา ผูนําท้ังสองตกลงกัน
ลวงหนาท่ีจะใชทาทีดังกลาว นาจะเปนเพราะความไมวางใจซ่ึงกันและกันมากกวา 

 อยางไรก็ดี กอนหนาท่ีจะถึงเท่ียงคืน รัสเซียและซีเรียฝายอาสสาด (ซ่ึงสํานักขาวใชคํา
วา “Regime forces”) ไดระดมการโจมตีฝายตรงขามอยางหนัก โดยฝายรัสเซียไดแจกจายแผน
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ท่ีท่ัวประเทศซีเรีย ซ่ึงระบุเขตท่ีจะอยูภายใตความตกลงหยุดยิงเปนสีเหลืองอันเปนพ้ืนท่ีเล็ก ๆ 
ไมกี่แหง และฝายกอการราย ซ่ึงไมมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตาม ก็ไดใชระเบิดพลีชีพใน
บริเวณเมืองฮอม และทางทิศเหนือ แตตั้งแตเวลา 24.00 น. ตาม Partial Truce เคร่ืองบินรบ
รัสเซียและของ Regime ก็มิไดออกปฏิบัติการตลอดวันเสาร แมท้ังวันจะมีการยิงโตตอบกันบาง 
ก็ไมสลักสําคัญเทาใดนัก เหตุการณรุกรบก็คอนขางเงียบสงบ แตท่ีคอนขางจะหนักไดแกการท่ี
กลุมกอการรายไดโจมตีเมืองของกลุมชาวเคิรดทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ติดกับ
ชายแดนของตุรกี โดยท่ีสภาพการณท่ัวไปคอนขางสงบ จึงแทบจะเปนคร้ังแรกท่ีเด็ก ๆ ออกไป
เลนในทองถนน แมกระท่ังในนครอาเล็ปโป เมือง Icon หน่ึงของซีเรียซ่ึงหลายปของการสูรบได
ถูกทําลายไปอยางนาเสียดายยิ่ง  อันเปนภาพท่ีมิไดเกิดข้ึนมานานแลว ความสงบเชนน้ีจะมีไป
อีกนานเทาใด ไมมีใครจะคาดหมายได แตความปรักหักพังและอิฐหินท่ีกราดเกลื่อนอยูท่ัวไป
ตามเมืองตาง ๆ น้ันคงจะสรางความหดหูใจใหแกคนจํานวนไมนอย ซ่ึงนาจะทําใหผูคน
ท้ังหลายอดรําลึกถึงคติพจนในภาพยนตรเชิงสารคดีของสหประชาชาติเกี่ยวกับสงครามโลก
ท่ีวา Men build and men destroy  

 และโดยท่ีเหตุการณสอไปในทางคอนขางสงบเชนในเชาวันแรกของการหยุดยิง นาย 
Steffan de Mistura ผูแทนพิเศษของสหประชาชาติจึงไดนัดใหคณะทํางานเฉพาะกิจไปพบกัน
ท่ีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาในวันเสาร วันน้ี ท่ี 27 กุมภาพันธ จนบัดน้ียังไมมีขาวจากนคร
เจนีวา แตเขาใจวา วัตถุประสงคเบื้องแรกจะไดแกการอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมซ่ึงยังคืบหนาไปอยางชามาก ท้ัง ๆ ท่ีความตองการมีความรีบดวนยิ่ง 

 วันศุกร ท่ี 26 กุมภาพันธ ศกน้ี ตามท่ีกลาวไวในรายงานฉบับเดือนมกราคม 

2559 เปนวันเลือกตั้งคร้ังสําคัญย่ิงในสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน อันจะมีการ

เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (Parliament) และสมัชชาผูเช่ียวชาญ (Assembly of Experts) 

คร้ังท่ี 10 โดยหนาท่ีสําคัญประการหน่ึงของสมัชชาไดแกการคัดเลอืก “ผันําสูงสุด หรือ 

Supreme Leader” คนตอไป  การเลอิกตั้งคร้ังน้ีจะเปนการกําหนดทิศทางอันมี

นัยสําคัญของอิหราน ซ่ึงหากเปนไปตามแนวทางเดียวกับท่ีทําใหอิหรานเลิกแผนการ
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พัฒนาอาวุธนิวเคลียร ตามความตกลงกับ P5+1 กับอิหราน หรือ The Joint 

Comprehensive Plan of Action ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการแลว ตั้งแตวันเสาร ท่ี 16 มกราคม 

2559 อันเปนวันท่ีนาย Mohammad Jawad Zarif รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศอิหรานประกาศวา “This (is) a great day for diplomacy” 

 เมื่อถูกคริสเตียน อามนั พอร แหงซีเอ็นเอนสอบถามท่ีกรุงเวียนนา ระหวางท่ี

การเจรจาจัดทําความตกลงวาดวยนิวเคลียรมีทางท่ีจะจบลงดวยความสําเร็จ วาเพราะ

เหตุใดอิหรานจึงใหนํ้าหนักในการเจรจาคร้ังน้ีอยางมาก นาย Jawad Zarif กลาวตอบ

วา “เราประเมินสภาพแวดลอมระหวางประเทศแลว เห็นวาถึงเวลาแลวท่ีอิหรานควร

จะมีสวนอยางสาํคัญในการสรางภูมิทัศนอันสงบสุขใหแกภูมิภาคและแกโลก” ซ่ึง

แนวคิดน้ี สะทอนถึงจดหมายเปดผนึกท่ีประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานีนําลงใน

หนังสือพิมพวอชิงตันโพสตในคร้ังแรกท่ีเขาจะเดินทางไปรวมการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติท่ีนครนิวยอรกเมื่อประมาณ 3 ปมาแลววา สิ่งท่ีเขาปรารถนาในวงการ

ระหวางประเทศและในการปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพกับประเทศเชนสหรัฐไดแก 

“Constructive Engagement” อยางแทจริง 

 นํ้าเสียงเชนน้ี ตางอยางมากจากวาทกรรมของอดีตประธานาธิบดี Ahbadinejad ซ่ึง
ทราบกันโดยท่ัวไปวา เปนฝายหัวรุนแรงและไดไปแสดงสุนทรพจนตามแนวคิดเชนวาท่ี
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียท่ีนครนิวยอรก ซ่ึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยก็ไดกลาวแนะนําใน
ทํานองเดียวกัน อันไมควรเพราะไปเชิญเขามา เกี่ยวกับ อบาดิเนจัดน้ัน เคยมีขาวลือกันวา เม่ือ
สมัยยังอายุนอย เปนคนหน่ึงในกลุมนักศึกษานักปฏิวัติซ่ึงลอมจับเจาหนาท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐกักขังเปนตัวประกันในสมัยท่ีจิมม่ี คารเตอร เปนประธานาธิบดี อีกขาวลือ
หน่ึงวากันวาเม่ือสมัชชาผูเช่ียวชาญมีแนวโนมจะเลือกบุคคลท่ีหัวปานกลางเปนประธานาธิบดี 
ผูนําสูงสุดไดแทรกแซงข้ันตอน โดยเรียกให  Ahbadinejad เปนผูรับตําแหนง ทําใหพวกหัว
รุนแรงและฝายพิทักษการปฏิวัติมีอิทธิพลอยางมากอยูหลายปในวงการเมืองและการสังคมของ
อิหราน แตถึงข้ันน้ี ขาวลือจะเปนเชนใดก็ตาม อนาคตของฝายหัวปานกลางดูจะมีภาษีไมนอย 
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หากการเลือกตั้งเปนไปอยางเสรีและตรงไปตรงมา และผูนําสูงสุดไมแทรกเขามาอีก เพราะเขา
เองก็ไปลงบัตรเลือกตั้งเชนกัน 

 การเลือกตั้งคร้ังท่ีเพ่ิงมีเม่ือวานน้ีจึงเปนการแขงขันกันระหวางกลุมหัวปานกลาง ภายใต
การนําของประธานาธิบดีโรฮานี และอดีตประธานาธิบดี Akbar Hashemi Rafsanjani กับฝาย
หัวรุนแรงและฝาย revolutionary guards  

 สัญญาณแรกท่ีอาจจะสอไปในทางท่ีฝายหัวปานกลางจะไดรับชัยชนะเหนือคูแขง ไดแก
ปฏิกิริยาของกลุมคนรุนใหมและชาวอิหรานท่ีตองการมีสังคมท่ีเปดและการเศรษฐกิจพัฒนาไป
ในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงปฏิกิรียาดังกลาวน้ีมีข้ึนในทันทีท่ีการเจรจาความตกลงนิวเคลียรประสบ
ผลสําเร็จ ดังปรากฏเปนขาวท่ัวไป โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดรับการ
ตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษเม่ือเดินทางกลับถึงกรุงเตหะราน 

 ตามขาวจากสํานักตาง ๆ จนถึงขณะน้ี คือ 02.35 น. วันเสาร ท่ี 27 กุมภาพันธ ตาม
เวลาในประเทศไทย การเลือกตั้ง ซ่ึงตองตอเวลาหลายคร้ัง เพราะมีผูไปออกเสียงมากเกินคาด
ในบางทองท่ี กระทรวงมหาดไทยอิหรานไดรายงานวา พรรคของประธานาธิบดีโรฮานีและของ
อดีตประธานาธิบดีรัฟซานจานี ซ่ึงเปนฝายจะปฏิรูปประเทศท้ังคู ไดคะแนนนําท้ังใน Assembly 
of Experts และในรัฐสภา สมดังท่ีนาง Federica Mogherini ผูควบคุมกิจการดานการ
ตางประเทศของสหภาพยุโรปกลาวตอหนานายJawad Zarif ในโอกาสท่ีเร่ิมดําเนินการตาม
ความตกลงวาดวยอาวุธนิวเคลียรกับอิหรานวา “....ขอแสดงความยินดีท่ีจะตอนรับอิหรานใน
สังคมสันติสุขระหวางประเทศ อันนับเปนความสําเร็จทางการทูตท่ียิ่งใหญ” 

 ความเปลี่ยนแปลงในชวงเวลากอนหนาการเลือกตั้งคร้ังน้ี ซ่ึงไดกลาวถึงในรายงาน
ประจําเคือนมกราคม ศกน้ี ไวบางแลว ไดแกการท่ีอังกฤษไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เตหะราน โดยมีพิธีซ่ึงนาย Jawad Zarif รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอิหรานไดไป
รวมเปนประธานกับนาย Philip Hammond รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอังกฤษ 
โดยมีการกลาวคําปราศรัยของท้ังสองคนวาจะมีการกระชับความสัมพันธในหลายทาง 



26 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ และไดมีการเปดสถานเอกอัครราชทูต
อิหราน ณ กรุงลอนดอนดวย นอกจากน้ัน เม่ือเกิดความตึงเครียดระหวางอิหราน ในฐานะเชีย
อิสลาม กับซาอุดิอารเบีย ในฐานะซุนหน่ี ซ่ึงไดสั่งใหลงโทษประหารชีวิต นักบวชนิกายเชียท่ี
รณรงคใหโคนระบบกษัตริยและราชบัลลังกซาอุดิ ซ่ึงนําไปสูการโจมตีสถานเอกอัครราชทูตซา
อุดิ ณ กรุงเตหะรานจนเสียหายหนัก ประธานาธิบดีโรฮานี และนายซาริฟตางประณามพวกหัว
รุนแรงในอิหรานอยางเปดเผย และในระยะใกลเคยีงกันไดมีความรอมชอมทางการทูตระหวาง
อิหรานกับสหรัฐ ดังท่ีขาพเจาไดรายงานมาโดยละเอียดในเดือนมกราคม ศกน้ีแลว 

 ท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ีนาจะเปนการสะทอนถึงแนวคิดของฝายปฏิรูป นําโดย
ประธานาธิบดีโรฮาน่ี ซ่ึงไมตางจากของอดีตประธานาธิบดีรัฟซานเจน่ีเทาใดนัก ดังจะเห็นไดวา
ในวันท่ีเร่ิมดําเนินการตามความตกลงวาดวยแผนปฏิบัติการรวมดานอาวุธนิวเคลียร น้ัน 
ประธานาธิบดโีรฮาน่ีไดปราศรัยใหญตอรัฐสภาดวยการย้ําวา วันน้ันเปนการเร่ิมประวัติศาสตร
ใหมของอิหราน และหลังจากน้ันประธานาธิบดีโรฮาน่ีก็ออกตระเวนไปเยือนประเทศตาง ๆ ใน
ยุโรปตะวันตก เชนท่ีอิตาลี ฝร่ังเศส โดยไดทําความตกลงในดานเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุนกวา 10 ฉบับกับไดเร่ิมดําเนินการท่ีจะปรับเปลี่ยนบริการเดินอากาศใหทันสมัยดวยการ
สั่งซ้ือเคร่ืองบินพาณิชยกวา 100 เคร่ือง พัฒนาการทองเท่ียว และเร่ิมเรงรัดการจําหนายท้ัง
นํ้ามันและกาสธรรมชาติซ่ึงอิหรานเปนประเทศช้ันนําในดานน้ีประเทศหน่ึงในโลก ไมแตเทาน้ัน 
ประธานาธิบดโีรฮาน่ียังไดเดืนทางไปเฝาพระสันตะปาปาฟรานซิสท่ีพระราชวังวาติกันอีกดวย 

 แมผลการเลือกตั้งคร้ังสําคัญยิ่งน้ี ซ่ึงทราบกันในวงกวางวา ฝายปฏิรูปและเรงรัดการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม ทําใหประชาชนท้ังมวลสัมผัสและรับรูได อัน
เปนสาระสําคัญในการหาเสียงของท้ังประธานาธิบดีโรฮาน่ีและอดีตประธานาธิบดีรัฟซานเจน่ี
จะไดคะแนนนําอยางทวมทน คือไดครองรัฐสภาท้ัง 30 ท่ี และยังนําอยู 12 ในท่ีน่ังท้ังหมด 15 
ท่ีในสมัชชาผูเช่ียวชาญ ซ่ึงจะเปนองคกรท่ีคัดเลือกผูนําสูงสุด (Supreme Leader) ผลทางการ
จะไดรับการประกาศในวันอังคาร ท่ี 1 มีนาคม ศกน้ี อยางไรก็ดี อดีตประธานาธิบดีรัฟซานเจน่ี
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ไดทวีต ขอความวา “เจตจํานงของประชาชนปรากฏชัดแลว ไมมีผูใดจะปฏิเสธได” แตก็มีฝาย
หัวรุนแรงคนหน่ึงแถลงวา อยาเพ่ิงดวนสรุป เพราะผลท่ีปรากฏเปนผลจากในกรุงเตหะราน 
จะตองรอผลจากตางจังหวัดกอน  

 ตวามเคลื่อนไหวตอจากรายงานในฉบับท่ี 1 เก่ียวกับความตึงเครียดใน

คาบสมุทรเกาหล ี

 เม่ือปลายสัปดาหน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดเดินทางไปพบกับนายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 
เน่ืองจากมีการประชุมกันท่ีคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ เพ่ือหารือกันจัดทําขอมติ
ใหมใหศักดิ์สิทธิและมีผลในการปฏิบัติกวาขอมติกําหนดมาตรการคว่ําบาตร 3 ฉบับกอนหนาน้ี
ท่ีเกาหลีเหนือมิไดใหความสําคัญเทาใดนัก สาเหตุหน่ึงเพราะจีนเอง ซ่ึงมีพลังตอรองกับเกาหลี
เหนือมากกวาประเทศอ่ืนใด เพราะเปนคูคาใหญท่ีสุด มักจะพยายามกดดันใหใช “ไมนวม” 

มากกวา และเพราะเกรงวา ผูท่ีจะไดรับผลกระทบ จะไดแกประชาชนท่ัวไปซ่ึงก็ยากลําบากกัน
อยางมากอยูแลว แตประเทศอ่ืน เชนสหรัฐและเกาหลีใต เห็นวา มาตรการคร้ังใหมนาจะมีผล
อยางแทจริง เชนการปดทางการขนสงและการตรวจตราอยางเขมงวดมิใหเกาหลีเหนือสามารถ
สงออกไดซ่ึงสินคา เชนสินแร ไทเทเนียม ถานหิน ทองคํา เปนตน กับการไมยินยอมใหเกาหลี
เหนือสามารถใชบริการทางการเงิน (financial services) ของทุกประเทศ และการธนาคาร
ท้ังหมด จนวันน้ี (28 กุมภาพันธ) ขาพเจายังไมไดรับขอมติท่ีในท่ีสุดทุกฝายยอมตกลงกัน 

 เร่ืองซ่ึงมีความสําคัญในระดับโลกอีกเร่ืองหน่ึงไดแกการท่ีอังกฤษไดกําหนด

วันท่ี 23 มิถุนายน ศกน้ี ใหประชาชนลงประชามติวา จะเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป

สืบตอไปภายใตขอตกลงใหม อันเดวิด แคเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดเจรจาใน

ระดับสูงกับสหภาพยุโรป เมื่อสัปดาหกอน ซ่ึงแคเมรอนเห็นวาจะทําใหอังกฤษมี

สถานะพิเศษ(Special Status) อันจะเขมแข็งและมั่นคงขึ้นกวาท่ีเปนมาภายในสหภาพ

ยุโรปซ่ึงจะไดรับการปฏิรูปตามแนวท่ีตกลงกันแลว หรือจะพนจากสมาชิกภาพของ อียู 

ท่ีเรียกกันท่ัวไปวา Brexit 
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 ตามประวัติความเปนมาตั้งแตวาระท่ียุโรปไดรวมตัวกันเปนคร้ังแรกภายใต 

สนธิสัญญากรุงโรม เมือ่ป ค.ศ. 1957 จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป (European 

Economic Community) และประชาคมพลังงานปรมาณูแหงยุโรป (European Atomic 

Energy Community)ขึ้น ซ่ึงอารัมภบทของสนธสิัญญาระบุไวชัดแจงวา ประชาคม

ดังกลาวจะปูพื้นฐานสาํหรับ an ever closer union ระหวางประชาชนชาวยุโรปตาม

เปาหมายของการรวมตัวกันทางการเมือง อังกฤษมีปญหากับการเขารวมกับยุโรปมา

ตั้งแตตน อันเปนปญหาทางประวัติศาสตร และความท่ีอังกฤษอดวางตนไมเชิงเปน

สวนหน่ึงของยุโรปได ดวยความท่ีเขาใจวา แตไหนแตไรมา อังกฤษคอนขางจะพอใจ

กับความเปน Splendid Isolation ตั้งแตระยะนานปท่ีครองเมืองขึ้นอยูรอบโลก และเมื่อ

ปลดปลอยอาณานิคมไปเกือบหมดแลว ระบบเครือจักรภพก็ยังรักษาความเปนพิเศษ

ใหอังกฤษมีความรูสึกวา มิไดเปนสวนหน่ึงในยุโรปอยางเต็มท่ี ระบบภาษีจักรวรรดิ 

หรือ Imperial Preferences ท่ียังอยูสืบตอมา จงึไมอํานวยใหอังกฤษเขารวมในสหภาพ

ศุลกากรของประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรปได อังกฤษในระยะตอมาจงึไดรวมกับ

ประเทศเชน เดนมารค และไอรแลนด จัดตั้งเขตการคาเสรีแหงยุโรป หรือ EFTA ขึ้น 

เมื่ออังกฤษตดัสินใจจะเขารวมในยุโรป โดยเร่ิมเจรจาระหวางกันตั้งแตเดือนสิงหาคม 

ค.ศ. 1961-1963 ประธานาธิบดีเดอโกลลไดยับย้ังมิใหอังกฤษไดเขามารวม ดวยเหตุ

ประการหน่ึงถึงความผูกพันระหวางอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา จนในระยะท่ี Harold 

Wilson เร่ิมเจรจาอีก ก็ถูกเดอโกลลขวาง และคนอังกฤษสวนหน่ึงก็เปนพวกท่ีเรียกกัน

วา Eurosceptic การเจรจาจึงไมเปนผล จนชารลส เดอโกลลลาออกจากตําแหนง และ

อังกฤษเจรจาสําเร็จในป ค.ศ. 1972 และไดเปนสมาชิกในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1973 

และเปนตอมา แมจะมกีารเจรจาเงื่อนไขตาง ๆ คามสนธสิัญญามารสตริคทและการ

แปรสภาพเปนสหภาพยุโรป ซ่ึงในการเจรจาเหลาน้ี อังกฤษก็ไดขอยกเวนหลาย

ประการ ท้ังในการไมเขารวมในการใชเงินสกุลเดียว และการไมยอมรับเงื่อนไขทาง

สังคมหลายประการ 

 อันท่ีจริงพรรคคอนเซอรเวคีฟมีผูไมตองการใหอังกฤษเปนสมาชิกในสหภาพ

ยุโรปตอไปอยูไมนอย และในการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ีแลว เมื่อปกอน ซ่ึงพรรคอนุรักษ
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นิยม ภายใตการนําของนายเดวิด แคเมรอน ไดชัยชนะอยางทวมทน ประเด็นของการ

จะอยูในสหภาพยุโรปตอไปหรือไม จึงกลายเปนหัวขอท่ีจะตองมีทางลงประชามติ ซ่ึง

คาดกันวาจะมีขึ้นในป ค.ศ. 2517 แตนายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมรอนขอเปดการเจรจา

หาทางเปลี่ยนแปลงสหภาพยุโรป ตามแนวทางท่ีคณะทํางานของพรรคไดเสนอแนะมา 

หลังจากท่ีไดเจรจากันในระดับสุดยอดอยูกวาสองคืนเต็ม นายเดวิด แคเมรอนก็

สามารถประสบผลสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการเปนสมาชิก โดยเฉพาะ

ในประเด็น EVER CLOSER UNION ซ่ึงเขาเห็นวา เปนการดํารงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตย

ของอังกฤษ กับการแกไขประเด็นทางสังคม ในทามกลางปญหาผูอพยพ และเขาไดรีบ

นํากลับมาใหพิจารณากันในคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีอยูหลายคนเปนพวกท่ีตองการ Brexit 

เชนรัฐมนตรียุติธรรม สวนเธเรสซา เมย รัฐมนตรีมหาดไทยสนับสนุนตามท่ี

นายกรัฐมนตรีเจรจาอยางไดผลเปนท่ีนาพอใจ จึงไดเลือ่นกําหนดการลงประชามติ

จากป ค.ศ. 2517 มาเปนวันท่ี 23 มิถุนายน ศกน้ี ในวันตอมา นายกรัฐมนตรีไดแถลง

รายละเอียดของขอตกลงน้ีเพื่อการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร กอนหนาวันประชุม 

นายบอริส จอหนสัน นายกเทศมนตรีนครลอนดอน ไดประกาศจะเร่ิมการรณรงคให

อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป แตคนไมนอยเห็นวา เขาตองการจะชิงตําแหนงระดับสูง

ในพรรคอนุรักษนิยมมากกวา ซ่ึงนายเดวิด แคเมรอน ไดประกาศตัวตอหนาสภาฯ วา 

เขาจะไมลงแขงขันในตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อครบวาระปจจุบันแลว 

 ผูหน่ึงซ่ึงแปลกใจและไมเห็นดวยกับนายกเทศมนตรีนครลอนดอนไดแกนาย

สแตนลี่ จอหนสัน บิดาของเขาเอง ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอม

ในรัฐสภายุโรป นอกจากน้ัน ภาคเอกชนเกือบท้ังหมดไมตองการใหออก 

เชนเดียวกับคริสตีน ลาการด ผูอํานวยการจัดการของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(IMF) ประธานธนาคารโลก G20 ท้ังกลุมเห็นวา BREXIT จะนํามาซ่ึง GLOBAL SHOCK 

และจะเปนผลรายตอการเศรษฐกิจในวงกวาง ไอรแลนดจะถูกกระทบกระเทือนอยาง

หนัก ท่ีจะมีผลกระทบในทางลบอยางแรงไดแกอังกฤษเอง แมเพียงปรากฏขาวเร่ืองจะ

ออกหรือไมออก คาเงนิปอนดก็ตกลงต่ําสุดในสวนเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐใน 7 ป 
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 จากการประเมินผลกระทบถึงวันน้ี ขาพเจาเองเห็นวา ผลการลงประชามติใน

วันท่ี 23 มิถุนายน ศกน้ี อาจจะใกลเคียงกัน แตเสียงขางมากคงจะไปในทางใหอังกฤษ

คงอยูในสหภาพยุโรปตอไป ดวยเหตุผลหลักทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ

จางงาน สาํหรับสหรัฐอเมริกา น้ัน แตไหนแตไรมา ก็อยากใหอังกฤษอยูภายในยุโรป

ตลอดมา โดยจะไมกระทบการมีสัมพันธภาพพิเศษระหวางอังกฤษกับสหรัฐแตอยางใด 

 

 

     (นายมนัสพาสน ชูโต) 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

       และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนมีนาคม 2559 

 

ช่ือตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

  และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 1 

 ตามรายงานเดือนพฤษภาคม 2558 หนา 16-17 กลาวถึงการที่สหรัฐ โดย
ประธานาธิบดีโอบามา ไดเสนอญัตติไปยังรัฐสภาเพื่อยกเลิกญัตติวาดวยการสงทหารไปฏิบัติ
การในสงครามอาวสมัยประธานาธิบดีจอรจ บุช โดยเสนอญัตติใหม ซึ่งกําหนด combat basis 

ของทหารสหรัฐ โดยจะใชในกรณีจําเพาะเชนกองกําลังพิเศษ (Special Forces) ญัตติใหมนี้จะ
มีอายุ 3 ป เพื่อใหพอดีกับการรับตําแหนงของประธานาธิบดีคนใหม 

ตอมาในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2558 สหรัฐไดสงหนวยรบพิเศษเขาจูโจมเมือง Deir 

Ezzor ทางตอนเหนือของซีเรีย โดยไดปะทะกับนักรบของไอซิส ซึ่งถูกสังหารไป 12-19 คน 

รวมทั้งเปาหมายสําคัญในชื่อวา Abu Zayyab อันเปนชื่อไมจริง แตมีตําแหนงเทียบไดกับ 

Chief Finance Officer ซึ่งคุมรายไดของไอซิส ท้ังจากกิจการดานนํ้ามันและจากแหลงอ่ืน โดย
เปนผูส่ังจายใหนักรบ และยังมีบทบาทเพิ่มข้ึนในดานปฏิบัติการอีกดวย แตโดยที่เขาเสียชีวิตใน
การตอสู หนวยรบพิเศษจึงจับภริยาเขาไปเพื่อสอบปากคําเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมและไดยึด
เอกสาร กับอุปกรณส่ือสารและเครื่องรักษารหัสลับเชนแหล็บทอปไปดวย 
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 ปฏิบัติการโดยใชหนวยรบพิเศษของสหรัฐ ซึ่งมีหนวยรบทองถิ่นท่ีไดรับการฝกจากสหรัฐ
มากอนรวมดวย ไดบุกเขาโจมตีท่ีตั้งของไอซิสในอิรักเม่ือปที่แลวเชนกัน ซึง่ตัดสินใจดวยมีขาว
กรองแจงวาเหลารายกําลังจะสังหารโหดเชลยศึกชาวเคิรด ปรากฏวาภารกิจคร้ังน้ันประสบ
ผลสําเร็จอยางดีเยี่ยม การประสานกับความสนับสนุนทางอากาศอยางใกลชิดและแมนยํามี
ประสิทธิผลในการพิชิตศึกโดยทําใหฝายวางแผนทางสวนกลางเห็นวา ยุทธวิธีเชนน้ีนาจะเปน
แบบอยางของการรุกรบกับไอซิสจนถึงระดับการประจัญบานในแนวหนา แมในปฏิบัติการคร้ัง
น้ัน สมาชิกหนวยรบพิเศษจะเสียชีวิตไป 1 นายในการปะทะกับไอซิสก็ตาม แตฝายขาศึกตอง
ตายและถูกจับไดเปนจํานวนไมนอย ปจจัยสําคัญไดแกการบุกเขาโจมตีถึงในรังโดยฝายตรง
ขามไมทันรูตัวและใชความมืดเปนฉากกําบัง 

 ท่ีจําตองทบทวนเหตุการณเม่ือเกือบ 1 ปมาแลว ก็เพราะปฏิบัติการครั้งน้ันไดชวยให
สหรัฐทราบขอมูลเกี่ยวกับไอซิสมากข้ึน รวมทั้งขอมูลจากภริยาอดีตขุนคลังของไอซิสดวย ซึ่ง
แหลงขาวจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ แจงวา เธอไดใหความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหสหรัฐ
สามารถไดรับขาวกรองที่สําคัญเปนจํานวนมาก รวมท้ังขาวท่ีไดจากคนอ่ืน ๆ ท่ีรวบตัวไปไดใน
ปฏิบัติการเดียวกัน อันเปนขาวที่มีคณุคาสูง แตหลังจากท่ีไดขอมูลอันมีประโยชนยิ่งเพียงพอ
แลว สหรัฐไดสงเธอไปใหฝายอิรักดูแลตอไป ทําใหในสองวันที่ผานมานับแตวันที่ 1 มีนาคม 

2559  Delta Force ของสหรัฐไดปฏิบัติการอยางเรนลับ และสามารถจับกุมตัว Operative 

ชั้นสูงของไอซิสไดประมาณ 5 คน กับไดทําลายที่ต้ังสําคัญของขบวนการไดดวย นายแอชตัน 

คารเตอร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐไดกลาวถึงปฏิบัติการคร้ังน้ีวา จะมีข้ึนอีก แต
โดยที่เปนความลับอยางยิ่ง จึงไมอาจใหรายละเอียดได รวมท้ังชื่อของบุคคล บริเวณที่
ปฏิบัติการ ตลอดจนวันและเวลาท่ีแนนอน โดยเม่ือสอบปากคําจากผูท่ีจับกุมมาไดเพียงพอแลว 

ก็จะมอบตัวใหกับฝายอิรัก โดยจะไมนําผูท่ีจับมาไดไปกักขังและสอบปากคําที่อาวควานตานา
โม ซึ่งเม่ือไมนานมาน้ีประธานาธิบดีโอบามาไดแถลงนโยบายอยางเปนทางการท่ีทําเนียบขาว
ใหยกเลิกคายกักขังที่ต้ังอยูในเขตกองทัพเรือสหรัฐบนเกาะคิวบามาแตสมัยรัฐบาลกอน โดยจะ
ไมยินยอมใหใชวิธีการทรมาน รวมทั้งดวยวิธี water-boarding อันเปนการผิดกฏหมายอยาง
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เด็ดขาด เพราะเห็นแลววาคายกักกันแหงน้ีไดทําใหสหรัฐตองเสียชื่อเสียงตลอดมา โดยไมเกิด
ผลดีเลย  (นโยบายน้ีไดรับการตอตานอยางมากจากสมาชิกสภาสังกัดพรรครีพับลิกัน เพราะ
ตามแผนของประธานาธิบดีโอบามา ผูถูกกักขังซึ่งขณะน้ีมีอยู 91 คน จํานวนหนึ่งจะยายไปยัง
ประเทศตาง ๆ สวนพวกที่มีสวนโดยตรงกับการกอการราย อาจจะนําไปกักขังใน Maximum 

Security Prisons ในสหรัฐ และแผนการนําไปกักขังในสหรัฐนี่แหละท่ีมีฝายตอตานมากที่สุด 

เพราะไมตองการใหเหลารายอันตรายย่ิงไปอยูในดินแดนสหรัฐ ถึงแมในปจจุบันน้ี จะมีนักโทษ
ประเภทนี้ถูกกักตัวอยูบางแลวก็ตาม เชนนักโทษคดีกอการรายในบอสตันมาราธอน เปนตน 

การโตแยงในกรณี GITMO น้ี คงจะตกลงกันไมไดไปอีกหลายป) การปรับเปล่ียนนโยบายและ
ยุทธวิธีการปราบปรามไอซิสใหมท่ีตางจากที่เคยเปนมาไดแกการ “จับเปน” แทนการ “จับตาย” 

เพราะวิธีใหมจะทําใหไดการขาวมากกวา เนื่องจากไอซิสจะเปล่ียนแนวทางปฏิบัติและยุทธวิธี
อยูตลอดมา อันเปนพลวตัสําคัญท่ีทําใหขบวนการกอการรายอันตรายย่ิงนี้ย่ังยืนอยูได 

 อันท่ีจริง ประสบการณอันไดผลดังกลาวขางตนไดเปนปจจัยสําคัญใหฝายความม่ันคง
ของสหรัฐพัฒนาการใชหนวยรบพิเศษ เชน Delta Force ซึ่งทหารสหรัฐเรียกวาเปน ‘Tier 

One’Special Operations Units และ/หรือ The Naval Special Warfare Development 

Group ท่ีคนทั่วไปกลาวถึงในชื่อ หนวย Seal Team 6 จากกองทัพเรือ เปนหนวยปฏิบัติการซึ่ง
ไดรับการขนานนามวา Expeditionary Targeting Force หรือ ETF ซึ่งไดใชเวลาเตรียมการมา
หลายสัปดาห โดยไดจัดตั้ง safe houses หลายแหงอันเปนความลับสุดยอด และวางเครือขาย
ของผูคนหาขาวมาให (Informant Networks) และการกําหนดระบบการประสานยุทธการกับ
หนวยรบชาวอิรักและเปชเมอรกา รายละเอียดความเปนมาของ ETF น้ี เจาหนาท่ีระดับตาง ๆ 

ในกระทรวงกลาโหมสหรัฐไมยอมชี้แจงประการใดท้ังส้ิน   แตนายแอชตัน คารเตอร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดกลาวในการประชุมส่ือมวลชนวา หนวยรบนี้ไดเริ่มปฏิบัติ
ภารกิจหลายประการมาต้ังแตวันจันทร (ที่ 2 มีนาคม 2559) ดวย “การเขาประจําที่ และยังผล
ตามความมุงหมายของปฏิบัติการ ซึ่งคาดวาจะเปนสวนสําคัญอันทรงประสิทธิผลตามการ
รณรงคท่ีจะเรงรัดยิ่งข้ึน หนวยรบน้ีจะบุกเขาโจมตี ยึด ‘pieces and people, and free ISIS-
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held hostages and prisoners’ และเสริมวา “the force would cause ISIS ‘to fear that 

anywhere, any time, it may be struck’”  เจาหนาที่คนหนึง่แจงแกผูส่ือขาว CNN วาท่ี
รัฐมนตรีกลาวไปแลว นั้น สะทอนขอเท็จจริงวา “ปฏิบัติการของกองกําลัง Delta ไดเริ่มมาแลว”  

  ตามขาวกระแสตาง ๆ หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐจะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนทั้งใน
อิรักและซีเรีย บารบารา สตารร ผูส่ือขาวอาวุโสของ ซีเอ็นเอ็น ประจําเพ็นตากอนเสนอขาววา 

หนวยรบเดลตามีแผนที่จะเลียนแบบยุทธการซึ่งหนวยปฏิบัติการพิเศษดําเนินการมาหลายป
แลวในอิรักและอัฟกานิสถาน ตามแผนดังกลาวนี้ หนวยรบจะรวบรวมขาวกรองใหเพียงพอกอน
รุกรบตามท่ีตั้งและแหลงหลบซอนของผูกอการราย จากนั้น โดยอาศัยขาวกรองที่ไดมาจากท่ีได
บุกเขาโจมตี อันไดแกขอมูลในแหลงตาง ๆ เชนแหล็บท็อปและโทรศัพทมือถือ หนวยปฏิบัติการ
พิเศษจะซึมซับขาวกรองตาง ๆ เพื่อจักไดเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับไอซิสมากข้ึน รวมทั้งเครือขาย
ดวย และจะรีบบุกเขาโจมตีเปาหมายเพิ่มเติมโดยไมตองรีรอ ตัวอยางสําคัญไดแกการจูโจม
เยี่ยงสายฟาแลบท่ีกลาวในตอนตน ซึ่งไดผลดีเยี่ยม  เปาหมายครั้งนั้นเปนปฏิบัติการที่ลงถึง
ภาคพ้ืนดินจากเฮลิคอปเตอรเพียงคร้ังเดียวในเขตซีเรีย ครั้งตอ ๆ มาในเขตซีเรียใชวิธีสงโดรน
ไปสังหารตัวนําเปนราย ๆ ไป   

แอชตัน คารเตอร ไดกลาวถึงปฏิบัติการแบบท่ีใชเขาไปสังหารนายอาบู ซายยับและจับ
ภริยาเขาไปเม่ือเขาตายในการปะทะกัน ในการใหปากคําแกกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
เมื่อเดือนธันวาคม ศกท่ีแลว อันเปนการกลาวเชิงปรารภเทานัน้ ถึงแมคารเตอรจะใชคําวา 

Expeditionary Targeting Force กต็าม  แตในชวงน้ัน นายคารเตอรกลาวถึงพิ้นที่ปฏิบัติการ
วาอาจจะใชวิธีดําเนินการฝายเดียวในซีเรียดวย ซึ่งหากเปนเชนนั้น ก็จะเปนการสุมเส่ียงมาก 

เพราะไมมีกําลังภาคพื้นดินจะชวยประสานยุทธการให ไมแตเทาน้ัน หากไมมีการแจงใหรัสเซีย
ทราบลวงหนา เครื่องบินรบของรัสเซียอาจจะโจมตีหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐได   

ตามที่พอทราบในชั้นนี้ ETF มีกําลังพลจํานวน 200 นายและฐานขาวกรองพรอมจะรุก
เขาโจมตีตามที่ต้ังตาง ๆ ของไอซิสประมาณ 5-6 แหง ในอิรัก อันจะเปนท่ีซึ่งต้ังเปาหมายไวแลว 
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ไมวาจะเปนบุคคลชั้นนําหรือกองยุทธการของไอซิสก็ตาม โดยไดใชเวลาเตรียมการ หาขาว 

มาแลวหลายสัปดาห กับไดเฝาตรวจความเคล่ือนไหวทุกอยาง ณ บริเวณเปาหมาย เพ่ือให
แนใจดวยวาไมมีพลเรือนอาศัยอยูใกลระแวกน้ัน หากจําเปน หนวยรบจะขออนุมัติปฏิบัติการ
จากประธานาธิบดี  แทนที่จะระดมกําลังทหารประจําการจํานวนมาก เชนในสงครามอาว ซึ่ง
ประธานาธิบดีถือเปนนโยบายในการเขารับตําแหนงในวาระแรก โดยกําหนดชวงเวลาท่ีจะถอน 

อันไดทําไปแลว จึงมีการใชคําวาจะไมมี Boots on the ground ท่ีใชกันตอมา 

 ปฏิบัติการตามยุทธวิธีท่ีสหรัฐเริ่มใชมาในระยะหลัง ๆ มานี้ จําตองมีการเตรียมการ
อยางพรอมในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาขาวกรองอยางครบครันเทาท่ีจะหามาได และ
แผนการท่ีฝายสหรัฐและพันธมิตรทราบมาจาก Operatives ของไอซิสท่ีจับตัวมาไดและ
สอบปากคําประกอบกับการถอดขอความจากแหล็บทอปและเครื่องมือส่ือสารท่ียึดมาได เพื่อ
เปนขอมูลเทาท่ีเห็นควรสําหรับแผนปฏิบัติการในจุดตาง ๆ หากจําเปนที่จะตองไดรับอนุมัติจาก
หนวยเหนือตามลําดับข้ึนไปถึงระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และแมกระทั่งระดับ
ประธานาธิบดี สายการบัญชาการไมนาจะเปนปญหา เพราะไดมีการวางระบบไวอยางมี
ประสิทธิภาพอันเชื่อถือได โดยไดปรับเปล่ียนใหทันเทคโนโลยีอยูเสมอ  

 เปาหมายสําคัญยิ่งท่ี ETF กับกําลังรบชนเผา ทหารอิรักและกองกําลังเคิรดจะ
ดําเนินการใหได แตตองรอใหพรอมจริง และตองหาทางมิใหพลเมืองชาวอิรักท่ีมีอยูมากตอง
ประสบภัย ไดแกนครโมซูล ทางภาคเหนือของอิรัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหชนเผา
ยาซิดีสบุกเขายึดเมืองซินจารกลับคืนมาไดอันทําใหสามารถตัดเสนทางยุทธศาสตรสายท่ี 47 

ซึ่งเดิมเปนทางเชื่อมตอระหวางนครโมซูลในอิรักกับนครรัคกาในซีเรีย  โดยเมืองซินจารตั้งอยู
บนเนินสูงและเปนศูนยกลางของเสนทางยุทธศาสตร แตท่ีมีการกลาวถึงการบุกเขาโจมตีนคร
โมซูล โดยไมมีความเคล่ือนไหวอยางชดัแจง ยอมแสดงวานครโมซูล เมืองใหญอันดับสองของ
อิรัก ไดตกอยูใตการปกครองของไอซิสมากวา 1 ปแลว และไอซิสพยายามแสดงใหปรากฏวา
สามารถบริหารและปกครองเมืองใหญได กับยังไดสรางเครือขายปองกันเมือง ท้ังบนผืนดินและ
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ทางอุโมงคหรือทางเคล่ือนไหวใตดินเปนเครือขาย จึงจะเปนการทาทายฝายท่ีจองจะโจมตี
อยางมาก ขอที่ควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการจะเขาโจมตีนครโมซูลบอย ๆ อาจมีเปาหมายในการ
สรางความสับสนแกฝายครองเมืองก็ได อันเปนกลวิธีที่จําเปนในการรบ  เทาที่มีการดําเนินการ
มาจนถึงขณะนี้ ไดแกการโจมตีท้ิงระเบิดคลังเก็บเงินสดของไอซิส อันไดผลในการตัดกําลังของ
กลุมกอการราย เน่ืองจากการทําลายเปาดังกลาวเปนครั้งที่สองท่ีมุงตอการบั่นทอนฐานะ
การเงินของไอซิส ท่ีเมื่อเร็ว ๆ น้ีจําตองลดเงินคาจางไปไมนอย และเม่ือเดือนธันวาคม 2558 

คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติก็ไดจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังของสมาชิกประเทศ 

ซึ่งไดรวมตกลงกันเปนขอมติเพื่อตัดเสนทางการเงนิทุกทางมิใหไอซิสยักยายถายเทการเงินได
โดยสะดวก ตลอดจนกําหนดขอหามมิใหสถาบันการเงินและธนาคารตาง ๆ ทั่วโลกใหบริการ
การเงินท้ังหมดอันอาจเก่ียวของกับไอซิสหรือขบวนการกอการรายสากลใด ๆ ก็ตาม ซึ่ง
สหประชาชาติเคยกําหนดมาตรการไวบางแลวไมนานหลังจากท่ีอัลไคดาไดโจมตีคร้ังใหญเม่ือ 

9/11   ดังรายละเอียดท่ีไดรายงานมากอนแลว ซึ่งมาตรการและขอหามเหลาน้ีรัฐสมาชิก
สหประชาชาติมีพันธกรณีที่จะตองไปดําเนินการทํานองเดียวกันอยางเขมงวด 

 แมการเตรียมรบใหพรอมสรรพจะจําเปนอยางยิ่ง เพราะภัยจากการกอการรายครั้งน้ี
ใหญหลวงและมีความสลับซับซอนยิง่ เชนท่ีนายเดวิด คาเมรอนใชคําวาเปน Existential 

Threat จึงไมนาแปลกใจที่ในวันอาทิตยท่ี 6 มีนาคม วันน้ี ไอซิสไดใชระเบิดพลีชีพในรถบันทุก
ไปจุดระเบิดท่ีเมือง Hilla ไมหางจากกรุงแบกแดดเทาใดนัก ทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 30 คนและ
บาดเจ็บอีกไมนอย การกอเหตุรายลักษณะน้ีคงจะมีข้ึนอีก เพราะเม่ือไมกี่วันมานี้ พลเรือน
นิกายเชียก็ถกูระเบิดทํานองเดียวกันในเขตกรุงแบกแดด  

 แตภยันตรายใหญหลวงที่อาจเกิดข้ึน และเปนท่ีทราบกันท่ัวไปไดแก ความ
เปนไปไดทีเ่ข่ือนโมซูลจะพังทลาย ทําใหกระแสน้ําไทกริสในภาคเหนือของอิรักซึ่งขณะน้ีอยู
ในชวงเส่ียงอยางยิ่งท่ีในสถานการณเลวรายท่ีสุดจะหล่ังไหลเปนกําแพงนํ้าสูงกวา 80 ฟุต 

ทะลักเขาทางลํานํ้าของแมน้ําไทกริสไหลหล่ังผานกลางเมืองโมซูล แลวทวมพื้นท่ีใตลงไปทาง
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เมือง Tikrit  Samarra และเขาสูกรุงแบกแดด อันตรายจากเขื่อนแตกเปนผลจากความชํารุด
ของฐานเข่ือนซึ่งใชวัสดุท่ีไมแข็งแกรงพอคือใชยิบซ่ําและฐานดินกับขาดการบํารุงรักษาและการ
ปรับโครงสรางใหมั่นคง 

 เข่ือนโมซูลสรางเสร็จในป ค.ศ. 1984 สมัยที่ซัดดาม ฮุสเซนเปนผูนํา กลุมรัฐอิสลามหรือ
ไอซิสไดเขายึดเข่ือนน้ีเมือ่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 แตครองอยูสัปดาหเศษ ก็ถูกยึดกลับคืนมา
โดยฝายอิรัก ความเสียหายท่ีฐานเข่ือนมิใชเพราะฝายไอเอสกระทําการใด ๆ ฝายรัฐบาลอิรักได
ใช cement grout ผสมกันปะไวท่ีฐานเข่ือนเปนระยะ ๆ เพียงไมนาน สวนผสม คือ grout ก็ขาด
แคลน เพราะโรงงานผลิตตั้งอยูในเมืองโมซูล อันเปนเขตยึดครองของไอเอส ฝายสหรัฐเขาใจวา 

ไอเอสคงคาดหมายวาสหรัฐจะเขายดึโมซูล เม่ือน้ําเขามาทวม จึงเตรียมกันใหพลเมืองอิรักติด
อยูในเมืองและจมน้ําตาย เม่ือกองกําลังสหรัฐและพันธมิตรเขาโจมตีโมซูล โดยกําลังของไอ
เอสคงจะหนีภัยจากนํ้าทวมใหญไปไดกอน 

 ความเส่ียงท่ีเขื่อนโมซูลอาจนําภยันตรายใหญหลวงมาสูอิรักน้ี ขาพเจาไดเห็นภาพ
รายงานมาแตปลายปท่ีแลว จากขาวทางโทรทัศนของ ซีเอ็นเอ็น อันแสดงภาพจําลองวา พื้นที่
สวนใดบางจะตองเผชิญกับนํ้าทวมใหญ ซึ่งก็ไมตางจากท่ีรายงานและคาดหมายไวในขางบนนี้ 
แตใครที่จะไดรับขอมูลเพิ่มมากขึ้นวา ฝายท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ รัฐบาลอิรัก 

และองคการระหวางประเทศกับประเทศอ่ืน ๆ เตรียมการจะปองกันประการใด 

 ตามขาวที่เพิง่ไดรับมา ประธานาธิบดีโอบามา และ General Joseph F. Dunford 

ประธานคณะเสนาธิการรวม ไดส่ังการใหมีการซอมแซมโดยฉุกเฉินเม่ือวันพุธ ท่ี 2 มีนาคม ศกน้ี 

โดยไดหารือกับนาย Haider al-Abani นายกรัฐมนตรีอิรัก โดยไดย้ําถึงความจําเปนเรงดวนท่ี
จะตองดําเนินการ พลเอก Dunford ขอใหรัฐบาลอิรักเตือนภัยใหพลเมืองท้ังหมดทราบถงึภัยที่
อาจมีมา โดยใหแจงเตือนประชาชนที่อยูใตการปกครองของไอเอสในโมซูลดวย อันท่ีจริงคณะ
ปองกันภัยไดเริ่มหาทางแกวิกฤติมาต้ังแตปท่ีแลว ส่ิงที่ตองดําเนินการดวนไดแกงานวศิวกรรม
เพื่อเสริมโครงสรางของเข่ือนมหึมาแหงนี้ แตใชวาปญหาน้ีจะปราศจากอุปสรรคทางการเมือง
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เสียทีเดียว ท้ังน้ีเพราะนาย Mohsin al-Shammari อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าเปนผูสนับสนุน
นักบุญนิกายเชีย   คือ Moktada al-Sadr ซึ่งตอตานสหรัฐมานานและไมตองการความคุมครอง
ขณะซอมแซมเข่ือนจากทหารตางชาติ ซึ่งนอกจากสหรัฐแลว นายมัตเตโอ เรนซี่ นายกรัฐมนตรี
อิตาลีไดเสนอท่ีจะมอบหมายใหกลุมบริษัทเตรวี่ของอิตาลีเปนผูรับเหมาซอมแซมดวย
งบประมาณ 380 ลานดอลลาร และจะส่ังการใหทหารอิตาเลียน 450 คนมาใหความคุมครอง 
แตก็ไดรับการตอตานดังกลาวแลว ในท่ีสุด ประธานาธิบดีโอบามาไดแนะใหธนาคารโลกให
ความชวยเหลืออิรักเปนเงินกูเงื่อนไขผอนปรนจํานวน 1.2 พันลานดอลลาร โดยใหกันเงิน
จํานวน 200 ลานดอลลารเพื่อซอมเช่ือนโมซูล ความคืบหนาในการหาทางแกไขวิกฤตการณ
ตองติดตามขาวตอไป  

 กระทรวงการตางประเทศสหรัฐคาดการณไวหลายระดับ ซึ่งขาพเจาเห็นวา ฝายเราควร
รับทราบไวเพราะมิใชเปนเหตุการณเล็กนอย กลาวคือ หากสถานการณเลวรายท่ีสุด ประชาชน
ประมาณ 500,000 คน อาจจมนํ้าตาย กวา 1 ลานคนจะไรที่อยู สะพานขามน้ําจะพังเสียหาย
เปนจํานวนมาก เน่ืองจากแมน้ําไทกริสเปนแมน้ําใหญ อันตรายดังกลาวอาจเกิดข้ึนในฤดูใบไม
ผลิปน้ี อันหมายถึงระยะต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธท่ีเพ่ิงผานมาถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ระดับนํ้าที่จะสูงข้ึนมาจากหิมะท่ีละลายมาจากแนวเขาสูงทางดานเหนือขึน้ไป ความเสียหาย
อาจนอยลงหากประชาชนไดรับการเตือนภัยทันกาล หรือความเสียหายจากเข่ือนเปนเพียง
บางสวน หรือเข่ือนพังในฤดูใบไมรวงหรือฤดูรอน ซึ่งระดับน้ําจะลดตํ่าลงมาก  ที่ซึ่งตองรับ
อันตรายจากมหาอุทกภัยเน่ืองจากเข่ือนโมซูลพังจะทราบวาภัยจะมาถึงตัวในเวลาไมถึงสอง
ชั่วโมง 

 วันน้ีเปนชวงตน ๆ ของอุทกภัยท่ีอาจมาจากแมนํ้าไทกริส จนถึงวันน้ียังไมมีการเตือนภัย
แตอยางใด ไมทราบวา ปรากฏการณเอลนินโยท่ีทําใหนํ้าแลงในหลายประเทศท่ีอยูเหนือเสน
ศูนยสูตร จะยังผลชวยอิรักหรือไม จึงขอรายงานไวเพียงนี้กอน         
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ขอมูลตอจากน้ีไปเปนภัยจากการกอการราย ที่คาดวากลุมตาง ๆ  อันไดแก ไอ
ซิส-ISIS หรือไอซิล-ISIL หรือกลุมรัฐอิสลาม-ไอเอส-Islamic State/IS หรือ DAESH จะ
ดําเนินการโจมตี  เพิ่มเติมจากที่คาดวาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจตองเผชิญซึ่งได
นําเสนอมาแลวในฉบับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 2559  และกลุมกอนหนา เชนอัลไคดา ซึ่ง
สืบทอดอํานาจตอมาภายหลังท่ีโอซามา บิน ลาเด็นถูกสังหารกับกลุมเชื่อมโยง (Affiliate)  

ประเทศเปาหมายเหลาน้ีไดแกสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปตะวันตก ซึ่งกลุมตาง ๆ ได
เปล่ียนการสงคนเขาไปพรอมแผนการรายที่ Command and Control Centre วางแผนและ
มอบหมายให เพราะสวนบัญชาการถูกโจมตีจนไมสามารถตั้งหลักไดม่ันคงพอโดยตองแยกไป
อยูในที่ตาง ๆ เปนการสงแรงบันดาลใจไปให และใหนักเคล่ือนไหวซึ่งมีอยูในประเทศตาง ๆ 

แลว ดําเนินการเองแบบ Lone Wolves หรือมิฉะน้ัน ก็ใหผูกอการรายแฝงตัวไปกับกระแสผู
อพยพท่ีเขาไปในยุโรป ซึ่งทั้งหมดมีจาํนวน 131,760 นับแตวันที่ 1 มกราคม ศกน้ี เพิ่มขึ้นวันละ
ประมาณ 2,000 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูล้ีภัยโดยแทจริง อันเปนกรณีท่ีนาเวทนาคนบริสุทธ์ิมาก 

แตวิธีนี้ไดผลมาแลว ในเหตุรายท่ีเกิดข้ึนกลางกรุงปารีส เมื่อวันศุกร ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 

ซึ่งฝายตอตานการกอการรายของฝรั่งเศสไดตรวจพบที่ซอนตัวและแหลงสะสมสรรพาวุธ 

รวมทั้งเคร่ืองยิงจรวดแบบตาง ๆ กวารอยจุดท่ัวประเทศ แตที่ยังไมอาจตรวจพบไดยังมีอยูอีก 

ประธานาธิบดีออลลองดจึงไดขอใหรัฐสภาแกไขรัฐธรรมนูญและขยายเวลาการใชบังคับสภาวะ
ฉุกเฉินตอไปอีก และยังมีความเคล่ือนไหวในสมาชิกประเทศของสหภาพยุโรปที่จะกําหนด
มาตรการควบคุมดานชายแดน (Border Control) การสรางรั้วในบริเวณชายแดนติดตอกับ
ประเทศอ่ืนในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง สวนอังกฤษนั้นมิไดยอมรับนับถือกฏเกณฑ
ชายแดนของสหภาพยุโรปอยูแลว สวนขอตกลง Schengen อันเคยเปดใหเขาประเทศสมาชิก
โดยเสรีหากไดรับการตรวจลงตราจากประเทศสมาชิกหนึ่งเดียว ก็กําลังจะมีการกําหนด
ขอยกเวนการใชบังคับในเร็ว ๆ น้ี แตการปดดานท่ีเมืองคาเลสทางฝร่ังเศสและการโยกยาย
เตนทตาง ๆ เพื่อใหผูอพยพท่ีไมอาจจะขามเขาไปในอังกฤษได ยายเขาไปอยูในคอนเทนเนอร
แทน ในขณะที่สหภาพยุโรปไดตกลงใหความชวยเหลือทางการเงินแกกรีซสําหรับใชในการดูแล
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ผูอพยพจํานวน 760 ลานยูโรเม่ือวันที่ 4 มีนาคม ศกนี้ สวนตุรกี ซึ่งตองดูแลผูอพยพเปนจํานวน
กวา 1 ลาน ไดรับความชวยเหลือไปแลว 3,000 ลานดอลลาร 

ในวันที่ 7 มีนาคม วันน้ี นายกรัฐมนตรีเยอรมันกับนายกรัฐมนตรีเนเธอรแลนดได
เดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีตุรกีที่กรุงบรัสเซลส เพื่อขอใหตุรกีพยายามยับยั้งมิใหผูอพยพที่
ยังหล่ังไหลขามทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปสูประเทศกรีซ รวมทั้งตามเกาะตาง ๆ ของกรีซ ตุรกี ซึ่ง
ยังมีขอกังขาอยูกับกรีซ  อันเปนปญหามานานป ไดรับจะพยายามมิใหผูอพยพขามทะเลเอ
เจี้ยน โดยในที่สุดทั้งสองฝายไดตกลงกําหนดหลักการในกรอบกวาง ๆ วาจะดําเนินการลด
จํานวนผูอพยพท่ีจะไปยังยุโรปดวยการปราบปรามบรรดาพอคามนุษย ซึ่งมีอยูมากในเขตตุรกี
ใหนอยลง สวนผูอพยพที่มาใหมซึ่งไมมีใบอนุญาตใหไปยังแหลงพักพิงหรือเอกสารยืนยันวาจะ
ได Asylum ในยุโรป ก็จะถกูสงกลับไปยังแหลงทีม่า นายกรัฐมนตรีตุรกีไดขอใหฝายสหภาพ
ยุโรปใชหลักแบงเบาภาระทางการเงินเพิ่มจาก 3 พันลานดอลลารท่ีนายกรัฐมนตรีเยอรมันได
จัดสรรใหแกตุรกีไปกอนแลว แตชอตกลงกับตุรกีดังกลาวน้ีจะตองไดรับการรับรองจากสหภาพ
ยุโรปทั้งหมดในอีกสิบวันตอจากน้ีไป แตสํานักงานขาหลวงใหญสหประชาชาติวาดวยผูล้ีภัยติง
วาขอตกลงแนวนี้อาจขัดกับอนุสัญญาวาดวยผูล้ีภัย ซึ่งหามมิใหมีการผลักดันผูอพยพอันอาจ
อยูในขายผูล้ีภัย (Non Refoulment) และพันธกรณีท่ีภาคีอนุสัญญาฯจะตองใหความคุมครอง
แกผูอพยพ/ผูล้ีภัย (Protection) .ในขณะน้ีมีผูอพยพจากซีเรยี และประเทศอื่น ๆ นับหมื่นคนอยู
ใน make-shift camps  ในกรีซ ใกลแมซิโดเนีย ซึ่งปดพรมแดนและไมมีทางเขาดานอ่ืน 

ในขณะเดียวกันสัมพันธมิตรนาโต โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศส อิตาลีและอังกฤษไดสง
เรือรบหลายลําไปคอยสกัดผูอพยพท่ีพยายามจะเดินทางดานทะเล Aegean และปองกันกับ
ปราบปรามพวกคามนุษยซึ่งมีจํานวนมาก แตตามรายงานสดจาก Atika Shubert จาก ซีเอ็น
เอ็น เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม ผูอพยพจํานวนหลายพันชีวิตท้ังผูใหญและเด็กจากอัฟกานิสถาน 

ปากีสถาน และเอเชียใตไดอาศัยพื้นของทาอากาศยานกรุงเอเธนสเปนที่พักพิงชั่วคราว โดยใช
เส่ือและเศษผาเปนที่นอน ทั้ง ๆ ท่ีขณะนี้ยังเปนฤดูหนาว   นาย Jens Stoltenberg เลขาธิการ
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องคการสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ หรือนาโต ไดกลาววาสัมพันธมิตรนาโตตองหาทางแกไข
วิกฤตการณท่ียังไมลดราลงเทาใดนัก เลขาธิการนาโตยืนยันเชนเดียวกับพลเอก Phillip 

Breedlove ผูบัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรนาโตวา นาโตตระหนักดีวารัสเซียภายใต
ปูตินไดพยายามจะใหปญหาผูอพยพจากซีเรียและประเทศอ่ืน ๆ สรางสมปญหาใหยุโรป
ท้ังหมดส่ันคลอนดวยเจตนารายที่จะบั่นทอนสหภาพยุโรปและสัมพันธมิตรนาโตใหออนแอลง
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะปูตินไดประกาศอยางเปดเผยมาแตตนปวา นาโตเปนภัยคุกคาม
รัสเซียเสมอมา ไมแตเทาน้ัน รัสเซียกับอาสสาดไดรวมกันหาทางสงอาวุธใหผูอพยพบางฝายอยู
ตลอดมาดวย อาจจะเพราะเห็นวา ความไมพรอมของยุโรปที่ตองรับภาระผูล้ีภัยและผูอพยพ
จํานวนมหาศาล จะสรางความไมพอใจ แมกระทั่งความแคนใหแกผูอพยพบางสวนซึ่งจะตก
เปนเครื่องมือของรัสเซียในการกอเหตุรายตามประเทศตาง ๆ ในยุโรป อันเปนแผนการรายท่ีนา
หวงกังวลมิใชนอย กลวิธีดังกลาวน้ีดูจะเปนแผนระดับชาติ เน่ืองจากผูนํารัสเซียทุกคน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีปูตินและนายกรัฐมนตรีเม็ดเวเดี๊ยบไดกลาวหาสัมพันธมิตร
ตะวันตกมาบอยคร้ังวา กําลังคืบคลานไปในการฟนสภาวะสงครามเย็นข้ึนอีก การใชแบบแผน
เชิงฉวยโอกาส (Opportunism) น้ี ไมตางจากแนวทางของกลุมกอการราย เชนไอซิส แตรัสเซีย
กลับพรอมท่ีจะกระทําการเชนเดียวกบัคูตอสูโดยไมลังเลใจแตประการใด 

สําหรับสหรัฐ ซึ่งไดตกเปนเปาของการกอการรายที่เมืองซาน เบอรนาดิโน ในมลรัฐ
แคลิฟอรเนียเมื่อปลายปที่แลว ไดกอเหตุเพราะไดรับแรงบันดาลใจหรือเพราะความชื่นชมใน
ผูนําไอซิสตามที่ภริยาเขาไดสงขอความใน Facebook เทาน้ัน จนบัดน้ี ยังไมสามารถพิสูจน
ทราบชัดไดถึงขอบเขตของความโยงใยกับขบวนการกอการราย เนื่องจากบริษัท Apple ไม
ยินยอมใหเจาะหารหัสลับในไอโฟนตามท่ี FBI ไดขอความรวมมือ กรณีน้ีอาจตองตอสูกันถึง
ศาลสูง เพราะบริษัทผูผลิตอางวา ถาจะใหเจาะหารหัสลับ ก็จะเปนการละเมิดเสรีภาพในการ
ส่ือสาร (Freedom of Speech) ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุมครองไว รวมท้ังเสรีภาพในการถือ
ครองอาวุธปน ซึ่งไดรับการประกันสิทธิโดยรัฐธรรมนูญเชนกัน 
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การแพรขยายของขบวนการกอการรายมิไดลดนอยถอยลงเลยในปจจุบันนี้ 

ตามขาวที่ไดรับการรายงานเมื่อเวลา 02.35 น. ตามเวลาในประเทศไทยของคืนวันที่ 7-

8 มีนาคม ศกน้ี ขบวนการกอการรายซึ่งทราบกันดีวา โหดรายทารุณอยางหาที่เปรียบไดยาก 

อันไดแกกลุม Al Shabaab  ซึ่งเปนกลุมท่ีเชื่อมโยงกับขบวนการ อัล ไคดา เชนเดียวกับกลุม   

Al Qaeda in the Arabian Peninsula-AQAP ในภาคตะวันออกของเยเม็น และกลุม Al 

Qaeda in the Islamic Maghreb ทางเหนือของแอฟริกาภายใตนาย Mohktar el-Mohktar ที่มี
ตาขางเดียว แตมีนิสัยโหดเห้ียมมาก ในระยะหลังมานี้ ไดกอต้ังขบวนการกอการรายในชื่อวา Al 

Qaeda in West Africa และไดกอการรายท่ีโรงแรม Radisson Blu ในเมืองบามาโก เมืองหลวง
ของประเทศมาลี และเม่ือเร็ว ๆ น้ีไดกอเหตุรายอีกท่ีบูรกินา ฟาโซ ในแอฟริกากลางอีกเชนกัน 

สําหรับ Al Shabaab นั้น ไดบุกเขายึดหางสรรพสินคาชั้นหรูชือ่ West Gate ในกรุง
ไนโรบี ประเทศคีนยา และไดทําลายชีวิตผูไปซื้อของและพนักงานบริการในหางไป 67 คน ใน
ปฏิบัติการอยางยืดเยื้อและโหดเหี้ยม กวาจะไดรับการตอตานโดยเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของคีนยา ตอมาในเดือนเมษายน ศกที่แลว ขบวนการนี้ไดบุกเขาโจมตี Garissa 

University College .ในคีนยา ไมหางจากชายแดนประเทศโซมาเลียนัก ผูกอการรายไดยิง
กราดไปท่ัวและเขายึดหอพักและยิงตอสูกับกองกําลังผสมของคีนยาตอมาหลายชั่วโมง 
นักศึกษาที่ไมอาจทองคําสอนจากคัมภีรอัลกูรอานไดถูกจับตัวคว่ําหนาลงและถูกยิงท่ีทายทอย
แบบประหารชีวติ อยางนอยท่ีสุดมีคนตาย 147 คน อีกเกือบ 100 คนไดรับบาดเจ็บ 

ผูกอการราย 4 คนเสียชีวิต ขบวนการนี้ต้ังอยูในโซมาเลีย และออกปฏิบัติการท้ังในโซมาเลีย
คีนยา เอธิโอเปย และเอริเตรีย หลายตอหลายคร้ัง แตมิใชวาจะประสบความสําเร็จเสมอไป ใน
ท่ีสุด กองกําลังรักษาสันติภาพของสหรัฐและประเทศกลุมแอฟริกาตะวันออกซึ่งไดรับการ
คุกคามจากกลุมกอการราย Al Shabaab ในโซมาเลียบอยคร้ังข้ึน จงึมีการจัดต้ังหนวยรบตาม
แบบที่ไดสรางข้ึนในอิรักและอัฟกานิสถาน โดยใชหนวยรบพิเศษ  เม่ือวันสุดสัปดาหที่เพิ่งผาน
มา สหรัฐจึงไดใชเครื่องบินรบและโดรนเขาโจมตีกลุมกอการรายดังกลาว โดยใชหนวยรบพิเศษ
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ประสานยุทธการทางภาคพื้นดิน ปรากฏผลที่สามารถยืนยันไดวา ผูกอการรายไมนอยกวา 150 

คนถูกสังหารท่ีกรุงโมกาดิชู อันเปนเมืองหลวงของโซมาเลีย สหรัฐใหความสําคัญกับการ
ปราบปรามขบวนการกอการรายคร้ังน้ีมาก โดยโฆษกทําเนียบขาวเปนฝายรายงานผลการ
ปฏิบัติ โดยไดใหหนวยรบพิเศษเฝาดูความเคล่ือนไหวของเหลารายติดตอกันมาหลายสัปดาห 
จนไดจังหวะที่ผูกอการรายเตรียมจะออกไปปฏิบัติการจากฐานฝก กําลังทางอากาศของสหรัฐ 

พรอมกับโดรนอีกจํานวนหน่ึงจึงบุกเขาโจมตี จํานวนที่ถูกสังหารท้ัง 150 คนน้ีเปนหนวยที่กําลัง
จะไปกอเหตุราย จึงนับวา ถูกทําลายส้ิน   

ในอีกภูมิภาคหนึ่ง คือแอฟริกาเหนือ กองกําลังของไอซิสไดโจมตีขามแดนลิเบียเพื่อกอ
เหตุรายในตูนิเซีย มีการตอสูกันในเมืองใกลชายแดน ฝายตูนิเซียสามารถสังหารพวกนักรบของ
ไอซิสได 36 คนและจับตัวนักรบของขาศึกไดอีก 5 คน ส่ิงท่ีแนนอนก็คือ ไอซิสกําลังพยายามตั้ง
ม่ันในลิเบีย ซึ่งสหรัฐไดโจมตีท้ิงระเบิดคายฝกกองกําลังเพ่ือใชกอการรายในตูนิเซีย ดังได
รายงานมากอนน้ีแลว ขอสําคัญก็คือ ในบรรดาชาวแอฟริกาเหนือท่ีไปเขากบัไอซิส คนจาก
ตูนิเซียมีจํานวนมากท่ีสุด คือประมาณ 3 พันคน 

เก่ียวกับการปองกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ น้ัน ในฉบับกอนนี้ไดรายงานมาถึง
ความพยายามจัดทําขอมติคณะมนตรีความมั่นคง เพื่อกําหนดมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ 

เพราะเหตุท่ีไดทดสอบการสงขีปนาวุธพิสัยไกล โดยอางวา เพ่ือจะนํายานอวกาศไปสํารวจ
สภาวะในอวกาศ แตประเทศตาง ๆ เชื่อวา เกาหลีเหนือจะทดสอบจรวดวิถีไกลมากกวา แตโดย
ท่ีขอมติในอดีตไมเด็ดขาดพอ สหรัฐจึงไดหารือกับจีน เพื่อจะใหไดขอมติท่ีเฉียบขาดจริง ๆ ซึ่ง
เมื่อรางเสร็จและจะนําเขาสูท่ีประชุม เพื่อออกเสียงลงมติ ผูแทนรัสเซียไดขอเล่ือนเวลาออก
เสียงไป 24 ชั่วโมง โดยมิไดใหเหตุผล 

แตในท่ีสุด คณะมนตรีความมั่นคงก็ไดลงมติตามรางท่ีไดรับการเสนอมาในวันถัดมา 

ปรากฏมาตรการหลายประการ ซึ่งผูแทนสหรัฐแถลงตอท่ีประชุมวา มาตรการควํ่าบาตรครั้งนี้
จะเขมงวดท่ีสุด โดยไมเปดชองใหเกาหลีเหนือละเมิดไดอีก ดังตัวอยางมาตรการเชน การให
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ตรวจตราเรือบรรทุกสินตาท้ังหมดท่ีจะไปยังเกาหลีเหนือ (เม่ือวันที่ 6 มีนาคม ฟลิปปนสได
บังคับใหเรือท่ีจะไปยังเกาหลีเหนือเปลี่ยนทิศทางไปยังทามะนิลา เพื่อตรวจตราอยางละเอียด) 

หามมิใหเกาหลีเหนือนําเขาซึ่งน้ํามันและนํ้ามันเคร่ืองกับนํ้ามันหลอล่ืนซึ่งจะใชไดกับเคร่ืองบิน
และขีปนาวุธ  หามการนําเขาซึ่งสินคาฟุมเฟอย (luxury goods) ทุกอยาง  หามการสงออกซึ่ง
สินแร ถานหิน และแรเหล็กทุกประเภท เขาใจวารวมท้ังไทเทเนียมดวย  หามมิใหมีการ
ดําเนินการทางการทูตและหามนักการทูตดําเนินการในกิจกรรมตองหามทุกประการ (เม่ือ
สมัยคิม อิล ซุง นักการทูตเกาหลีเหนอืไดรับคําส่ังใหลักลอบและจําหนายสินคาหนีภาษีและ
ของตองหามตาง ๆ ) หามการทดลองอาวุธทุกประเภท ฯลฯ 

ในทันทีท่ีคณะมนตรีความม่ันคงผานขอมติกําหนดมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ คิม 

จอง อุน ไดส่ังการใหกองทัพเกาหลีเหนือยิง Projectiles พิสัยใกล 6 รอบไปสูทะเลทางฝง
ตะวันออก และยังไดออกคําส่ังใหเกาหลีเหนือเตรียมพรอมท่ีจะยิงระเบิดนิวเคลียรไดทุกเม่ือ 

สวนเกาหลีใตกับสหรัฐไดเร่ิมซอมรบใหญ โดยสหรัฐกําลังพิจารณาท่ีจะสงจรวดตอตาน
ขีปนาวุธระดับสูง หรือ Tsaad ไปปองกันเกาหลีใต ซึ่งจีนไมตองการใหจรวดทันสมัยเชนน้ีไป
ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับตน และไมอาจทราบไดวา ในการหารือระหวางนายจอหน แครร่ีย
กับรัฐมนตรีตางประเทศจีนเพื่อชวยกนัจัดทํารางขอมติท่ีกลาวถึงแลว ไดมีการทําความเขาใจ
กันในเรื่องการนําจรวดรุนนี้ไปเพื่อการปองกันภัยจากอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนืออยางไร
หรือไม ในระหวางน้ี เกาหลีใตกับสหรัฐไดเริ่มขั้นตอนแรกของการซอมรบประจําปแลว โดยถือ
วา ขาศึกของท้ังสองประเทศไดแกเกาหลีเหนือ แตโดยที่เกาหลีเหนืออยูใตการนําของบุคคลที่มี
สภาพจิตอันไมอาจวางใจไดเชนคิม จอง อุน สหรัฐกับเกาหลีใตจึงไมอาจประมาทสถานการณ
รายที่อาจเกดิข้ึน ในขณะที่จีนก็เปนหวงวา เกาหลีเหนืออาจแปรสภาพเปนประเทศลมเหลว
ข้ึนมาอยางกระทันหัน นําไปสูการหล่ังไหลของคนจํานวนมากออกมาทางจีน ซึ่งขณะนี้ กําลัง
อยูระหวางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยางมาก โดยถูกมูด้ีลดระดับเปน “outlook 

negative” ระดับหน้ีสูงข้ึนอยางมาก และอัตราการสงออกในเดือนกุมภาพันธลดต่ําลงรอยละ 
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25.4 สวนโอกาสที่คิม จอง อุนจะถูกโคนอํานาจ น้ัน ไดแตเพียงคาดหมายวา เปนไปได จะชา
หรือเร็วแคไหน ไมสามารถจะบงชัดได 

ขาวดวนมากที่ ซีเอ็นเอ็น เพ่ิงไดรับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐไดแกการที่
สหรัฐดูจะประสบความสําเร็จในการสังหารบุคคลช้ันนําอันดับถัดจากคาลิฟหของไอ
เอส ในช่ือซ่ึงฟงวาไดแกนายอาบู อามา อัล-ชัตดาน่ี (ช่ืออาจฟงไมถูกตอง) มีอีกช่ือ
หนึ่ง คือ Al-Shishani ซ่ึงสหรัฐไดต้ังคาหัวไว 5 ลานดอลลาร ตามคําช้ีแจงของ ซีเอ็น
เอ็น บุคคลท่ีเขาใจวาถูกสังหารผูนี้มีเช้ือสายจอรเจียและมีบทบาทสําคัญย่ิงในสายการ
บังคับบัญชาของไอเอสโดยเปนผูควบคุมการเงินและปฏบิัติการช้ันสูง (ฟงลักษณะ
หนาท่ีและความรับผิดชอบแลว คลายกับ อาบู ซายยับ ซ่ึงถูกสังหารโดยหนวยรบ
พิเศษในซีเรียเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม ปที่แลว ดังท่ีรายงานไวในตอนแรกของฮบับน้ี) 
ขณะน้ีกําลังประเมินผลการโจมตีอยางละเอียด  ในระยะใกลเคียงกัน
กระทรวงกลาโหมสหรัฐไดแจงแกสภาวา มีความจําเปนเรงดวนที่จะจัดกองกําลังขนาด
กองพลนอย (Brigade) เพื่อเรงรัดการเขายึดนครโมซูลทางภาคเหนือของอิรัก  

หัวขอเรื่องท่ีนําเสนอตอไปน้ี มีสวนเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ ในกรอบของ
คณะทํางานที่ขาพเจาเปนประธาน เดิมเปนความริเริ่มของอดีตปลัดกระทรวงสีหศักดิ์ ซึ่งกอง
วัฒนธรรมสัมพันธของกรมสารนิเทศไดยกรางแรกอันไมครอบคลุมในมิติและบริบทตาง ๆ และ
ขาพเจาไดแกไขเพ่ิมเติมไวชั้นหนึ่ง และไดปรับปรุงเนื้อหาอีกสองรอบดวยกัน ท่ีไดนํามาเสนอใน
ท่ีนี้ ก็เพื่อจะขอรับฟงความเห็นจากทกุทานที่ไดอาน ซึ่งรวมขาราชการต้ังแตระดับสูงของ
กระทรวง และระดับเอกอัครราชทูตเกือบท้ังหมด ขาราชการในกระทรวงและตามสถานทูต
สถานกงสุลและคณะทูตถาวรที่ไดรับขาวน้ีเปนประจํา โดยในระยะต้ังแตตนปนี้ ไดเวียนให
ขาราชการชั้นเอกอัครราชทูตที่เกษียณแลวดวย  

    + + + + + + + + 
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การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และแนวนโยบาย Soft Power 
 

1.   ลักษณาการของ Public Diplomacy , Soft Power และ Smart Power 

 -   การทูตสาธารณะกับแนวนโยบาย Soft Power เปนนโยบายการทูตและการส่ือสาร 
รวมทั้งการสรางเครือขายซึ่งตางมุงหมายที่จะเสริมสรางภาพลักษณอันนาวางใจ นิยมชมชอบ 

เชื่อถือไดและความรูสึกที่ดีใหกับรัฐบาลและสาธารณชนชาวตางประเทศทั่วโลก ดวยวิธีการอัน
เปดเผย ปลอดปฏิบัติการลับหรือลวงอันจะนํามาซึ่งความไมไววางใจ  โดยเนนการมีสวนรวมและ
การมีปฏิสัมพันธระหวางภาคประชาชน โดยใชประโยชนจากเครือขาย เพราะจะมีประสิทธิผลมาก
หากเปนการส่ือสารสองฝาย แทนการปอนขอมูลจากดานเดียวและหลีกเล่ียงวิธีการอันไมบังควรท่ี
เรียกกันวาการโฆษณาชวนเช่ือ การดําเนินการหลากหลายเชนวาสวนใหญมักจะทําคูขนานไปกับ
การดําเนินนโยบายการทูตตามประเพณี ซึ่งใชการปฏิบัติในระดับรัฐตอรัฐและในประชาคม
ระหวางประเทศ ทั้งทางทวิภาคีและพหุภาคี และมักจะมีการสําแดงพลังหรืออํานาจในบางครั้ง 
เมื่อจําเปนอยางยิ่งในการปกปกรักษาและนํามาซ่ึงผลประโยชนแหงชาตแิละในบริบทที่หลีกเล่ียง
มิได 
2.  ความเปนมาและพื้นฐานทางวิชาการ 

 -  การดําเนินการทางการทูตสาธารณะกับการใชแนวนโยบายที่บัดนี้เรียกวา Soft Power นี้
นาจะมีมาแตเกากอน เพียงแตไมมีผูใดกลาวถึงโดยจําเพาะเจาะจง เพราะในประวัติศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ การใชอํานาจกดดันกับการใชไมนวมเปรียบไดกับความเขาใจใน
ความหมายของขอแตกตางระหวาง Hard Sell  กับ Soft Sell  น่ันเอง  การยอมรับในวงวิชาการมี
หลักฐานวาเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1965 โดย Dean Edmund  A. Gullion แหง The Fletcher School 

of Law and Diplomacy ที่ใหความหมายของคํา Public Diplomacy วาเกี่ยวกับแรงผลักดันของ
ทาทีสาธารณะตอการกําหนดและการดําเนินการตามวิเทโศบาย เรื่องนี้ครอบคลุมมิตินานัปการ
ของความสัมพันธระหวางประเทศนอกเหนือจากการทูตตามประเพณี รวมถึงการที่รัฐบาล
ท้ังหลาย (พยายาม) ปลูกฝงประชาทัศนในตางประเทศ  “ส่ิงที่สําคัญยิ่งในการทูตสาธารณะไดแก
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กระแสสารสนเทศและแนวความคิดที่ไหลเวียนขามพรมแดน” ศูนย The Edward R. Murrow 

Center of Public Diplomacy ใชคําอธิบายของดีน กัลเลียนท้ังหมด แตเติมตอนทายวา รวมถึง
กระบวนการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ ดวย และในระยะตอมา ในทามกลางความขัดแยงท่ี
แพรกระจายไปในสากล ประชาชาติก็ไดพยายามสรางสรรคสัมพันธมิตรระหวางอารยะธรรมตาง 
ๆ (Alliance Among Civilisations) ซึ่งไดมีการประชุมปรึกษาระหวางประเทศทั่วโลก 

 -  สวน Soft Power นั้นมาทีหลัง โดยผูริเริ่มกลาวถึงไดแกศาสตราจารย Joseph S. Nye 

ขอนําคําบรรยายของทานศาสตราจารยบางตอนมากลาว ณ ท่ีนี้โดยไมแปลเปนไทยเพื่อมิให
ความหมายเพี้ยนไป “Reputation has always mattered in world politics, but credibility has 

become crucial because of a ‘paradox of plenty.’ When information is plentiful, the 

scarce resource is attention. Under the new conditions, a soft sell may, more than ever, 

prove more effective than a hard sell…Skeptics who treat the term ‘public diplomacy’ as 

a mere euphemism for propaganda miss the point. Simple propaganda is 

counterproductive as public diplomacy. Nor is public diplomacy merely a public-

relations campaign. Public diplomacy also involves building long-term relationships that 

create an enabling environment for government policies. …The contribution of direct 

government information to long-term cultural relationships varies with three dimensions 

or stages of public diplomacy, and all three are important. The first and most immediate 

dimension is daily communications, which involves explaining the context of domestic 

and foreign-policy decisions. This dimension also involves preparation for dealing with 

crises. If there is a vacuum in information after an event, others will rush in to fill it. The 

second dimension is strategic communication, which develops a set of simple themes, 

much as a political or advertising campaign does. While the first dimension is measured 

in hours and days, the second occurs over weeks, months, and even years. The third 

dimension of public diplomacy is the development of lasting relationships with key 
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individuals over many years or even decades, through scholarships, exchanges, 

training, seminars, conferences and access to media channels. ….For example, China 

tried to enhance its soft power by successfully staging the 2008 Olympics, but its 

domestic simultaneous crackdown in Tibet—and subsequent repression in Xinxiang 

and arrests of human rights lawyers—undercut its gains. ….Power in a global 

information age, more than ever, will include a soft dimension of attraction as well as the 

hard dimensions of coercion and payment. Combining these dimensions effectively is 

called ‘smart power.’For example, the current struggle against transnational terrorism is 

a struggle over winning hearts and minds, and over-reliance on hard power alone is not 

the path to success.” 

 3. ประสบการณของประเทศตาง ๆ 

                 ทัศนะของผูสังเกตุการณบางคน เห็นวา ในระยะสองสามปท่ีผานมานี้ วลาดิเมียร 
ปูตินไดแสดงใหเห็นวา  ดวยการผสมผสานองคประกอบจากท้ังพลังแรงกับพลังนุมนวล ปูตินเปน 

“more artful player in the smart power game in pursuing his foreign policy objectives.”  

สวนคอลัมนิสตในไชนาเดล่ี เขียนวา การที่จีนระดมเคร่ืองบิน เรือและแมกระทั่งดาวเทียม ดวยการ
ลงทุนมหาศาลในการคนหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย (เท่ียวบินที่ MH 370 ) อยางเต็มท่ี 

มิใชการสําแดงแสนยานุภาพแตอยางใด หากแตเปนการแสดงใหปรากฏวา เปนผลของการ
ตัดสินใจทางศีลธรรมที่จะดูแลประชาชนของตนไมวาจะอยูท่ีใดก็ตาม และเสริมวา “It’s the 

power of attraction—not economic or military muscle—that captures people’s hearts 

and that is what China desires to increase.” ผูเขียนไดกลาวถึงเจตนาในการจัดกีฬาโอ
ลิมปคส มหกรรมโลกท่ีเซี่ยงไฮ และการกอต้ังสถาบันขงจื๊อรอบโลกวาเปนการใช Soft Power 

เชนกัน แตมิไดกลาวถึงกระแสตาน เชนท่ีศาสตราจารยไนยตั้งขอสังเกต ตัวอยางดังกลาวนี้ แสดง
ถึงความจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงการประเมินผลของการดําเนินการ และเหตุปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
แทรกเขามา 
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 -   การดําเนินการเพ่ือใหประเทศเปนแมแบบ โดยวิธีการของ Soft Power ไดแกญ่ีปุนใน
ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภาคพ้ืนเอเชยีและแปซิฟก โดยเมื่อไมนานมานี้เกาหลีใต จีน
แผนดินใหญ กับญ่ีปุนก็ใชวิธีการ Soft Power ในการจัดทําความตกลงปดเปาปญหาที่เรื้อรังมา
ตั้งแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนสามารถสรางความเขาใจระหวางกันได เกาหลีใตก็เชนกัน 

ในเวลาอันส้ัน ก็สามารถปรับปรุงโครงสรางของประเทศและทําให “แบบอยางเกาหลี” เปน
ตัวนําของประเทศตาง ๆ ในเอเชียไดอยางรวดเร็ว โดยเนนหนักทางดานสันทนาการ 
ความสําเร็จของเกาหลีคงจะดํารงอยูไปอีกหลายป แตท่ีนาสนใจย่ิงไปกวาน้ีไดแกการเนนย้ําใน
ดานนวัตกรรม ซึ่งทําใหเกาหลีเปนประเทศชั้นนําในทางตาง ๆ ไปอีกนานป ในขณะท่ีเกาหลี
มิไดตองเผชิญหนากับศัตรูอื่นใด นอกจากเกาหลีเหนือ ซึ่งในสายตาของประเทศตาง ๆ ก็เปน
ประเทศนอกคอกอยูดี และที่นาสนใจเปนพิเศษก็ไดแกความสัมพันธฉันมิตรระหวางเกาหลีใต
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในระยะหลังมาน้ีคอนขางจะหางเหินจากเกาหลีเหนือ แมท้ัง
สองประเทศท่ีมีชายแดนใกลชิดกันจะยังคงยึดถือลัทธิคอมมิวนิสตตอมาจนบัดนี ้

 -   ประเทศไทยมี Soft Power หรือความดึงดูดนานัปการอยูแลว อาทิ การที่ประเทศไทย
ครองความเปนอันดับตนตนในโลก ในแงความสะดวกและความเปน“เจาภาพ”ท่ีดี” กอปรดวย
ความเปนมิตร แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและธรรมเนียมประเพณีท่ีหลากหลายตามแบบ 

“วิถีไทย” และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณโดดเดน  การใช  “ตนทุน” เหลานี้เพื่อสงเสริมนโยบาย
การทูตสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพเปนโจทยท่ีควรไดรับคําตอบ ในดานนโยบาย
ตางประเทศที่สามารถสงเสริมนโยบาย Soft Power/Smart Power ไดแกการดําเนินการตาม
แนว Asia Cooperation Dialogue (ACD)  ใหกาวรุดหนาตามแนวทางตาง ๆ ท่ีไดริเริ่มมา
หลายปแลว เพราะความริเร่ิมของไทยไดนําไปสูการเพิ่มสมาชิกภาพครอบคลุมเอเชียทุกทิศ 

ตั้งแตญ่ีปุน/เกาหลี ไปจนถึงตะวันออกกลาง รวมกวา 30 ประเทศกับยังมีประเทศในแอฟริกา
เหนือที่ไดเปนหุนสวนดานการพัฒนาอีกดวย  องคกรน้ีมุงเฉพาะนโยบายสรางสรรค  ไมซ้ําซอน
กับองคการความรวมมืออ่ืนใด ยึดม่ันในกิจกรรมอันจะทําใหสมาชิกทุกประเทศสบายใจ  

(COMFORT LEVEL) ท่ีจะมีสวนรวม  และที่สําคัญไทยเปนประเทศผูประสานงานตลอดมา 
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ดวยความเห็นพองตองกันของสมาชิกท้ังหมด จึงมีบทบาทสําคัญ หากเขาใจไมผิด ไทยไดเคย
เสนอท่ีจะจัดการประชุมระดับสูงในไมชานี้  (เอกสารประกอบ ACD มีอยูท่ีขาพเจา) 

3.   กลไกของ Soft Power  

 -   ปจจุบัน ทางการไท ย โดยกระทรวงการตางประเทศกับหนวยงานอ่ืน และอาศัยกลไก
ตาง ๆ เพื่อเสริมสราง Soft Power ของไทยในตางประเทศ ดังนี้ 
 -   Cultural Diplomacy ดําเนินการโดยกรมสารนิเทศ ดวยการรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนทั้งฝายราชการและเอกชน มุงเนนการเผยแพรเอกลักษณวัฒนธรรมไทย ทั้งแบบด้ังเดิมและ
รวมสมัย (ความคิดสรางสรรค / ความเปนสากล) และวัฒนธรรมสมัยใหม (เชน ภาพยนตร 
ละคร ดนตรี ฯลฯ) โดยใหความสําคัญตอวัฒนธรรมที่เปน “จุดขาย” ของไทยซึ่งอาจมีความ
แตกตางกันในแตละพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อสรางความนิยมไทยในลักษณะ “ซึมลึก” และการ
เผยแพรวิถีไทยใหตางชาติมีความประทับใจ และทราบถึงความหมายของคําวา Amazing 

Thailand โดยไมยาก 

 -   Image / International Broadcasting / Outreach ดําเนินการหลักโดยกรม
สารนิเทศและหนวยงานเฉพาะกิจเชนกระทรวงการทองเท่ียว มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 

สมาคมสหประชาชาติแหงประเทศไทยประกอบดวย การสงเสริมภาพลักษณ เสริมสรางความ
เชื่อม่ันในประเทศไทย การประชาสัมพันธเผยแพรโดยใชส่ือท่ีมีอิทธิพล ตอสาธารณชนในวง
กวาง (World Wide Service) เชนท่ีไดทํามาผานเครือขายสากล เชนสถานีโทรทัศน บีบีซี ซีเอ็น
เอ็น อัลจาซีรา และซีเอ็นบีซี ทีจีเอ็น (ของไทย)รวมท้ังชองทางส่ือใหม (New และ Social 

Media) ตลอดจนการสรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกบันโยบายและมิติดานการตางประเทศกับ
สวนราชการและภาคประชาสังคม และการสงเสริมความเขาใจขามวัฒนธรรม (Cross Cultural 

Understanding)  

 -   People-to-people Exchange ดําเนินการโดยกรมสารนิเทศและกรมภูมิภาค เนน
กจิกรรมการแลกเปล่ียนเยาวชนและคนรุนใหม เพื่อสรางเครือขาย Friends of Thailand  กับ
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การดําเนินการในกรอบของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท-ไทย) อันเปนอีกมิตหินึ่งที่
กลาวถึงในวรรคกอน 

 -   Thai Studies สนับสนุนหลักสูตรไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ 

รวมทั้งการจัดต้ัง Thai Corner และ Thai Club ในตางประเทศ 

 -   Technical Cooperation ดําเนินการโดยสํานักงานเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศ  ใหความชวยเหลือดานวิชาการเพ่ือเปนการสรางมิตรภาพและตวามเขาใจอันดีกับ
ประเทศกําลังพัฒนา และการดําเนินการในกรอบของ ACMECS/GMS  G-77 ตามศูนย
สหประชาชาติทั้งหลายและในกรอบสังคม/วัมนธรรมในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีขอบเขต
กวางขวางย่ิงกวาความรวมมือทางวิชาการ 
 -   Humanitarian Rescue and Relief Assistance ดําเนินการโดยกรมภูมิภาค 

กรมองคการระหวางประเทศ  สภากาชาดไทยและในการซอมปฏิบัติการของ Cobra Gold ซึ่ง
กระทรวงกลาโหมมีสวนอยางสําคัญในการเปนเจาภาพรวม ระดมความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณรายแรงตาง ๆ ในตางประเทศ เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบและสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลก   

 -   Creative Economy ดําเนินการโดยกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ และหนวยงาน 

เชน TCDC เพื่อเพ่ิมมูลคาและยกระดับสินคาและบริการที่เปนเอกลักษณของไทยสูตลาดโลก  

กับการประสานงานกับหนวยงานสรางสรรคเชน TCDC        

3.   กลุมเปาหมาย 

 -   ชาวตางชาติ เนนกลุมเยาวชน / คนรุนใหม / ส่ือมวลชน / นักวิชาการ / NGO / 

ประชาชนทัว่ไป  

 -   คนไทยในตางประเทศและในประเทศ เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมไท เพื่อใหกลุมคนเหลานี้เปนตัวแทน / กระบอกเสียงในการชวย
ประชาสัมพันธสูชาวตางชาติ 
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 -  โดยที่กลุมเปาหมายในตางประเทศมีความหลากหลายทั้งในแงวัฒนธรรม ศาสนา 

และรสนิยม ดังน้ัน  กลยุทธในการเขาถึงและสรางอิทธิพลกับแตละกลุมยอมมีความ
แตกตางกัน  

4.   ชองทางในการใช Soft Power ของกระทรวงการตางประเทศ  

 -   สอท. / สกญ. (การจัดกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ) 

 -   ส่ือแขนงตาง ๆ  (Media / Social Media / วิทยุสราญรมย) 
  -   Thai Center / ศูนยวัฒนธรรมไทย 

 -   องคกรอิสระที่เปนกลไกของกระทรวงฯ ไดแก มูลนิธิไทย และมูลนิธิยุวทูตความดี 
สมาคมมิตรภาพ 

 -   ชุมชนไทย / วัดไทย / กลุมชาวตางชาติที่นิยมไทย และการรวมมือกับองคกรใน
ประเทศท่ีมีเปาหมายรวมกัน 

5.   ผูปฏิบัตินโยบาย นอกเหนือจากกระทรวงการตางประเทศแลว ยังมีหนวยงานและภาค
สวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช Soft Power ในการดําเนินนโยบาย Public Diplomacy ดวย 

ดังน้ี 

 -   กระทรวงวัฒนธรรม 

 -   กรมประชาสัมพันธ 
  -   กระทรวงศึกษาธิการ 
  -   กระทรวงกลาโหม 

  -   กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

    -  ทีมประเทศไทยในตางประเทศ 

   -  สํานักงานผูแทนการคาไทย ณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
    -  ภาคเอกชน  

    -  องคกรอิสระ 

  -    สถาบันการศึกษา  
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   -   ภาคประชาชน 

   -   มูลนิธิไทย (Thai Foundation) 

6.   ปญหา (สวนน้ี ขอหารือกันตอไป เพราะประเด็นสําคัญไดแกการกําหนดใหเร่ืองนี้
เปนภารกิจโดยรวมของรัฐบาล) 

 -   ประเทศไทยขาดนโยบายที่ชัดเจนและการสนับสนุนอยางจริงจังอยาง
ตอเน่ืองจากภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานงบประมาณ 

 -   หนวยงานท่ีเกี่ยวของไมไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไมมี
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนวา ภาพลักษณที่เปน ”จุดขาย” ของไทยคืออะไร และมีกลยุทธในการ
เผยแพรอยางไร 
 -   คณะกรรมการระดับชาติและหนวยงานตาง ๆ ท่ีตั้งขึ้นเพ่ือเปนกลไกผลักดัน
ในเรื่องน้ี ยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ขอนี้เปนปญหามาตลอด แมจะไดมีการ
เสนอแนะในการประชุมเอกอัครราชทูตมากวา 30 ปแลว) 

7. ขอเสนอแนะ 

 -   รัฐควรรวมกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการ
เลือกใชเคร่ืองมือ Soft Power ท่ีเหมาะสมกับกลุมและพื้นที่เปาหมาย โดยในสวนของ
กระทรวงการตางประเทศ สอท. / สกญ./คทถ จะตองวิเคราะหกลุมเปาหมาย ความเหมาะสม และ
ผลลัพธในการจัดกิจกรรม ตามความเปนจริง 
 -   โดยทีเ่ปาหมายหลักของการดําเนินการทูตสาธารณะ คือ การสรางความนิยมชมชอบ
ประเทศไทยใหกับสาธารณชนหรือกลุมเปาหมายในตางประเทศ ดังนั้น คุณภาพ (Quality) ของส่ิงท่ี
จะเผยแพรออกไปทั้งในแงของ Content และส่ือท่ีใชจึงเปนเร่ืองสําคัญ โดยจะตองดีกวาหรือ
เทียบเทามาตรฐานสากล  

 -   ควรพิจารณาใชประโยชนจากภาคเอกชนและองคกรอิสระ ซึ่งมีความยืดหยุน 

และความแนบเนียนในการขับเคล่ือนนโยบายมากกวาการดําเนินการโดยภาครัฐ  
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 -   ภาครัฐจะตองแสดงบทบาทที่ชัดเจนและเปนท่ียอมรับในการสนับสนุน
ภาคเอกชน ในการขับเคล่ือนการใช Soft Power อยางเปนรปูธรรม โดยอาจผานชองทางของ
คณะกรรมการระดับชาติ หรือ องคกรอิสระ ท้ังน้ี อาจศึกษาจากประเทศในเอเชียท่ีประสบ
ความสําเร็จในการใช Soft Power เชน ญี่ปุน ซึ่งมีโครงสรางและงบประมาณรองรับยุทธศาสตร 
Public Diplomacy อยางจริงจัง  (ขอน้ีขอใหกระทรวงหารือกันถึงแนวดําเนนิการเพื่อใหบังเกิด
ผลสัมฤทธ์ิอยางแทจริง)  (การหาขอยุติกันในระดับกระทรวงในเร่ืองนี้ ซึ่งมีขอบขายกวางขวาง 
นาจะเนนหนักกันในเน้ือหาและสาระสําคัญ กอนท่ีจะเรียกหางบประมาณ เพราะถาไดแนวทาง
อันจะมีประโยชนและมีเหตุมีผลแนแลว การหางบประมาณตอไปคงจะไมยุงยากนัก) 

 

 ท้ังหมดนี้ ขอใหขาราชการทั้งในและตางประเทศ และขาราชการเกษียณท่ีไดรับขาวน้ี
เปนประจําเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมและความเห็นไปยังขาพเจาท่ี อีเมล 
manaspasxuto@gmail.com หรือจะเสนอไปยังอธิบดีกรมสารนิเทศ โดยสงสําเนาใหขาพเจา
ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  จะขอบคุณมาก 

 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 2  (มีขาวดวนสําคัญยิ่งในหนา 
8-9) 

 ตามรายงานเดือนกุมภาพันธ 2559 หนา 20-21 แจงวา เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 
ศกนี้ กระทรวงการตางประเทศและการคาออสเตรเลียไดแจงเตือนภัยมาเลเซียถึงความเปนไป
ไดท่ีจะเกิดการโจมตีกลางกรุงกัวลาลัมเปอร หลังจากที่ทางการมาเลเซียจบักุมผูตองสงสัยได
จํานวนหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ น้ี และวาภัยคุกคามจากการกอการรายในมาเลเซียยงัมีอยูอยางตอเน่ือง 
ตามรายงานท่ีออสเตรเลียแจงมากับคําเตือน เม่ือเดือนมกราคม 2559 (ค.ศ. 2016) ตํารวจ
มาเลเซียไดจับกุมผูตองสงสัยเปนกองกําลังรัฐอิสลาม (IS) 7 คน ท่ีมีแผนจะกอเหตุ
รุนแรง โดยหน่ึงในจํานวนน้ีมีประวัติติดตอกับนาย Bahrun Naim สัญชาติอินโดนีเซีย 
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ซ่ึงอยูกับไอเอสในซีเรีย และเปนแกนนําหลักของกลุมที่กอเหตุรายกลางกรุงจาการตา 
เม่ือวันที่ 14 มกราคม ศกน้ี 

 เทาที่ขาพเจาติดตามความเคล่ือนไหวในเร่ืองน้ี  รัฐบาลมาเลเซียมิไดแถลงขาว
เกี่ยวกับคําเตือนจากออสเตรเลีย อันเปนคําเตือนสําหรับนักเดินทางชาวออสเตรเลียดวยให
ระวังตัว แตเม่ือวันอังคาร ท่ี 8 มีนาคม ศกนี้ นาย Ahmad Zahid Hamidi รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียไดแถลงแกรัฐสภาวา  “Just over a year ago” 

คือเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2015 (ซ้ํา 2015)  ทางการมาเลเซียไดจับกุมพวกที่มีความ
เก่ียวพันกับ Daesh (IS) ได 13 คน และพบวาพวกน้ีไดวางแผนจะลักพาตัว Datuk Seri 
Najib Tun Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กับเจาหนาท่ีช้ันสูงอีกสองคน อันไดแกรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (คือผูที่แถลงเอง) กับ นาย 
Hishammuddin Tun  Hussein รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไปเพ่ือเรียกคาไถ กับ
ยังตรวจพบดวยวาเหลารายกลุมนี้มีแผนที่จะโจมตีสถานที่อีกหลายแหง ทั้งในเคดาห 
กรุงกัวลาลัมเปอรและพุตราจายา ปลนอาวุธปนจากคายทหารบก จัดทําวัตถุระเบิด 
ปลนรถแวนท่ีขนสงเงินสด แตถูกจับเสียกอน ทําใหแผนดังกลาวตองลมเหลว รอง
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกลาวเสริมดวยวา ไอเอสไมมีเครือขายอยางเปนทางการใน
มาเลเซียและ Cells ที่อาจมี ก็เพียงแตคอยรับคําส่ังโดยตรงจากซีเรีย สวน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกลาวตอสํานักขาวเบอรนามา เม่ือวันอังคาร ที่ 8 
มีนาคม ศกน้ี หลังจากที่ปรากฏขาวถึงแผนการลักพาตัวนี้วาเขาเองไมกลัว เพราะที่ตก
เปนเปาหมายหน่ึงของการที่จะถูกโจมตีก็สืบเน่ืองมาจากตําแหนงทางการท่ีดํารงอยู 
และกลาวตอวา ในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคล เขาไมเกรงกลัวกลุมนักรบดังกลาว และ
เจตนาของเหลารายนี้ เนื่องจากการท่ีทางการไดเพิ่มมาตรการปองกันภัยตามฐานทัพ
ตาง ๆ และโดยท่ีเจาหนาท่ีไดเฝาระวังอยูตลอดเวลา อิทธิพลของไอซิสในมาเลเซียจึง
ยอมมีอยูในขอบเขตจํากัด แตในกรณีใดก็ตาม เจาหนาที่ไดประกันความปลอดภย
ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยูแลว 
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 แมทางการมาเลเซียไดเก็บขาวไวนานถึงกวา 1 ป ซ่ึงไมมีเหตุผลใด ๆ จะทําให
เขาใจวา แผนรายดังกลาวมิไดมีจริง ประเด็นท่ีนาพิจารณาไดแกผูท่ีเก่ียวพันกับไอเอส 
7 คนท่ีออสเตรเลียอางวา ทางการมาเลเซียไดจับกุมไว อันจะเปนเหตุใหไอเอสตอง
โจมตีสถานท่ีสําคัญในมาเลเซียเปนการตอบโต วา 7 คนดังกลาวเปนพวกท่ีอยูในกลุม
ผูวางแผน 13 คน ท่ีมาเลเซียจับไดเม่ือกวา 1 ปมาแลว หรือมิใชกลุมเดียวกัน 

 อยางไรก็ดี การที่มีขาวความเคล่ือนไหวของพวกที่เก่ียวพันกับไอเอสใน
ประเทศซึ่งอยูใกลกับไทยมากขึ้นและบอยคร้ังขึ้น ก็เปนความจําเปนที่ทางการของไทย
จะวางตนอยูในความไมประมาทอยูตลอดเวลา ประสานการขาวอยางใกลชิดกับ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟลิปปนสซึ่งมีประสบการณดานการกอการรายซ่ึงมุงตอแต
ละประเทศ ตางจากไทยซ่ึงเทาท่ีเคยเกิดเหตุมาต้ังแต 25 ธันวาคม 2515 ผูกอเหตุ
เกือบทุกคร้ังมุงตอผลประโยชนของประเทศที่สามอันไดแกอิสราเอล และจําเปนอยาง
ย่ิงที่จะตอง ศึกษาสถานะ แนวทางและยุทธวธีิของขบวนการกอการรายตาง ๆ 
ตลอดจนเครือขายและกลุมยอย โดยหลีกเล่ียงการถือวา ไมมีพวกนี้ในไทย ซ่ึงขาพเจา
เองไมสูจะแนใจอันเปนกรณีที่เส่ียงตออันตราย เพราะหลายฝายท่ีทราบพฤติกรรม
ของผูกอการราย โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมรัฐอิสลาม ซึ่งต้ังความมุงหมายจะจัดต้ัง 
Caliphate ข้ึน จนถึงวันน้ี ไดเปล่ียนแปลงไปมาก ฐานะการเงินไดยํ่าแยลงถึงตองลด
เงินตอบแทนนักรบท่ียังเคลื่อนไหวอยูในอิรัก ซีเรียและลิเบียลงรอยละ 50 แตในการ
ปฏิบัติการยังมีกลวิธีท่ีสลับซับซอนอยูเชนท่ีเปนมาต้ังแตป ค.ศ. 2014  

ในรายงานเดือนนี้ฉบับท่ี 1 ขาพเจาไดกลาวถึงขาวดวนมากที่ไดรับฟงมาขณะท่ี
ทํารายงาน อันเปนกรณีท่ีกําลังทางอากาศและหนวยปฏิบัติการขาวกรองสหรัฐได
โจมตีที่ต้ังแหงหน่ึงของขุนพลชั้นนําคนหนึ่งของไอเอส ในชื่อวา Abu Omar al-Shishani 
ซ่ึงมีช่ือในวงการไอเอสวา Omar ‘the Chechen’ เม่ือประมาณ 02.30 ของวันพฤหัสบดี
ท่ี 3 ตอวันศุกร ท่ี 4 มีนาคม ศกนี้ ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐ แตในช้ันแรก
กระทรวงกลาโหมสหรัฐไมอาจยืนยันวาเขาเสียชีวิตแลวได เพราะตองประเมินผลการ
โจมตีทั้งหมดอยู 
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การโจมตีมีข้ึนท่ีใกลกับเมือง al-Shaddadi ของซีเรีย ซ่ึงมีผลใหนักรบไอเอส
เสียชีวิตดวย 12 คน สวน al-Shishani นั้น รายงานช้ันตนใชคําวา “likely killed” 

Al-Shishani ซ่ึงเปนเปาหมายของการโจมตี น้ัน มีช่ือเสียงวาเปนคนหน่ึงใน
บรรดาผูบัญชาการที่มีความสามารถเย่ียมท่ีสุดของไอเอส โดยมีคาหัว 5 ลานดอลลาร
จากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ เดิม Shishani เปนอดีตนายทหารชั้นนําของ
กองทัพจอรเจีย นาย Peter Cook โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงวา “Batirashvili 
เปนนายทหารชั้นนําที่ผานการรบมาอยางเช่ียวชาญดวยประสบการณการนํานักรบ 
ISIL หลายตอหลายคร้ังทั้งในอิรักและซีเรีย การถอนตัวเขาไปจากสนามรบยอมยัง
ผลกระทบทางลบแกความสามารถของ ISIL ในการหานักรบตางประเทศ—โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพวกท่ีจะมาจากภูมิภาคเช็คชเนียและคอเคซัส—และบ่ันทอนความสามารถ
ของไอซิลท่ีจะประสานการโจมตีและปองกันท่ีม่ันในรัคกา ซีเรีย และโมซูล อิรัก” 

Al-Shishani มาเขารวมกับไอซิสในป ค.ศ. 2013 และตอมาไดรับมอบหมายให
ควบคุมที่กักขังใกลนครรัคกาอันเปนท่ีซ่ึงคุมขังชาวตางประเทศท่ีถูกลักพาตัวมาขังไว 
ชิสชาน่ีเปนผูส่ังการใหกลุมกอการรายใชรถบรรทุกขนอาวุธจากอิรักไปซีเรียเม่ือเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2014 ตอมา อาบู บ๊ัคร อัล-บั๊กดาดี้ ผูนําสูงสุดของไอเอส ไดต้ังใหเขา
เปนผูบัญชาการภาคเหนือเพื่อบัญชาการปฏิบัติการการรบทั้งหมดในภาคเหนือของ
ซีเรีย 

ตามรายงานท่ีไดรับในวันนี้ ท่ี 12 มีนาคม 2559 อัล-ชิสชาน่ียังมีชีวิตอยู แต
สภาพรางกายจะเปนเชนไรยังไมทราบแน อันเปนกรณีทีจ่ะตองติดตามขาวจากภูมิภาค
ตะวันออกกลางตอไป 

เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยกองกําลังพิเศษของสหรัฐ ซึ่งไดเสนอรายงานมากอนนี้วา 

ประมาณสามสัปดาหมาแลว สามารถรวบตัวนักปฏิบัติการระดับอาวุโสชี้นนําของไอซสิมาได
จํานวนหนึ่ง น้ัน คนหน่ึงในจํานวนน้ีใชชื่อวา Sleiman Daoud Al-Bakkar มีบทบาทหลักในดาน
อาวุธเคมี ผลจากการสอบสวนเขาและชอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีฝายความมั่นคงของอิรักทํา
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ใหทราบวา เมื่อวันเสารท่ี 5 มีนาคม ศกน้ี ผูกอการรายที่มีสวนเช่ือมโยงกับไอซิสไดระดมยิง
จรวดซึ่งมีสารเคมีอันไมทราบชนิดแนนอนประกอบเขาไปยังยานท่ีอยูอาศัยในเมือง Taza ทาง
ภาคเหนือของอิรัก  ผลของการโจมตีทําใหผูไดรับบาดเจ็บหายใจติดขัด ปวดแสบปวดรอนและ
กระหายน้ํา เมือง Taza ซึ่งชาวเมืองสวนใหญเปนคนเชื้อสายเติรกเม็นท่ีนบัถือนิกายเชยี ตั้งอยู
ประมาณ 20 กิโลเมตรทางใตของเคียรคุก (สมัยท่ีซัดดาม ฮุสเซนยังเปนผูนํา ปรากฏหลักฐาน
วาอิรักไดใชอาวุธเคมีแบบ มัสตารด แกส ในการรบกับพวกเคิรด) 

นับแตการจบันาย Al-Bakkar เครื่องบินรบของสหรัฐ ไดโจมตีเปาหมายซึง่เปนแหลงท่ี
กลาวกันวาเปนที่ผลิตอาวุธเคมีใหแกไอซิสและกลุมกอการรายอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงดวย  เม่ือตน
สัปดาหน้ี มีขาววา ประชาชนประมาณ 100 คน ทั้งชาวเมืองเคียรคุก และ ตาซา ไดรับบาดเจ็บ
จากถูกโจมตดีวยอาวุธเคมี 

เม่ือวันที่ 10 มีนาคม ศกนี้ มีรายงานวา ฝายตอตานรัฐบาลซีเรีย ไดคนพบขุมเก็บ
เอกสารของไอซิสจํานวน “massive” ซึ่งเปนใบบนัทึกผูท่ีไดเขารวมกับไอซิส อันอาจแสดงถึง
วิธีการคัดเลือกบุคลากร โดยมีแบบสอบถามรายละเอียด 23 คําถาม เชนประสบการณที่ผาน
มา ความรอบรูในการปฏิบัติหนาที่ จฮิาดิสต (ถาเคย) ความชํานาญเฉพาะตัว ความสันทัดดาน
เท็คโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และขอมูลสวนตัว เชนสุขภาพ กลุมโลหิต เปนตน 

สํานักขาวระหวางประเทศแหงหน่ึง ไดสอบถามอดีตนายทหารหนวยรบพิเศษจาก 

Israel Defense Force ถึงเอกสารท่ีคนพบโดยบงัเอิญเหลาน้ี นายทหารผูนั้นใหความเห็นวา 

นาจะเปนเอกสารจริง มิใชเอกสารปลอม อันนาจะไดรับการตรวจตราโดยละเอียด เพราะเปน
ขอมูลของผูท่ีไปเขารวมในกิจการตาง ๆ ของไอซิสจํานวนไมนอยกวา 22,000 คน คงไมมีผูใด
ใชเวลาไปมากเพื่อปลอมแปลงข้ึน 

ตามการประเมินของขาพเจาเอง ขอเท็จจริงในพื้นที่แสดงวา โดยที่ไอซิลถูกกดดันอยาง
หนักจากการรบภาคพื้นดิน ไมวาจะเปนกองกําลังของบาชาร อัล อาสสาด Revolutionary 

guards ของอิหราน กองกําลังฮิซบอลลาหท่ีรวมอยูดวย และการโจมตีทางอากาศจาก
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เครื่องบินรบของซีเรีย รัสเซีย และสหรัฐกับพันธมิตรตอตานไอซิล ซึ่งตางก็ออกปฏิบัติการทุกวัน 

จึงเปนเหคุใหไอซิลตองยายท่ีม่ันอยูบอยครั้ง บางครั้งก็ตองรีบหลบหนี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ซีเรีย การที่เอกสารถูกทิ้งไว ไมนาเปนเร่ืองผิดปกติ เพราะสวนที่คนพบมิใชเปนเอกสารสําคัญ
ยิ่ง 

เก่ียวกับการเจรจาสันติภาพและการหาทางจัดต้ังรัฐบาลเปลี่ยนผานในซีเรีย นั้น 
นายสเตฟฟาน เด มิสตูรา พยายามจะใหเร่ิมข้ึนใหม ท่ีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ตั้งแตวันที่ 
9 มีนาคม ศกน้ี แตยังไมมีผลคืบหนาแมแตนอย ถึงแมวา สถานการณดานการรบภายในซีเรีย
จะลดนอยถอยลงบางก็ตาม แตฝายซีเรียยังพยายามจะยึดนครอาเล็ปโปใหไดหมด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตัวเมืองทางฝายเหนือ ซึ่งกําลังฝายรัฐบาล (Regime force)  ยังไมอาจรุกคืบหนาไปได
เทาใดนัก และเคร่ืองบินรัสเซียไดเริ่มโจมตีท้ิงระเบิดรอบใหม ทั้ง ๆ ท่ีเปาหมายมิใชจุด
ยุทธศาสตรสําคัญ เพราะตามหลักฐานที่พลเมืองในพื้นท่ียืนยัน พรอมภาพที่กลองโทรทัศนซึ่ง
บันทึกมาประกอบรายงานพิเศษชุด “หลังแนวฝายตอตานรัฐบาลในซีเรีย” ซึ่ง Clarissa Ward 

ผูส่ือขาวอาวุโสของ CNN ในเครื่องแตงกายสีดําปดทั้งตัวแบบหญิงชาวซีเรีย เปาที่ถูกทําลาย
ไดแกโรงพยาบาลอันถูกโจมตีซ้ําแลวซ้ําเลา ทั้ง ๆ ท่ีทุกฝาย รวมท้ังนักบินรสัเซีย ทราบดีวาเปน
โรงพยาบาลและตลาดสด โดยอางตามเดิมวาเปนผูกอการราย ไมแตเทาน้ัน ภายใตซาก
ปรักหักพังทีก่ลาดเกล่ือนไปท่ัวนครอาเล็ปโปดานใต ยังมีพลแมนปนฝายรัฐบาลจํานวนไมนอย
คอยยิงสังหารฝายท่ีมิใชพวกตนอยูตลอดเวลา  

ปญหาใหญในขณะนี้ก็คือ ฝายตอตานรัฐบาลเรียกรองใหบาชาร อัล อาสสาด ยอมลง
จากอํานาจกอน จึงจะเร่ิมพูดจากันได นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ซึ่งไมติดภาระในการรณรงคหาเสียงเพื่อแขงขันเปนประธานาธิบดีในอเมริกา 

ไดใชความพยายามในการสรางความเขาใจในระดับประเทศชั้นนําท่ีกรุงปารีส รวมท้ังรัสเซีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แตจนถึงวันอาทิตย ท่ี 13 มีนาคม ยังไมปรากฏสัญญาณวา รัสเซียจะ
ยินยอมใหบาชาร อัล อาสสาดตองถูกกันออกจากกระบวนการแกปญหาทางการเมือง เพราะ
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หากมองอนาคตของซีเรียที่รัสเซียมิไดครองความเปนใหญทางภูมิยุทธศาสตรตอไป พรอมดวย
ฐานทัพอากาศท่ีลาตาเกีย ซึ่งมีเครื่องบินทันสมัยของรัสเซียอยูทุกแบบและสรรพาวุธมหาศาล 

ฐานทัพเรือท่ี Tartus บนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออกท่ีพรอมรบกับ Intercontinental 

Ballistic Missiles และฐานที่ต้ังกองกําลังขีปนาวุธแนวราบและพิสัยใกลและไกล รวมท้ัง
ขีปนาวุธจากพื้นสูอากาศ รวมทั้ง SAM 400 ติดกับทิศใตสุดของสัมพันธมิตร NATO และตุรกี
ซึ่งเปนภาคีหน่ึงแลว คงเปนการยากที่รัสเซียภายใตปูตินจะยอมรับความไดเปรียบท่ีมีอยู           
ครบครัน  อันสอดคลองกับยุทธศาสตรสมัยท่ีรัสเซียเปนจักรวรรดิไพศาล และเปนสวนหน่ึงของ
ความใฝฝนของวลาดิเมียร ปูตินมานานป และท่ีสําคัญ หากขาพเจาเขาใจไมผิด เพราะมิไดเห็น
ขอมติทั้งฉบับ ขอมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ ท่ี 2254 วาดวยการยุติการรบ
ในซีเรีย มิไดกําหนดใหตางชาติถอนกําลังออกจากซีเรีย   

ในการประชุมสันติภาพซีเรียท่ีเร่ิมข้ึนใหมในวันจันทร ที่ 14 มีนาคม นายมิสตูรากลาววา 

บัดน้ีถึง “Moment of Truth” แลว และมีบางฝายซึ่งเห็นวา หากยังไมมีความคืบหนาไปตาม
ตารางเวลาที่กําหนดไวในขอมติคณะมนตรีความม่ันคง ที่ 2254 ก็ควรใช “Plan B” ซึ่งหมายถึง
การกลับไปรบกันอีกหรืออยางไร?  เพราะขาพเจายังไมทราบแนวา มี “Plan B” อยู เทาท่ีเขาใจ 

การที่ไมมีความคืบหนา นาจะหมายถึงความลมเหลวของการประชมุเจรจา ตามความเปนจริง
ในพื้นท่ี ท้ังฝาย Regime forces และรัสเซีย ก็ยังปฏิบัติการตอฝายตอตานรัฐบาลเสมอมา โดย
อาจจะผอนคลายความรุนแรงลงบางในชั้นแรกของขอตกลงท่ีเรียกกันวา Partial Truce โดย
มิไดกําหนดเวลาวาจะใชไปนานเทาใด อยางไรก็ดี วันท่ี 15 มีนาคม จะเปนวันครบกําหนด 5 ป
เต็ม และจะเขาสูปที่ 6 ของสงครามกลางเมืองในซีเรีย สวนความพยายามยุติปญหาสงคราม
กลางเมืองไดมีมาแลว 2 ตรั้ง และที่จะเร่ิมในวันจันทร วันน้ี อาจเรียกวา Geneva 3 ชะตากรรม
จะเปนเชนไร ยากที่จะทํานาย 

ในระหวางท่ีการประชุม ณ เจนีวารอบใหมยังมิไดเริ่มขึ้น ก็มีขาวจากสํานักขาว Interfax 

จากกรุงมอสโกวา รัสเซียพรอมท่ีจะใหความรวมมือหากจะมีการปฏิบัติการในนคร Raqqa ท่ี
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ซีเรียซึ่งไอซลิเคยอางวาเปนเมืองหลวงของตน แตตอนนี้ไดยายไปอยูท่ีอ่ืนแลว ในชั้นน้ี หลาย
ฝายยังไมเขาใจเจตนาของรัสเซียตามขาวนี้ สวน Clarissa Ward ของ CNN ตั้งขอสังเกต
สวนตัววา การที่ Regime อันหมายถึงรัฐบาลอาสสาดและรัสเซียพยายามใหสงครามกลาง
เมืองยืดเยื้อไปนาน ๆ ก็เพื่อจะใหพวกท่ีอดทนอยูในซีเรียมาตลอด อางสิทธิที่จะเปนฝายกําหนด
อนาคตทางการเมืองของประเทศเม่ือถึงกําหนดจัดตั้งรัฐบาลเปล่ียนผาน การเลือกต้ังท้ังสมาชิก
สภาและประธานาธิบดี อันเปนสิทธิซึ่งบรรดาชาวซีเรียนับลานท่ีล้ีภัยไปอยูนอกประเทศไมควร
จะอางได ในประเด็นนี้ ขาพเจาจําไดวา แถลงการณของการประชุมที่กรุงเวียนนาท่ีวางกรอบ
เกี่ยวกับการเลือกต้ังน้ัน ถือวาชาวซีเรียทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้ง ไมวาจะอยูภายในหรือ
ภายนอกประเทศก็ตาม รวมทั้งพวก Diaspora ดวย สหรัฐและพันธมิตรคงจะไมยินยอมใหมี
การลิดรอนสิทธ์ิในการออกเสียงของชาวซีเรีย 

ชาวดวนท่ีสุดท่ีสถานี ซีเอ็นเอ็น ไดรับและนําเสนอเม่ือเวลาประมาณ 00.45 น. 
ของคืนวันจันทร ท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 2016 ตามเวลาในประเทศไทย แจงวา สํานักขาว 
Russian State News Agency รายงานวา ประธานาธิบดีปูตินไดส่ังใหกําลังทหารของ
รัสเซียท่ีไดเสร็จส้ินภารกิจแลว ใหถอนออกจากซีเรียท้ังหมดภายในวันอังคาร ท่ี 15 
มีนาคม ค.ศ. 2016 โดยท่ี ซีเอ็นเอ็น ไดรับประกาศเปนภาษารัสเชี่ยน ซึ่งทางสถานี
ในชวงน้ัน ยังไมมีลามแปลใหผูติดตามรายงานขาวไดฟงท่ัวกัน 

คําส่ังกะทันหันน้ีไมมีผูใดคาดไวกอน การตีความจึงมีนานัปการ อาทิ ความ
จําเปนย่ิงยวดทางเศรษฐกิจที่หดตัวมากข้ึน (Deep Recession)หลังจากท่ีราคาน้ํามันท่ัว
โลกไดตกตํ่าลง เพราะสมมติฐานของปูตินในการใหสัมภาษณส่ือมวลชนประจําปใน
เดือนธันวาคมท่ีผานมา คาดหมายวาการเศรษฐกิจนาจะเร่ิมกระเตื้องขึ้นใน 2 ปหาก
ราคาน้ํามันขึ้นมาอยูในระดับ 50 ดอลลารตอบารเรล (ขณะน้ีน้ํามันเบรนทข้ึนมาอยูใน
ระดับใกล 40 ดอลลารตอบารเรล น้ํามันชนิดอ่ืนราคาตํ่ากวาน้ี แมรัสเซียจะตกลงกับ
ซาอุดิ อารเบียใหตรึงปริมาณการผลิตไวในระดับการผลิตเม่ือเดือนมกราคม ศกน้ี) 
นาย Matthew Chance ผูส่ือขาว ซีเอ็นเอ็น ไดอานสารที่ประธานาธิบดีปูตินมีไปยัง
ประธานาธิบดีอาสสาด ซึ่งมีสาระสําคัญวา โดยท่ีภารกิจของกองกําลังรัสเซียในซีเรีย
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ตามที่กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไวไดประสบผลสําเร็จในภาพรวมแลว รัสเซียจึง
ตัดสินใจใหเร่ิมถอนกําลังทหารรัสเซียสวนใหญออกจากสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในวัน
อังคาร ท่ี 15 มีนาคม ฯลฯ 

ในเวลาเกือบ 02.00 น. ตามเวลาในไทย หลายฝายยังไมแนใจวา การถอนทหาร
ท่ีจะเร่ิมในอีกไมก่ีช่ัวโมงจากขณะนี้ หมายรวมถึงกําลังทางอากาศท้ังหมดดวยหรือไม 
เพราะมีขาวจากเครมลินวา ฐานทัพอากาศที่ลาตาเกียและฐานทัพเรือท่ีตารตุสจะถูก
ใชตอไปเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงสงบศึก (Truce) นอกจากนี้ โจทยที่วา 
ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของการที่รัสเซียสงกําลังทางอากาศเขาไปในซีเรีย ไดแก
การปราบปรามบรรดาผูกอการรายท้ังหลายในซีเรีย อันรวมถึง อัล นุสราและกลุมรัฐ
อิสลาม รัสเซียไดตอบโจทยดังกลาวแลวหรือ เพราะทั้งไอเอสและอัล นุสรายังมี
ความสามารถท่ีจะกอความยุงยากไดท่ัวไปทั้งในซีเรีย อิรักและท่ีอ่ืน ๆ ไมแตเทาน้ัน 
ประธานาธิบดีปูตินไดประกาศเจตนาที่จะตามลากลุมกอการรายที่ระเบิดเคร่ืองบิน 
Metrojet ใหสาสมกับความแคน และเปนที่ทราบกันท่ัวไปแลววา กลุมไอเอสไดแสดง
ความรับผิดชอบในเหตุรายซ่ึงทําใหเคร่ืองบินรัสเซียตก ทําใหชาวรัสเซียเปนจํานวน
มากตองเสียชีวิต  

รายงานท่ีแจงชัดกวาที่ไดนําเสนอมาแลวน้ี จะไดรับการรายงาน และการ
วิเคราะห ตอไป 

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

สถานการณในคาบสมุทรเกาหลียังคงตึงเครียดมาก นายคิม จอง อุน ผูนําสูงสุดได
ปรากฏตัวในภาพถายพรอมกับวัตถุโลหะสีเขียว ซึ่งสํานักขาวเคซีเอ็นเออางวา เกาหลีเหนือ
สามารถทําหัวรบขนาดเล็กไดแลว เพื่อจะไดใชติดขีปนาวุธพิสัยไกลตอไป ฝายขาวกรองของ
เกาหลีใตไมแนใจวาหัวรบที่ปรากฏในภาพถาย ซึ่งออกทางโทรทัศนดวย เปนของจริง อยางไรก็
ดี เกาหลีเหนือไดยิงจรวดพิสัยใกลลาสุดอีกสองลูก หลังจากที่ไดยิง projectiles 6 ลูกตามท่ีได
รายงานมาแลว และไดมีการทดลองยิงอีก 
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เม่ือวันที่ 12 มีนาคม ศกนี้ รัสเซียและจีนไดเรียกรองใหเกาหลีเหนือยุติการกระทําอัน
อาจจะนําไปสูอันตรายมากข้ึนได 

ในสองสามวันที่ผานมานี้ เกาหลีใตและสหรัฐไดเปดฉากการซอมรบขนาดใหญท้ังทาง
บก เรือและอากาศ โดยในวันนี้ ไดซอมการยกพลขึ้นบกอยางเต็มท่ี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ไดสงกองกําลังขนาดยอมมารวมดวย ท้ังเกาหลีใตและสหรัฐกลาววาการซอมรบคร้ังนี้เปนการ
ซอมรบประจําป เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม สหรัฐออกขาววา เขาใจวา เรือดํานํ้าของเกาหลีเหนือหน่ึง
ลําไดจมหายไป แตถึงวันเสารยังมิไดมีปฏิกิริยาแตอยางใดมาจากเกาหลีเหนือ นอกจากการ
กลาวหาวา สหรัฐและเกาหลีใตกระทําการยั่วยุและ “reckless”  

ตอมาในวันท่ี 16 มีนาคม 2559 เกาหลีเหนือไดประกาศเจตนาท่ีจะเรงรัดการทดลอง
ระเบิดนิวเคลียรตอไป พรอมกับการสรางระเบิดนิวเคลียรใหมีจํานวนมากขึ้นดวย กับปรับปรุง
สรรถนะใหสามารถยิงขีปนาวุธขามทวีปไปยังเปาหมายในสหรัฐอเมริกา ในวันตอมา สหรัฐได
ประกาศมาตรการควํ่าบาตรเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาสงออกหลายประเภท จีนได
แสดงความไมพอใจท่ีสหรัฐใชมาตรการฝายเดียว แทนทีจ่ะรวมกันลงมติในคณะมนตรีความ
ม่ันคงเชนกอนหนาน้ี สถานการณยังตึงเตรียดท่ัวไปในคาบสมุทร โดยท่ีเกาหลีเหนือถูกโดด
เดี่ยวมากข้ึน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 3 

 ตามคําส่ังของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน กองกําลังของรัสเซียสวนใหญได
เร่ิมเคลื่อนออกจากสาธารณรัฐอาหรับแหงซีเรีย ต้ังแตกอนรุงสางของวันน้ี ที่ 15 
มีนาคม 2559 หลังจากท่ีไดมาประจําการในประเทศท่ีตกอยูใตสภาวะสงครามกลาง
เมืองมาแลว 4 ปเศษ  ต้ังแตวันที่ 30 กันยายน 2558 ดวยวัตถุประสงคท่ีแจงแก
สาธารณชนทั่วไปวา เพื่อปราบปรามการกอการราย แตที่มิไดประกาศชัดจนบัดนี้
ไดแกการชวยกอบกูสถานะของรัฐบาลซีเรียภายใตการนําของประธานาธิบดีบาชาร 
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อัล อาสสาด ซ่ึงถูกฝายตรงขาม ทั้งกลุมชาวซีเรียหลากหลายและขบวนการกอการราย
ยึดพื้นที่ไปเกือบหมดทั้งประเทศ 

 ในขณะที่กําลังพลขนยุทธสัมภาระและอุปกรณตาง ๆ ข้ึนเครื่องบินลําเลียงขนาดใหญท่ี
ฐานบินลาตาเกีย เครื่องบินรบนานาชนิดก็ไดวิ่งไปตามรันเวยและเหินข้ึนสูทองฟา มุงหนาไปสู
กรุงมอสโก โดยไดรับการตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษจากชาวรัสเซียจํานวนมากในฐานที่กลับสูมาตุภูมิ
ดวย “ชัยชนะ” ในทัศนะและมุมมองของคนรัสเซีย 

 ตามคําส่ังของปูติน กองกําลังสวนหนึ่งยังคงอยู ณ ฐานท่ีตั้งทั้งในลาตาเกียและฐานทัพเรือ
ท่ีตารตุส ซึ่งหากพิจารณาโดยสวนเทียบ สวนนอยท่ียังอยูในซีเรียก็มีจํานวนมากพอสมควร กับยังมี
เครื่องบินสมรรถนะสูงพรอมใชงานอยูดวย หากกําลังรบเหลานี้จะทําตามขาวของ Interfax ท่ีมา
จากกรุงมอสโก ส้ัน ๆ วา”รัสเซียพรอมที่จะใหความรวมมือหากจะมีปฏิบัติการในนคร Raqqa” อัน
ไอซิลเคยอางวาเปนเมืองหลวงของตน ในรายงานของขาพเจาเม่ือคืนน้ี ไมนานกอนขาวปูตินส่ัง
ถอนทหารจะมากลบขาวดวนอ่ืน ๆ “ความพรอม”ของรัสเซียควรไดรับความสนใจมากขึ้น เพราะดู
จะมีองคประกอบแหงความสรางสรรคอยูดวย ไมแตเทาน้ัน ในรายงานเดอืนกันยายน 2558 หนา 

13 ขาพเจากลาวถึงความเปนไปไดของความรวมมือในระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อปราบปราม
ไอซิลกอนหนาที่จะมีการยืนยันวา รัสเซียไดสงกําลังรบไปอยูในซีเรียจนเต็มอัตราศึก วา “อาจ

เปนไดท่ีสหรฐั รัสเซีย อิหราน ซีเรีย อังกฤษและฝร่ังเศสจะประสานการโจมตีไอซิล หรือแยกกัน
ทําลายลางกลุมดังกลาวใหออนกําลังลง” แตในระยะท่ีรัสเซียยังเรงรัดการชวยพยุงฐานะของบา
ชาร อัล อาสสาด อยางเต็มกําลัง การรวมมือเชนท่ีขาพเจาคาดการณ ยอมยากท่ีจะเปนไปได มา
บัดน้ี รัสเซียดูเหมือนจะยุติการโจมตีทิ้งระเบิดสนับสนุนการรุกรบภาคพื้นดินของกองกําลังของ
อาสสาด โดยมีขาววา อาสสาดสามารถยึดพื้นท่ีกลับคืนมามากเกินกวาทีรั่สเซียจะตองลงทุนใหรุก
คืบหนาตอไป เพราะอาสสาดไดแถลงวาจะยึดพื้นท่ีกลับคืนมาใหไดท้ังประเทศ แมการรุกรบที่นคร
อาเล็ปโปท่ีถกูเครื่องบินรบของรัสเซียถลมอยางหนัก แมกระท่ังโรงพยาบาลหลายแหง จนทําให
รัสเซียถูกองคกรวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกลาวโทษวากระทําอาชญากรรมสงคราม
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หลายตอหลายครั้ง  หากการณเปนเชนนี้จริงและผูนํารัสเซียตระหนักรู ซึ่งกรณีเชนนี้ บางที
ภาพถายก็สามารถระบายความรูสึกได ฉะน้ัน ภาพการหารือระหวางปูตินกับนายเซอรเก ลาฟรอฟ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีกลาโหม กอนที่จะประกาศใหถอนทหาร 
“สวนใหญ” ออกจากซีเรีย จึงส่ือความหมายหลายนัยยะ สวนการท่ีคงกําลังรบไวในซีเรียตอไป            

ถาจะตีความวาเปนการเตรียมปฏิบัติการปราบปรามขบวนการกอการราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง              
ไอเอสและอัล นุสรา ก็เปนไปตามภาคปฏิบัติการของขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ ถารัสเซียปฏิบัติตาม คราวนี้ก็ยอมจะไดรับคําชื่นชม แทนการอางกลุมกอการราย
มาเปนเดือน ทั้ง ๆ ท่ีเปนฝายตอตานรัฐบาลอาสสาด ซึ่งภารกิจดานน้ีสําเร็จผลครบถวนแลว 

 การตัดสินใจของปูตินดังกลาว ดูจะเปนการสงสัญญาณวา รัสเซียกําลังจะเปล่ียน
ทิศทางของนโยบายใหม หากทิศทางใหมนี้หันไปยอมรบัวา Political Solution เปนหนทางท่ี
ถูกตองในการแกปญหาระหวางประเทศ มิใช Military Solution เชนท่ีดูจะเปนมาตั้งแตการ
ตัดสินใจสงทหารเขาไปแกปญหาสงครามกลางเมืองในซีเรีย ตามคําชี้แจงตอบปญหาของคริส
เตียน อามันพอร ในรายการของเธอทาง CNN ในคืนวันน้ีของนายจอหน เคอรบี้                          
ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ นายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ จะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีปูตินในสัปดาหหนาน้ี            

เพื่อหารือเก่ียวกับการประชมุเพื่อสันคิภาพในซีเรีย  

 เรื่องการถอนทหารรัสเซยีน้ี จะตองวิเคราะหโดยละเอียด เทาที่ไดกลาวไปแลว                   

เปนแนวคิดเบื้องแรกเทานั้น ขอคิดที่ครบถวนจะละเอียด และชวนใหนักการทูตทั้งหลาย                       

ตั้งโจทยตาง ๆ อันจะชวยใหแนวคิดตกผลึกมากย่ิงข้ึน เพ่ือประโยชนแกอนุชนรุนหลัง 

 ขาวอ่ืน ๆ ท่ีควรสนใจท่ีเกิดข้ึนต้ังแตวันสุดสัปดาห รวมถึงเหตุที่เกิดข้ึนในวันน้ี                  

ท่ี 15 มีนาคม 2559 มีดังนี้ 

 เม่ือวันหยุดสุดสัปดาห กลุมอัลไคดาในมาเกร็บ (Al Qaeda in the Maghreb)                      

ซึ่งขณะน้ีเรียกตัวเองวา อัลไคดาในแอฟริกากลาง นําโดยม็อคตาร เบล มอคตาร ตาบอด 1 ขาง 
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ไดกอการรายคร้ังที่สามในระยะไมกี่เดือน คือครั้งแรกท่ีกรุงบามาโก ในประเทศมาลี ครั้งที่สอง     
ท่ีบูรกินา ฟาโซ และคร้ังสุดทายเม่ือวันหยุดสุดสัปดาหนี้ ไดบุกเขาโจมตีนักทองเที่ยวที่พกัอยูใน
โรงแรมท่ีบัสซาม 3 แหง ใกลกับกรุงอบิดจาน ในไอวอรี่โคสตหรือโคต ดิ วัวร อยางนอย 

นักทองเท่ียวตายไป 18 คน โดยถูกยิงทั้งในบารและผูกอการรายตามลงไปยิงท่ีชายหาด กลุม
ของเบล ม็อคตา เปนกลุมอัลไคดาที่มีความเคล่ือนไหวมากทีสุ่ด ในระยะหลัง ๆ มาน้ี กลุมท่ี
สวามิภักดิ์ตออัลไคดาที่กอเหตุมากท่ีสุดในแอฟริกาเชนกันไดแก Al Shabaab ในโซมาเลีย แต
หัวหนาถูกสหรัฐสงโดรนไปสังหารและเม่ือเร็ว ๆ นี้ กําลังทางอากาศของสหรัฐพรอมโดรนก็ได
โจมตีพลพรรคของกลุมท่ีกรุงโมกาดิชูทําใหนักรบของกลุมเสียชีวิตไป 150 คน กอนท่ีจะออกไป
กอการรายท่ีอ่ืนพอดี 

 ในวันใกลเคียงกัน มีการวางระเบิดพลีชีพในกรุงอังการา เปนคร้ังท่ีสามใน 6 เดือน ตาย 

35 คนและบาดเจ็บกวารอย ทางการตุรกีคาดวาเปนการกอการราย ตามปกติวิสัยของตุรกี ชน
เผาเคิรดอยูในขายตองสงสัยหรือไมก็แดชหรือไอซิส ตอมา ทางการตุรกีแจงวา ผูจุดระเบิดพลี
ชีพเปนเพศหญิงและสามารถระบุชื่อได สงสัยวาจะเปนพวก PKK อันเปนกลุมเคิรด ตอมาใน
วันที่ 17 มีนาคม ชนกลุมนอยในชื่ออ่ืนคือ Kurdish Freedom Falcon แตเขาใจวาเปนพวกเคิร
ดอีกฝายหน่ึง ในวันน้ีเชนกัน Kurdistan ในซีเรียไดประกาศจัดตั้งสหรัฐอิสระข้ึน ในวันน้ี ท่ี 17 

มีนาคม รัฐบาลเยอรมันไดส่ังปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และสถานกงสุลใหญ ณ 

นครอิสตันบูล  

 เชาวันนี้ ที่ 15 มีนาคม มีการวางระเบิดในรถโฟลคสวาเกน ในกรุงเบอรลิน ในชั้นแรก
สงสัยวาจะเปนการกอการราย แตตอมาตํารวจพบวา ชายที่ตายเปนชาวตุรกี มีประวัติ
อาชญากรรม เพราะเคยถูกขอหาในการคายาเสพติด 

 ในวันนี้เชนกัน ตํารวจเบลเย่ียม ดวยความรวมมือกับตํารวจฝรั่งเศส ไดบุกเขาไปในอ
พารตเมนทในกรุงบรัสเซลส ดวยความเขาใจวาไมมีใครอยู เพื่อสืบหาหลักฐานอันอาจมีสวน
เกี่ยวของกับการกอการรายเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คนท่ี
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ซอนตัวอยูขางในไดยิงปนกลออกมา 30 นัด ทําใหตํารวจ 3 คน ไดรับบาดเจ็บ “เล็กนอย” 

ตํารวจไดปดลอมบริเวณนั้นท้ังหมดทุกดาน ขาววา ดาเอสซาลาม ซึ่งมีสวนในเหตุรายคร้ังใหญ
ท่ีกรุงปารีสมิไดอยูในบริเวณท่ีเกิดเหตุในวันน้ี หลังจากเหตุการณผานไปหลายชั่วโมง ทาง
ตํารวจแถลงวา สามารถควบคุมสถานการณไดแลว โดยผูกอการรายถูกตํารวจยิงตาย 1 คน อีก
สองคนสามารถหลบหนีออกไปทางหนาตางดานหลัง ตํารวจคนอพารตเมนทพบธงไอซิส ปนกล
คาลาชนิกอฟ และหนังสือปลุกปนของจิฮาดิสตใหหัวรุนแรง 

 เม่ือคืนที่ผานมา ตํารวจฝร่ังเศสจับคนรายได 4 คน ผูหญิง 1 และขาย 3 เพราะทราบวา 

ท้ัง 4 กําลังเตรียมท่ีจะกอการรายในกรุงปารีสครั้งใหม รายละเอียดมากกวานี้ ยังไมไดรับ ทราบ
เพียงวาเปนพวกอิสลามิสต จิฮาดหัวรุนแรง 

 ท่ีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ กลาวคําปราศรัยระบุพฤติกรรมของ “แดช” ซึ่งเขาใชคําน้ีโดย
ตลอด วาไดกระทําการอันเปนการฆาลางเผาพันธุและกระทําการโหดเหี้ยมแกชนเผาญาซิดิส 

มุสลิมทั้งเชีย ซุนหนี่และคนนิกายอ่ืน ชาวอิรัก ซีเรีย และคนอ่ืน ๆ อีกหลายกลุม รวมทั้งโบราญ
สถานอันเปนมรดกโลก ซึ่งสหรัฐและพันธมิตรไดรวบรวมหลักฐานเพื่อใชดาํเนินคดี
อาชญากรรมระหวางประเทศและการฆาลางเผาพันธุตอไป อันท่ีจริง ทางสภาบางสวนได
เรียกรองมานานใหมีการกลาวโทษแก “แดช” จนวันน้ี แครรี่ยไดแถลงขอหาอยางละเอียด และมี
กําหนดจะเดนิทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อพบกับฝายรัสเซีย รวมทั้งประธานาธิบดีปูตินดวย โดย
นอกจากเร่ืองการถอนทหารรัสเซียสวนหน่ึงออกจากซีเรียและจะแลกเปล่ียนขอคิดเหน็เกี่ยวกับ
กาวตอไปของการประชุมสันตภิาพในซีเรีย ซึ่งเขาวันที่ 4 ของการประชุมแลว ฝายอาสสาดยัง
ไมยอมเจรจาโดยตรงกับผูแทนฝายตอตานรัฐบาล 

 ตามรายงานจากแหลงขาวไมนอยกวา 8 สํานัก Abu Omar al-Shishani ใน
ตําแหนงรัฐมนตรีสงครามของไอเอส ซ่ึงขาพเจายังไมอาจยืนยันความมีชีวิตของเขา
หลังจากที่ถูกสหรัฐโจมตีเม่ือสัปดาหกอน บัดน้ีเปนท่ีแนนอนแลววา ขุนพลคนสําคัญ
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เช้ือสายจอรเจียไดสิ้นชีพแลว แหลงหน่ึงกลาววาที่นคร Raqqa ในซีเรีย อาการแรกที่
สหรัฐแถลงซ่ึงปรากฏในรายงานกอนน้ีของขาพเจา “likely killed” พรอมนักรบไอเอ
สอีก 12 คนซ่ึงตายในการโจมตี ตอมาปรากฏขาววา เขา “Clinically Dead” ในวันตอมา
ทุกสํานักดังกลาวขางตนรายงานเชนเดียวกันวา เขาตายแลว นับเปนความสูญเสียคร้ัง
สําคัญย่ิงในสนามรบของไอเอส ขณะที่พิสูจนถึงความแมนยําของฝายขาวกรองสหรัฐ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 4 

 เร่ือง  พัฒนาการตอเน่ืองจากการกอการรายโดยกลุมรัฐอิสลามท่ีกรุงปารีส 
13/11/2015 

 บริบท  การไลลาผูกอการรายท่ียังหลบหนีอยู 

 หลังจากการปราบปรามการกอการรายคร้ังใหญท่ีกรุงปารีส เม่ือวันศุกร ท่ี 13 

พฤศจิกายน 2015 ซึ่งเหลารายสวนใหญเสียชีวิตจากการถอดสลักระเบิดและระเบิดพลีชีพกับ
ถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยหนวยตอตานการกอการราย แตตัวนํา 2 คนหลบหนีไปไดในคืนวันน้ัน 

คนหนึ่งไดแกนายอบาอูด ซึ่งเปน Mastermind ของปฏิบัติการ และเพ่ือนรวมขบวนการในชื่อวา 

Salah Abdeslam ไดหนีไปในรถยนตของเพ่ือนมุงหนาไปทางประเทศเบลเย่ียม ตํารวจท่ีดาน
ไดสอบถาม แตไดปลอยเขาไป เพราะมิไดขาวดวนจากปารีส ไมนานหลังจากน้ัน ตํารวจ
ฝรั่งเศสก็ไดออกหมายจับระหวางประเทศพรอมคําเตือนวา พวกนี้ท้ังหมดอันตรายย่ิง เพราะมี
อาวุธรายติดตัว 

 สําหรับนายอบาอูด น้ัน ไดแยกไปสมทบกับพวกอีกสวนหนึ่งทีอ่พารตเมนทในเขตซังต
เดอนีส และเตรียมการกอเหตุรายครั้งใหญในเขตลาเดอฟองซหรือยานธุรกิจใหญของกรุงปารีส 

แตตํารวจและหนวยตอตานการกอการราย ดวยขาวกรองของฝร่ังเศส เบลเยี่ยม อเมริกันและโม
ร็อกกัน ดวยกําลังสนธิเปนหนวยปฏิบัติการพิเศษและคอมมานโดจํานวนมากจึงไดโจมตตึีกอ
พารตเมนทที่หลบซอนอยางหนักหนวงจนในท่ีสุดนายอบาอูดถูกถลมยิงตาย ตามรายงานของ
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ฝรั่งเศส เจาหนาท่ีไดใชกระสุนท้ังหมด 5,000 นัด สวนแรงระเบิด น้ัน เปนของเหลาราย และ
ระเบิดพลีชีพ ผูหญิงท่ีรวมอยูในนั้น ไดกระชากระเบิดฆาตนเองตั้งแตในชวงแรกของการปะทะกัน  

 อีกคนหน่ึง ซึง่มีหมายจับระหวางประเทศเชนกนั ไดแกนาย Salah Abdeslam สัญชาติ
ฝรั่งเศส อายุ 26 ป หรือรุนราวคราวเดียวกับนายอบาอูด ซึ่งหลบหนีไปทางประเทศเบลเย่ียม 

เปนคนรายทีตํ่ารวจในยุโรปตามลามาตลอด บางฝายเขาใจวาเขาไดหนีกลับไปซีเรียแลว แต
เพิ่งทราบกันวา เขาไดหลบซอนอยูในกรุงบรัสเซลสตลอด 4 เดือนท่ีแลวมาน้ีเอง ขาพเจาไม
อยากจะสรุปงาย ๆ เชนที่ผูเชี่ยวชาญหลายคนกําลังอธิบายแนวคิดของตนทางสถานีโทรทัศน ซี
เอ็นเอ็น อยูขณะท่ีขาพเจาพิมพรายงานนี้อยู ในทัศนะของขาพเจา เจาหนาท่ีเบลเยี่ยมคงไม
หยอนความสามารถเสียทีเดียว หากไมมีขาวกรองบางอยาง ทําไมตํารวจเบลเย่ียมจึงบุกเขาไป
คนอพารตเมนทที่ขาพเจารายงานในฉบับท่ี 3 เม่ือวานน้ี และเพราะอพารตเมนทดังกลาวซึ่ง
ตํารวจที่มีเส้ือเกราะเต็มท่ีถูกยิงบาดเจ็บเล็กนอย 3 คน ฝายผูตองสงสัยคนหน่ึงที่ถูกยิงเสียชีวิต
ในอพารตเมนท น้ัน ปรากฏวาเปนคนเชื้อสายอัลจีเรีย อีกสองคนที่ปนหนีไปทางดานหลัง น้ัน 

ตํารวจสามารถจับหลักฐานไดวา มีลายนิ้วมือและดีเอ็นเอเดียวกับอับเดสซาลาม ถามวาทําไม
ตํารวจเบลเยี่ยมจึงคิดอยางน้ัน คําตอบก็คือ ตอนที่อับเดสซาลามหลบหนีจากสถานที่กอเหตุท่ี
สนามกีฬาแหงชาติฝร่ังเศสที่กรุงปารีส น้ัน กลองวงจรปดจับภาพเขาได และเขาไดถอดเส้ือ
เกราะพรอมระเบิดพลีชีพแลวโยนใสถังขยะกอนหนีไปข้ึนรถยนตในเขต 18 ซึ่งเขาติดตอให
เพื่อนมารับ มุงหนาไปทางเบลเยี่ยม ซึ่งหลายคนตั้งคําถามวา ทําไมเขาไมฆาตัวตาย อันอาจจะ
เปนคําถามของผูนําไอเอสเชนกัน ตํารวจฝรั่งเศสตรวจและบันทึกลายนิ้วมอืกับดีเอ็นเอของเขา
ไดจากตรงน้ัน (ที่เส้ือเกราะในถังขยะ) หากตํารวจฝรั่งเศสกับเบลเย่ียมมิไดรวมมือกันอยาง
ใกลชิดตลอดมาแลว ทําไมตํารวจเบลเยี่ยมจึงสามารถยืนยันไดเมื่อวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม วา
เปนลายนิ้วมือและดีเอ็นเอของอับเดสซาลาม โฆษกทําเนียบขาวท่ีกรุงวอชิงตันก็ไดแถลงขาวท่ี
เกิดข้ึนในกรุงบรัสเซลสแทบจะพรอม ๆ กับรายงานในกรุงบรัสเซลส เน่ืองจากหนวยตอตานการ
กอการรายของสหรัฐไดติดตามความเคล่ือนไหวอยูเชนกนัท้ังในกรุงปารีสและในกรุงบรัสเซลส 
และไดนํารายงานเสนอตอประธานาธิบดีโอบามาในทันที 
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 คนรายท้ังสองท่ีหนีออกไปจากอพารตเมนท น้ัน คงหาที่หลบภัยอ่ืนไมออกเพราะตํารวจ
ในชุดเส้ือเกราะพรอมสุนัขตํารวจอยูเต็มไปหมด ในท่ีสุด จึงไปที่เขต Molenbeek ทางชานเมือง
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบรัสเซลส อันเปนทีซ่ึ่งชาวเบลเยี่ยมเชื้อสายตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนอือยูมาก และเปนแหลงประจําสําหรับคนเชื้อสายตางดาวอันมีฐานะไมดีเทาใดนัก 

ซึ่งไมแนเสมอไปวา คนท่ีอาศัยอยูแถบน้ัน จะรีบแจงเบาะแสใด ๆ ใหทางการทราบ ขาพเจาเอง
แปลกใจที่อับเดสซาลามหนีไปท่ีนัน่ เพราะเปนแหลงที่ตํารวจเบลเย่ียมไปตรวจมาตลอด และ
เมื่อตํารวจไปคราวนี้ จึงมีการยิงตอสูกันไมนาน หัวหนาตํารวจก็สามารถประกาศวา We have 

got him! ซึ่งเปนผูกอการรายระดับชั้นนําคนแรกท่ีหนวยตอตานการกอการรายจับเปน ๆ แมจะ
มีรายงานวา เขาไดรับบาดเจ็บบาง หนวยตอตานผูกอการรายกี่คนจะถูกจับไดตอไป ณ 

Molenbeek ขณะน้ี ก็มีเสียงระเบิดและเสียงปนล่ันอยู และมีภาพตํารวจลากผูไดรับบาดเจ็บใน
ชุดเส้ือและหมวกขาวมาขึ้นรถ เขาใจวาคนนี้ไดแกนายอับเดสซาลาม  

 การ “จับเปน” ไอเอสอาวุโสไดครั้งน้ีคงตองถูกสงตัวไปดําเนินคดีในฝร่ังเศสเพราะเขามี
สวนสําคัญในการกอเหตุรายในฝรั่งเศส ซึ่งขณะน้ียังใชบังคับสภาวะฉุกเฉินอยูอันเนื่องมาจาก
เหตุรายครั้งน้ัน  

 ในขณะที่เกิดเหตุท่ี Molenbeek อยูนั้น นายกรัฐมนตรีมิเชลของเบลเย่ียมและ
ประธานาธิบดีออลลองดของฝร่ังเศส ไดรีบรุดออกจากการประชุมระดับสูงของสหภาพยุโรปใน
กรุงบรัสเซลสซึ่งกําลังพิจารณาปญหาผูอพยพอยู  และไปท่ีใด ขาพเจายังไมทราบในชั้นน้ี แต
เปนท่ีคาดหมายไดวา ผูนําทั้งสองคงจะแถลงครั้งสําคัญในไมชาน้ี 

 ตามรายงานที่รับไดจาก บีบีซี  ซีเอ็นเอ็น กับรายงานจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพเบลเยีย่ม
อีกบางฉบับและผูส่ือขาวตางประเทศ รวมทั้งผูส่ือขาว The Wall Street Journal ของอเมริกัน
ดวย ที่แนนอน คือจับเปนได 2 คน รวมทั้งอับเดสซาลามดวย สวนคนท่ี 3 ยังไมไดรับการยืนยัน 

ขณะนี้ เวลา 02.15 น.ตามเวลาในไทย กองกําลังพิเศษ 2 หนวยไดถอนตัวจากโมเลนบีก๊แลว ท่ี
ท่ีมีการบุกตรวจมี 5 แหง ในชานกรุงบรัสเซลส พวกที่ถูกสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการกอการ



41 
 

รายในกรุงปารีสที่เจาหนาท่ีหนวยปฏิบัติการพิเศษของเบลเยี่ยมจับมาเปนระยะ ๆ ตั้งแต
ปลายปท่ีแลวจนกอนปฏิบัติการครั้งลาสุดมีจํานวน 11 คน เม่ือเหตุการณคอยคล่ีคลายลงแลว 

นาย Bernard Cazaneuve รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยฝร่ังเศสกลาววา การจับตัวนาย
อับเดสซาลามได เปน “A major blow” สําหรับองคกร Daeshในยุโรป และวา กําลังฝายความ
ม่ันคงสามารถบ่ันทอนความสามารถของผูกอการรายไดหลายคน ซึ่งตางก็เปนพวกท่ีบาบิ่น
และอันตรายอยางยิ่ง นายอับเดสซาลาม ซึ่งถูกตามลามาตลอด โดยฝร่ังเศสและเบลเย่ียม ใน
วันที่ถูกจับ อับเดสซาลาม อยูหางจากที่พักประมาณ 500 เมตร อีกคนที่ถูกจับไดเชนกันและ
ไดรับบาดเจบ็ไดแก Monir Ahmed Alaaj ซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีท่ีจะตองถูกจับดวย นาย 

Cazaneuve กลาวอีกตอนหน่ึงวา “This is not the end of the fight that we are leading 

relentlessly against terrorism…We need to maintain our vigilance to be ahead of the 

threat” 

 เม่ือเวลา 02.40 น. ตามเวลาในไทย คืนวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรี
ชารลส มิเชล แหงเบลเย่ียมและประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดแหงฝรั่งเศส ไดรวมกัน
แถลงขาวมี สาระสําคัญพอสรุปไดวา เบลเยี่ยมและฝร่ังเศสไดรวมมือกันอยางใกลชิด อันชวย
ใหสามารถดําเนินการจับกุมผูกอการรายได โดยเฉพาะอยางย่ิงนายซาลาห อับเดสซาลาม ซึ่งมี
สวนสําคัญในเหตุรายท่ีเกิดข้ึนในกรุงปารีสเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปที่แลว ทุกประเทศจะตอง
ประสานงานกันตอไป ที่จับไดในวันน้ี จนบัดน้ีมี 3 คน ตอนนี้ไมอยากจะพูดมาก เพราะเปน
หนาท่ีของอัยการที่จะชี้แจงรายละเอียด แตในวันเสาร ที่ 19 มีนาคม จะเชิญรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมของสหภาพยุโรป (A Defence Summit) มาประชุมรวมกัน ณ กรุงบรัสเซลส 
เพื่อหารือกันในเรื่องสําคัญตาง ๆ  สวนการสืบสวนและการตรวจตราเก่ียวกับการกอการราย 

น้ัน จะตองดําเนินตอไป อยาหลอกตัวเอง ภัยของเหตุรายยังมีอยู อันคุกคามประเทศตาง ๆ ใน
ยุโรป ประธานาธิบดีออลลองดถือวา การจับเปนนายอับเดสซาลามเปนความเคล่ือนไหวที่
สําคัญ แตการตอสูกับการกอการราย “มิไดยุติลงในคืนวันน้ี แมวาจะเปนชัยชนะก็ตาม” เรา
จะตองวางมาตรการตาง ๆ ใหเขมงวดในทุกทางตอไป รวมทั้งการตรวจตราผูที่จะเดินทางโดย
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เครื่องบินดวย สําหรับอับเดสซาลาม นั้น อยูในกรุงปารีสในคืนท่ีเกิดเหตุ ผูที่รวมกอการรายน้ัน
มีจํานวนมาก (numerous) ใครบางมีสวนในการวางแผนท่ีจะกอเหตุคร้ังท่ีเกิดในกรุงปารีสและ
อาจกอเหตุขึน้ท่ีอ่ืนอีก ตองมอบให magistrates ดําเนินการตอไป  

 นายกรัฐมนตรีมิเชลไดกลาวในตอนตนดวยวา ประธานาธิบดีโอบามาไดโทรศัพทมาถึง 
ซึ่งเขาก็ขอบคุณมาก เพราะสหรัฐก็ไดรวมมือดวยดีมาตลอด  

 ออลลองดไดกลาววา ฝรั่งเศสมิไดเขารวมในปฏิบัติการครั้งน้ี อันนําไปสูการจับกุมอับ
เดสซาลามไดในวันน้ี เพราะเห็นวาเบลเย่ียมแตฝายเดียวก็สามารถจะดําเนินการตามกฎหมาย
ได สวนมิเชลไดเสริมวา อพารตเมนทอันเปนท่ีหลบซอนแหงแรกในถิ่นท่ีชื่อวา Forest  เปนของ
อับเดสซาลามเชา (แตคงจะใชชื่ออ่ืน)  ผูส่ือขาวคนหน่ึงแจงวา ทางฝร่ังเศสคงจะขอตัวอับเดส
ซาลามไปดําเนินคดีในฝร่ังเศส อันเปนประเด็นเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีออลลองดกลาวถึง
เมื่อคืนน้ี 

 ในเวลาตอมา Prosecutors ของเบลเยี่ยมไดแถลงรายละเอียด รวมท้ังขอบขายของขอ
กฎหมาย และวา เจาหนาท่ีไดคนพบอาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณจากอพารตเมนทในเขต 

Molenbeek ไดหลายรายการ ซึ่งจะนําไปประกอบในการดําเนินคดี กับไดยืนยันวาจํานวน
คนรายที่จับไดคร้ังน้ี 3 คน สวนนายอับเดสซาลาม น้ัน ไดรับบาดเจ็บเพราะถูกยิงท่ีขา 

 ผูเชี่ยวชาญดานการกอการรายคนหนึ่งไดตั้งขอสังเกตวา การระบุวาผูไดรับการกลาวถึง
วาเปน Mastermind หรือ Ring Leader ในปฏิบัติการของไอเอส ดูจะไมนาถูกตอง เพราะนาย
อบาอูด (ที่ถูกสังหารไปในปฏิบัติการท่ีซังตเดอนีส) และนายอับเดสซาลามท่ีจับเปนไดเม่ือวาน
น้ี ยังออนอาวุโสอยูมาก คืออายุเพียง 27 ผูบัญชาการและวางแผนจริงนาจะอยูในวัย 40 ปลาย 

ๆ หรือ 50 มากกวา ขาพเจาเห็นวาความเปนผูนําภาคปฏิบัติอาจจะดูออนวัยก็ได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนายอบาอูดเปนคนใกลชิดและไดรับความไววางใจอยางมากของอัล บั๊คดาด้ี ผูนํา
สูงสุดของรัฐอิสลาม และการกอการรายในกรุงปารีสเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ไดรับการ
กําหนดแผนใหญในระดับผูนําสูงสุดที่ซีเรีย นายอบาอูดไดรับแผนรวมน้ีมาจากอัล บั๊คดาด้ี 
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โดยตรง และไดมาแจกแจงแผนข้ันปฏิบัติการท่ีกรุงบรัสเซลส โดยแบงหนวยปฏิบัติการออกเปน 

3 ทีม ซึ่งไดมุงหนาไปดําเนินการที่กรุงปารีส ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองด ก็ไดใหลําดับ
เหคุการณคลายกันในคําปราศรัยตอท่ีประชุมรวมของรัฐสภาฝรั่งเศส (โปรดดูรายละเอียดใน
รายงานของขาพเจาสําหรับเดือนพฤศจิกายน 2558 หนา 22-23) 

 อันท่ีจริง ผูที่ไมสูจะเชื่อในขอบเขตความรับผิดชอบของนายอบาอูดมีอีกคนหน่ึง คือ
ผูชวยบรรณาธิการนิตยสาร Paris Match ซึ่งไดใหความเห็นในระหวางการสนทนากับคณะ
ผูส่ือขาวของ ซีเอ็นเอ็น ใกลกับอนุสาวรีย Place de la Republique วาไอเอสคิดแบบใด จึง
มอบความรับผิดชอบสําคัญมากใหแกคนท่ีมีวุฒิภาวะและความรูไมถึงข้ัน เชนอบาอูด  

(รายงานสําหรับเดือนพฤศจิกายน 2558 หนา 29) 

 ตามรายงานขาวในวันเสาร ท่ี 19 มีนาคม นายอับเดสซาลามไดรับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล และถูกนําตัวไปฝากขังที่โรงพักในเขตโมเลนบ๊ีค ในขณะที่เขายอมรับวา เชาได
เขารวมในการโจมตีท่ีกรุงปารีส เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเขาไปกํากับอยูท่ี Stade 

de France แตเขาไดเปล่ียนใจในนาทีสุดทาย โดยมิไดจุดระเบิด และไมไดฆาตัวตายที่น่ัน และ
ดังท่ีกลาวถึงในตอนตน เขาไดถอดเส้ือติดระเบิดพลีชีพและท้ิงไปในถังขยะ การท่ีเขาเปล่ียนใจ
ถึงสองครั้งในเวลาไมหางกันเทาไหร เปนกรณีท่ีนาสังเกต กลุมรัฐอิสลามเองอาจจะถือวา อับ
เดสซาลามปฏิบัติภารกิจลมเหลวโดยตลอด และคงจะเปนเพราะสํานึกผิดเชนนี้หรือเปลาท่ีเขา
กลับซอนตัวอยูในยุโรป แทนทีจ่ะหาทางกลับไปยังซีเรีย คงจะตระหนักดีวา ถากลับไปคงจะถูก
ปาดคอตามแบบของไอเอส ขาพเจาขอยอนไปยังคืนวันศุกร ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ตามแผน
ท่ีไดรับมอบหมายมา ไอเอสตองการทําลายลางชีวิตใหมากท่ีสุด อันหมายถึงการระเบิดใน
สนามกีฬาแหงชาติ (Stade de France) ซึ่งคืนนัน้มีการแขงขันฟุตบอลลนัดสําคัญ โดย
ประธานาธิบดีออลลองดอยูในสนามดวยและมีผูเขาชมนับหม่ืน ปรากฏวา ผูกอการรายคนหนึ่ง 
“ประสาทกิน” กอนเขาสนาม มีคนเห็นเขาตื่นกลัว เหง่ือแตก และแทนท่ีเขาจะเขาไปในสนาม 

กลับกระชากระเบิดพลีชีพท่ีสวมใสอยู ทําใหเสียงระเบิดดังสนั่นข้ึน เจาหนาท่ีรักษาความ
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ปลอดภัยประจําประธานาธิบดีจึงรีบคุมกันผูนําและรีบออกจากสนามไป ชวยใหทุกคนท่ีอยูใน
สนามพนภัยไปได เหตุนี้อาจจะทําใหอับเดสซาลามเปล่ียนใจดังท่ีเขาอาง แตแทนที่เขาจะไป
สมทบกําลังกับอบาอูด ซึ่งกํากับการโจมตีที่โรงแสดงคอนเสริฐบาตาคลอง อันมีการระดมยิง
ภายในโรงและจุดระเบิด โดยอบาอูด ซึ่งเปนเพื่อนสนิทของอับเดสซาลาม ไดใชโทรศัพทมือถือ
ส่ังการไปยังผูกอการรายในโรงแสดง จํานวนผูเสียชีวิตในคืนน้ัน 130 คน บาดเจ็บหลายรอย 

 ผูท่ีเขารวมในการกอการรายในคืนวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ตายใน
เหตุการณมีดังน้ี At Stade de France 1. Bilal Hadfi (Dead) 2. Ahmad al-Mohammed 
(Dead) 3. M al Mahmod (Dead) Firing into Bars and Restaurants 1. Chakib Akrouh 
(Dead) 2. Abdelhamid Abaaoud (Dead later at Saint Denis--- Suspected Ringleader) 
3. Brahim Abdeslam (Dead—Brother of Abdeslam) At Bataclan 1. Omar Ismail 
Mostefai (Dead) 2. Samy Amimour (Dead) 3. Foued Mohammed-Aggad (Dead)  

 Wanted: Mohamed Abrini;  Arrested: Salah Abdeslam.  

 ตามรายงานในวันอาทิตย ท่ี 20 มีนาคม 2559 นายอับเดสซาลามใหการตอเจาหนาที่
เบลเยี่ยม วาเขาเปนคนสําคัญคนหน่ึงในเหตุการณท่ีกรุงปารีส โดยรับผิดชอบดาน logistics 

เขามิไดกดระเบิดท่ีสนามกีฬา และไมกระชากระเบิดพลีชีพ เพราะเกิดเปล่ียนใจขึ้นมากะทันหัน 

โดยไดหลบหนีไปทาง 18e arrondissement  ซึ่งไดนัดใหเพื่อนนํารถไปรับ นาย Nic 

Robertson ผูส่ือขาวอาวุโสดานการทูตของ ซีเอ็นเอ็น ใหความเห็นวา ทางการไมมีเหตุผลท่ีจะ
รวบรัดคําใหการของนายอับเดสซาลาม เพราะเขามีเวลาถึง 4 เดือนท่ีจะคิดถึงทางแกตัวและ
การแตงเร่ืองตาง ๆ  แตขาพเจาเห็นวา การไดเขามา ในที่สุดคงจะไดขาวกรองเกี่ยวกับไอเอสใน
ดานตาง ๆ อันนาจะเปนประโยชนอยางมาก แตฝายสอบสวนควรหาทางเขาถึงขอมูลและขาว
กรองดวยวิธีการแบบมืออาชีพท่ีแทจริง และอาจตองใชหลักจิตวิทยา ดวยเหตุผลหน่ึงเพื่อให
เขาคอย ๆ คลายออกจากมโนคติของ radicalization อันจะชวยใหเขาพนจากกับดักของความ
อาฆาตพยาบาทไปในตัวดวย เพราะวิธีการหน่ึงที่ไอเอสใชในการทําใหคนยึดติดกับความ
รุนแรง นั้น มักจะตองนําเหตุที่ทําใหแตละคนคั่งแคนอยางลึกซึ้งเปนจุดเริม่ตน ท้ังหลายท้ังปวง
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เหลานี้ มิใชเร่ืองงาย เพราะแตละคนยอมมีความรูสึกนึกคิดแตกตางกันไป ความสําเร็จของไอ
เอสในการหาสมัครพรรคพวกมาไดเปนจํานวนมาก ทั้ง ๆ ที่เขาใจดีวา One size does not fit 

all จึงเปนกรณีที่นาศึกษา David Cameron นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดเคยเสนอแนวทางปองกัน
มิใหเยาวชนตองถูกชักนาํไปเปนพวกหัวรุนแรง เมื่อปท่ีแลว แตก็มีหลายคนท่ีเห็นวาอาจจะไม
ไดผลตามที่ปรารถนา (หนวยงานของ กต ท่ีสนใจ อาจขอผาน สอท อังกฤษ ได เพราะท่ีขาพเจา
รวบรวมไวอาจไมครบถวนพอ แตคิดวา นาจะมีประโยชน) 

 รายงานตอมาของ บีบีซี และ ซีเอ็นเอ็น ในวันอาทิตย ที่ 20 มีนาคม ศกน้ี กลาววาตาม
กระบวนการยุติธรรมของทั้งฝรั่งเศสและเบลเย่ียม หมายจับนายอับเดสซาลาม มีทั้งท่ีฝรั่งเศส
ออกประกาศ และหมายจับของยุโรป กระบวนการสงผูรายขามแดนอาจใชเวลาตั้งแตไมเกิน 10 

วันถึง 3 เดือน โทษตามกฎหมายฝร่ังเศสจะแรงกวา เพราะขอหาคลุมท้ังการกอการราย เจตนา
ฆาตกรรมคนเปนจํานวนมาก และการกระทําอาชญากรรมขามแดน โดยท่ีเหตุการณรายแรง
เกิดข้ึนกลางกรุงปารีส และขณะน้ี ฝร่ังเศสใชประกาศสภาวะฉุกเฉินอยู   เทาที่ทราบในชั้นนี้  
ทนายจําเลยจะพยายามขัดขวางการสงผูรายขามแดนใหถึงท่ีสุด ซึ่งหมายถึงพยายามตอสู
ตลอด 3 เดือน ตามขบวนการของกฎหมาย โดยในชั้นนี้ ศาลเบลเย่ียมต้ังขอหากอการรายและ
ฆาตกรรมคนจํานวนมาก สวนขอหานอกจากน้ีจะมีประการใดอีก ขาพเจายังไมทราบ ทราบ
เพียงวา ในวันน้ี ตํารวจเบลเยี่ยมไดจับกุมผูตองสงสัยในชานกรุงบรัสเซลสเพิ่มอีก 5 คน ใน
จํานวนน้ี 3 คนอยูในครอบครัวของอับเดสซาลาม 

    +   +   +   +   +   +   +   +   + 

 ในวันอาทิตย ท่ี 20 มีนาคม 2559  นครอิสตันบูลของตุรกีไดถูกระเบิดอีก โดยผูวาง
ระเบิดพลีชีพ นับเปนคร้ังท่ี 6 ในระยะไมกี่เดือน นับรวมท้ังเหตุระเบิดในกรุงอังการา เมืองหลวง
ของตุรกี ดวย ทางการตํารวจแถลงวา สถานท่ีซึ่งถูกระเบิดเปนกลางนครอิสตันบูล อันเปนแหลง
นักทองเท่ียว มีผูเสียชีวิตอยางนอยท่ีสุด 4 คน จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ ยังไมเปนท่ีทราบกัน 
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 ตอมาในชวงบาย ตํารวจตุรกีรายงานวา สามารถระบุชื่อของผูวางระเบิดไดแลว เปน
บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับ Daesh หรือกลุมรัฐอิสลาม 

 สถานที่ทําการของตางชาติ รวมทั้งสถานกงสุลใหญของตางประเทศ ยกเวนสถานกงสุล
ใหญของเยอรมนีซึ่งถูกรัฐบาลที่กรุงเบอรลินส่ังปดทําการเม่ือสัปดาหท่ีแลว เพราะเหตุของการ
เส่ียงอันตรายเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ไดประกาศใหคนของตนเล่ียง
สถานท่ีเส่ียงภัย แตปรากฏวา มีผูคนไปอยูกันเต็มเพื่อทาทายเหตุราย มีปายแสดงความไม
หวาดกลัวติดตามผาและปายตาง ๆ และธงชาติตุรกีอยูท่ัวบริเวณที่เพิ่งเกิดเหตุระเบิด 

 ทางภาคเหนือของคาบสมุทรไซนายของอียิปต เม่ือวันอาทิตย ท่ี 20 มีนาคม 
2559 เจาหนาท่ีตํารวจอียิปต  13 คนตองเสียชีวิต จากระเบิดพลีชีพ ณ ดานตรวจในพื้นที่ ไม
นานหลังจากนั้น กลุมไอเอสในไซนายไดประกาศความรับผิดชอบในการระเบิด   

พ้ืนท่ีทางภาคเหนือของไซนายมีกลุมจิฮาดิสตอยูหลายกลุม รวมทั้งกลุมท่ีเคยเช่ือมโยง
กับอัลไคดา สมัยท่ีโอซามา บิน ลาเดนยังไมถูกสังหาร และกลุมซึ่งสวามิภักดิ์ตอไอซิล ซึ่ง
ขาพเจาเคยรายงานมากอนแลววา กลุมนี้นาจะเปนฝายวางระเบิดเคร่ืองบินบริษัท Metrojet 

ของรัสเซียซึง่เดินทางจากทาอากาศยานชาม เอล ชี๊ค ทางใตของคาบสมุทรไซนาย ระเบิดซึ่งถูก
ลักลอบนําไปไวในเครื่อง โดยคนของกลุมท่ีเชื่อมโยงกับไอซิล ไดระเบิดเม่ือเครื่องบินข้ึนสูระดับ
กวาสามหม่ืนฟุต ทําใหเครื่องตกลงสูทะเลทราย ผูโดยสารและคนประจําเคร่ืองท้ังหมดเสียชีวิต 

ตอมา ฝายรัสเซียไดแถลงชัดวา เครื่องบินดังกลาวตองตกเพราะแรงระเบิด ทําใหประธานาธิบดี
ปูตินคั่งแคนมาก และประกาศจะหาผูกระทําการณรายมาลงโทษใหสาสม แมรัสเซียจะเชื่อวา
ไอซิลเปนฝายผิด แตจนบัดนี้ ยังไมเห็นวารัสเซียจะดําเนินการลางแคนอยางไรตอไป ในเม่ือ
ขณะนี้ไดถอนกําลังสวนใหญท่ีสงไปปฏิบัติการในซีเรียกลับไปแลว แตเคร่ืองบินรบและพลานุ
ภาพทางเรือก็ยังพรอมปฏิบัติภารกิจตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการปราบปรามผูกอการราย อัน
ไดแกองคกรไอเอส และแนว อัล นุสรา ซึ่งขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติที่ 
2254 ก็ไดใหอาณัติอยูแลว 
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ในคืนวันอาทิตย ท่ี 20 มีนาคม 2559 ตามเวลาในประเทศไทย สถานีโทรทัศน บีบีซี 
ไดเสนอภาพขาวการซอมรบขนาดใหญทางภาคเหนือของซาอุดิ อารเบียใกลชายแดนอิรัก ซึ่งมี
ประเทศพันธมิตรอิสลาม (เขาใจวา นิกายซุนน่ี) รวม 20 ประเทศ รวมดวย เพื่อฝกกําลังรวมท้ัง
ทางอากาศ และทางยานเกราะ รถถังขนาดใหญ กับหนวยรบพิเศษซึ่งใชเฮลิคอปเตอร “เพื่อ
ตอตาน Daesh และกบฏฮุธ่ีในเยเม็น ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากอิหราน”  

ภาพขาวไดแสดงปฏิบัติการอยางแข็งขันของทุกเหลา และมีการแถลงของโฆษกกองทัพ
ซาอุดิดวย อันที่จริงขาวเกี่ยวกับการที่พันธมิตรตอตาน Daesh จะใชกําลังภาคพื้นดิน 

นอกเหนือจากกองกําลังทางอากาศท่ีไดโจมตีกบฏ Houthis ในเยเม็นติดตอกันมาหลายเดือน
แลว ไดมีมานาน และส่ือของอิหรานก็ไดเคยเขียนการตูนเปนเชิงเยยหยนัซาอุดิมากอนแลว 

ภาพขาวทาง บีบีซี คืนนี้จึงเปนครั้งแรกท่ีไดมีการเผยแพรอยางกวางขวาง แตโทรทัศนของกลุม
อาหรับอาจจะนําเสนอมาบางกอนน้ีก็ได แตขาพเจาไมสามารถจะรับได  

ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีมิไดลดนอยลง นับแตวาระท่ีสหรัฐไดเพิ่ม
มาตรการคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ คิม จอง อุน ก็ไดส่ังใหยิงขีปนาวุธพิสัยกลางครั้งละสองชุดอีก
สองครั้ง รวมท้ังในวันอาทิตยน้ีดวย ขีปนาวุธดังกลาวถูกยิงไปในทิศทางของทะเลญ่ีปุน มีระยะ
ประมาณ 800 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจะไปถึงเกาะโอกินาวาได 

สวนการซอมรบรวมระหวางเกาหลีใตกับสหรัฐก็ยังดําเนินไปอยางเต็มท่ี เครื่องบินรบได
บินขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเกือบตลอดเวลา โดยโฆษกทางทหารถือวาเปน 

“การปองปราม” ซึ่งกําลังรบขณะนี้ตางอยางมากจากสงครามเกาหลี ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย ท่ี 

25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 โดยแสนยานุภาพจากเกาหลีเหนือดวยการสนับสนุนในทางอาวุธ การ
ฝกทหารและการใหการปรึกษาดานยุทธการจากสหภาพโซเวียตภายใตโจเซฟ สตาลินแหง
สหภาพโซเวียต ไดรุกรานเกาหลีใต และในเวลาอันส้ัน ก็สามารถรุกไปใกลเมืองปูซานในภาคใต 
เพราะเกาหลีใตไมมีกําลังรบเทาใดนัก สวนสหรัฐเองก็ไดประกาศตั้งแตวันที่ 12 มกราคม ป
เดียวกันน้ัน อันแสดงชัดวา เกาหลีไมอยูในเขตที่สหรัฐจะใหความคุมครอง หากสหรัฐไมเปล่ียน
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นโยบายในระยะตอมา โดยสงกําลังทหารไปชวย พรอมดวยประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ 

รวมทั้งไทยและตุรกีดวย ตามคํารองขอจากเกาหลีใต เกาหลีคงถูกยึดไปไดอยางไมมีปญหา 

สงครามครั้งนั้นยังมีสถานะอยูเชนเดิม แตเพราะสตาลินเสียชีวิตในป ค.ศ. 1953 ท้ังสองฝายจึง
ตกลงกันไดดวย Armistice Agreement ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูจนทุกวันนี ้โดยแบงสวน
ออกเปนสองภาคท่ีเสนขนานท่ี 38 สถานะสงครามยังไมถือวาส้ินสุดลงดวยความตกลง
สันติภาพ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 5 

 เชาวันอังคาร ท่ี 22 มีนาคม 2559 ตามเวลาฤดูรอนในยุโรปตะวันตก เหตุการณ
รายและรุนแรงอุบัติข้ึนที่ทาอากาศZaventem กรุงบรัสเซลส ดวยระเบิดแรงสูงและ
ระเบิดพลีชีพ รวมระเบิด 3 คร้ัง และอีกประมาณ 1 ช่ัวโมงตอมาเกิดระเบิดท่ีสถานีรถ
ใตดิน Maalbeek ใกลศูนยกลางของสํานักงานสหภาพยุโรป ผลโดยประมาณ ตาย 30 
คน บาดเจ็บประมาณ 230 คน ท้ังสองแหงเปนผลของการกอการราย เพียงไมถึง 4 วัน
หลังจากการจับกุมนายซาลาห อับเดสซาลาม ไดโดยไมตองวิสามัญฆาตกรรม อันมี
รายละเอียดที่นําเสนอไวในรายงาน ฉบับที่ 4 กอนหนานี้ 

 ท่ัวยุโรปและตามทาอากาศยานตาง ๆ และตามสถานที่สําคัญในสหรัฐ กองกําลังฝาย
ความม่ันคงไดเตรียมความพรอมอยางเต็มท่ี รัฐบาลไดส่ังปดราชการ และหยุดใหบริการ
สาธารณะ เชนรถโดยสารประจําทาง รถราง รถใตดินท้ังระบบ บริษัท EUROSTAR อันใชรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเสนทางที่ไปยังอังกฤษดวย หนวยปฏิบัติการพิเศษของเบลเยี่ยมไดตรวจจุด
ท่ีนาสงสัยท่ัวกรุงบรัสเซลสและในบริเวณชานกรุง เชนขณะน้ี คือเวลา 19.40 น. ตามเวลาใน
เบลเยี่ยม เฮลิคอปเตอรของตํารวจ ไดบินตามลาผูตองสงสัย ซึ่งคงจะอยูดานลางท่ี 

Schaerbeek หางจากโมเลนบ๊ีคประมาณไมไกลนัก  ไฟฉายแบบสปอตไลทสองลงมาที่พ้ืนและ
มีตํารวจนอนพาบบนพืน้เฮลิคอปเตอรเล็งปนตามเปาดานลาง ไมทราบวาไดผลประการใด  
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 ภาพจากกลองวงจรปดแสดงใหเห็นชาย 3 คน สองคนใสเส้ือโค็ตดําเข็นรถขนกระเปา 

ซึ่งเขาใจวาเปนกระเปาบันจุระเบิดขนาดหนัก ซึ่งคงจะจุดระเบิดพลีชีพตายไปแลวทั้งสองคน 

แตคนขวาสุดใสหมวกสีนํ้าตาลออน และโค็ตส้ันสีเดียวกันสามารถเห็นหนาได ภาพ 3 คนน้ีได
ถูกแจกจายไปยังฝายความมั่นคงและสํานักขาวกรองท้ังในยุโรปและในอเมริกาเพื่อตามลา 

พรอมคําเตือนใหระวังเพราะอาจมีระเบิดติดตัวอยู  

 เม่ือหนวยปฏิบัติการพิเศษที่จับกุมนายอับเดสซาลามไดและนําตัวไปสอบปากคํา ซึ่งมี
ขาววา เจาหนาท่ีไดรับความรวมมือดี จึงไดขาวมาบางวา cells อ่ืนกําลังวางแผนจะกอเหตุ
ใหญในเบลเยี่ยม ไมแนวาหมายถึงการระเบิดที่ทาอากาศยานกรุงบรัสเซลสและสถานีรถใตดิน
ดวยที่เกิดข้ึนเม่ือเชาวันน้ีหรือเปลา อยางไรก็ดี ทางการไดพบดีเอ็นเอเปนจํานวนมาก และ
ทราบแลววาเปนของนาย Najim Laachraoue อายุ 24 เคยไปฝกรบกับไอเอสในซีเรียมากอน 

และเมื่อเดือนตุลาคม ปท่ีแลวไดเดินทางผานเยอรมนีกับนายอับเดสซาลาม และไดโทรศัพท
ติดตอกับนายอบาอูด Mastermind  ในการโจมตีคร้ังใหญที่กรุงปารีสเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปท่ี
แลว ขณะนี้ เจาหนาที่กําลังตามลาตัวอยู  

 ในการตรวจคนบานพักของเหลารายในเขตโมเลนบี๊ค นั้น เจาหนาท่ีตรวจพบ Nail 

bomb สารประกอบเคมี สารทําระเบิด tatp (นิยมใชในตะวันออกกลาง โดยไอเอสและกลุมกอ
การรายอ่ืน ๆ) และอาวุธหลายประเภท  

 นาย Charles Michel นายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยมไดกลาววา การกอการรายได “strike at 

the heart of Europe and at the heart of Belgium” เขาขอใหชาวเบลเย่ียมรวมกันผดุงรักษา
ประชาธิปไตยและเอกภาพใหมั่นคงตอไป ผูกอการรายพยายามจะทําลายวิถีชีวิตของชาวเบล
เยี่ยม และเพราะเหตุน้ี เขาจึงขอใหชาวเบลเย่ียมดําเนินชีวิตเชนเดิมตอไป แตในชั้นนี้ ไดเพิ่ม
ระดับปองกันภัยจากการกอการรายจาก 3 เมื่อกอนเหตุรายเชาวันน้ีเปนระดับ 4 อันเปนเกณฑ
สูงสุด สวนนายเจนส สโตลเตนเบอรก เลขาธิการองคการสัมพันธมิตรแอตแลนคิคเหนือ หรือนา
โต ก็จะเพิ่มมาตรการในการฝกกองกําลังตอตานไอซิลสืบตอไป 
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 บายวันน้ี กลุมรัฐอิสลามประกาศแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ในขณะที่
ผูนําประเทศตาง ๆ ไดแสดงความพรอมท่ีจะรวมกับเบลเย่ียมในการตอสูกับภยันตรายของการ
กอการราย สวนประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งกําลังเยือนประเทศคิวบาอยูไดแถลงประณาม
การกอการราย และจะรวมมืออยางใกลชิดกับเบลเยี่ยมและยุโรป เจาหนาที่ฝายความม่ันคงใน
สหรัฐเพ่ิมความเขมขนในการรักษาความปลอดภัยตามทาอากาศยานหลายแหงทั่วประเทศ 

 กอนหนาเหตุราย นีมา เอลบากีร ผูส่ือขาวอาวุโสของ ซีเอ็นเอ็น ซึ่งกําลังทําเร่ือง
เกี่ยวกับเบลเย่ียมสําหรับสัปดาหนี้ ไดพบรานจําหนายหนังสือหลายแหง ซึ่งมีหนังสืออันสอน
คนใหหัวรุนแรงโดยเธอตั้งหัวเร่ืองวา Jihad 101 ที่มีจําหนายอยูทั่ว เพราะจนบัดน้ียังไมผิด
กฎหมาย จากการสัมภาษณ Imam Sheikh Sulayman van Ael ซึ่งตอตานกับการท่ีไอเอสได
พยายามหาสมัครพรรคพวกไปรวมขบวนการ อิหมามยอมรับวาเปนเร่ืองยากมาก เนื่องจากคน
จากเบลเย่ียม ซึ่งมีเชื้อสายจากประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ไดไปเขากับไอ
เอส 5-6 พันคน ถือวามาก เพราะเบลเยี่ยมมีประชากรอยูนอย 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 6 

 ในชวงหลังเหตุการณกอการรายกลางกรุงปารีสเม่ือวันศุกร ที่ 13 พฤศจิกายน 
2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งทําใหคนเสียชีวิต 130 คน บาดเจ็บอีกหลายรอย คริสเตียน อา
มันพอร แหง CNN ไดสอบถามจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ขณะท่ีเขาเดินทางไปยังกรุงปารีส วา “น่ีเปนปกติวิสัยในรูปแบบ
ใหมใชใหม? Is this the new normal?” แครร่ียตอบคลาย ๆ กับวา “No! Simply an 
aberration” ขาพเจามีความโนมเอียงที่จะเห็นดวยกับคําตอบของแครร่ีย เพราะ
เหตุการณรายท่ีเกิดขึ้นเปนผลของความผิดเพี้ยนทางมโนคติของมนุษยบางกลุม 
พฤติกรรมของเขาจึงแสดงถึงความเส่ือมในจิตใจ โดยเห็นผิดเปนชอบ ที่นาเวทนาย่ิง
ไดแกความหลงใหลวาการทําใหถึงแกความตายทั้งของตนเองและคนอ่ืนเปนการพลี
ชีพเพื่อพระเจา หรืออาจจะหลงผิดคิดไปอีกทางหนึ่งคือไดพิสูจนความเปนวีรบุรุษแลว 
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สองพี่นองสกุล Kouachi คือ Said และ Cherif ซึ่งไดสังหารหมูหัวหนาและกอง
บรรณาธิการนิตยสาร Charlie Hebdo กลางกรุงปารีส เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2558 (ค.ศ. 
2015) ไปอยางเลือดเย็นแลว ไดหลบหนีไปอีกทิศหน่ึงของกรุงปารีส โดยเจาหนาที่
ปฏิบัติการพิเศษจํานวนมากไลตามลาตัว มีทางที่จะเอาชีวิตรอด แตเขากลับพรอมท่ี
จะตาย เพ่ือจะไดมีคนรําลึกถึงเขาท้ังคูวา เปน Martyr หรือผูเลือกท่ีจะสละชีวิตเพื่อ
ศรัทธา แมคนเปนจํานวนมากในโลกจะเห็นวาเปนความเช่ือที่ผิดเพี้ยนก็ตาม  

 ในทํานองเดยีวกัน เหตุการณรุนแรงและเห้ียมโหดท่ีกรุงบรัสเซลสเมื่อเชาวันที่ 22 

มีนาคม ศกน้ี ท้ังท่ีทาอากาศยาน Zaventem และที่สถานีรถใตดิน Maelbeek ใกลสํานักงาน
ใหญของสหภาพยุโรปอันมีสาเหตุมาจากฝายกอการรายรวม Cell เดียวกัน ยอมมิใชสภาวะ
รูปแบบใหมตามธรรมดาของสังคมทั่วไป หรืออีกนัยหนึ่ง เปนความผิดปกตินั่นเอง ซึ่งก็ตอง
หาทางปดเปาและแกไขตามความจําเปนของสถานการณ หากปุถุชนไมคดิเชนน้ันและปลอยให
ความกลัวครอบงําจิตใจ ก็เปนการยากท่ีจะปองกันมิใหเกิดภยันตรายตอตนและชุมชน Laptop 

ของนาย Khalid Bakraoui ซึ่งถูกโยนท้ิงถังขยะ กอนเดินทางไปฆาตัวตายดวยระเบิดพลีชีพ มี
ขอความส้ัน ๆ ราวกับพินัยกรรมเชิงลาตาย วา พวกเขาจําตองรนเวลากอการรายขึ้นมา เพราะ
คงจะรูตัววาเจาหนาท่ีเขามาใกลพวกเขามากข้ึนทุกทีและเขาไมตองการใหถูกคุมขัง เชนนายซา
ลาห อับเดสซาลาม อันหมายความวา หากไมรีบปฏิบัติการรายโดยเร็ว เจาหนาท่ีคงจะมาจับ
ตัวเขาไปกักขัง ดูเขาจะคิดวา การถูกคุมขังเปนภาวะท่ีเขาทนมิได สําหรับเขา การไปตายดวย
ระเบิดเปนทางออกท่ีดีกวา ถามนุษยตางคิดกันเชนน้ี ตามมาตรฐานโดยปกติวิสัย ก็ถือวาไม
ธรรมดา หรือไมก็เปนวิธีคิดท่ีวิปริตอยางมาก 

 วิกฤตการณ ณ กรุงบรัสเซลส ยังผลเบื้องตนดังน้ี--ตาย 31 คน (จํานวนน้ีเพ่ิมเปน 35 

คนเมื่อวันจนัทร ที่ 28 มีนาคม 2559 จากการส้ินชีพของผูบาดเจ็บสาหัส)  บาดเจ็บ 270 คน ใน
จํานวนน้ี อาการสาหัสประมาณ 40 คน อีกไมนอยตองทรมานจากไฟลวก หรือ severe burns 

ซึ่งตองอาศัยโรงพยาบาลทหารและหองโถงในโรงแรมแบงที่รับคนเจ็บและนายทหารเสนารักษ
ชวยในการรักษา ภาพวิดิโอท่ีคนขับแท็กซี่คนหน่ึงถายจากทาอากาศยานหลังจากถูกระเบิด 
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แสดงถึงความรุนแรงเกินคาด เขาเขาไปในทาอากาศยานเพื่อตามหาลูกชาย และก็โชคดีที่ใน
ท่ีสุด พอลูกไดพบกันปรากฏวาลูกรอดจากเหตุรายมาได  ตามรายงานถึงวันพฤหัสบดี ท่ี 24 

มีนาคม 2559 ประชาชน 40 สัญชาติตายหรือบาดเจ็บ ทางการสหรัฐยังไมอาจยืนยันจํานวน
คนชาติท่ีอาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณคร้ังน้ีได มีผูรอดชีวิตอยางเหลือเชื่อ เปนชาว
อเมริกันจากมลรัฐยูถาห ซึ่งผานเหตุการณรุนแรงท้ังในกรุงปารีสและในกรุงบรัสเซลส   หรือนัก
ธุรกิจเยอรมันท่ีมาถึงทาอากาศยาน Zaventem และไมถูกผลกระทบโดยตรงจากแรงระเบิด จึง
เดินทางตอไปยังสถานีรถใตดินและรอดจากการระเบิดที่น่ันอยางหวุดหวิด 

ขอท่ีควรแกการพิจารณา ไดแกการท่ีเจาหนาที่สืบสวนและสอบสวนใชเวลาไปไมใชนอย
ในการเชื่อมโยงระหวางเหตุรายในกรุงปารีสเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2558 กับเหตุการณการกอ
การรายในกรุงบรัสเซลสคร้ังน้ี คงจะดวยเหตุผลทางการดําเนินคดีมากกวา  แตในความเห็น
สามัญสํานึกของขาพเจา ความเชื่อมโยงปรากฏอยูตั้งแตปที่แลว และผูท่ีสนใจในความเปนไป
ของบานเมืองก็ไมจําตองเร่ิมปะติดปะตอรูปคดีกันต้ังแตแรก แมในกรณีชาลี เอบโด คนราย
ตัวนําคนหน่ึง คือนาย Coulibaly ซึ่งถูกวิสามัญฆาตกรรมใน Super market ที่จําหนายเคร่ือง
บริโภคแบบ kosher ของชาวยิวในกรุงปารีส ก็ขับรถไป-มายังเบลเย่ียมเปนประจํา เพราะกรุง
บรัสเซลสดูจะเปนท่ีหลบซอนของ Cells ตาง ๆ รวมทั้ง Sleeper cells ดวย เริ่มมาตั้งแตเปนท่ี
วางแผนข้ันที่ 2 หลังจากที่ นายอบาอูด รับแผนกอเหตุครั้งใหญท่ีกรุงปารีสมาจาก
กองบัญชาการใหญในซีเรีย ในฐานะท่ีสํานักขาวตาง ๆ เรียกกันวา เขาเปน Mastermind บาง 
Ringleader บาง (รายการสารคดีของ บีบีซี เกี่ยวกับเหตุการณกอการรายในกรุงปารีสและท่ี
กรุงบรัสเซลส เม่ือวันอาทิตย ท่ี 27 มีนาคม ศกน้ี ไปไกลถึงกับต้ังใหนายอบาอูดเปน War 

Minister ของไอเอส) โดยฝายปราบปรามและผูเชี่ยวชาญดานการกอการราย ท้ังชาวฝรั่งเศส 

เบลเยี่ยม โมร็อกโก อังกฤษ และอเมริกันเชื่อกันวา อบาอูดไดกํากับเหตุการณโจมตีท่ี Bataclan 

โดยตลอด ดวยโทรศัพทมือถือ เพื่อใหทุกกาวตรงตามแผนและกําหนดเวลาเยี่ยงปฏิบัตกิาร
หนวยรบพิเศษ โดยไดมีการซอมรบเสมือนจริงกอนหนาดวย ในขณะท่ี Salah Abdeslam ซึ่ง
เปนเพื่อนสนิทของอบาอูด ลมเลิกแผนการระเบิดท่ี Stade de France และไปขึ้นรถราง ซึ่ง
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ปรากฏบันทกึภาพโดยกลองวงจรปด  กอนขึ้นรถราง เขาไดถอดเส้ือเกราะติดระเบิดพลีชีพทิ้งถัง
ขยะ และนัดใหคนรูจักนํารถมารับที่ เขต 18 ของกรุงปารีส เขาไดน่ังรถวิ่งวนอยูในกรุงปารีส 2 

ชั่วโมง กอนบายหนาไปยังกรุงบรัสเซลส ท่ีดานตรวจ ตํารวจส่ังใหรถหยุด สอบถามชื่อคนขับ 

แลวปลอยใหผานดานไปได อับเดสซาลามจึงรอดจากการถูกคนพบและสามารถเดินทางไปยัง
ยานที่อยูอาศัยในถิ่นของคนชั้นกลาง ท่ีเขต Forest โดยไดมีการแบงสวนหองพักปดสนิท ชวย
ใหเขากบดาลอยูในดานหลังของอพารตเมนท โดยมีคนนําอาหารและน้ําด่ืมไปสงตลอด 4 

เดือนที่เขาหลบซอนอยู อับเดสซาลามมิไดหนีกลับไปยังซีเรียตามขาวท่ีเขาใจกัน อันที่จริงเขา
อยูท่ีเขต Forest  ของกรุงบรัสเซลส อันเปนที่ท่ีฝายตํารวจไดบุกเขาไปนีเ่อง โดยไมทราบวามีผู
อยู คนรายที่หลบซอนอยู เขาใจวามีอยางนอย 3-4 คน รวมท้ังนายอับเดสซาลาม ซึ่งรีบหนีไป
ทางหนาตางกระจกหลังตึกพรอมกับเพื่อน 1 คน ท้ิงรอยเลือดจากการถูกกระจกบาดปรากฏ
ภาพชัดในวิดิโอที่สถานี CNNนํามาเสนอประกอบขาว ซึ่งมีกลองปซซาเกลื่อนอยูบนพ้ืนหอง ใน
ท่ีสุด เขาไดไปยังเขตโมเลนบี๊ค คนหน่ึงท่ีหลบอยูในอพารตเมนทท่ี Forest ไดกราดยิงตํารวจ
ดวยปนกลก่ึงอัตโนมัติแบบคาลาชนิกอฟ ทําใหเจาหนาท่ีไดรบับาดเจ็บเล็กนอย 3 คน  เพราะ
ทุกคนสวมเส้ือเกราะหนาปองกันตน ตํารวจไดยิงตอสู ทําใหฝายคนรายตาย 1 คน เขาใจวาเปน
คนเชื้อสายอัลจีเรียในช่ือวา Mohammad Belkaid  นับแตนั้น ปฏิบัติการไลลาจึงแผกระจายไป
หลายจุดดวยกัน 

 ท่ี โมเลนบี๊ค เจาหนาท่ีหนวยปฏิบัติการพิเศษไดปะทะกับกลุมที่หลบซอนอยูในเขต ถึง
จุดหนึ่ง ผูตองสงสัยคนหน่ึงในชุดเส้ือขาวและหมวกขาวว่ิงลงมาจากอาคารแถวนั้นขางรานขาย
ยาและว่ิงไปตามทางเทา เจาหนาที่ตามไปและยิงท่ีขาเขา จนสามารถนําตัวเขากลับมาและสง
ตัวเขาไปในรถตํารวจ คนนี้ไดแกนาย Salah Abdeslam ซึ่งเจาหนาท่ีทั้งฝรั่งเศสและเบลเย่ียม
กับสายขาวอ่ืน ๆ ใชเวลา 4 เดือนท่ีผานมาตามลาเขาแทบจะพลิกแผนดิน อินเตอรโพลไดข้ึนชื่อ
เขา พรอมกับผูตองสงสัยอ่ืน ๆ ซึ่งหลังจากเห็นเพื่อนนักรบถูกจับเปนไปแลว Cell สําคัญจึงตอง
เรงเดินหนา จากที่ต้ังชั้นบนของตึกในเขต Schaerbeek ซึ่งนาย Najim Laachraoui นักศึกษา
จบวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันในเบลเย่ียม ถูก radicalized และไปฝกการผสมสารเคมี TATP  
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(สารเคมีซึ่งประกอบดวย Triacetoneและ Triperoxide)  เพื่อทําระเบิดที่ซเีรีย และกลับมาทํา
ระเบิดซึ่งใชในการกอการรายคร้ังใหญในกรุงปารีส โดยไดกลับมาทําระเบิดเพิ่มเติมดวยวิธีและ
สารเคมีท่ีเขาเชี่ยวชาญ Cell กลุมน้ีรนระยะเวลากอการรายข้ึนมา หลังจากท่ี Abdeslam ถูก
จับไปท้ังเปน Najim เปนคนขวาสุดในภาพท่ีแจกจายไปตามสายงานขาวกรอง ซึ่งมีชาย 3 คน
เข็นรถขนกระเปาท่ีทาอากาศยาน Zaventem คนคอนขางอวนถัดมาไดแกนาย Khalid 

Bakraaoui  และคนซายสุดในชุดสีออนลงและสวมหมวกดวย Najim ตายเพราะระเบิดพลีชีพท่ี
ทาอากาศยาน ในข้ันน้ียังไมมีคําอธิบายวา เพราะเหตุใดจึงตองตาย Khalid ตายในการระเบิด
ท่ีสถานีรถใตดิน สวนคนในชุดเส้ือสีออนยังตามหาตัวไมพบจนบัดน้ี (วันพฤหัสบดี ท่ี 24-วัน
จันทร ที่ 28  มีนาคม 2559)  

 สัญญาณแรกของการทราบแหลงของชุดกอการรายน้ีไดแกปากคําจากคนขับรถแท็กซีท่ี่
รับท้ังสามคนจากที่พักใน Schaerbeek ไปสงท่ีทาอากาศยาน เม่ือเขาจะชวยยกกระเปา ซึ่งเต็ม
ไปดวยระเบิดหนักมาก คนกลุมน้ีไดบอกเขาวา ไมตอง สําหรับกระเปา 1 ใบ ซึ่งหนักมากที่คน
ใสเส้ือสีออนเข็นไปบนรถขนกระเปา และท้ิงไวท่ีทางเขา แลวเขาหายไปโดยไมมีใครสังเกตเห็น  

เจาหนาท่ีไดนําไป “ระเบิดในสภาพท่ีควบคุมบริเวณแวดลอม” นับเปนระเบิดท่ีแรงมาก ดวย
ขอมูลจากคนขับรถแท็กซี่ เจาหนาท่ีจึงไปตรวจสถานท่ี ณ หองชั้นบนของอาคารท่ีเขต 

Schaerbeek และไดพบ ตะปูสําหรับระเบิด (nail bomb) ปนคาลาชนิกอฟ สารเคมี TATP 

หนัก 15 กิโลกรัม และธงไอซิล 1 ผืน ตามที่ขาพเจาไดรายงานมากอนแลว และดวยขอมูลจาก 

Bureau of  Alcohol,Tobacco, Firearms, Explosives ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ  สารเคมี 
TATP น้ีใชกันมากโดยกลุมกอการรายในตะวันออกกลาง อันละเอียดออนและไหวตัวไวมาก 

ตองระวังอยางยิ่งในการนํามาประกอบเปนระเบิด เพราะอาจเกิดระเบิดข้ึนมาในระหวางผสม
ได แมวาที่จะหาสารบางสวนอาจจะเปนจากใน “ครัว” เชนไฮโดรเยนเปร็อคไซด ฯลฯ น่ีเอง  

 ตามรายงานในวันท่ี 24 มีนาคม ฝายสอบสวนมีขอสงสัยวา Khalid Bakraaoui ซึ่งเปน
ผูจุดระเบิดพลีชีพและวางระเบิดท่ีสถานีรถใตดิน Maelbeek คงจะมิไดกอการรายคนเดียว แต
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คงจะมีผูชวย เจาหนาท่ีจึงตรวจตราสถานที่อยางละเอียด เพราะในช้ันนี้ ยังไมปรากฏรองรอย
ของคนท่ีอาจมีสวนในการระเบิด ถามีผูชวย เขาอาจจะตายไปในระเบิดก็ได เนื่องจากมีศพ
หลายรายดวยกันซึ่งยังไมสามารถระบุชื่อได อันเปนหนาที่ของเจาหนาทีช่ัณสูตร ตองตรวจสอบ
ตอไป 

 ในวันเดียวกัน มีรายงานวาจะดวยเหตุใดก็ตาม นายอับเดสซาลาม เปล่ียนใจจากการสู
คดีสงผูรายขามแดนไปฝร่ังเศสเม่ือคดีไปถึงศาลในวันนี้ (24 มีนาคม) โดยไดขอไปสูคดีใน
ฝรั่งเศสในโอกาสแรก ซึ่งทราบวา กวาจะเดินเรื่องได ก็ตองใชเวลา 15 วัน แตมีขาวแพรออกมา
ในวงกวางวา นายอับเดสซาลามพยายามใหปากคําวา เขาไมมีบทบาทในขบวนการเทาใดนัก 

(Minor role)แนวทางเชนน้ีดูจะเปนคําอางของเขา เชนในการกอเหตุรายท่ีกรุงปารีสเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 อับเดสซาลาม กลาววา ผูท่ีมีบทบาทสําคัญกวาเขา ไดแก Brahim 

Abdeslam พี่ชายของเขา ซึ่งเสียชีวิตในปฏิบัติการคร้ังน้ัน แมแตในชุมชนที่โมเลนบี๊ค ชื่อของ
อับเดสซาลามก็ไมเดนเทาใดนัก ตามคําบอกเลาของเพ่ือนใกลชิดกับพ่ีนองทั้งสอง ซึ่งไดกลาว
แก Nino Dos Santos ผูส่ือขาวของ CNN พี่นองสกุลอับเดสซาลาม เคยใชชีวิตอยางสนุกสนาน 

ท้ังด่ืมสุราและสูบบุหรี่ ชอบฟงเพลงแร็พ โดยไปไนทคลับ  บางครั้งไดเสพกัญชาดวย และชอบดู
ฟุตบอลล โดยนิยมทีมเรอัล มาดริดและนักฟุตบอลลลือชื่อคือรินาลโด  ในทัศนะของเพ่ือนผู
เปดเผยความเปนมา ท้ังสองพี่นองอาจจะเปล่ียนนิสัยใจคอไปเม่ือไมนานนีเ่อง โดยหยุดการด่ืม
และการใชชีวิตสนุกสนานเฮฮา อาจจะดูเขาหาศาสนามากข้ึน (ไมมีขอมูลวา คําสอนทาง
ศาสนาดังกลาวอาจจะเปนความผิดเพี้ยนอันทําใหผูอานใชศาสนาในทางที่ถูกบิดเบือน เพราะ
ผูส่ือขาวของ CNN อีกคนหน่ึงไดพบหนังสือทํานอง Jihad 101 ตามรานหนังสือในเบลเยี่ยม 

โดยจําหนายไดเพราะกฎหมายมิไดหาม และเปนหนังสือท่ีชักนาํใหผูอานท่ัวไปกลายเปนคนหัว
รุนแรงได)  แตไมทราบวาทั้งคูไดเสพยาอยางอ่ืนหรือเปลา (ที่ขาพเจาทราบ ไอเอสใชยาเสพคิด 

Captagon ซึ่งอยูในสกุลเดียวกับยาบา คือเปนสวนผสมของสารตั้งตน ใหพลพรรคเสพเพื่อเปน
การปลุกใจ เพราะเปนสารท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาท)   เพ่ือนของอับเดสซาลามคิดวา ความ
เปล่ียนแปลงในสองพี่นองคงคอย ๆ ซึมซาบทีละนอย เน่ืองจากเขามิไดเปล่ียนพฤติกรรมไปใน
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เวลาอันส้ัน ความเปล่ียนแปลงจากคนหนุมรักสนุก ไปเปนผูกอการรายสากล ทําใหเพ่ือนต้ังแต
วัยเด็กของทัง้คูคิดไมถึง 

 ปญหาความรวมมือระหวางหนวยขาวกรองของประเทศตาง ๆ ในยุโรปเปนขาวท่ี
ถกเถียงกันมาก ตัวอยางที่เห็นชัดไดแกการขาดตอน (Disconnect) ของการแจงเตือนและการ
ใชกฏหมายในการปองกันมิใหเกิดเหตุรายข้ึน ที่เปนเชนน้ีในยุโรปเปนปญหาตอเนื่องมาหลายป
แลว ความตางของกฎหมายท่ีเกี่ยวของสรางปญหามาตลอด กรณีท่ีถูกยกมาเปนตัวอยางไดแก
การที่หนวยปฏิบัติการพิเศษของเบลเย่ียมบุกเขาสถานที่หลายสิบแหงท้ังในและนอกกรุง
บรัสเซลส และจับกุมผูตองสงสัยมากวา 10 คน หลายคนถูกต้ังขอหาวา “Murder และ 

Terrorism”  อันเปนขอหาอุกฉกรรจ ท้ังนั้น คนหนึ่งในนามแฝงวา Faical-C ถูกจับไปดวย จะ
ดวยเหตุผลใดก็ตาม Faical-Cถูกปลอยตัวโดยไมตองถูกดําเนินคดีแตอยางใดเพียงสองวัน
ตอมา ผูที่ติดตามเรื่องรูสึกผิดหวัง ดวยเชื่อวา ผูใชกฎหมายของเบลเยี่ยมคงจะเอาจริงเสียที พล
เรือเอก James Stavridis อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรนาโต ปจจุบันเปน
คณบดีของวิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟล็ตเชอร ซึ่งสําเร็จปริญญาเอกรุนหลังขาพเจาหลาย
ปจากสํานักเดียวกัน ยอมรับในการใหสัมภาษณแก CNN เม่ือวันท่ี 28 มีนาคมวา แนวทาง
ปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายในประเทศตาง ๆ ในยุโรปเปนปญหาเร้ือรัง ถือเปน
อุปสรรคสําคัญในการสรางความเปนเอกภาพของสหภาพยุโรป และการสานตอการดําเนิน
กระบวนการทางกฏหมายระหวางประเทศสมาชิก ฝายกฎหมายของเบลเยีย่มในระยะน้ีกลับให
ความสําคัญมากข้ึนกวาเดิมในประเด็นท่ีถือวา ผูตองสงสัยทุกคน Innocent until proven 

guilty  ในสวนที่เกี่ยวกับเหตุระเบิดท่ีกรุงบรัสเซลส ประธานาธิบดีเออโควัน แหงตุรกีไดแถลง
เชิงตําหนิความไรประสิทธิภาพของผูรักษากฏหมายของเบลเย่ียม โดยกลาวถึงกรณีนาย 

Ibrahim Bakraaoui ซึ่งเม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 ตุรกีไดจับกุมตัวท่ีชายแดนกอนขามเขาสู
ซีเรีย เพราะมีทาทางสอพิรุธ และไดแจงใหทั้งเบลเย่ียมและเนเธอรแลนดทราบ แตไมปรากฏวา
มีการดําเนินการประการใด จน Ibrahim ไดมาระเบิดพลีชีพท่ีทาอากาศยาน Zaventem กรุง
บรัสเซลสเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2559   ฝายเบลเยี่ยมชี้แจงวา  Ibrahim มิไดมีประวัติเกี่ยวกับ
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การกอการรายในสารบบของเบลเย่ียม คงมีประวัติอาชญากรรมและตองโทษคุมขังครบถวน
มาแลว จึงมิไดคุมขังใหมอีกในช้ันนั้น พี่หรือนองของนาย Najim Laachraoui  แจงแกผูส่ือขาว 

CNN เม่ือเขาไปทําขาวในเขต โมเลนบ๊ีค วา เม่ือ Najim เดินทางไปซีเรียเพือ่รับการฝกอบรม
ดานการรบเมื่อ 3 ปมาแลว เขาไดแจงเตือนตํารวจใหเฝาระวัง แตตํารวจเบลเย่ียมมิไดใหความ
สนใจแมแตนอย จนในที่สุด Najim ไดกลายเปนผูเชี่ยวชาญในการทําระเบิดของกลุมรัฐอิสลาม
คนหนึ่งโดยเปนผูประกอบระเบิดในเหตุการณรายท่ีกรุงปารีส เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2558 และ
มาตายท่ีทาอากาศยาน Zaventem ในกรุงบรัสเซลสจากระเบิดท่ีตัวเองประกอบข้ึน 

 ตามสภาพท่ีเปนจริง เบลเยี่ยมยังขาดเอกภาพเชนเคย ภาษาที่ใชก็มีท้ังฝร่ังเศสและเฟ
ลมมิช (คลายภาษาดัชท) หากพวกท่ีพูดฝร่ังเศสทราบขาวมา บางทีก็ไมแชรกับคนชาติเดียวกัน
แตใชภาษาตาง อันเปนเอกลักษณที่ปจจุบันน้ีอันตรายกับเปนภยัตอความม่ันคงของชาติมาก 

เพราะขบวนการกอการราย เชนไอเอส เห็นวาเบลเย่ียมเปนเปานิ่งไปแลว คนสัญชาติเบลเยี่ยม
แตมีเชื้อชาตเิปนตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนอื โดยสวนใหญเปนเชื้อสายโมร็อกโกยอม
เปล่ียนเปนพวกหัวรุนแรง (Radicalised) และไปเขากับไอเอสนับพันและบัดน้ีไดกลับมาจัดต้ัง 
Cells ตาง ๆ พรอมแผนการราย เชนท่ีกอข้ึนท่ีกรุงปารีส กรุงบรัสเซลส และประเทศอื่นในยุโรป
ซึ่งหยอนสมรรถภาพในการปองกันตนเอง จริงอยูพวกท่ีไปรับการฝกอบรมจากไอเอส และแปร
พักตรก็มีมากขึ้นในระยะหลัง ๆ มาน้ี หากทางบานเมืองยังขาดความเอ้ืออาทร และไมหาทาง
สรางโอกาสและการงานใหแกพวกเขา  คนที่อยูในกรุงบรัสเซลสมักกลาวอยูเสมอวาเมืองหลวง
แหงนี้มี คนเบลเยี่ยมอยูเพียงครึ่งเดียว อีกคร่ึงหนึ่งเกิดในตางประเทศหรือเปนคนตางดาว  การ
ตั้งรัฐบาลผสมแตละคร้ังมักจะตองใชเวลามาก (บางคร้ังกวา 1 ป) โดยสวนเทียบกับประเทศอื่น 

ๆ ในยุโรป เบลเยี่ยมเปนประเทศเล็กแหงหน่ึงในยโุรป ประชากรก็เพียง 11 ลานคน แตเปน
ศูนยกลางขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ หรือ สัมพันธมิตรนาโตและสหภาพยุโรป 

ภาพการเตรียมพรอมรับภัยจากการกอการรายในกรุงบรัสเซลสไมสูจะไดเห็นกันบอยนัก เมื่อมี
การประกาศยกระดับการระวังภัยจากการกอการรายข้ึนเปนอันดับ 4 อันเปนระดับสูงสุด เม่ือ
หลังจากเกิดการกอการรายในกรุงปารีส หลายคนก็เห็นเปนปรากฏการณท่ีไมคุนตา เพราะกอง
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กําลังตรวจการณและรักษาการณในท่ีตาง ๆ มากกวาปกติ  โดยมีการปดโรงเรียนและหยุดรถ
ประจําทางและรถใตดินหลายวัน คราวน้ี ก็มีประกาศการระวังภัยในระดับ 4 อีกเปนครั้งท่ีสอง 
คร้ังแรกเม่ือเกิดการกอการรายคร้ังใหญในกรุงปารีส และมีขาวกรองวาตัวการหลายคนมาหลบ
ซอนอยูในกรุงบรัสเซลส ซึ่งก็เปนความจริง  แตไมกี่วันตอมา รัฐบาลก็ลดระดับเหลือ 3 โดยมิได
ใหความม่ันใจแกประชาชนวา สถานการณพอวางใจไดเพียงใด 

ต้ังแตแรกของการกอการรายในกรุงบรัสเซลสครั้งหลังสุด สหรัฐไดประกาศแสดงความ
พรอมท่ีจะรวมมือกับเบลเยี่ยมและพันธมิตรท้ังหลาย เพราะทราบกันมานานแลววา ยุโรปเปน
เปาหมายตอไป การขาวของสหรัฐเตือนภัยวา ยุโรปตองเตรียมรับมือกับภัยของการกอการราย 

เนื่องจากภัยคุกคามในระยะใกล (In the near term) กําลังจะมีมา เบลเยี่ยมหวังพ่ึงสหรัฐอยาง
เห็นไดชัดกวาครั้งใดท่ีผานมา ตามคําชี้แจงของจอหน แครร่ีย คนอเมริกันเสียชีวิคจาก
เหตุการณรายที่กรุงบรัสเซลสคราวน้ี 4 คน บาดเจ็บ กวา 10 คน ทางการเบลเย่ียมไดยินยอมให
สหรัฐนําบันทึกโทรศัพท Hard Drive และขอมูลจากคอมพิวเตอร ไปวิเคราะหเพราะเบลเย่ียม
ไมสูจะมีความสามารถในดานน้ีเพียงพอ แมการคนหาฐานขอมูลตาง ๆ และตัวจริงของคนใส
เส้ือสีออนและสวมหมวกก็ไดขอใหสหรัฐชวยสืบหาอีกทางหนึ่ง  

 นาย Jean-Claude Juncker  ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปไดกลาวเม่ือเกิด
วิกฤตการณครั้งน้ีวา นอกจากสหภาพตาง ๆ ที่ไดจัดต้ังแลว บางทีอาจจําเปนท่ีจะตองจัดตั้ง A 

Security Union ก็ได ประธานกรรมาธิการสหภาพมิไดกลาววา บุคลากรของสหภาพฯ ซึ่ง
เดินทางไปทํางานโดยรถใตดินท่ีตองใชสถานี Maelbeek อันถูกระเบิด ตองถูกกระทบกระเทือน
บางหรือไม อยางไรก็ดี สหภาพไดจัดใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ในวันท่ี 24 มีนาคม 2 วันถัดจากท่ีเกิดเหตุราย เพื่อหาทางกระชับความรวมมือภายในสหภาพ
รวมทั้งการประสานงานดานการขาวดวย 

 ในชวงแรกทีมี่การวิจารณการทํางานดานตอตานการกอการรายของเบลเยี่ยมวา
บกพรองอยางมาก นาย Jan Jambon รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และนาย Koen 
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Geens  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดยื่นใบลาออกจากตําแหนง แตนายชารลส มิเชล 

นายกรัฐมนตรีไดขอรองใหอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไป เพราะปจจุบันนี้ ความตอเนื่อง
ของการปฏิบัติงานเปนเรื่องสําคัญมาก นาย Jambon จึงยินยอมตามคําขอรองของหัวหนา
รัฐบาล และไดแถลงวา รัฐบาลเบลเยีย่มไดทุมงบประมาณเพื่อตอตานการกอการรายไปแลว 

$670 ลาน และไดดําเนินการตอตานภัยรายอยางเต็มท่ี 

 เม่ือเกิดเหตุรายในกรุงบรัสเซลส ทางปากีสถาน กลุมตะลิบันสาขาปากีสถานได
ถือโอกาสของการฉลองเทศกาลอีสเตอรในวันอาทิตยโจมคีดวยการใชระเบิดพลีชีพ 
ทําใหผูคนท่ีนครลาฮอรเสียชีวิตไป 74 คน เปนเด็กประมาณ 17 คน ท้ังมุสลิมและคริส
เตียน บาดเจ็บอีกนับรอย คูสมรสชาวมุสลิมเสียชีวิตในพิธีสด ๆ ฝายหญิงอายุเพียง 
21  

 นายนาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานไดยกเลิกการไปรวมประชุมเกี่ยวกับความ
ม่ันคงดานนิวเคลียรที่กรุงวอชิงตัน และไปบัญชาการการปราบปรามฝายที่กอเหตุรายที่นครลา
ฮอร กองกําลังของปากีสถานไดเคล่ือนท่ีเขาควบคมุสถานการณ และกระจายกําลังกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ซึ่งมีอุดมการณเกี่ยวโยงกับพวกท่ีบุกเขากอเหตุสุดสลดใจที่วิทยาลัย
ในเปชชาวารเม่ือปที่แลว ดวยการสังหารนักศึกษาและอาจารยในหอประชุมและหองเรียนไป
ประมาณ 147 คน บาดเจ็บอีกจํานวนมากเชนกัน  

 ในเหตุการณท่ีกรุงบรสัเซลส หนวยปฏิบัติการพิเศษไดออกลาจับผูตองสงสัยในหลาย
จุดดวยกัน และจับผูตองสงสัยไดประมาณสิบคนเศษ  ปากีสถานไดดําเนินการเชนเดียวกัน ใน
คืนเดียวสามารถจับผูตองสงสัยได 5,000 คน จํานวนไมนอยไดรับการปลอยตัว แตการลาจับก็
ยังมีตอมาในขณะท่ีทํารายงานน้ี 

 ส่ิงท่ีนาหวงกงัวลเก่ียวแกปากีสถาน ไดแกการท่ีประเทศน้ียังเดินหนาผลิตอาวุธ
นิวเคลียรตอมา โดยคาดวาจะมีถึง 250 ลูกในอีกไมก่ีปขางหนา ท้ังนี้มิไดหมายถึงการใชอาวุธ
โดยรัฐบาล แตการท่ีปากีสถานมีหัวรบนิวเคลียรแบบยุทธวิธี (Tactical Nuclear Weapons) 
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เปนจํานวนมากช้ึนเร่ือยนี้ สุมเส่ียงตอการท่ีอาวุธประเภทนี้จะตกไปอยูในการครอบครองของ
กลุมกอการรายตาง ๆ ซึ่งมีอยูมากหลายทั้งในปากีสถานเองและในประเทศใกลเคียง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอัฟกานิสถาน ที่มีท้ังกลุมตะลิบัน กลุมอัลไคดา กลุมรัฐอิสลาม ฯลฯ  ภัย
รายแรงจึงอาจเกิดขึ้นทั่วไป จึงหวังวา การประชุมดานความม่ันคงทางนิวเคลียรท่ีกําลังมีข้ึนที่
กรุงวอชิงตันขณะน้ี จะหาหนทางปองกันภัยรายแรงดังกลาวน้ีไดอยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุน้ี 

จึงนาเสียดายที่นายกรัฐมนตรีปากีสถานจําตองงดการไปรวมการประชุม เพราะเหตุการณการ
กอการรายในประเทศ 

 โดยท่ีรายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม ฉบับนี้ ละเอียดและยาวมากกวา
ปกติ เนื่องจากตองการใหเห็นภาพทุกแงมุม รายงานตอจากนี้จึงจะทําแบบยอ แตจะ
ใหขอมูลอันครอบคลุมพอ ดังน้ี ซ่ึงบางเรื่องอาจขยายความละเอียดในฉบับตอ ๆ ไป
ได 

 ภาพรวมชองการตอตานและบั่นทอนอํานาจของกลุมรัฐอิสลาม .- 

 1. นัยยะของการถอนทหารรัสเซียสวนใหญออกจากซีเรียเริ่มปรากฏชัดข้ึน 

เนื่องจากรัสเซียไดปรับเปล่ียนบทบาทของกองกําลังฝายตน (ก) ใหชวยกอบกูฐานะของบาชาร 
อัล อาสสาดในทางการเมือง โดยใชเจาหนาที่รัสเซียไปหวานลอมใหชาวซีเรียท่ีคงอยูในประเทศ
สนับสนุนบาชาร อัล อาสสาดในฐานะผูนําใหมากข้ึน ในชวงทีก่ําลังมีความพยายามเจรจา
สันติภาพท่ีนครเจนีวาและจัดตั้งรัฐบาลเปล่ียนผานตามขอมติคณะมนตรีความม่ันคง ท่ี 2254 

ซึ่งเม่ือเดือนธันวาคมที่ผานมา นายเซอรเก ลาฟรอฟ คาดวาจะใชเวลาในการจัดตั้งระบบ
เปล่ียนผาน 6 เดือน  พื้นท่ีของปฏิบัตกิารจิตวิทยาตามแนวทางนี้ ยังจํากัดอยูในจังหวัดฮอม
และฮามาและตามเสนทางไปสูกรุงดามัสคัส และคงจะขยายไปยังเขตท่ีทหารฝายรัฐบาล
สามารถรุกรบชิงดินแดนกลับมาได (ข) ใหกําลังทางอากาศท่ียังคงปฏิบัติการอยูในซีเรียโจมตี
ท้ิงระเบิดเพ่ือสนับสนุนการรุกรบภาคพ้ืนดินของกองทหารซีเรีย เชนที่เคยทํามากอนหนาน้ัน 

ความสําเร็จท่ีเพิ่งไดรับ คือการเขายึดครองโบราณสถานที่ถูกไอเอสทําลายไปสวนใหญ ณ เมือง 
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Palmyra ท่ีถูกไอเอสตีไดเม่ือเดือนพฤษภาคม 2558 ขณะนี้ ทหารภาคพื้นดินจากรัสเซียกําลัง
ชวยกูกับระเบิด หรือ LED – Improvised Explosive Device ในเมืองพัลมีราอยู (ค) รัสเซียได
ใหความชวยเหลือดานยุทโธปกรณ เชนยานเกราะและรถถังแกซีเรีย ซึ่งไดใหมานานแลว แตรุน
น้ี ไดลําเลียงมายังซีเรียเมื่อไมก่ีเดือนน้ี (ง) การโจมตีโดยเคร่ืองบินรบของรัสเซียยังมิไดเปล่ียน
พฤติกรรมเสียทีเดียว เพราะเม่ือปลายสัปดาหที่แลว ไดโจมตีที่ต้ังของ Free Syrian Army 

(FSA) จนถูกประทวง เพราะเปนฝายหนึ่งท่ีรวมในการเจรจาทางการเมือง และรัสเซียเองได
ยอมรับนับถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง 

 กลาวโดยสรุป ยุทธวิธีของกําลังรบทางอากาศรัสเซียมิไดเปล่ียนไปอยางมีนัยยะ
สําคัญ หลังจากท่ีไดสรางขาวคึกโครมในการตัดสินใจถอนกําลัง “สวนใหญ” ออกจาก
ซีเรียดวยเหตุผลวา “ไดปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ินแลว” ผูสังเกตการณหลายคนเห็นพองกัน
วา เหตุปจจัยท่ีนําไปสูการถอนทหารบางสวนไดแกปญหาทางการเงิน แตถึงกระน้ัน 
รัสเซียภายใตปูคืนก็ยังมีผลประโยชนทางยุทธศาสตรท่ีจะตองสงวนรักษาไวในซีเรีย
ตอไปอีกโดยไมมีกําหนด 

 2. ในสวนที่เกี่ยวกับไอซิล น้ัน  โอกาสที่สหรัฐและพันธมิตรตอตานไอซิลจะไดแตมตอ
เริ่มดีข้ึนเปนลําดับ ตามคํากลาวของนายแอชตัน คารเตอร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สหรัฐ และพลเอกโจเซฟ ดันฝอรด ประธานคณะเสนาธิการรวม The momentum is now in 

our favor ซึ่งก็เปนความจริง สหรัฐและพันธมิตรทั้งจากประเทศตะวันตกและตะวันออกกลาง 
ไดประสานการปฏิบัติการทางทหาร ท้ังทหารอากาศและหนวยรบพิเศษ รวมกับกองกําลังอิรัก 

เคิรด เปชเมอรกา ยาซิดิส และชนเผาที่มาสวามิภักด์ิ ไดรุกคืบหนาดวยการผลักดันไอซิลไปได
อยางไมหยุดยั้ง  ไอซิลเองตองตกเปนฝายรับ จะกอกวนอิรักไดก็ดวยการใชระเบิดพลีชีพ เชนท่ี
เกิดข้ึนท่ีสนามแขงฟุตบอลลทางใตของกรุงแบกแดดเม่ือวันสุดสัปดาหท่ีผานมา 

 การรุกคืบหนาของกองกําลังอิรัก ดวยการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ
กับพันธมิตรและดวยการแนะนําทางยุทธวิธีของหนวยรบพิเศษไดผลเปนอยางดี กองกําลังอิรัก
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สามารถเขายึดตําบลตาง ๆ ใกลนครโมซูลเขาไปทุกที แตดังที่นําเสนอมากอนแลว โมซูลเปน
เมืองใหญท่ีสองของอิรักและตกอยูใตการยึดครองของไอซิลมาเกือบ 2 ป กับยังมีชาวอิรักพํานัก
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก การรุกรบเขาไปชิงเมืองกลับมาจําตองกระทําดวยความระมัดระวัง
และใชเวลา ท่ีสามารถคืบหนาไปเกือบถึงตัวเมืองไดเชนน้ี ถือเปนความสําเร็จดวยดี 

 สวนการสังหาร “Cabinet” ชั้นนําของไอซิลก็ยังประสบผลสําเร็จตลอดมา รายสุดทาย
ไดแกผูนําอันดับ 2 ของไอซิล ซึ่งถือวาเปน ระดับอาวุโสของขบวนการกอการราย “อัลไคดา” 

กอนที่จะยายมาเปน “รัฐมนตรีคลัง” ของไอซิลในป ค.ศ.2012 มีชื่อหลายแบบดวยกัน เชน 

ABD  AR-RAHMAN หรือ  Mustafa al-Qaduli เปนตน ตามคําชี้แจงของคารเตอร เขาถูก
สังหารที่เมืองซีดาดี้ในเขตซีเรีย ซึ่งอยูระหวางทางจาก Raqqa ในซีเรีย ไป Mosul ในอิรัก 

ปฏิบัติการดังกลาวดําเนินการมาอยางเปนระบบ กลาวคือมีการโจมตีท้ิงระเบิดคลังเงินตราและ
เงินสดแหงใหญของไอซิล 2 ครั้งดวยกัน หลังจากที่คนกอนถูกสังหาร รวมท้ังคนจายเงินชื่อ 

Abu Sara ที่เมือง Makmour ซึ่งต้ังอยูเกือบถึงนครโมซูล จึงหาขาวจนไดทีห่ลบซอนของ  al-

Qaduli 

 3. สถานการณในเยเม็นยงัสับสนเชนท่ีเปนมา โดยเมื่อวันจันทร ที่ 28 มีนาคม 2559 

ผูแทนซาอุดิกับกบฏฮูธิสไดตกลงแลกเปล่ียนนักโทษซาอุดิ 9 คนกับกบฏฮูธิสอีกหลายสิบ และ
จะมีการเจรจาสงบศึกในคืนวันนั้น 

 แตโดยท่ีมิไดมีสัญญาณเตือนแตอยางใด เครื่องบินรบของสหรัฐไดบุกเขาโจมตีทิ้ง
ระเบิดคายฝกกําลังรบของกลุม AQAP – Al Qaeda in the Arabian Peninsula ในวันท่ี 23 

มีนาคม คายน้ีตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเยเม็น ทั้งน้ีเพื่อสกัดการแผพ้ืนท่ีของกลุมน้ี 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐประมาณวา พลพรรคของกลุมกอการรายเสียชีวิตเปนจํานวนหลายสิบ 

แตสํานักขาวตางประเทศคาดวา มีผูเสียชีวิตประมาณ 50 คน 

 AQAP เปนคนละพวกกับไอซิล เม่ือเกิดเหตุรายท่ีนิตยสาร Charlie Hebdo ในกรุงปารีส 

เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 (ค.ศ. 2015)  กลุมอัลไคดาในคาบสมุทรอะเรเบ้ียน หรือ AQAP เปน
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กลุมแรกท่ีอางความรับผิดชอบ ในขณะที่นายคูลิบาลีท่ีตอมาถูกวิสามัญฆาตกรรมท่ี Super 

Market แบบ Kosher ของชาวยิวในกรุงปารีสและเปนผูประกาศผานวีดิทัศน ซึ่งถายทําไวกอน 

โดยสงสัญญาณให Activate บรรดา Sleeper cells ท่ัวยุโรป หลังจากท่ีไดไปแสดงความภักดี
ตอ อัล-บั๊กดาดี หัวหนาใหญของกลุมรัฐอิสลาม อีกไมนานหลังจากน้ัน ไอซิลก็ไดกอเหตุระเบิด
สุเหลาของชาวเชียสองสามคร้ังในเยเม็น และไดคอย ๆ ไปยึดพิ้นที่ในเยเม็น แตจนบัดน้ี ไมมี
ขาววา ไอซิลสามารถรวมมือกับ AQAP ได ในขณะที่สหรัฐไดสงโดรนไปสังหารระดับผูนําของ 
AQAP มาหลายคร้ัง เชนครู ออ อลากี้ ผูนําอิสลามหัวรุนแรงชาวอเมริกันท่ีดึงชาวอเมริกันไป
รวมอุดมการณไดหลายคน แมจะถูกฆาดวยโดรนไปแลวก็ตาม ผูนํากลุมอีกสองคนที่ถูกสหรัฐ
สังหารไดแก Nasser Wuhayshi เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 และ Jalal Baleedi เม่ือเดือน
กุมภาพันธปนี้ 

 

     นายมนัสพาสน  ขูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนะแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนเมษายน 2559 

 

ชื่อตําแหนง  นายมนัสพาสน  ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวท้ังเดือนเมษายน 2559 ฉบับแกไขเพิ่มเติม  

 สถานีขาวโทรทัศน CNN และ BBC และสํานักขาวอื่น ๆ ท่ัวโลก รายงานขาวดวนมาก จาก
ขาวของอัยการสหพันธเบลเยี่ยม  เมื่อเวลา 24.10 น.   ตามเวลาในประเทศไทยของวันศุกร ท่ี 8 
เมษายน 2559  วาเจาหนาท่ีเบลเยี่ยมไดจับกุม.- 

 (1) นาย Mohamed ABRINI ซึ่งเขาใจกันวามีสวนเกี่ยวของกับเหตุรายครั้งใหญท่ีกรุง
ปารีส เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ดวยเปนผูขับรถจากกรุงบรัสเซลสไปสงนาย Salah 

ABDESLAM เพื่อนต้ังแตวัยเด็กและอยูถิ่นเดียวกันท่ี Molenbeek ไปสงท่ีกรุงปารีสเพียง  2  วัน
กอนหนา (มีหลักฐานภาพถายจากกลองวงจรปดท่ีสถานีเติมนํ้ามันระหวางทาง) เพื่อเตรียมการ
ตามแผนท่ีจะรวมกับสมาชิกรวมทีมเดียวกันในการกอการรายครั้งใหญยิ่งท่ีกรุงปารีสในคืนวันศุกร
ท่ี 13 พฤศจิกายน แลวหายตัวไป และเขาใจกันวา Abrini คือชายคนท่ีสามในภาพถายจากกลอง
วงจรปดท่ีใสเส้ือแจ็คเก็ตสีออนสวมหมวก แตไมสามารถจุดระเบิดในกระเปาหนักได (ซึ่งเจาหนาท่ี
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เบลเยี่ยมไดนําไประเบิดในท่ีซึ่งไมเปนอันตรายแกผูอื่นดังปรากฏในรายงานเดือนมีนาคม 2559 

หนา 54) ตอมาเมื่อวันท่ี 7 เมษายน ทางการเบลเยี่ยม ไดแจกจายภาพวิดิโอคลิปจากกลองวงจร
ปดแสดงความเคล่ือนไหวของชายผูน้ีในวงกวาง รวมท้ังสํานักขาวในประเทศและระหวางประเทศ 
ซึ่งขาพเจาเองไดเห็นตลอดสองวันท่ีผานมาวา หลังจากท่ีเขาออกจากทาอากาศยานไปยังขางถนน
เขาไดถอดเส้ือแจ็คเก็ตและถอดหมวก (ซึ่งเขาบอกตอมาวาไดขายไป)  เปล่ียนเส้ือเปนคลายเส้ือ
เชิรตโดยมีแผนกันเปอนท่ีศอกท้ังสองขาง ตอนหลังเปนเส้ือเชิรตเปลา ๆ ไมมีแผนกันเปอนท่ีขอศอก 
เขาเดินไปอยางคอนขางเร็ว แมกระท่ังไปไปยัง Schaerbeek ซึ่งเปนแหลงเตรียมการกอนไประเบิด
ทาอากาศยาน ตอมาในวันท่ี 8 เมษายน วันน้ี อัยการเบลเยี่ยมไดยืนยันวา จับกุมนาย Abrini ได 
และไดกลาววาเขาเกี่ยวของกับเหตุรายท่ีกรุงปารีสดวย นอกเหนือจากการกอการรายในกรุง
บรัสเซลส สวนประเด็นวา น่ีเปนชายคนท่ีสามในแจ็คเก็ตสีออนและสวมหมวก (Man in the white 

jacket (CNN)และ Man in hat (BBC) ) ท่ีเข็นรถขนกระเปาระเบิดเขาไปในสนามบิน น้ัน อัยการ
เบลเยี่ยมมีกําหนดแถลงขาวในเวลาประมาณ 02.35 น. ของคืนวันท่ี 8 ตอ 9 เมษายน ตามเวลาใน
ไทย  แตเมื่อถึงเวลาน้ัน อัยการสหพันธ  (Federal Prosecutor) ก็แถลงเพียงการจับกุมนาย Abrini 

กับผูตองสงสัยอีก 2 คน แตขอผัดการยืนยันวา เขาเปนชายสวมหมวกในภาพวงจรปดท่ีทาอากาศ
ยานไปเปนวันรุงข้ึน 

  (2) นาย Osama Krayam สัญชาติสวีเดน เชื้อสายปาเลสไตน  เกิดท่ีเมือง Malmo ใน
สวีเดน เมื่อป ค.ศ. 1992 เมื่อเติบโตข้ึนมากลายเปนคนหัวรุนแรง (radicalized) และไดเดินทางไป
ยังซีเรีย โดยไดเขารวมรบกับกลุมรัฐอิสลาม จนป ค.ศ. 2015 ไดไปยังยุโรป  โดยเดินทางปนไปกับผู
ล้ีภัยจากซีเรีย ดวยหนังสือเดินทางปลอมของซีเรีย ในชื่อวา Naim el-Hamed  โดยเมื่อถีงเยอรมนี 

นาย Salah Abdeslam ซึ่งเปนเพื่อนและอยูเครือขายเดียวกันไดขับรถไปรับมายังกรุงบรัสเซลส  
อันท่ีจริงทางการสวีเดนไดพยายามติดตามความเคล่ือนไหวของเขาตลอดมา โดย Swedish 

Intelligence Services ไดใหขาวท่ีไดสืบทราบมาแกฝายขาวของเบลเยี่ยม  อันชวยใหหนวย
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ตอตานการกอการรายของเบลเยี่ยมสานตอได หลักฐานสําคัญท่ีเบลเยี่ยมสามารถใชติดตามนาย
คราแยมไดมอียางนอย 3 ประการ ไดแก (1) DNA ท่ีตรวจพบใน Flat ท่ีฝายกอการรายใชทําระเบิด
และเตรียมการอื่น ๆ ในเขต Schaerbeek (2) ภาพจากกลองวงจรปดเมื่อเขาไปซื้อกระเปาท่ีนํามา
บรรจุระเบิดท้ังท่ีใชโจมตีทาอากาศยาน Zaventem และสถานีรถใตดินท่ี Maelbeek  (3) ขอมูล
สําคัญจํานวนไมนอยท่ีอยูใน Laptop ซึ่งถูกท้ิงในถังขยะท่ีถนน Max Roostraat อันสอดรับกับ
ขอมูลจาก Laptop ของนาย Khalid Bakraaoui ท่ีเขาท้ิงไวในถังขยะกอนไประเบิดและฆาตัวตาย
ท่ีสถานีรถใตดิน Maelbeek  ไมแตเทาน้ัน กลองวงจรปดไดบันทึกภาพท่ีเขายืนพูดจากับนาย 
Khalid Bakraaoui ใกลกับสถานีรถใตดินกอนเขาไประเบิด ซึ่งภาพน้ีไปปรากฏในหนังสือพิมพ
รายวัน Het Laatste Nieuws   ดวยหลักฐานเหลาน้ี เจาหนาท่ีเบลเยี่ยมจึงตามตัวนายคราแยม
และจับตัวไดท่ี Laken ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบรัสเซลส 

 ตลอดเวลาต้ังแตวันศุกร ท่ี 8 เมษายนถึงวันอาทิตย หนวยงานตอตานการกอการรายและ
ตํารวจเบลเยี่ยมไดตามลาเหลารายและตรวจคนหาหลักฐานในบริเวณตาง ๆ เพื่อปองกันมิใหเกิด
เหตุรายเชนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีจับกุมนาย Abdeslam ได เพราะเชื่อกันวาการกอการรายท่ีกรุง
ปารีสกับท่ีกรุงบรัสเซลสมีความเกี่ยวของกัน เพียงแตตองการปราบปรามเครือขายและสมาชิก 

Cell ท่ีเขาใจวายังเหลืออยู ฉะน้ันหนวยงานของประเทศตาง ๆ ในยุโรป โดยมี The European 

Security Board Network หนวยสืบสวน (FBI) และหนวยตอตานการกอการรายของสหรัฐรวมมือ
ดวย ดวยสมมติฐานวา ไอซิลไดมอบหมายให Cells ตาง ๆ ปฏิบัติการกอการรายในท่ีซึ่งอาจจะ
เปนเปาหมายไดตามแผนสวนรวม เพราะศูนยบัญชาการกลางถูกกดดันตลอดมาในระยะหลัง ๆ 
มาน้ี สําหรับท่ีกรุงบรัสเซลสในวันเสาร ท่ี 9 เมษายน วันน้ี ตํารวจเบลเยี่ยมไดปดลอมเขต 
Etterbeek ทางชานเมืองของกรุงบรัสเซลสและเขาตรวจคนกับหาหลักฐานท้ังในอาคารท่ีทําการ
แหงหน่ึงและในสนามดานขาง โดยตํารวจเดินหาอะไรบางอยางอยูแทบทุกตารางฟุต จนอีกกวา 8 
ชั่วโมงตอมาก็ไดแบกถุงสีนํ้าตาล ซึ่งคงจะบรรจุหลักฐานตาง ๆ โดยนําไปยังกองบัญชาการ และ
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เปนท่ีทราบกันวา ผูตองสงสัยรวมท้ังท่ีจับไดเมื่อวันศุกรมีจํานวน 6 คน และมีการต้ังขอหากอการ
รายแลว 4 คน อันไดแกนาย Mohamed Abrini สัญชาติเบลเยี่ยม เชื้อชาติโมรอกโก นาย Herve 

BM คนชาติรวันดา นาย Bilal EM อายุ 27 ป (ขาพเจายังไมทราบสัญชาติและเชื้อชาติ) และนาย 
Osama Krayam สัญชาติสวีเดน เชื้อชาติปาเลสไตน อีก 2 คนไดรับการปลอยตัวไป แตการตาม
ลายังเดินหนาตอไป 

ตอมาเมื่อเวลา 24.14 ตามเวลาในไทย คืนวันเสาร ท่ี 9 เมษายน อยัการสหพันธของเบล
เยี่ยม ไดแถลงขาวโดยยืนยันวา นาย Abrini “is indeed the man (wearing) a hat” ท่ีทาอากาศ
ยาน ซึ่งเขาไดโยนเส้ือแจ็กเก็ตลงถังขยะและตํารวจสามารถนํามาเปนหลักฐานไดดวย  สวนหมวก 
น้ัน ขาววาเขาขายไป และเขาเองไดสารภาพกับเจาพนักงานสอบสวนวาเขาเองเปนบุคคลคนน้ัน 
สวนนาย Osama Krayam ยอมรับวา เขาเปนผูท่ีรวมกับ Khalid Bakraaoui วางระเบิดท่ีสถานีรถ
ใตดิน Maelbeek (รายงานเดือนมีนาคม 2559 หนา 55) และหลบหนีไป อัยการไดต้ังขอหาในชั้น
แรกวากระทําผิดฐาน Terrorist (committing) murders และ Participating in terrorist acts สวน
ขอหาอื่น ๆ จะมีการต้ังในสวนชองเบลเยี่ยม สวนนาย Abdeslam น้ัน จนบัดน้ียังถูกคุมขังอยูท่ีกรุง
บรัสเซลส ดวยเหตุผลหน่ึง เพราะจะตองมีการถอนหมายจับของยุโรปกอนท่ีจะสงตัวไปดําเนินคดี
ในฝรั่งเศสตามความตกลงวาดวยการสงผูรายขามแดน (เมื่อวันท่ี 27 เมษายน ค.ศ. 2016 การ
ดําเนินการดานหมายจับของยุโรปแลวเสร็จเร็วกวาท่ีคาด อัยการสหพันธเบลเยี่ยมจึงสงตัวนายอับ
เดสซาลามให Magistrates ของฝรั่งเศสรับไปดําเนินคดี ทางการฝรั่งเศสซึ่งต้ังขอหาอาชญากรรม
ในการกอการราย รวมในการกอคดี และสมรูรวมคิดในการกอการราย และขอหาอื่น ๆ ไดรับตัวมา
ฝากขังในคุก Maximum security และชวงเชาของวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน ไดนําตัวไปข้ึนศาล
ของฝรั่งเศสแลว กอนหนาน้ี ประธานาธิบดีออลลองดของฝรั่งเศสไดขยายเวลาประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน) 
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การจับกุมตัวการสําคัญท้ังหมดท่ีไดรายงานขางตนนับเปนผลสําเร็จอยางใหญหลวงของ
ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งของเบลเยี่ยม หากผูตองหาเหลาน้ันใหการเกี่ยวกับแผนการรายตาง ๆ 
โดยแยกกันสอบสวนก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจําเปนท่ีจะตอง
สืบสวนตอไป เพราะไมมีใครสามารถมั่นใจไดวาไอซิลหมดตัวนําภาคสนามแลว การระวังภัยจาก
การกอการรายจึงตองมีอยูตอไป อยางไรก็ดีขอมูลท่ีปรากฏใน Latops ท้ังสองท่ียึดไดบงชัดวา 
แผนการของกลุมไดแกการกอการรายครั้งใหญในกรุงปารีสอีก แตการท่ีนายอับเดส ซาลามถูกจับ
ตัวได กลุมจึงตัดสินใจโจมตีท่ีกรุงบรัสเซลสแทนเพราะอยูใกลตัวและหวั่นเกรงวาจะถูกจับกุม
เสียกอนเพราะทางการไลลาเขามาใกลแลว  จึงรีบดําเนินการ ซึ่งก็ตรงกับการอานนัยยะของ
ขาพเจาและของผูส่ือขาวตางประเทศบางคน รายงานแจงดวยวา เปาหมายในกรุงปารีสไดแกท่ีซึ่ง
มีคนไปชุมนุมกันมาก อันไดแกการแขงขันฟุตบอลลยุโรป หรือ “EURO 2016”   ซึ่งฝรั่งเศสเปน
เจาภาพ ตลอดเดือนมิถุนายน ปน้ี โดยนัดสําคัญจะจัดข้ึนท่ี Stade de France ท่ีเมื่อเดือน
พฤศจิกายนท่ีแลว ปฏิบัติการลมเหลว ทางการฝรั่งเศสตองเตรียมการรักษาความปลอดภัยอยาง
เต็มท่ี ผูเขาชมคงตองถูกตรวจอยางถี่ถวน เพราะการแขงขันจะใชสนามตาง ๆ ท่ัวประเทศ การท่ีไอ
ซิลเผยแพรคําขูวาจะกอการรายในท่ีตาง ๆ ในยุโรปตะวันตก มักเปนแบบแผนท่ีพอคาดหมายได 
แตประเทศท่ีเกี่ยวของก็ไมควรประมาทอยูดี  

ในรายงานเดือนมีนาคม ศกน้ี หลายฝาย รวมท้ังขาพเจาเองดูจะเนนขอจํากัดของเบลเยี่ยม
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการรับมอืกับการกอการรายสากล  ซึ่งอันท่ีจริงผูนําเบล
เยี่ยมก็ตระหนักในขอน้ีดี ในการใหสัมภาษณคริสเตียน อารมันพอร ซึ่งเปนตัวนําดานการ
ตางประเทศของ ซีเอ็นเอ็น (CNN Flagship on Foreign Affairs) นายชารลส มิเชล นายกรัฐมนตรี
เบลเยี่ยม ยอมรับวา ระบบและโครงสรางดานการบริหารประเทศของเบลเยี่ยมคอนขางจะซับซอน
และมีหลายชั้นและข้ันตอน ภาษาตางแมจะเปนอุปสรรค แตก็ไมรายกาจดังท่ีวงการภายนอก
เขาใจกัน เบลเยี่ยมเปนประเทศเล็ก แตอยูศูนยกลางของยุโรป เมื่อถูกต้ังขอสังเกตวา 
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ประธานาธิบดีเอโดวันของตุรกีอางวา ไดแจงใหเนเธอรแลนดและเบลเยี่ยมทราบวามีคน Jihadist 

กําลังมายังเบลเยี่ยม หมายถึงนาย Ibrahim Bakraaoui แตไมเห็นวา เบลเยี่ยมใหความเอาใจใส
แตอยางใด และคนน้ีเปนผูจุดระเบิดพลีชีพท่ีทาอากาศยานกรุงบรัสเซลส (เมื่อ 22 มีนาคม ค.ศ. 
2016) นายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยมไดตอบวา อันท่ีจริง หากจะมีคนอันตรายเชนน้ันเดินทางมา ทําไม
ตุรกีปลอยใหเขาเดินทางมาโดยเครื่องบินแตเด่ียว ๆ ไมมีเจาหนาท่ีตุรกีกํากับมาดวยแมแตคนเดียว 

ซึ่งเปนขอสังเกตท่ีรับฟงได   นายมิเชลกลาวย้ําวา เบลเยี่ยมมิใชประเทศลมเหลว (Failed State) 
การประสานงานดานการขาวยังไมพรอมเต็มท่ี เขาเองไดเสนอหลายครั้งใหจัดต้ัง European 

Union CIA แตยังตกลงกันไมได ตามปรกติ การประสานขาวกรองมักใชไดในกรณีทวิภาคี เพราะ
ถาหลายฝายหรือพหุภาคี ก็จะมีปญหา บางฝายอาจไมไวใจดวยเกรงขาวรั่ว แตก็จะตองหาทางกัน
ตอไป เพราะภัยจากการกอการรายมีอยูจริงและจะยังคงมีอยูตอไป เบลเยี่ยมจะทําในสวนของตน
ใหดีท่ีสุด ความชวยเหลือและรวมมือจากสหรัฐอเมริกาสําคัญมาก เมือ่นายจอหน แครรี่ย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐเดินทางมาหลังเหตุการณท่ีทาอากาศยานก็ไดหารือ
กันในเรื่องน้ี และสหรัฐยังไดสนับสนุนในดานตาง ๆ (รายละเอียดมีอยูในรายงานเดือนมีนาคม
แลว) 

ตามรายงานในวันอังคาร ท่ี 12 เมษายน ทางการเบลเยี่ยมซึ่งไดสืบจับผูตองสงสัย
ตอเน่ืองกันมา ไดตรวจคนสถานท่ีหลายแหงโดยจับกุมผูตองสงสัยไดอีก 3 คน และตอมาในวันศุกร 
ท่ี 15 เมษายน หนวยตอตานการกอการรายในเขต Midland และ MI-5 ของอังกฤษ ซึ่งไดสืบทราบ
วาท้ังนาย Abrini และ Mohammed Abaoud ไดเดินทางไปยัง Birmingham และจาก
โทรศัพทมือถือท่ียึดไดในฝรั่งเศส หลายเดือนกอนการกอการรายในกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลสท้ัง
สองคน ไดถายภาพสถานท่ีหลายแหง รวมท้ังสนามแขงฟุตบอลลดวย นอกจากน้ี ฝายอังกฤษยัง
ทราบขอมูลหลายประการจากคณะสอบสวนนายโมฮาเม็ด อาบรินี และดวยการประสานงานกับ
หนวยงานขาวกรองของฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และพันธมิตรในยุโรปตะวันตก ไดจับกุมชายผูตองสงสัย
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จากกลุมไอซิล 4 คนใน Birmimgham และหญิงอีก 1 คนท่ีทาอากาศยาน Gatwick เพราะเชือ่วา 
Cell ในยุโรปซึ่งเกี่ยวโยงกับการโจมตีท้ังในกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลสไดเตรียมการโจมตียุโรป ซึ่ง
จากความสําเร็จในการจับกมุตัวได แสดงวา แนวหนาของกลุมกอการราย Cell ยุโรปบัดน้ีไดแกกรุง
บรัสเซลส ความรวมมืออยางใกลชิดของหนวยงานตอตานการกอการรายในยุโรปเริ่มยังผลในการ
รับมือกับแผนการกอการรายแลว อันนับเปนพัฒนาการท่ีควรปรับเปล่ียนใหทันกับการวางแผน
ยุทธการของกลุมกอการรายอยูตลอดไป เน่ืองดวยการจับกุมผูกอการรายครั้งใหญในเบลเยี่ยมดังท่ี
กลาวถึงขางตน น้ัน นับเปนการเจาะเขาไปสูเครือขายของเหลารายอยางมีนัยยะสําคัญยิ่ง เพราะ
ตัวนําหลายคนถูกจับเปน เวลาจะเปนเครื่องพิสูจนวาพวกน้ีจะปรับแผนไปอยางไรบาง แบบแผน
ของการกอการรายในภูมิภาคอื่น เชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยอมมีลักษณะพิเศษไปตามความ
ถนัดของทองถิ่น ซึ่งขาพเจาไดวิเคราะหไวแลวหลังจากท่ีเกิดเหตุรายกลางกรุงจาการตาเมื่อเดือน
มกราคม 2559 

ดานการรุกรบเพื่อยึดพื้นท่ีคืนจากไอซิล น้ัน ไดมีมาอยางเขมขนตลอดมา แตนาเสียดายท่ี
รัสเซียยังใหความสนับสนุนเฉพาะปฏิบัติการชองกองกําลังภายใตบาชาร อัล อาสสาด เทาน้ัน โดย
มิไดโจมตีขบวนการกอการรายจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมรัฐอิสลามและอัล นุสรา ซึ่งก็ไดผลใน
การชวยให Regime force สามารถยึดเมือง Palmyra กลับคืนมาได และยังมีขาวดวยวา นัก
โบราณคดีรัสเซียจะใหความชวยเหลือในการฟนสภาพเมืองโบราณ เทาท่ีจะสามารถทําได และใน
ขณะเดียวกัน เจาหนาท่ีรัสเซียก็พยายามจูงใจใหชาวซีเรียในเมืองตาง ๆ ทางตะวันตกของซีเรีย
กลับมาสนับสนุนฝายบาชาร อัล อาสสาด ดวยความมุงหวังวาจะชวยใหอาสสาดชนะจิตใจของ
ประชาชนในซีเรียเพือ่ผลทางการเมืองในกระบวนการสันติภาพตอไป แตก็มักจะแยงสัมพันธมิตร
ตะวันตกวา อนาคตของอาสสาด น้ัน มิใชเปนเรื่องท่ีจะเจรจากันได เน่ืองจากเปนเรื่องของชาวซีเรีย
เองเทาน้ัน ดวยกลวิธีดังกลาว ฝายรัสเซียมักจะตอบโตฝายตะวันตกดวยคําถามวา : Who are you 

to determine the future of Syria on which only Syrians can decide? ในวันท่ี 12 เมษายน 
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กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงวาเฮลิตอปเตอรหน่ึงเครื่องตกในพื้นท่ีเมือง Homs นักบินสองคน
เสียชีวิต แตปฏิเสธวามิไดถูกฝายใดยิงตก 

เมื่อนายสเตฟาน มิสตูรา ประกาศวาการประชมุตามกระบวนการสันติภาพในซีเรียจะเริ่ม
ในสัปดาหน้ี ทางการซีเรีย โดยประธานาธิบดีอัล อาสสาด ก็ไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาของ
ซีเรีย ในเขตตาง ๆ ท่ีอยูใตการครอบครองของฝายตน โดยมิไดเปดกวางสําหรับชาวซีเรียท่ัวไป การ
เลือกต้ังดังกลาวซึ่งเสร็จไปแลว คงจะเปนการขยายฐานทางการเมืองของรัฐบาลอาสสาด โดยมิได
รวมชาวซีเรียท่ีเปนฝายคานหรือตอตานนายอาสสาด แมวาการเลือกต้ังดังกลาวมิไดเปนไปตาม
เง่ือนไขและข้ันตอนตามท่ีระบุไวในขอมติคณะมนตรีความมั่นคง ท่ี 2254 แตก็เขาใจไดวา รัฐบาล
อาสสาดไดวางหมากทางการเมืองไวเปนลําดับโดยการประสานงานในระดับสูงกับรัสเซีย เพื่อชวง
ชิงอํานาจเหนือฝายอื่นตอไป และเกมน้ีไดรับการสนับสนุน ท้ังโดยทางตรงและทางออมจากรัสเซีย 

ทางดานพันธมิตรตอตานไอซิล ซึ่งมีสหรัฐ สัมพันธมิตรนาโต กับกลุมประเทศใน Coalition  

ไดใชกําลังทางอากาศสนับสนุนใหกองกําลังทองถิ่นรุกรบไปในทิศทางของนครโมซูล โดยกําลัง
ทหารอิรักเปนแกนนํา นอกจากน้ันมีทหารเคิรด เปชเมอรกา ยาซิดีส และชนเผา สหรัฐทําหนาท่ี
เปนผูใหการปรึกษาและยุทธวิธี สวนการฝกอาวุธและยุทธวิธีในชวงหลายเดือนกอนหนา น้ัน ทหาร
จากภาคีนาโตไดชวยมาตลอด   กองกําลังอิรักและชนเผาจากอันวาร หลังจากท่ีไดชัยชนะในการ
ยึดนครรามาดีกลับคืนมาไดจากการยึดครองของไอซิล    สามารถวางแผนรุกและทําหนาท่ีไดดีข้ึน
มาก โดยไดเขายึดหมูบานตาง ๆ ท่ีรายลอมเสนทางไปสูนครโมซูลไวไดหลายแหง รวมท้ังตําบล 
Kharabadan ดวย และทหารอิรักไดขุดทางเดินใตดินในจุดตาง ๆ อันมุงสูนครโมซูล 

 ไอเอสไดตอสูโดยการบังคับใหพลเรือนชาวอิรัก “เปนโลมนุษย” เด็กวัยรุนจํานวนไมนอย
ตองตายและบาดเจ็บ แตดังท่ีกลาวไวกอนหนาน้ี การคืบหนาเขาบุกนครโมซูลจะตองใชเวลาอีก
มาก เพราะประชาชนประมาณกวา 1 ลานคนยังอาศัยอยูในตัวเมือง ซึ่งใหญเปนท่ีสองของอิรัก 
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ในภาพรวม  ประธานาธิบดีโอบามาไดแถลงเมื่อวันท่ี 13 เมษายน วาปฏิบัติการมีผล
รุดหนาไปดวยดี และไอซิลตกเปนฝายรับ (Defensive) แลว ความสนใจของประธานาธิบดีในการ
ทําลายไอซิลไดเพิ่มความเขมขนข้ึนมาเปนลําดับต้ังแตเดือนธันวาคม ปท่ีแลว วัตถุประสงค
ประการหน่ึงไดแกการสรางความมั่นใจใหแกประชาชนชาวอเมริกัน อันเน่ืองมาจากเหตุรายท่ีเมือง
ซานเบอรนาดิโน ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  โอบามาถึงไดไปรับฟงการบรรยายสรุปดานความปลอดภัย 
รวมกับท่ีปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ โดยไดมีการประชุมใน Situation room ท่ีทําเนียบขาว
หลายตอหลายครั้ง เพราะในชวงน้ัน เปนฤดูกาลสําคัญประจําป อันไดแกเทศกาลคริสตมาส และ
การหยุดพักผอนประจําป ซึ่งตามปกติจะมีติดตอกันไปกวาครึ่งเดือน เพื่อท่ีจะใหพลเมืองผอน
คลายความหวงกังวลวา อาจเกิดเหตุรายอันยอมกระทบความปลอดภัยของตน ประธานาธิบดีและ
คณะไดไปยังกระทรวงกลาโหม กระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ และศูนยกลางในการตอตาน
การกอการรายท่ีมลรัฐเวอรจิเนีย เมื่อไดประชุมปรึกษา ณ ทุกสํานักงานเหลาน้ี  ผูนําฝายบริหารจะ
แถลงขาว ซึ่งมักจะเนนย้ําวา “ไมมีภัยคุกคามเฉพาะหนาแกชนชาวอเมริกัน อันเชื่อถอืได” (No 

credible threat )      หนวยงานดานความมั่นคงท้ังหมดสรุปสถานการณเชนน้ีเปนเอกฉันท  ใน
ขณะเดียวกันโอบามาไดแนะนําใหประชาชนทุกคนต้ังอยูในความสงบ ระวังภัยตามปกติวิสัย 
ระแวดระวัง หากสังเกตเบาะแสหรือเหตุการณอันดูผิดปกติหรือชวนใหไมนาวางใจ ใหรีบแจงแก
หนวยงานทุกดานซึ่งจะปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลา หรือ 24/7 อันหมายถึง วันละ 24 ชั่วโมงตลอด 7 
วันของแตละสัปดาห สวนประธานาธิบดีเองน้ันจะติดตามรายงานตลอดเวลาเชนกัน แมจะไปพัก
ระหวางวันหยุดท่ีมลรัฐฮาวาย 17 วันหรือประมาณน้ัน  

ท่ีตองติดตามเหตุการณอันอาจเปนภัยตอประชาชนในประเทศอยางใกลชิด เพราะในฐานะ
ประธานาธิบดีของประเทศมหาอํานาจชั้นนําของโลก ซึ่งเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดดวย โอบามา
จะตองตัดสินใจในกรณีสําคัญและใหทิศทางของนโยบายในโลกซึ่งไมแตเพียงมีผูนําบางคน เชน
ปูติน ท่ีมุงหาทางบ่ันทอนพลานุภาพของสหรัฐและสัมพันธมิตรตะวันตก เมื่อโอกาสเปดทางให แต
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ยังมีตัวการรายท่ีไมมีความเปนรัฐ เชน ไอซิล/แดช (Daesh) อัลไคดาและกลุมกอการรายสากลอีก
เปนจํานวนมากกวาสมัยใดในประวัติศาสตร ปญหาใหญของโอบามาซึ่งมีแนวคิดแบบ Pacifist 

ไดแกการกําหนดระดับความมากนอยและความเหมาะสมของการใชกําลังทหาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง โอบามาไดประกาศเปนนโยบายในการเขารับตําแหนงท่ีจะถอนทหารออกจากอริักและ
อัฟกานิสถานเปนข้ัน ๆ และแนวทางท่ีสหรัฐใตการนําของเขาท่ีจะไม put the boots on the 

ground หลังจากท่ีไดถอนกําลังแลว แตเหตุการณการกอการรายซึ่งหนักข้ึนมากก็บังคับใหเขาตอง
หาทางใชกําลังทหารแมจะจํากัดจํานวนอยางมาก โดยฝายความมั่นคงจะเสนอใหใชหนวยรบ
พิเศษในเขตวิกฤติเชนอิรัก โดยอาจจะปฏิบัติการแบบคอมมานโด กับการฝกทหารทองถิ่นและชน
เผาเพื่อเปนฝายรบและยึดพื้นท่ีคืน การโจมตีท่ีจะเกิดข้ึนทุกวันไดแกทางอากาศ ท้ังเครื่องบินรบ 
เครื่องบินลาดตระเวน ขีปนาวุธตลอดจนโดรน และเรือบรรทุกเครือ่งบินซึ่งอยูในนานนํ้าภูมิภาคตาง 

ๆ เพราะสหรัฐหลีกเล่ียงมิไดท่ีจะตองพรอมปฏิบัติการในทุกท่ีซึ่งจําเปนและเปนผลประโยชนสําคัญ 
กับเปนพันธกรณีของภาคีสัมพันธมิตร เชนนาโต กับการบุกเขาเฉพาะแหงในการสนับสนุนการรุก
รบภาคพื้นดินโดยกองกําลังทองถิ่นและชนเผา เพื่อปฏิบัติการจูโจม  และเพื่อหาขาวกรองในทาง
ตาง ๆ อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในบริบทของโลกปจจุบัน  

สําหรับการดําเนินการในระยะต้ังแตกลางเดือนเมษายน ท้ังในอิรักและในซีเรียอันมีหลาย
มิติ  อาทิ มิติทางการทหาร มิติทางการเมอืงและทางการทูต ฯลฯ น้ัน ไดแสดงใหเห็นถึงความ
จําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนพลวัตเพื่อใหบรรลุเปาประสงคเปนข้ัน ๆ ไป โดยประธานาธิบดีโอบามา
จะวางกรอบในทางตาง ๆ และนายจอหน แครรี่ย รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กับนาย
แอชตัน คารเตอร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กับเจาหนาท่ีเฉพาะกิจระดับสูง จะนําไปปฏิบัติ
ในพื้นท่ี โดยบอยครั้งโอบามาอาจจะใชวธิีการใหสาธารณชนรวมรับทราบดวย ในฐานะผูนําของ
ประเทศประชาธิปไตย  ดังตัวอยางท่ีเกิดข้ึนบางประการดังน้ี.-- 
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เมื่อวันท่ี 18 เมษายน ศกน้ี ประธานาธิบดีโอบามาไดใหสัมภาษณในรายการ CBS News 

กอนถึงวันออกอากาศเกี่ยวกับความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติการในอิรัก ซึ่งกอนน้ีขาพเจาไดนําเสนอมา
เปนระยะ ๆ แลว วา “…that by the end of the year, we will have created the conditions 

whereby Mosul will eventually fall. So we see the Iraqis willing to fight, and gaining 

grounds, we must make sure that we are providing them more support.” ตามกรอบน้ี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดเดินทางไปยังอิรักเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ กับฝายอิรัก โดย
กอนหนาน้ี สรรพาวุธสําคัญ เชนปนใหญวิถีไกลและทันสมัย พรอมดวยรถถังขนาดใหญเหมาะสม
กับทะเลทรายและยานเกราะไดไปถึงมือทหารอริักท่ีไดรับการฝกฝนจากทหารสหรัฐและผานการรบ
มาอยางช่ําชอง พรอมดวยทหารสหรัฐ ในฐานะท่ีปรึกษาภาคสนาม ซึ่งมีขาวอยางไมเปนทางการ
วาอยูใกลแนวหนามากข้ึนกวาเดิมและทําหนาท่ีแนะนําดานยุทธวิธีกับประสานการโจมตีสนับสนุน
การรุกรบจากเครือ่งบินรบสหรัฐและบางครั้งอาจจะอาศัยเครื่องบินของพันธมิตรตอตานไอซิลดวย 

รัฐมนตรีแอชตัน คารเตอรไดดําเนินการโอนเงินกวา 415 ลานดอลลารเพื่อชวยเหลือ Kurdish 

regional government ในการจายเงินคาตอบแทนและเบ้ียเล้ียงใหแกทหารเคิรด ซึ่งมีชื่อในการรบ
มาตลอด กับจะชวยเหลือดานสงกําลังบํารุงและส่ังการใหหนวยรบพิเศษ รวมท้ัง Green Berets ..
เพื่อฝกทหารอิรัก โดยประธานาธิบดีไดอนุมัติใหเพิ่มจากเดิม 217 เปนประมาณ 2,000 คน จํานวน
คนคอนขางจะกําหนดไดยาก เพราะกอนหนาน้ีก็มีทหารบกสหรัฐและนาวิกโยธินประจําการเพื่อ
ภารกิจแตกตางกันอยูแลว เชนการรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีทางการทูตใน Green Zone 

เปนตน กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีวิธีจําเพาะในการแจงจํานวน หากทหารเขาไปปฏิบัติภารกิจใน
อิรักไมเกิน 4 เดือน ก็จะไมนับ ซึ่งผูท่ีอยูในขายน้ีบางครั้งมีจํานวนไมนอย รวมท้ังหนวยรบพิเศษท่ี
เขาไปปฏิบัติการจูโจม และภารกิจทํานองเดียวกัน สํานักขาวตางประเทศของสหรัฐเองประมาณวา 
จํานวนท้ังหมดนาจะไมนอยกวา 5,000 คน ไมนับจาํนวนท่ีอยูในกองเรือในอาณาบริเวณใกลฝง
ดานตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในทะเลดานใตของเยเม็นและคาบสมุทรอะเรเบ้ียน อาว
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เปอรเชีย ทหารอากาศท่ีปฏิบัติการจากฐานบินอินเซอรลิคทางใตของตุรกี และฐานบินในประเทศ
พันธมิตรในประเทศอาวบางแหง 

เพราะความเขมขนของสถานการณเชิงรุก นายแอชตัน คารเตอรจึงตองไปยังอิรักอีกเท่ียว
หน่ึงเมื่อเร็ว ๆ น้ี โดยเดินทางจากกรุงอาบูดาหบีในยู.เอ.อ ีแลวข้ึนเครื่องเฮลิคอปเตอรไปยัง Green 

Zone ในอิรักเพือ่พบกับ นาย Haider al-Abadi นายกรัฐมนตรอีิรักท่ีน่ัน เขาใจวา ปญหาหน่ึงไดแก
การท่ีสหรัฐจะใหเครื่องเฮลิคอปเตอรแบบ Apache อันคลองแคลว เหมาะแกการปฏิบัติการรบเพื่อ
มุงสูนครโมซูล แตกอนหนาน้ัน กลุมเชียไดพยายามกดดันใหนายอบาดีปฏิเสธท่ีจะรับ อาจจะไม
อยากใหทหารอิรัก ซึ่งเปนซุนน่ี มีเครื่องประเภทน้ี อยางไรก็ดี เฮลิคอปเตอรแบบ Apache ไดไป
ปฏิบัติการทางตอนเหนือของอิรักแลว เพราะเหมาะกับรูปแบบของการรุกรบและการจูโจม 

สวนปญหาทางการเมืองภายในของอิรัก น้ัน เปนภารกิจท่ีประธานาธิบดีโอบามา ได
มอบหมายใหนายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไปดําเนินการ ดังท่ี
กลาวถึงแลวกอนหนาน้ี 

กรณีของซีเรีย น้ัน ประธานาธิบดีโอบามายอมรับวาซับซอนมาก และในการแถลงระหวางท่ี
ไปเยือนกรุงลอนดอน ท้ังในการใหสัมภาษณรวมท่ีกระทรวงการตางประเทศอังกฤษกับนายเดวิด 
แคเมรอน นายกรฐัมนตรีอังกฤษ และในการใหสัมภาษณแก BBC ซึ่งนําออกอากาศหลายครั้งใน
วันอาทิตย ท่ี 24 เมษายน และในการใหสัมภาษณรวมกับนางแองเคลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรี
เยอรมนี หลังจากการหารอืกันท่ีนครฮันโนเวอร ในวันอาทิตย ท่ี 24 เมษายน คือในวันท่ีทํารายงาน
ในวันน้ี กับในการกลาวสุนทรพจนครั้งสําคัญทํานองทองโลก  (Tour D’horizon)  สงทายการเยือน
ตะวันออกกลางและสหภาพยุโรปในวันจันทร ท่ี 25 เมษายน ศกน้ี   มีสาระสําคัญในสวนท่ีเกี่ยวกับ
สถานการณตอตานการกอการราย พอสรุปไดวา  
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 1 ความซับซอนของปญหาเกิดข้ึน เพราะรัสเซีย ซึ่งไดกระทําการรุกรานประเทศเอกราชเชน
ยูเครน ยังคงกําลังอยูในซีเรียไมนอย แมจะไดประกาศอยางครึกโครมวา ไดถอนไปสวนหน่ึงเพราะ
เสร็จส้ินภารกิจแลว สวนท่ีคงอยูไดสนับสนุนการรุกรบของทหารซีเรีย ซึ่งยังโจมตีชาวซีเรียฝายท่ีไม
ยอมรับอัลอาสสาดอยูเปนระยะ ๆ แตถึงกระน้ัน การตกลงพักรบหรือท่ีเรียกกันวา Cessation of 

Hostilities ก็ดํารงอยูหลายสัปดาห แมกําลังของอาสสาด ดวยการรับรูของรัสเซียซึ่งไดมีสวนชวย
อยูดวย เชนการใชปนไหญและขีปนาวุธ ยิงสนับสนุน แตอยางนอยการท่ีระดับความรุนแรงจะ
ลดลงบาง ชวยใหประชาชนสามารถใชชีวิตตามปกติไดบาง แตเวลาผานมา 55 วัน ยางเขาวันท่ี 56 
ไมแนใจในความคงอยูได  (sustainability)   ของการหยุดยิง    (ในวันท่ี 25 เมษายน เปนหน่ึง
สัปดาหท่ีฝายรัฐบาลซีเรียโจมตีฝายตอตานโดยไมเวนแตละวันเชนท่ีกระทํามากอนหนาน้ัน ท้ังใน
นครอาเล็ปโปและเมือง Killis ทางใตสุดของตุรกีอันเปนท่ีหลบภัยของผูล้ีภัยจากซีเรียและชาวตุรกี
ดวย)   ซึ่งโอบามาเห็นวาควรจะพูดจากับรัสเซียใหยอนกลับไปใชวิธีทางการเมืองและ พักรบอยาง
มีผลมากข้ึน อันเปนประเด็นท่ีจะยกข้ึนในการสนทนากับวลาดิเมียร ปูติน ในวันจันทร ท่ี 25 
เมษายน (คงจะนัดหารือกันทางโทรศัพทหรือทางอื่น เพราะไมมีกําหนดเดินทางไปรัสเซียในชั้นน้ี 

แตจอหน แคร รี่ย คงตองติดตามเรื่องตอไป เชนท่ีทํามาต้ังแตตน เมื่อวันเสาร ท่ี 23 เมษายน แคร
รี่ยก็ไดอุมหลานไปลงนามในความตกลงรับมือกับความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ ในนามรัฐบาล
สหรัฐ) 

 2 ไมวาการยุติสงครามในการประชุมท่ีเรียกกันวาเจนีวา 3 จะไมคืบหนาแมแตนอยและ
ฝายตอตานอาสสาดไดถอนตัวจากการประชุมไปแลว   เขาไมเห็นดวยท่ีสหรัฐและพันธมิตร
ตะวันตกจะสงทหารภาคพื้นดินจํานวนมากเขาไปในซีเรียเพื่อโคนอํานาจบาชาร อัล อาสสาด  (แต
โอบามามิไดกลาวถึงบทบาทและทาทีของประเทศ GCC ซึ่งเขาเพิ่งไดเขารวมการประชุมระดับสุด
ยอดดวย หลังจากท่ีไดหารือเรื่องสําคัญตาง ๆ กับกษัตริยซาอุดิ อาระเบีย เพราะเปนท่ีทราบกันอยู
แลววา ประเทศกลุมน้ันไมตองการใหอาสสาดคงอยูในอํานาจอีกตอไป)  โอบามากลาวในการ
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เยือนประเทศอังกฤษและเยอรมนีวา “ใครอยากจะสง (ทหารภาคพื้นดิน) เขาไปจะเปนความ
ผิดพลาด ควรใชความกดดันระหวางประเทศแกปญหาอาสสาด สวนปฏิบัติการโจมตีนคร Raqqa 

(อันไอซิลเคยประกาศวาเปนเมืองหลวงของตนในซีเรีย) น้ัน ควรใชปฏิบัติการทางอากาศ” และเนน
วา Raqqa เปนเปาหมายอีกแหงหน่ึงซึ่งจะตองยึดมาจากไอซิลในซีเรียในท่ีสุด เพราะทราบวา ไอ
ซิลเคยประกาศวา นครน้ีเปนเมืองหลวงของสถานท่ีท่ีฝายเขาถือวาเปนคาลิเฝต  (Caliphate) 

 3 โอบามาไดแถลงในสุนทรพจนครั้งน้ีวา สหรัฐจะสงหนวยปฏิบัติการพิเศษ (Special 

Operation Force) จํานวน 250 คน ไปชวยนักรบทองถิ่น (local militias) ตอสูกับกลุมรัฐอิสลาม
ในซีเรีย ซึ่งเมือ่รวมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษท่ีมีอยูแลว 50 คน จะมีกําลังพล 300 คน หนวยพิเศษ
น้ีจะไมปฏิบัติการรบโดยตรงและไมมีอาวุธ นอกจากท่ีตองมีเพื่อปองกันตนเอง นอกจากน้ัน จะมี
เครื่องเฮลิคอปเตอรแบบ Apache พรอมอยูเพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติหนาท่ี 

 สุนทรพจนครั้งสําคัญน้ีครอบคลุมประเด็นสําคัญหลายประการ รวมถึงความตึงเตรียดใน
คาบสมุทรเกาหลีดวย ในชั้นน้ี ขาพเจาคงจะไมรายงานและวิเคราะหคําปราศรัยท้ังหมด ถาเวลา
อํานวย ก็อาจจะนําเสนอเปนเฉพาะประเด็น  หลังจากการกลาวสุนทรพจนครั้งน้ี  ซึ่งไดมีการหารือ
กันในระหวางนายกรัฐมนตรีเยอรมัน  นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 
ประธานาธิบดีโอบามา และอาจจะมีหัวหนารัฐบาลอี่นอีก 1 คน แตขาพเจามไิดสังเกตเห็น อันเปน
การพบปะกันในระดับสุดยอดโดยมิไดมีการประกาศลวงหนา แตพอคาดไดวา พฤติกรรมลาสุดของ
ประธานาธิบดีปูตินคงจะเปนหัวขอใหญของการประชุมปรึกษาครั้งดังกลาว  เพราะในอีกไมกี่ข่ัว
โมงตอมา เครื่องบิน F-22 Raptors ของสหรัฐ 2 เครื่อง อันเปนเครื่องบินท่ีประกอบดวยเทคโนโลยี
กาวหนามากท่ีสุดแบบหน่ึงของกองทัพอากาศสหรัฐ  ซี่งดูจะมีสมรรถนะในการหลุดจากจอเรดาร 
(Stealth) ไดเมื่อจําเปน แตโดยท่ีเปนเครื่องท่ีกินนํ้ามันมาก ฝูงบินเติมนํ้ามันกลาง อากาศจึงตองไป
ดวย  ท้ังหมดน้ี ไดเขาประจําการณในประเทศ Romania ท่ีอยูในขายการปองกันของสัมพันธมิตร
นาโต เพื่อคุมกันกองเรือสหรัฐในทะเลดํา เพราะเรือเหลาน้ี ซึ่งแลนอยูในนานนํ้าระหวางประเทศได
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ถูกเครื่องบินรบของรัสเซียบินโฉบอยางใกลชิดมากหลายครั้ง มีภาพหลักฐานอยางแจงชัด กรณี
เชนน้ี นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ย้ําวา เรือรบสหรัฐ
สามารถยิงเครื่องบินรัสเซียไดโดยเปนสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ  พฤติกรรมยั่วยุเชนน้ีของ
รัสเซียเกิดมาแลวหลายครั้งท้ังในทะเลดํา ทะเลบอลติค เกาะอังกฤษ (เครื่องบินท้ิงระเบิดขนาด
ใหญ) ทําใหเครื่องบินคุมกันของอังกฤษ ตองไปเฝาระวังในแถบบอลติค แมกระท่ังเขตของศูนย
ปองกันภัย Aerospace Defence Command ภาคอเมริกาเหนือ (NORAD) ก็ถูกเครื่องบิน
ลาดตระเวนรัสเซียบินลํ้าเขาไปตรวจสอบเปนครั้งแรกเมื่อปท่ีแลว  และเมื่อเดือนท่ีแลว สหรัฐไดสง
เครื่องบิน F-15 จํานวนหน่ึงไปยังไอซแลนด กําลังภาคพื้นดินของนาโตก็ไดไปประจําการณใน
ประเทศตาง ๆ พรอมกับกําลังรบเคล่ือนท่ีเร็วก็ไดเตรียมพรอม  เพราะรัสเซียไดวางกําลังและต้ัง
ฐานทัพพรอมอาวุธประเภทตาง ๆ ไวรอบเขตประเทศ ทางดานใต ปูตินไดขมขูตุรกี ซึ่งเปนภาคีนา
โต มาตลอดโดยถือโอกาสท่ีเครื่องบินรัสเซียแบบ Sukhoy-24 ท่ีอาจลวงลํ้าเขาไปในนานฟาของ
ตุรกีและถูกเครื่องบิน F-16 ของตุรกียิงตก ใตลงไปยิ่งกวาน้ัน รัสเซียมีกองกําลังท้ังทางอากาศ กอง
พลขีปนาวุธ และฐานทัพเรือท่ีตารตุสในซีเรีย ท่ีทรงพลังมาก ยังต้ังพรอมรบอยู แมจะไดประกาศวา 
สวนหน่ึงไดถอนกลับ โดยอางวา “เพราะเสร็จส้ินภารกิจแลว” จนถึงบัดน้ี ไมมีสัญญานใด ๆ อัน
แสดงวารัสเซียจะถอนกําลังในซีเรียกลับสูรัสเซีย 

ภายในอิรักเอง สถานะของเข่ือนโมซูลซึ่งยังนาหวงกังวลอยู เพราะการซอมแซมหรือเสริม
โครงสรางใหมั่นคงยังคืบหนาไปอยางชามาก ดวยเหตุปจจัยอันสืบเน่ืองมาจากอดีต ท้ังระบบ
ราชการอันยุงยาก การคอรรับชั่น แตขณะน้ี ก็ไดเสรมิซีเม็นตไปตามชองตาง ๆ เพื่อใหจับตัวกันเปน
ฐานท่ีแข็งแกรงข้ึน อันยังไมเปนท่ีมั่นใจเต็มท่ี กลุมบริษัทอิตาเลียนท่ีรับจะดําเนินการ จนบัดน้ีก็ยัง
มิไดเริ่มงาน แตสหรัฐไดติดต้ังเครื่องสงสัญญาณเตือนภัยไวรอบดาน ตามขาวลาสุด ระดับนํ้ายังไม
สูงมากนัก หากประคองสถานะไวได  ภัยท่ีอาจม ีถาถึงกลางเดือนพฤษภาคม ไมมีนํ้าปริมาณมาก
หล่ังไหลมา ก็ปลอดภัยไปอีกเกือบ 1 ป แตความจําเปนท่ีจะตองรีบเสริมสรางเข่ือนโมซูลใหมั่นคง
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และปลอดภัย น้ัน ปรากฏชัด และควรดําเนินการตามหลักวิศวกรรมอยางแทจริง การใชปูนปะและ
อุดรอยรั่ว เชนท่ีชางอิรักกําลังทําอยูทุกวันน้ี ไมอาจจะหยุดยั้งความเส่ือมโทรมของเข่ือนซึ่งสรางข้ึน
บนฐานยิบซั่ม และขาดการดูแลแกไขจุดออนมานานป 

สถานการณในอัฟกานิสถานในระยะกลางเดือนเมษายน ศกน้ี สอเคาวาจะกลับยุงยากและ
สลับซับซอนมากข้ึน เพราะความแตกแยกภายในรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ ซึ่งมี Ghani เปน
ประธานาธิบดี แตมีขาววา นายอับดุลลาห อับดุลลาห ซึ่งมักจะเปนตัวแปรมาหลายรุนแลว แตครั้ง
น้ี เขาเองและบุคคลอื่นบางคนพยายามจะเพิ่มอํานาจตอรอง และทําใหรัฐบาลอาจตองปรับปรุง
คณะรัฐมนตรใีหม ในขณะเดียวกันทหารอัฟกานิสถาน ซึ่งไดรับการฝกหัดจากสหรัฐบางสวนได
แปรพักตรไปเขากับกลุมตะลิบัน โดยฝกการรบใหตะลิบันตามแบบท่ีพวกตนไดรับมาจากสหรัฐ 

ในขณะท่ีกลุมตะลิบันกําลังรุกคืบหนาเขามาในเมืองเฮลมานดโดยไมหยุดยั้งหลังจากท่ียึดเมือง 
Kunduz ทางภาคเหนือไดแลว  รูปการณดูจะซ้ํารอยกับประสบการณเมื่อปท่ีแลวท่ีกบฏซีเรียซึ่ง
ไดรับการฝกการรบและสรรพาวุธจากสหรฐัไดหนีทัพและไปเขากับกลุมกอการราย รวมท้ังไอซิล แต
สหรัฐไดปรับเปล่ียนโครงการและจัดกระบวนทัพใหม ดังท่ีขาพเจาไดรายงานและวิเคราะหมา
คอนขางละเอียดแลว กระทรวงกลาโหมสหรัฐคงจะแกไขปญหาน้ีโดยดวนตอไป เพราะสถานการณ
ดานเฮลมานดนาหวงมาก สัมพันธมิตรนาโตก็เปนหวงเชนกัน เมื่อปลายสัปดาหท่ีแลว กลุมตะลิ
บันไดใชระเบิดพลีชีพอยางแรงในทางเขาศูนยรักษาความปลอดภัยของทางการในกรุงคาบูล มี
ผูเสียชีวิตประมาณ 60 คน บาดเจ็บนับรอย ผูบัญชาการทหารจากนาโตเห็นวา การระเบิดครั้งน้ี 
แสดงถึงความออนแอของฝายตะลิบันมากกวา 

อันท่ีจริง ปากีสถานมีบทบาทไมนอยในฐานะท่ีเปน Safe Haven ใหแกกลุมตะลิบัน เมื่อไม
นานมาน้ี นาย Sartaj  Asiz ท่ีปรึกษาดานกิจการตางประเทศของนายกรัฐมนตรีนาวาซ ชาริฟ 
ยอมรับวา บรรดาหัวหนาและแกนนําของตะลิบันไดหลบภัยอยูในบริเวณเมือง Quetta ทาง
ตะวันตกของปากีสถาน ท่ียินยอมใหพักพิงอยูได ก็เพราะรฐับาลตาง ๆ ของปากีสถานไดยอมให
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กลุมตะลิบันอยูในประเทศมาแลวตลอด 35 ปท่ีผานมา อันทําใหปากีสถานถูกตําหนิจาก “ท้ังโลก” 

และเพราะเหตุน้ี จึงอนุญาตใหอยูไดเฉพาะระดับผูนํา ซี่งไดอาศัยใชส่ิงอํานวยความสะดวกและ
บริการตาง ๆ เชนสถานพยาบาลเทาท่ีปากีสถานจะยินยอมจัดให  และดวยเหตุน้ี ปากีสถานจึงบีบ
ใหตะลิบันยอมพูดจาโดยตรงกับรัฐบาลอัฟกานิสถาน ดังท่ีเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 อัน
เปนส่ิงท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน และเปนไปตาม road map ท่ีปากีสถาน อัฟกานิสถาน สหรัฐและจีน 
ไดกําหนดไวเพื่อยุติสงครามในอัฟกานิสถาน แตดังท่ีไดกลาวถึงแลวขางตน ยังไมมีผลคืบหนา
เทาใดนัก อาจจะเปนดวยแรงกดดันของกลุมกอการรายอื่น ๆ ท่ีเขามาแทรกแซงเพื่อรวมพันธมิตร
กัน 

เกี่ยวกับเรื่องน้ี กระทรวงกลาโหมสหรัฐไดสรุปรายงานดานปากีสถานในวารสารฉบับท่ี
พิมพในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2015 วาพรมแดนระหวางอัฟกานิสถานกับปากีสถาน เปนท่ีพักพิงของ
กลุม Jihardists ตาง ๆ รวมท้ัง อัล-ไคดา Pakistani Taliban และ Afghanistani Taliban แตแมจะ
ทราบดังท่ีกลาว สหรัฐก็ไดใหความชวยเหลือแกปากีสถานในวงเงิน 8 พันลานดอลลาร และ
เครื่องบิน F-15 อีกจํานวนหน่ึงดวย ท้ังน้ี อาจเพื่อใหเกิดความสมดุลกับความชวยเหลือในทางอื่น
แกอินเดีย สวนความหวงกังวลของขาพเจาท่ีแสดงไวในรายงานฯ ฉบับเดือนมีนาคม ศกน้ี วา 
ปากีสถานไดผลิตและนําเขาประจําการณซึ่ง Tactical Nuclear Weapons เปนจํานวนมากข้ึนถึง
ข้ันท่ีเกรงวา วัสดุนิวเคลียรแบบน้ีจะหลุดไปอยูในครอบครองของกลุมกอการราย ซึ่งมีอยูมากใน
ปากีสถาน จึงหวังวา การประชุมระดับสุดยอดเพื่อปองกันอันตรายจากการแพรขยายของอาวุธ
นิวเคลียร (Nuclear Security Summit )  ท่ีกรุงวอชงิตันเมื่อเดือนท่ีแลว คงจะวางมาตรการอยาง
ไดผลเพื่อปองกันภัยดังกลาว นาเสียดายท่ีนายกรัฐมนตรีนาวาซชารฟิแหงปากีสถานจําตองยกเลิก
แผนการเดินทางไปรวมการประชมุ ณ กรุงวอชิงตัน เพราะเกิดเหตุการณกอการรายในนครลาฮอร
โดยกลุม Pakistani Taliban ทํานองเดียวกับการท่ีกลุมกอการรายไดบุกเขาไปสังหารอาจารยและ
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นักศึกษากวารอยคนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากขณะประชุมนักศึกษาและกําลังเรียนตามหองตาง 
ๆ ของสถาบันในเปชชาวาร  

รายงานท่ีไดรับมาในชวงหยุดสงกรานตแสดงวา ไอซิล ซึ่งไดพยายามไปสรางมิตรกับกลุม
ตะลิบันโดยอาศัยกําลังพลจากปากีสถานและอิรัก ก็มิไดสําเร็จผลเทาใดนัก ถาจะถามวาเพราะ
เหตุใด ก็อาจจะเขาใจยาก เน่ืองจากตะลิบันน้ันก็โหดเห้ียมอยูแลว แตกลับเห็นวา  ไอซิลโหดราย
เกินไป เชนการฆาโดยการปาดคอครั้งละหลาย ๆ คน เปนตน และในขณะเดียวกัน เปาหมายของ
ตะลิบันน้ัน จํากัดอยูในเขตอัฟกานิสถาน แตไอซิลมุงท่ีจะจัดต้ังคาลิเฝตครอบคลุมดินแดนท่ัวไปอัน
อยูเลยเขตของอัฟกานิสถานไปมาก ซึ่งตะลิบันมิไดสนใจเทาใดนัก 

ในชวงแหงการเปล่ียนแปลงตามพลวัตเชนน้ี กลุมอัลไคดา ซึ่งสวนบัญชาการกลางไดหลบ
เงียบหลังจากท่ีโอซามา บิน ลาเด็นถูกสังหาร ก็ไดกลับคึกคักและกําลังฟนฐานท่ีต้ังใน
อัฟกานิสถาน เชนท่ีเคยอยูขณะท่ีไดกอเหตุการณ 9/11  โดยมีขาววา อาจจะรวมมือกับกลุมตะลิ
บันไดตอไป สวนกลุมอัลไคดาในมาหเกร็บ ซึ่งไปกอเหตุรายในแอฟริกากลาง ก็ยังตองคอยระวังภัย
อยูตอไป ท่ีนาหวงก็คือฝายการขาวของกลุมตะวันตกไดแจงเตือนการโจมตีในโคตดิวัวรกอนแลว 
แตหนวยงานทองถิ่นมิไดระวังภัยทันทวงที ความสูญเสียของนักทองเท่ียวเปนจํานวนไมนอยจึง
หลีกเล่ียงมิได ในขณะเดียวกันกลุมโบโกฮารามทางเหนือของไนจีเรีย ซึ่งสวามิภักด์ิกับไอเอส บัดน้ี
ไดชื่อวาเปนกลุมท่ีโหดรายท่ีสุดกลุมหน่ึงในโลก แตยังมิไดกระจายการโจมตีไปยังท่ีอื่น 
นอกเหนือจากชาด คาเมรูน และนิแจร สวนรัฐบาลไนจีเรียภายใตการนําของประธานาธิบดีบูฮารี่ 
อดีตผูบัญชาการทหาร ก็ยังไมสามารถรับมอืกับกลุมโบโกฮารามไดอยางมีประสิทธิผลอยางแทจริง 

แตมีขาววา กําลังมีการเจรจาลับหลังเพื่อหาทางชวยนักเรียนเด็กสาว ซึ่งชาวโลกกําลังเรียกรองให
เด็กสาวสองรอยคนเศษท่ีถูกจับตัวไปครบ 2 ปในกลางเดือนน้ี ในชื่ออันเปนท่ีทราบกันวา Chibok 

girls เขาใจวา โบโกฮารามเรียกคาไถในวงเงินนับลานดอลลาร ไมแนใจวาจะมีขาวดีหรือไม ภายใน
ส้ินเดือนเมษายน ศกน้ี  แตตามรายงานขาวพิเศษเฉพาะของหรือ  CNN Exclusive  ซึ่งออกอากาศ
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ในวันจันทร ท่ี 25 เมษายน ศกน้ี ปฏิบัติการพิเศษของทหารไนจีเรียไดบุกไปถึงชายเขต  Sambisa 

Forest  ซึ่งเปนฐานสําคัญของโบโก ฮาราม และเขาใจวา ในหมูบานไกลออกไปอันพอสังเกตการณ
ได กลุมเด็กท่ีถูกจับตัวไป หรือ Chibok girls ประมาณ 200 ถูกกักอยูท่ีน่ัน ปฏิบัติการน้ีมีชื่อวา 
“ตองไดผล ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม” มีผูบัญชาการระดับพลตรี และพลจัตวาเปนหัวหนาหนวยบุก 
อันแสดงวา แรงกดดันระหวางประเทศ เปนปจจัยสําคัญใหกองทัพไนจีเรียตองดําเนินการอยาง
จริงจังเสียที เพื่อกอบกูชื่อเสียงท่ีเสียหายมากกอนหนาน้ี ท่ีไดรายงานมาในปท่ีแลว   กลุมกอการ
รายอีกหน่ึงกลุมซึ่งไดสวามิภักด์ิกับหัวหนาไอซิส อนัไดแกกลุม Abu Zayyab บนเกาะทางใตของ
ฟลิปปนส กลุมกอการรายน้ีไดชื่อมานานวาโหดเห้ียม จนขบวนการปลดปลอยโมโรไมขอรวม
อุดมการณดวย  อาบูซายยับแสดงความโหดรายมาตลอด จนเมื่อไมนานมาน้ีไดจับบุคคลท้ังชาย
และหญิงไปเพื่อเรียกคาไถ มชีาวแคนาดาถูกจับไปดวย โดยกําหนดเสนตายใหจายคาไถไวเปน
วันท่ี 26 เมษายน ศกน้ี ความพยายามของหลายฝายท่ีจะใหมีการปลอยตัวไมบังเกิดผล  เมื่อถึง
เสนตายในวันท่ี 26 เมษายน ตัวประกันท้ังหมดก็ถูกสังหารอยางโหดเห้ียมตามแบบของกลุม ทําให
นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีจากพรรคลิเบรัลของแคนาดาแถลงวา การกระทําการรายของกลุม
น้ีเปน “Cold blooded murder” แตเมื่อถึงข้ันน้ีแลว ท้ังฟลิปปนสและแคนาดาก็ไมอาจดําเนินการ
อยางใดได นอกจากการประณาม 

สถานะความไรเสถียรภาพทางฝายการเมืองเปนปญหาท้ังในอัฟกานิสถานและในอิรัก ซึ่ง
กําลังจะมีการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาในไมชาน้ี  หลักการ Inclusiveness ท่ีสหรัฐเรียกรองมาหลาย
ป ยังดํารงอยูเชนเดิม อาจจะเปนดวยเหตุน้ี นายจอหน แครรี่ย รฐัมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ไดเดินทางไปเยือนท้ังกรุงแบกแดดและกรุงคาบูลเมื่อไมกี่วันมาน้ี โดยมไิดแถลง
ลวงหนาเชนเคย และในวันท่ี 18 เมษายน ศกน้ี นายแอช คารเตอร รฐัมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ก็ไดเดินทางไปยังกรุงแบกแดด เปนครั้งท่ี 3 ในปน้ี โดยไดหารือกับ
นายกรัฐมนตรอีิรัก เพือ่เหตุผลประการหน่ึงท่ีจะใหสภาวะการเมืองของอิรัก “น่ิง” ข้ึนกวาท่ีเปนมา
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ในระยะหลัง ๆ มาน้ี ซึ่งเปนความมุงหวังอันคอนขางยากสําหรับอิรักท่ีประกอบดวยประชากรหลาก
นิกาย เมื่อวันท่ี 18 เมษายน ไอซิลไดอางความรับผิดชอบท่ีไดใชเด็กวัยรุนจุดระเบิดพลีชีพในสนาม
กีฬาของเยาวชนซึ่งไอซิลอางวาเปนพวกนิกายเชีย ขอท่ีควรสังเกต คือในระยะ 2-3 เดือนท่ีผานมา
ไอซิลไดใชวัยรุนเขารวมในการรบหรอืเปนระเบิดพลีชีพมากข้ึน แมวิดิโอโฆษณาชวนเชื่อของกลุมก็
แสดงถึงการฝกรบของวัยรุนบอยครั้งข้ึน ซึ่งโฆษกทางการทหารของสหรัฐไดแถลงขาวเมื่อวันท่ี 27 
เมษายน ศกน้ีวา การโจมตีแหลงเงินสดของไอซิลในคลังใกลกับนครโมซูล 2 ครั้งท่ีผานมา ทําให
เงินสดของไอซิลถูกทําลายไปอยางนอย 800 ลานดอลลาร ผลกระทบประการหน่ึงคือ ไอซิลบัดน้ี
หาคนใหมมารวมดวยไดเพียงเดือนละไมเกิน 200 คน ซึ่งแตกอนน้ีมักจะไดประมาณ 2,000 คน   

การฟนตัวของอัลไคดา ซึ่งไดกลาวถึงไวเล็กนอยกอนหนาน้ี เปนความเคล่ือนไหวท่ีทําใหท้ัง
สหรัฐและอัฟกานิสถานเริ่มมีความหวงกังวลมากข้ึนเปนครั้งแรก หลังจากท่ีพอจะผอนคลายการ
เฝาระวังมาหลายป และเมื่อปลายปท่ีแลว ประธานาธิบดีโอบามากลาวถึงภัยของการกอการราย
ซึ่งสหรัฐจําตองหาทางตอสูและทําลายลางวา ไดแกไอซิล โดยเห็นวา อัลไคดามไิดเปนภัยคุกคาม
เฉพาะหนาเชนแตกอน 

เมื่อไมนานมาน้ี ผูรักษาการในตําแหนงรัฐมนตรีกลาโหมของอัฟกานิสถานในชื่อวา 
Masoom Stanekzai กลาววา “อัลไคดาไดกลับมาคึกคักครั้งใหม แมจะเปนไปอยางไมเอิกเกริก 
แตเห็นไดวา กลุมน้ีกําลังจัดองคกรใหมและเตรียมการโจมตีครั้งใหญ” ในระยะใกลกัน นายทหาร
ระดับพลตรีของสหรัฐใหสัมภาษณแกสํานักขาว CNN มีสาระสําคัญวา “อัลไคดาบัดน้ีมีจํานวน
เทาใดไมทราบชัด แตเจาหนาท่ีสหรัฐเคยประมาณวาคงจะมีนักรบหรือกําลังพลราว 300 คน ซึ่ง
จํานวนเทาน้ีไมมากนักเมื่อเทียบกับไอซิส แตน่ีมิใชประเด็นของความหวงกังวล  ท่ีตองเฝาระวัง
ไดแกการกระชับความสัมพันธระหวางอัลไคดากับกลุมตะลิบัน หลายประเทศ รวมท้ังสหรัฐและ
อัฟกานิสถาน ไดพยายามเจรจาสงบศึกกับตะลิบัน เพราะถาทําไดสําเร็จก็จะเปนทางเดียวท่ีจะให
สันติภาพและเสถียรภาพอันยั่งยืนเกิดข้ึนท้ังในอัฟกานิสถานและภูมิภาค”  
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กอนหนาน้ี มีการคาดหมายในวงการขาวกรองวา Yahya al-Libbi อาจจะสืบทอดบทบาท
ในฐานะผูนําอัลไคดาของโอซามา บิน-ลาเดน โดยคิดกันวาเขาจะเปนผูนําไดดีกวาแบบของบิน-ลา
เด็น 

Yahya al-Libbi เคยเปนนักปฏิบัติการชั้นนําของอัลไคดา แตถูกกองกําลังความมั่นคงของ
ปากีสถานจับไดในป ค.ศ. 2002 ตอมาปากีสถานไดโอนตัวไปใหสหรัฐควบคุม แตอีกสามปตอมา 
เขาไดแหกคุกท่ี Bagram อยางเหลือเชื่อ อัลไคดาจงึเล่ือนชั้นให อัล-ลิบบีเปนระดับแกนนําอันดับท่ี 
2 เขาไดปรากฏตัวในวิดิทัศนของกลุมบอยครั้งกวา Ayman al-Zawahiri ซึ่งทําหนาท่ีผูนํามา
หลังจากท่ีโอซามา บิน-ลาเด็น ถูกสังหาร เดิมที Zawahiri เปนนักวางแผนปฏิบัติการเสนอใหบิน-

ลาเด็นตัดสินใจ เพราะเปนหมอผาตัดตาจากอียิปตท่ีบิน-ลาเดนไววางใจในแนวความคิด แตขาว
คราวเกี่ยวกับเขาเงียบหายไปนาน เขาไดบันทึกเสียงเมื่อปท่ีแลว โดยหวังท่ีจะทําตัวใหเหนือกวา 
อัล-บ๊ัคดาด้ี ซึ่งไดเปนหัวหนาใหญของไอซิล ดวยการประกาศสงครามและวา ไอซิลขาดความชอบ
ธรรมและฝมือยังออน แตถึงกระน้ัน เขาก็พรอมท่ีจะรวมกันโจมตีสหรัฐ ซึ่งเปนเปาหมายของอัล-

ไคดาตลอดมา แตไอซิลก็เดินหนาตามแผนของตนเองดวยการกอการรายครั้งใหญกลางกรุงปารีส 

ตามมาดวยการระเบิดกลางกรุงบรัสเซลส ตอจากน้ัน ก็ไดออกวิดิโอขูวาจะกอเหตุรายในกรุง
วอชิงตันและนครนิวยอรก และมุงหมายท่ีจะบุกเขาในภาคพื้นยุโรปตะวันตก  

อัล-ลิบบีไปต้ังฐานในเขต North Waziristan ในชายแดนติดตอระหวางอัฟกานิสถานกับ
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ตามรายงานขาวซึ่งนาจะเชื่อถือได อัล-ลิบบีมีความรอบรู
ทางศาสนามากกวาผูใดในกลุม  รูดีและลึกซึ้งกวาบิน ลาเด็นเสียอีก ในฐานะท่ีเปนผูนํากลุมอันดับ
ท่ี 2 เขาเปนผูประทับตรา Fatwas อนุมัติใหนักรบไปปฏิบัติการและใหแนวทางดําเนินการแกกลุม
แกนกลางในปากีสถานและกลุมเชื่อมโยงในภูมิภาคตาง ๆ อัล-ลิบบีตอตานการแผอิทธิพลของ
สหรัฐในท่ีต้ังชอง อัลไคดา เชนในภาคตะวันออกของเยเม็น อันไดแกอัลไคดาในคาบสมุทรอะเร
เบ้ียน  การท่ีเขาปรากฏตัวทางวิดิทัศนเปนประจํา จึงกลายเปน “หนาตาของอัลไคดา” และ
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คาดหมายกันวา อัล-ลิบบีตองไดเปนหัวหนาของกลุมอยางไมมีปญหา  แตในวันท่ี 7 มิถุนายน 
ค.ศ. 2012  โฆษกทําเนียบขาว ซึ่งขณะน้ันไดแกนาย Jay Carney ยืนยันขาวท่ีเขามาจากหลาย
ฝายและกระทรวงกลาโหมกับสํานักงานขาวกรองกลางวา อัล-ลิบบีถูกสหรัฐสังหารดวยโดรน 
พรอมกับสมุนหลายคน ในการโจมตีท่ีเขตวาซีริสถานเหนือ นับเปนผูนําระดับสูงมากของอัลไคดาท่ี
ถูกขจัด หลังจากท่ีสืบหาขาวมานานวาเขาอยูท่ีไหนในชวงเวลาตาง ๆ ถาจําไมผิด อัลไคดาเปน
ระดับผูนําชั้นสูงของอัลไคดาคนท่ี 16 ท่ีถูกสังหารจากปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐ ซึ่งไดสราง
ปญหาใหแกกลุมกอการรายท่ีไดกระทําการใหญมากในแผนดินสหรัฐ ดวยเครื่องบินพาณิชยของ
สายการบินสหรัฐเอง 

เหตุรายท่ีเรียกกันวา 9/11 ในชวงกลางเดือนน้ี กลับกลายเปนประเด็นละเอียดออนยิ่งตอ
สัมพันธภาพทางการทูตระหวางสหรัฐกับซาอุดิอารเบีย ตนเหตุมาจากการท่ีท้ังสภาผูแทนสหรัฐ
และวุฒิสภาไดผานญัตติอันผูเสนอประสงคท่ีจะตัดหนทางท่ีจะใหรัฐบาลซาอุดิ อารเบียไดรับความ
คุมกันในฐานะอธิปตย (Sovereign Immunity) จากความรับผิดชอบตอการกอการรายในดินแดน
ของสหรัฐ ในหมวด State Immunity ของกฎหมายระหวางประเทศ หากปรากฏหลักฐานวา 
รัฐบาลซาอุดิหรือเจาหนาท่ีของซาอุดิมีสวนใหความรวมมอืหรือชวยเหลือใหคนกลุมหน่ึงกอการ
รายในวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2001 โดยเปนท่ีเขาใจวาทางการสหรัฐมีหลักฐานบงชี้ในเอกสาร 
“ลับมาก” ประมาณ 28 หนาของรายงานเหตุการณในวันดังกลาวท่ีแยกเก็บตางหาก  ญัตติ
ดังกลาวน้ีจะใหประธานาธิบดียกเลิกชั้นความลับ ซึ่งผูเสนอตองการท่ีจะใหโอกาสผูไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากการกอการรายฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาลซาอุดิ  สมาชิกสภาเปน
จํานวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ต คงจะไมเขาใจดีพอถึงนัยยะของ
ญัตติดังกลาว อันอาจทําลายความสัมพันธฉันพันธมิตรท่ีในปจจุบันน้ีกําลังอยูในสภาวะเปราะบาง
มาก ซึ่งสืบเน่ืองมาจากความระแวงของซาอุดิท่ีดูจะไมพอใจอยางยิ่งท่ีสหรัฐใกลชิดกับอิหรานมาก
เกินไป ในการเจรจาทําความตกลงนิวเคลียรกับอิหรานกับยังไดยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรซึ่งจะ
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ชวยใหอิหรานสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเพิ่มพูนปฏิสัมพันธกับประเทศพัฒนาแลว กับ
ยังไดสรางสมพลานุภาพโดยไดซื้อขีปนาวุธทันสมัยจากรัสเซียเมื่อเร็ว ๆ น้ี ไมแตเทาน้ันซาอุดิยัง
เห็นวาอิหรานไดสนับสนุนสงครามกลางเมืองในซีเรีย ท้ัง ๆ ท่ีซาอุดิตองการโคนลมบาชาร อัล-

อาสสาด และไมตองการใหอิหรานแผอํานาจเขามาในเยเม็น ท่ีสําคัญแตซาอุดิมิไดแสดงออกมา
อยางเปดเผยไดแกการท่ีสหรัฐปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ามัน (Fracking) และซื้อนํ้ามันจากซาอุดิ
นอยลงมาก 

อันท่ีจริงความนอยเน้ือตํ่าใจของซาอุดิดังกลาวมิใชเปนเพราะสหรัฐเทาไหรนัก แตญัตติของ
รัฐสภาสหรัฐเองสรางความไมพอใจใหแกซาอุดิอยางมาก และเปนเหตุให Adel al-Jubeir อดีต
เอกอัครราชทูตซาอุดิ ณ กรุงวอชิงตันซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ขูอยางเปดเผยวา จะถอนสินทรัพย มูลคาไมนอยกวา 750 พันลานดอลลารท่ีมีอยูใน
สหรัฐท้ังหมดออกไป 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาไมเห็นดวยกับรัฐสภาในกรณีน้ี มิใชเพียงเพราะเอกสาร “ลับ
มาก” 28 หนาท่ีญัตติกลาวถึงดูจะมิไดพัวพันซาอุดิ แตการกระทําดังกลาวจะเปดทางใหคน
ตางประเทศฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐในกรณีตาง ๆ โดยไมมีท่ีส้ินสุด ประธานาธิบดีโอ
บามาไดปฏิเสธท่ีจะยกเลิกชั้นความลับ และจะตอตานความพยายามของบางฝายท่ีจะสรางความ
ราวฉานกับมิตรประเทศข้ึนมา ตามรายงานของแหลงหน่ึงซึ่งติดตามเรื่องน้ีมาต้ังแตตน คนอเมริกัน
บางคนเขาใจเจาหนาท่ีซาอุดิผิดตัว แมแตอดีตเอกอัครราชทูตซาอุดิ ณ กรุงวอชิงตันในสมัยน้ันท่ี
ถูกสงสัย ก็เปนความเขาใจผิด  

เรื่องน้ีถูกกลาวถึง เพราะประธานาธิบดีโอบามากําลังจะไปเยือนซาอุดิ อารเบียและมี
กําหนดจะเขาเฝาและหารือขอราชการกับกษัตริยและเจาหนาท่ีระดับสูงของซาอุดิ ซึ่งท้ังสองฝาย
ไดใชเวลาในการหารือทวิภาคีกวา 2 ชั่วโมง สํานักขาวตาง ๆ รายงานวาโอบามาตองไปแกปญหา
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ทางการทูตท่ีละเอียดออนยิ่ง สํานักขาว CNN โดยเฉพาะอยางยิ่งต้ังขอสังเกตวา เมื่อ Air Force 

One ลงจอดท่ีทาอากาศยานริยาด เจาชาย ซึ่งเปนเจาเมืองริยาด ไดเปนผูไปตอนรับ ไมปรากฏวา
กษัตริยซาอุดิเสด็จไปใหการตอนรับแตอยางใด ซึ่งขาพเจาคิดวา กรณี Working Visit เชนครั้งน้ี ไม
นาจะเปนแบบพิธีท่ีรัฐประมุขจะไปใหการตอนรับเสมอไป เพราะหลังจากเสร็จส้ินการเขาเฝา
กษัตริยแบบทวิภาคีแลว ก็มีการประชมุระดับสุดยอดของประมุข Gulf Co-operation Council ตอ
เพื่อหารือกันถึงการตอตานไอซิลและเรื่องอื่น ๆ อันเปนท่ีสนใจรวมกัน ซึ่งประธานาธิบดีโอบามา
และคณะก็ไดเขารวมการประชมุดวย สาระสําคัญของการหารือทวิภาคี ณ กรุงริยาด น้ัน ไมมีการ
เปดเผย แตสังเกตจากทาทีของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเสร็จส้ินภารกจิในพระราชวัง กไ็มปรากฏ
วา เขาเพิ่งมีประสบการณอันไมนาพอใจแตอยางใด  

ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังมีอยูสืบตอมาจนขณะท่ีทํารายงานน้ี เน่ือง
จากคิมจองอุนยังบงการใหรีบเรงปรับความสามารถในการสรางอาวุธนิวเคลียรอยูตอไป และการ
ยิงจรวดหรือขีปนาวุธจากเรือใตนํ้าและฐานยิงเคล่ือนท่ีเพื่อมิใหฝายอื่นทราบแหลงท่ีมาลวงหนา
ประมาณ 8 ครั้ง โดยในวันท่ี 28 เมษายน วันน้ีไดทดลองถึง 2 ครั้ง ๆ สุดทายเมื่อเวลาคํ่าแลว แต
เกาหลีใตรายงานวา ความพยายามท้ังสองครั้งลมเหลว จึงไมมีการแถลงอยางเปนทางการ เพราะ
ขณะน้ีใกลวันท่ีจะมีการประชมุสมัชชาพรรคแรงงาน (คอมมิวนิสตเกาหลีเหนือ) ท่ีกําหนดจะเริ่ม
เปนวันแรกในวันท่ี 6 พฤษภาคม ศกน้ี หลังจากท่ีมิไดมีการประชุมมาเลยต้ังแตสมัยคิมอิลซุงใน
ทศวรรษ 1980  อันเปนความจําเปนท่ีคิมจองอุนจะตองแสดงผลงานใหประจักษแกพรรค ฉะน้ัน
ต้ังแตน้ีตอไปจนถึงวันประชุมสมัชชา โลกภายนอกคงจะไดทราบขาวการทดลองขีปนาวุธพิสัย
กลาง เพื่อจะสามารถอางไดวาเกาหลีเหนือภายใตผูนําสูงสุดคนใหมสามารถยิงจรวด Inter-

continental  Ballistic Missile-ICBM ซึ่งจะติดหัวรบนิวเคลียรไปใหถึงสหรัฐ  แมวา ชุดเดียวท่ีได
ยิงไปในทิศทางของโอกินาวา แตตกระหวางทาง หากสําเร็จ ก็เปนภัยคุกคามตอเกาหลีใต ญี่ปุน
และเกาะกวม 
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         ประธานาธิบดีโอบามาไดแสดงความกังวลในความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึน ท้ัง ๆ ท่ี ญี่ปุน เกาหลี
ใต และกองกําลังของสหรัฐในเกาหลีจะไดเตรียมรับมืออยูแลว เขาหวังวา ความพยายามระหวาง
ประเทศท่ีจะให Denuclearize คาบสมุทรเกาหลีจะประสบผลสําเร็จ แตเกาหลีเหนือไมลดละความ
พยายามท่ีจะสรางอาวุธอํานาจทําลายสูงและเครื่องท่ีจะนําไปสูเปา  ประธานาธิบดีโอบามากลาว
ท่ีประเทศเยอรมนีเมื่อไมกี่วันมาน้ีวา ถึงแมการทดลองยิงจรวดจะลมเหลวมากกวา แตทุกครั้งท่ีไม
สําเร็จดังคาด นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือก็จะไดบทเรียนอันจะชวยใหเขา
ทราบวา ความลมเหลวเน่ืองมาจากสาเหตุใด และก็จะแกไขเพื่อใหในท่ีสุดจะไดผลอยางต้ังใจ ดวย
เหตุน้ี จีงตองติดตามดูพัฒนาการอยางใกลชิดตอไป 

   

 

    

 

      (นายมนัสพาสน ชูโต) 

                      ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

                          และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ      
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กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับท่ี 1 

 

 รัฐบาลสิงคโปรเปดเผยขาวเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 วา เจาหนาที่ฝายความม่ันคง
ไดจับกุมชาวบังกลาเทศได 8 คน ซึ่งปรากฏหลักฐานวาเปนสมาชิกของกลุมท่ีเรียกตนเองวา 

“รัฐอิสลามในบังกลาเทศ หรือ Islamic State in Bangladesh” ขณะกําลังเตรียมการเดินทาง
ไปยังซีเรียเพือ่เขารวมกับ ISIS แตเม่ือไมสามารถจะไปยังซีเรียได (อาจเปนเพราะสถานการณ
อันสับสนในระยะนี้—เปนการคาดการณของขาพเจาเอง) จึงเปล่ียนแผนเปนการจะกลับไปยัง
บังกลาเทศดวยจุดประสงคท่ีจะโคนลมรัฐบาลบังกลาเทศและเปล่ียนประเทศใหเปน Caliphate 

ตามท่ี ISIS ประกาศความมุงมาดปรารถนาของตนเอง 

 ผูตองหาท้ัง 8 เปนชายอายุ 26 ถึง 34 เปนคนงานกอสรางและลูกจางในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล เจาหนาท่ีสิงคโปรยึดไดเอกสารวิธีการทําระเบิด การจัดหาพวกหัวคิดสุดโตง 
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(extremist recruitment) วิธีการแสวงหาเงินเพื่อใชซื้ออาวุธปน ท้ัง 8 คนถูกจับภายใตกฎหมาย
วาดวยความม่ันคงภายในของสิงคโปร  ซึ่งสามารถกักขังผูตองหาไวไดถึง 2 ป 

 ตามรายงานขาวออนไลนของ CNN คนเอเชียใตไดเขาไปทํางานดานกอสรางในสิงคโปร
อยูมาก การที่มีพวกหัวรุนแรงเพิ่มจํานวนขึ้นเปนเหตุที่สิงคโปรเปนกังวลมากข้ึนในรอบปน้ี เมื่อ
เดือนมกราคมท่ีผานมา ทางการสิงคโปรไดจับกุมชาวบังกลาเทศได 27 คน ดวยขอหาเดียวกัน 

อันนับเปนการจับกุมครั้งแรก รายงานน้ี แจงวา หลังจากที่ไดสอบปากคําแลว ไดเนรเทศคน
กลุมน้ีออกไป 26 คน ยังคุมตัวไว 1 คน ดวยขอหาวา “พยายามจะออกจากสิงคโปรไปแบบ
ลักลอบและกระทําการผิดกฎหมาย” อยางไรก็ดี เจาหนาท่ีสามารถยึดเอกสารแสดงแนวคิด
สุดโตงไดไมนอย รวมท้ังวิดิโอแสดงเยาวชนฝกการใชอาวุธสงครามและภาพนาสะทานใจตาง ๆ 

และคําสอนวิธีฆาคนอยางเงียบเชียบ (silent killing) 

 ขาวการจับผูมีแผนกระทําการรายแรงดังกลาวท่ีสิงคโปร ปรากฏขึ้นในชวงท่ีใน
บังกลาเทศเอง ซึ่งถือตนวาเปนรัฐฆราวาส มีการสังหารโหดผูมีแนวคิดตางทางศาสนาหรือมี
พฤติกรรมและความคิดอานซึ่งบรรดาฆาตกรเห็นวาเขาไมยอมรับ เหยื่อท้ังหมดมิใชพวกหัว
รุนแรง สวนใหญเปนนักคดิ นักเขียน นักเคล่ือนไหว หรือผูประศาสนวิชา แมกระทั่งนักศึกษา 

และตามขาวลาสุดในวันที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้ เหยื่อท่ีถูกฆาอยางโหดเห้ียมไดแกผูนําศาสนา
อิสลามสาย Sufi ซึ่งมิใชนิกาย เชนเชยีหรือซุนหน่ี แตเปนชาวอิสลามที่เชื่อวาจะสามารถบรรลุ
ซึ่งสัจธรรมบางประการของอิสลาม ดวยวิธีเขาถึงพระเจาโดยตรง   อยางไรก็ตาม    ผูถูกฆามี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น คือประมาณ 36 คน ในระยะสองปท่ีผานมา การสังหารโหดเกิดขึน้เกือบทุก
วันในรอบสัปดาหที่แลว  หลายเหตุการณมักมีการอางวาเปนการกระทําของคนในเครือขาย
ขบวนการกอการรายอัลไคดาและรัฐอิสลาม ถอยแถลงของทางรัฐบาลมักจะปฏิเสธวา ใน
บังกลาเทศไมมีทั้งอัลไคดาและไอเอส มีแต Home-grown militants  ยิ่งรัฐมนตรีวาการ
มหาดไทยยังใหความเห็นอันกํากวม ซึ่งขาพเจาเห็นวาคอนขางหลงประเด็น  เพียงเพราะการ
บอกปดมิไดเปนหลักประกันวา ผูท่ีเล่ือมใสตอไอเอสหรือเปนเครือขายไมมีอยูในประเทศ และ
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ดวยเหตุน้ีท้ังไอเอสและอัลไคดาจึงถือโอกาสอางความรับผิดชอบในเหตุรายท่ีเกิดขึ้น  กลวิธี
ของกลุมกอการรายสากล โดยเฉพาะอยางย่ิงไอซิสบัดน้ีสามารถกอการรายไดโดยเครือขายที่
กระจายกันอยูในประเทศที่ไมสันทัดพอในการตัดไฟของการกอการรายแตตนลม เม่ือประมาณ
ปกวามาน้ี มีชาวตางชาติเปนครอบครัว รวมท้ังชาวบังกลาเทศ เดินทางจากบังกลาเทศไปยัง
ตุรกีและหลบขามแดนเขาไปยังซีเรีย ซึ่งในระยะนั้น ฐานกําลังกลางของไอเอสยังตั้งม่ันอยูใน
ซีเรีย และตุรกีเองก็ยังมิไดเขมงวดกับการผานแดนเทาปจจุบนัน้ี ผูท่ีมิไดสืบกรณีการยายถิ่น
ของกลุมดังกลาวไมอาจจะทราบไดแนวา เขาเหลาน้ันไดรับการ Indoctrination จากไหน ถา
ไมใชในประเทศตนทาง อันไดแกบังกลาเทศนั่นเอง 

 แผนการกอการรายในวงกวางปรากฏในรายงานจากแอฟริกาตะวันออกเม่ือ
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 โดย Inspector General Joseph Boinnet แหงคีนยาแถลงวา 
กองกําลังฝายความม่ันคงของคีนยาและยูกานดาไดสกัดแผนกอการรายคร้ังใหญโดย
กลุมแอฟริกันตะวันออกซึ่งเปนเครือขายเชื่อมโยงกับไอซิส (มิใชอัล ชาบาบ ซ่ึงอยูใน
ขายของอัลไคดา) 

 ผูบัญชาการตํารวจของคีนยาแถลงวาในชั้นน้ี “แผนกอการรายดังกลาวมีเปาหมาย
หลายแหงในคีนยา” เจาหนาท่ีตํารวจในคีนยาและยูกานดาไดจับกุมผูตองสงสัยไปแลว 3 คน 

คนหนึ่งเปนนักศึกษาแพทยในชื่อวา Mohammed  Abdi  Ali ซึ่งกําลังเปนแพทยฝกหัดใน
โรงพยาบาลแหงหน่ึงในคีนยา  ถูกจับเม่ือวันศุกรที่ 28 เมษายน อีกสองคนไดแกภริยาของ Ali 

และเพื่อนของเธอถูกจับกุมและคุมขังอยูในยูกานดา เจาหนาท่ีตํารวจคีนยากําลังสืบหาแพทย
ฝกหัดอีก 2 คนซึ่งตํารวจกลาววาเปนผูสมรูรวมคิดของ Ali 

 ตํารวจคีนยาแถลงวา เครือขายกอการรายในหมูแพทยฝกหัดไดติดตอกับกลุมกอการ
รายทั้งในคีนยาและแผไปยังภูมิภาคโซมาเลีย ลิเบียและซีเรีย โดยผูตองสงสัยกําลังวางแผนท่ี
จะโจมตีครั้งใหญ คลายกับเหตุรายท่ีหางสรรพสินคาเวสตเกตในกรุงไนโรบีเม่ือป ค.ศ. 2013 ซึ่ง
มีคนถูกสังหารโหดไป 67 คน ผูบัญชาการตํารวจแถลงวา “เจตนาของพวกน้ีไดแกการฆา
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ชาวคีนยาผูไมมีสวนรูเห็นใหมากท่ีสุด” และวา “เครือขายของอาลีรวมถึงผูเชี่ยวชาญดาน
การแพทยเพือ่เปดฉากการโจมตีทางชีวภาพโดยใชเชื้อ Anthrax” ในชั้นน้ี ศาลคีนยาไดอนุมัติ
ใหตํารวจหนวยตอตานการกอการรายคุมตัวนาย Ali ไวถึง 30 วัน เพื่อสอบสวนจนแลวเสร็จ 

 ท่ีผานมา คีนยาเปนเปาหมายและบางคร้ังก็เปนฐานปฏิบัติการของกลุมอัล ชาบาบ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับขบวนการอัลไคดา แตเมื่อไมนานมานี้ไอซิสไดพยายามแทรกเขามาตั้งฐานใน
ภูมิภาคแถบนี้ อันเปนเหตุที่ทําใหทางการหว่ันเกรงวาไอซิสจะเขามาอยูในคีนยา รัฐบาลของ
ประเทศตะวันตกก็เกรงเชนกันวา หากไอซิสไดรับแรงสนับสนุนและพลพรรคตามความต้ังใจ ก็
อาจจะใชคีนยาเปนฐานเพ่ือโจมตีคนชาวโลกตะวันตก ทํานองเหตุการณรายท่ีหางสรรพสินคา
เวสตเกตหรือการบุกโจมตีโดยกลุมอัลไคดาในแอฟริกามาเกร็บที่โรงแรม Radisson Blu ในกรุง
บามาโก ประเทศมาลี เมื่อปท่ีแลว 

 ตํารวจคีนยากลาววา เยาวชนคีนยาอยางนอยท่ีสุด 20 คนไดเดินทางไปยังซีเรียและ
ลิเบียเพ่ือเขากับกลุมไอซิส อันท่ีจริง ทางการคีนยาเปนหวงมานานแลวท่ีคนวัยหนุมของคีนยา
ไดมีแนวคิดรุนแรงมากข้ึนและมีการหาคนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในคีนยาไปเขากับกลุม
กอการราย อยางไรก็ดี ขาพเจาเห็นวาวงการภายนอกควรติดตามขาวความเคล่ือนไหวในเร่ืองน้ี
ตอไปเพ่ือใหทราบแนวาขอเท็จจริงเปนอยางไร เพราะเม่ือปท่ีแลว เมื่ออัลชาบาบลอมจับรถ
นักศึกษาคีนยาเมื่อปท่ีแลว และพยายามจะแยกแยะนักศึกษาวา ผูใดนับถือศาสนาคริสต เพื่อ
จะไดสังหาร นักศึกษาคีนยาตางยืนยันวา ท้ังหมดเปนอิสลาม แมวา พวกท่ีนับถือศาสนาคริสต
จะอยูในรถคันเดียวกันหลายคนก็ตาม นักศึกษาคีนยาคงจะจดจําเหตุการณโจมตี Garissa 

University College .ในคีนยา ไมหางจากชายแดนประเทศโซมาเลียนัก โดยเหลารายจาก
กลุมอัลชาบาบลักลอบขามแดนมาสังหารหมูในมหาวิทยาลัยไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในหอพัก
ซึ่งมีการ “ประหารชีวิต” นักศึกษาท่ีมิใชพวกนับถอือิสลามเปนจํานวนมาก ซึ่งขาพเจาได
รายงานมาแลวกับอางอิงถึงหลายคร้ัง ท้ังในปกอนและเม่ือตนปน้ี 
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 สําหรับการตอตานกลุมกอการรายในแอฟริกาตะวันออก น้ัน สหรัฐไดใหความชวยเหลือ
ในการฝกอบรมคนชาติมาหลายปแลว โดยมีฐานสําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษ (Special 

Operation Forces เรียกยอวา SOF) ณ ฐานที่ต้ังบางแหง เชนในบริเวณ Horn of Africa และที่ 
Mandy Bay ในคีนยา เปนตน ภารกิจหลักไดแกการฝกสอนหนวยปฏิบัติการพิเศษของบาง
ประเทศและการแสวงหาขาวกรองเพื่อเปนสวนหนึ่งของการฝกและเพื่อเปนฐานขาวหากจําเปน
ท่ีสหรัฐจะใชประกอบการพิจารณาขออนุมัติหนวยเหนือดําเนินการ ขอมูลท่ัวไปที่มิใชความลับ
พอมีอยู ในรายงานเดือนมีนาคม ศกนี้ (หนา 12-13) ที่ขาพเจานําเสนอ  สหรัฐไดใชเคร่ืองบิน
รบและโดรนเขาโจมตีกลุมอัลชาบาบ โดยใชหนวยรบพิเศษ (SOF) ประสานยุทธการทาง
ภาคพ้ืนดิน ท่ีกรุงโมกาดิชูในโซมาเลีย ทําใหสามารถสังหารผูกอการรายไดไมนอยกวา 150 คน 

สหรัฐใหความสําคัญกับปฏิบัติการคร้ังน้ันมาก โดยโฆษกทําเนียบขาวเปนฝายรายงานผลการ
ปฏิบัติ โดยไดใหหนวยรบพิเศษเฝาดูความเคล่ือนไหวของเหลารายติดตอกันมาหลายสัปดาห 
จนไดจังหวะที่ผูกอการรายเตรียมจะออกไปปฏิบัติการจากฐานฝก จึงบุกเขาโจมตี แบบแผน
ของปฏิบัติการตอตานผูกอการราย โดยอาศัยหนวยรบพิเศษจํานวนไมมากนักและความ
แมนยําในการขาวกรอง และในบางกรณีอาจจะใชกําลังคนพื้นเมือง เชนทหารอิรักและชนเผา
ตาง ๆ ดวย  ดูจะเปนยุทธการหลักที่ประธานาธิบดีโอบามาเลือกใชในการตอสูกับไอซิสใน
ปจจุบัน ดังท่ีขาพเจารายงานและวิเคราะหการเลือกใช Expeditionary Targeting Force หรือ 

ETF ไวในประมวลฯ เดือนมีนาคม ศกนี้ (หนา 1-5) 

 สําหรับในอิรัก สถานการณในมิติตาง ๆ ซับซอนเพ่ิมมากขึ้น ทางการเมืองภายใน
นายโจไบเดน รองประธานาธิบดีสหรัฐ ไดไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอบาดีอยางคอนขางจะ
เครงเครียด เม่ือสัปดาหท่ีแลว ฝายที่ประทวงรัฐบาลไดบุกเขาไปใน Green Zone อันเปนเขต
ท่ีตั้งของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย และอียิปต (?) โดยมีนาวิกโยธินสหรัฐ
และหนวยรักษาความปลอดภัยตางชาติท่ีเปนมิตร รวมกันดูแลอยู หัวหนาฝายเชียท่ีเคยกอเหตุ
รุนแรงเปนครั้งคราวในช่ือซึ่งทราบกันดีวาไดแก Moktada al-Sadr ไดสงเสริมใหพวกประทวง
บุกเขาไปในท่ีประชุมรัฐสภา ความสับสนวุนวายจึงหลีกเล่ียงมิได สมาชิกฝายซุนหน่ีและ
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สมาชิกอ่ืน ไดรวมกําลังกันผลักดันใหนักเคล่ือนไหวฝายเชียออกไปนอกสภา ไฮเดอร อัล-อบาดี 

นายกรัฐมนตรี (ฝายเชีย) ไดประกาศสภาวะฉุกเฉินและรับปากที่จะปฏิรูปการบริหารและ
การเมืองภายใน ซึ่งฝายประทวงเรียกรอง เพราะการคอรรับชั่นยังปรากฏอยูมาก ซึ่งไอเอ็มเอฟ
เองก็ไดต้ังเงือ่นไขใหรัฐบาลแกไข ทางหน่ึงโดยการสรางสรรคความโปรงใสใหมากขึ้น และการ
แบงอํานาจบริหารแบบใหทุกภาคสวนมีบทบาท  (Inclusive)   ซึ่งเคยกอปญหามาอยางมาก
สมัยท่ีนายมาลิก้ี (ฝายเชีย) เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งโนมเอียงไปทางอิหรานมากเกินควร และไม
สามารถควบคุมสถานการณการเมืองภายในได จนสหรัฐตองกดดันใหมีการเปล่ียนแปลง จนได
นายอบาดีมาแทน ซึ่งโดยสวนเทียบกับคนกอน นับวาพอรับได จนมีสวนกระตุนใหทหารอิรัก
ฝายนิกายซุนหน่ีรวมกับชนเผาอันบาร ไดยึดพื้นท่ีคืนมาจากการยึดครองของไอซิล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมืองรามาดีและจังหวัดอันบาร ซึ่งนายอบาดีไดไปเยีย่มถึงแนวหนา และประกาศชัย
ชนะที่นั่น 

  ทหารอิรักฝายซุนหนี่ ทหารเคิรด เปชเมกา ยาซิดีสและชนเผาท่ีไดรับการฝกจากทหาร
สหรัฐ และรวมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐไดรุกเขายึดเมืองตาง ๆ โดยจะ “encircle” 

นครโมซูล เพื่อจะเขายึดเมืองใหญที่สองของอิรักกลับคืนมาใหได ในสภาพการณทางสมรภูมิที่
เปนอยูเชนน้ี การกอความวุนวายโดยนักเคลื่อนไหวกลุมเชียจึงอาจบั่นทอนกําลังใจของทหาร
อิรักได ในประเด็นน้ี อดีตนักการทูตอิรักซึ่งบัดนี้เปนผูอํานวยการศูนยการศึกษาดานตะวันออก
กลางท่ีสหรัฐ เห็นวา ม็อคตาดา อัล-สาดร มี “Split personality” หรืออีกนัยหน่ึง .เด๋ียวดี เด๋ียว
ราย เพียงแตหวังวา อบาดีจะควบคุมสถานการณในชวงน้ีไดดีพอ ซึ่งก็จะตองเฝาดูพัฒนาการ
ดานอิรักดวยความเขาใจถึงปจจยัรอบดานตอไป 

 ในดานการรุกรบใกลโมซูล เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม กองกําลังของไอซิสไดทะลวงแนว
ของอิรักเขามาอยางหนักหนวง ดวยอาวุธนานาชนิด หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐซึ่งมี
ภารกิจท่ีรัฐมนตรีแอชตัน คารเตอรวา เพื่อ “advise and assist” กองกําลังเปชเมอรกาในแนว
รบดานน้ัน พยายามจะชวยปองกันเพื่อนนักปฏิบัติการจากหนวย Seal ดวยกัน โดยโตกลับ 
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ปรากฏวา หนวย “ซีล” หน่ึงนายถูกยงิเสียชีวิต นับเปนทหารอเมริกันคนที่ 3 ท่ีตองเสียชีวิตใน
รอบป สวนนาวิกโยธิน 1 นายที่เสียชีวติกอนหนานี ้นายคารเตอรกลาววาตายเพราะถูกจรวดท่ี
ฐานยิงในอิรัก ซึ่งเชาเอง ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมยอมเสียใจอยางมาก แตก็
ชื่นชมในความกลาหาญของทหารหนวยปฏิบัติการพิเศษทุกเหลาที่พรอมจะรับมือกับศัตรู
แมแตละหนวยจะมีจํานวนนอยกวามากก็ตาม 

รายงานขาวลาท่ีไดรับเม่ือเวลา 01.50 น. ตามเวลาในไทย ของวันท่ี 9 ตอ 10 
พฤษภาคม ศกนี้ แจงวา Abu Waheed ซ่ึงลาสุดมีตําแหนงเปน Military Emir for Anbar 
Province ของไอเอส ไดเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเม่ือวันศุกร ท่ี 6 พฤษภาคม
ขณะท่ีเขาอยูที่เมือง Rutba ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอันบารในอิรัก 

Waheed เดิมเคยอยูกับอัลไคดา แตตอมาไดมาเขากับไอซิล โดยไดรับตําแหนง
คอนขางสูง คือเปนรองหัวหนาอันดับสองรองจากอัล-บ๊ัคดาด้ี ขาวเกี่ยวกับการถูกฆา
เคยมีมาหลายคร้ัง แตคร้ังนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันวาวาฮีดถูกสังหารแน  
พรอมกับนักรบอีกอยางนอย 3 คน 

 วันท่ี 9 พฤษภาคม วันนี้ เปนวันฉลองชัยชนะในการรบภาคพื้นยุโรปของสงครามโลก 

คร้ังท่ี 2 ซึ่งในระยะสองปที่ผานมา รัสเซียภายใตวลาดิเมียร ปูติน ไดจัดการสวนสนามคร้ังใหญ 
โดยไดมีการแสดงแสนยานุภาพอยางเต็มท่ี ทหารจํานวนหนึ่งหม่ืนคนไดรวมในการสวนสนามที่
จัตุรัสแดงขางวังเครมลิน ตอหนาประธานาธิบดีปูตินที่ยืนดูอยูบนอาคารท่ีจนบัดนี้ยังรกัษาศพ
ของเลนินอยูสืบมา บรรดาอาวุธยุทโธปกรณเปนจาํนวนมากถูกนํามาแสดงในการสวนสนาม 

รวมทั้งรถถังรุนใหมเอ่ียมท่ีเพิ่งปรากฏตัวเปนคร้ังแรก สวนในอากาศ เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร
สําหรับโจมตีและปอมบินทิ้งระเบิดไดแสดงพลังพรอมรบอยางเต็มท่ี  

 สมัยท่ีขาพเจาเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งตรงกับวาระท่ีมิคาอิล กอรบาชอฟ 

เปนผูนํา ขาพเจาไดรวมกับบรรดาหัวหนาคณะทูตท้ังหลายท่ีไดรับเชิญไปรวมในพิธีสวนสนาม
ดังกลาว อันทางการโซเวียตในขณะน้ันมิไดแสดงแสนยานุภาพเทาใดนัก บรรยากาศคอนขาง
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จะ “Low key” อันตางจากสมัยท่ีพรรคคอมมิวนิสตโซเวียตยังตองแสดงแสนยานุภาพอยาง
เต็มที่ ตลอดระยะของสงครามเย็น ขาพเจาซึมซาบในความแตกตาง ท่ีปรากฏในลานมหาศาล
รอบจัตุรัสแดงเปนอยางดีพอสมควร 

 แตในรอบประมาณสามปที่ผานมา รัสเซียไดกระทําการหลายอยางอันสุมเส่ียงตอการ
เกิดการปะทะกันกับฝายสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกกับรัสเซีย หากจะถามวา โอกาสที่จะเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ีสาม แมในแบบของสงครามตามแบบ (Conventional warfare) ก็ตาม มีสัก
เพียงใด ชาพเจา ซึ่งไดเปนเอกอัครราชทูตในประเทศอภิมหาอํานาจและมหาอํานาจทาง
การทหาร (เวนแตสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขาพเจาประจําอยูในดินแดนท่ีเปนแหลงรับฟง
ความเคล่ือนไหวในจีนแผนดินใหญ โดยมิไดใกลชิดกับจีนท่ีกลายเปนพลังทางเศรษฐกิจอันดับ
สองของโลกในหลายทศวรรษตอมา และไดสรางสมแสนยานุภาพเพ่ิมข้ึนอยางมาก) ขาพเจา
ตอบไดเพียงวามีความหวงกังวลมาก ยิ่งเม่ือบัดน้ีไดรับทราบจากผูเชี่ยวชาญในกิจการรัสเซียวา 

ปูตินสามารถพูดไดอยาง แตทําอีกอยาง ความหวงกังวลของขาพเจาจึงเพิม่มากขึ้นในบริบทท่ี
ไมอํานวยใหมองโลกในแงดีได ยิ่งหวงหนักข้ึน เพราะผูที่ไดคะแนนนําในการทดสอบภาคแรก
ของการสมัครเปนประธานาธิบดีสหรัฐ ไดแกนายโดนัลด ทรั้มพ ซึ่งทําความหนักใจใหแกผูท่ี
ติดตามความเคล่ือนไหวทางดานการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศเปนจํานวนไม
นอย เพราะไดมีการสอบถามความเห็นจากประชาชนในประเทศตาง ๆ ปรากฏวา มีชาวรัสเซีย
เทาน้ันที่ยอมรับนายทร้ัมพ ซึ่งเปนคนที่ปูตินเห็นวาเหมาะสมที่จะเปนผูนาํสหรัฐคนตอไป (เน่ือง
ดวยเปนคนที่ไมเขาใจถึงความตื้นลึกหนาบางของเหตุการณอันสลับซับซอนในโลก) ในขณะที่
ชาวยุโรปและกลุมประเทศสมาชิก จี-20 กับประเทศอีกเปนจาํนวนมากไวใจในความสามารถ 

ดุลพินิจ ประสบการณและความชํานาญของนาง ฮิลลาร่ี คลินตันเปนเอกฉันท แมกระท่ัง
ภายในพรรครีพับลิกันเอง ก็แตกแยกอยางหนัก เพราะเห็นวา นายทร้ัมพขาดจุดยืนและ
หลักการอยางนาวิตก ขอที่นาหวงไดแกการที่นายทร้ัมพไดประกาศจุดยืนในทางการ
ตางประเทศชนิดท่ีสามัญชนยอมจะระมัดระวังคําพูดอยางมาก แตนายทร้ัมพใชคํากลาวใน
กรณีตาง ๆ แบบ Sound-bites คือคําส้ัน ๆ และอาจเปล่ียนถอยคําและจุดยืนเชนวาหลายตอ
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หลายคร้ัง ตอสัปดาห บางทีก็วันตอวัน ซึ่งหากเขาไดเปนผูนําสหรัฐจริง ๆ ความปนปวนอาจ
หลีกเล่ียงไดยาก คูแขงของเขา อันนาจะไดแกนางฮิลลารี่ คลินตันเรียกเขาวาเปน Loose 

cannon และต้ังขอสังเกตวา นายทร้ัมพกลาวถึงสภาวะโลกรอนวา เปน Chinese hoax 

อุปนิสัยเชนนี้ ทําใหท้ังปูตินเองและแมกระทั่งผูนําจีนเหน็วา จะไดเปรียบเชิงกลยทุธเหนือสหรัฐ
ในทางการเมืองระหวางประเทศ หากไดคนอยางนายทร้ัมพมาเปนผูนํา1 

ตลอดเวลากวา 1 ปที่ผานมา ปูตินไดส่ังการใหกําลังทัพตาง ๆ ยั่วยุกองกําลังของสหรัฐ 

และภาคีนาโตบางประเทศ เชนการสงกําลังไปลาดตระเวนและวางตัวคุกคามประเทศขางเคียง 
กับใชเครื่องบินรบทันสมัย โฉบเฉ่ียวเรือรบสหรัฐท้ังในทะเลบอลติค ทะเลดํา และทะเลเมดิเตอร
เรเนียน เมื่อไมกี่วันมาน้ี ไดใชเครื่องบินขับไลความเร็วสูงบินมวนตัวเหนือเพดานบินของ
เครื่องบินสหรัฐในแนวใกลชิดมาก ซึ่งตามหลักสากล เคร่ืองบินสหรัฐสามารถยิงใหตกได แตจน
บัดน้ี ประธานาธิบดีโอบามาไดกําชับใหนักบิน และผูบังคับการเรือรบ ใชความอดกล้ัน จนกวา
ประธานาธิบดีจะส่ังใหตอบโต เม่ือมีผูต้ังคําถามนายทร้ัมพวาจะแกปญหาดังกลาวอยางไร เขา
ตอบส้ัน ๆ วา “แลวจะพูดกับเขาเอง” คลาย ๆ กับวาเขามีอํานาจมากท่ีจะส่ังปูตินได (1)  

 แตเพื่อเปนการสงสัญญาณวา ความอดกล้ัน น้ัน มีจุดแปรผันอยูไมนอย สหรัฐจึงไดสง
เครื่องบินสมรรถนะสูงไปประจําการในประเทศไอซแลนด และโรมาเนีย สวนอังกฤษก็ไดสง
ฝูงบินสมรรถนะสูงไปตรวจการณในบริเวณรัฐบอลติค สวนสัมพันธมิตรนาโตก็ไดเคล่ือนยาย
กําลังไประวังการณในประเทศตาง ๆ ท่ีตั้งอยูติดกับรัสเซีย และเม่ือสัปดาหท่ีแลว เรือดํานํ้าพลัง
นิวเคลียร Missouri ของสหรัฐไดปรากฏตัวเหนือผิวนํ้าเปนครั้งแรกใกลมลรัฐฟลอริดา หลังจาก
อยูใตนํ้ามากวา 180 วัน เพื่อแสดงพลังทรงอาณุภาพสูง และไดเชิญผูส่ือขาวอาวุโสของ
สถานีโทรทัศน CNN ไปทําขาวในเรือ ซึ่งขาพเจาเขาใจวา ขาวท่ีปรากฏในการนําเสนอไปท่ัว
โลกติดตอกันถึง 3 วัน วันละหลายรอบ น้ัน เปนสวนหนึ่งของการสงสัญญาณ โดยมี
เปาประสงคเพื่อใหผูนํารัสเซียอานเจตนาออก เพราะตอนหนึ่งของรายงานขาว ผูส่ือขาวได
                                                            
1 และดวยเหตุเดียวกัน ปูตินจึงแกลงยกยอเขาไว เพราะคงจะทราบดีวา นายทรั้มพ “บายอ” และไมทันเกมของปูติน เชนที่เขากลาววา 

นายทรั้มพเปนผูนําอยางแนนอนในปนี้ และเปนผูที่มี “พรสวรรคหรือTalent มาก” 
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กลาวถึงการที่เรือดํานํ้าแบบน้ี ไดไปอยูในบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก อันเปน
จุดสําคัญที่กองกําลังรัสเซียไดไปปฏิบัติการตลอดมาตั้งแตวันที่ 30 กันยายน ศกท่ีแลว จน
ขณะนี้ท้ังทางอากาศ ทางทะเล และทางบก (รายละเอียดคงจะปรากฏในรายงานเกี่ยวกับกลวิธี
หลากหลายมิติของรัสเซียในซีเรีย)  

 รายงานของขาพเจาหลายฉบับกอนหนาน้ี ท้ังเม่ือปที่แลวและปน้ี ไดนําเสนอบท
วิเคราะห ภูมิหลังและความเคล่ือนไหวทางการทหาร ทางการเมืองและการทูตของฝายตาง ๆ 

เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในซีเรีย ซึ่งถึงวันนี้ (10 พฤษภาคม 2559) แมจะมีการพักรบ
ชั่วคราว หรือ Cessation of Hostilities มาประมาณสองรอบ โดยที่สหรัฐกับรัสเซียไดตกลงกัน
เปนพื้นฐาน  แตสถานการณอันหนักหนวง ก็ยังอุบัติขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งนครอาเล็ปโป ท่ีนาสลดใจอยางยิ่งไดแกความจงใจโจมตีท้ิงระเบิด
โรงพยาบาลเด็ก และสถานพยาบาลแหงท่ี 8 โดยเคร่ืองบินของฝายบาชาร อัล อาสสาด โดยที่
รสัเซียเองไมอาจอางไดวา เครื่องบินของตนไมมีสวนเกี่ยวของหรือไมรูเห็นดวย แพทยชาวซีเรีย
คนหนึ่งซึ่งหลบไปต้ังตัวชั่วคราวในตุรกี สลดใจในความโหดรายของทั้งฝายอาสสาด และรัสเซีย
ท่ีมุงทําลายสถานพยาบาลตาง ๆ ศัลยแพทยผูเชีย่วชาญคนหนึ่งที่ขาพเจาเห็นรายงานขาวดวย
ตนเอง จากคลิปวิดิโออันเปนบันทึกภาพของกลองวงจรปดในโรงพยาบาล เพ่ิงเดินออกมาจาก
หองผาตัดและยังสวมชุดเขียวอยู ในไมเกิน 5 วินาที ก็ถูกระเบิดจากเคร่ืองบินถึงแกความตาย 

พรอมกับคนไขหรือผูไดรับบาดเจ็บรายใหมที่กําลังนอนอยูบนรถเข็นซึ่งสวนทางเขามาหนาหอง
ผาตัด แพทยชาวซีเรียท่ีใหสัมภาษณแกผูส่ือขาวคนหนึ่งทางภาคใตของตุรกี รูจักกับศัลยแพทย
ท่ีจบชีวิตอยางนาอนาถดวยความวิตกวา ขณะน้ันเหลือหมออยูเพียงไมถึง 25 คน หรือหมอคน
หนึ่งตอคนไขหน่ึงหม่ืน เขาลงทายวา เขาจะกลับเขาไปในซีเรยีเพื่อทําหนาท่ีตามวชิาชีพและ
เสริมวา “Aleppo remains a shame on humanity’s conscience”  ถาทานผูท่ีไดอานรายงาน
กอนนี้ของขาพเจา อันมีอยูหลายตอน ก็คงจะยอนรําลึกไดถึงความไรมนุษยธรรมของนักบินท้ิง
ระเบิดและเฮลิคอปเตอรโจมตีของรัสเซียท่ีไดถลมอาเล็ปโปครั้งแลว ครั้งเลาจนพังพินาศเปน
ความปรักหักพังกลาดเกล่ือนไปหมด รวมท้ังเมืองโบราณอันยูเนสโกไดยกยองใหเปนมรดกโลก 
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และโรงพยาบาลของแพทยไรพรมแดน (Medecin Sans Frontiere-MSF) พรอมแพทยและ
พยาบาลจํานวนมากที่ตองเสียชีวิต เมื่อโรงพยาบาลถูกบอมบ  ท้ังหมดน้ีเพียงเพื่อสนับสนุนการ
รุกรบภาคพื้นดินโดยกองกําลังท่ีส่ือมวลชนตางประเทศเรียกวา Regime force หรือกําลังรบ
ฝายรัฐบาลอาสสาดนั่นเอง 

 ในวันนี้ ปรากฏชัดแลววา เพราะเหตุใด เซอเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซีย จึงผัดผอนการตอบรับขอเสนอของจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศสหรัฐ ใหพักรบรอบใหมและขยายการหยุดยงิใหครอบคลุมอาเล็ปโปดวย ตาม
ขาวลาสุดที่ขาพเจาไดยนิจอหน แครร่ีย ตอบคริสเตียน อามันพอร แหง ซีเอ็นเอ็น เมื่อเวลา 

01.15 น. ตามเวลาในไทยคืนวันท่ี 10-11 พฤษภาคม คําตอบอันแนนอนยังไมมีมา ชาพเจาเอง
ไดฟงคําม่ันของลาฟรอฟเมื่อสัปดาหกอนวา ในอีกไมกี่ขั่วโมง ก็จะเร่ิม “Regime of calm” ใน
ซีเรีย แตเวลาผานมาหลายวัน เหตุการณรุนแรงก็ยังเปนเชนเดิม  เหตุหนึง่อาจเปนเพราะ ทหาร
กลุมพิทักษการปฏิวัติ (Revolutionary guards) ของอิหรานท่ีไปชวยอาสสาดถูกกลุมกอการ
รายอัล นุสรา ซุมโจมตีในบริเวณตอนเหนือของซเีรีย ทําใหเสียชีวิตจํานวนไมนอย แต
ปฏิบัติการของกลุมกอการรายท้ังอัล นุสราและไอซิสไมอยูใตบังคับของขอตกลงพักรบทั่ว
ประเทศซีเรียมาตั้งแตตน ฉะนั้น การที่รัสเซียชะลอเวลาตอบ จึงคงจะเพ่ือชวยใหฝายอาสสาด
สามารถยดึอาเล็ปโปไปไดเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเมืองน้ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับรัฐบาลอาสสาด 

เพื่อจะไดเคล่ือนพลไปประชิดดินแดนตุรกี อันเปนความตองการทางยุทธศาสตรของรัสเซียดวย 

เพราะรัสเซียประสงคท่ีจะมีกําลังประชิดภาคีนาโตจากเหนือถึงใต 

 ท่ีปรากฏชัดอีกประการหนึ่ง ไดแกภาพความเคล่ือนไหวในรายงานโดย Frederik 

Pleitgen ของ CNN ซึ่งมีโอกาสไดสัมภาษณพลตรี Igor Konashenkov แหงกองทัพบกรัสเซีย
ดวย อันแสดงวา ที่รัสเซียแถลงวามีการถอนทหารรัสเซีย “สวนใหญ” ออกจากซีเรีย เพราะเสร็จ
ส้ินภารกิจแลว น้ัน ความจริงที่เห็นไดประจักษชัด ก็คือรัสเซียยังคงกําลังทางอากาศไวมากกวา
ท่ีคิด และยังกระจายกําลังทางอากาศไปตามฐานบินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากลาตาเกีย โดยเฉพาะ
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อยางยิ่ง Attack Helicopter หลายฝูง และยังมีทหารบก ณ ฐานทัพใหมท่ี Palmyra ซึ่ง
ฝายรัฐบาล ดวยการสนับสนุนทางอากาศจากรัสเซีย ไดยึดคืนมาไดจากไอซิสเม่ือสัปดาหท่ีแลว 

และเพื่อจะสรางภาพวา รัสเซียไปอยูในซีเรีย ก็เพื่อชวยสงเสริมวัฒนธรรมอันจะชวยกลบเกล่ือน
การที่รัสเซียไดโจมตี soft targets ตาง ๆ เชนโรงพยาบาล รัสเซียไดใชการทูตสาธารณะ ดาน 

Soft Power โดยประธานาธิบดีปูตนิไดส่ังการให Berinsky Symphony Orchestra ไปเปดการ
แสดงในโคลิเซียมขางประตูชัยที่ Palmyra และมีการถายทอดสดทางโทรทัศนไปท่ัวรสัเซียและ
ระหวางประเทศเพราะสื่อของรัสเซียใชระบบเปดกวาง  วงดนตรีและไวทยากรเดียวกันนีเ้คยถูก
ใชไปแสดงท่ีเมืองหน่ึงในจอรเจียท่ีรัสเซียใชกําลังทหารยึดมาได (ในรายงานฉบับเดือนมีนาคม 

ซึ่งขาพเจาไดนําเสนอเรื่องการทูตสาธารณะ นั้น มีตอนหนึ่งซึ่งกลาวถึงทัศนะของผูสังเกตการณ
บางคน วาในระยะสองสามปที่ผานมานี้ วลาดิเมียร ปูตินไดแสดงใหเห็นวา ดวยการผสมผสาน
องคประกอบจากทั้งพลังแรงกับพลังนุมนวล ปูตินเปน “more artful player in the smart 

power game in pursuing his foreign policy objectives.”) จํานวนทหารบกรัสเซียที่เขาไป
ตั้งฐานตาง ๆ ในซีเรีย น้ัน ไมเคยเปนขาวมากอน ผูส่ือขาว ซีเอ็นเอ็น ประมาณวา มีจํานวน
หลายพันคน และไมมีการชี้แจงวา จะต้ังอยูในซีเรียนานเพียงใด โดยนอกจากทหารเหลาน้ี ยังมี
ยุทโธปกรณเพื่อการรบอีกมาก รวมทั้งฐานยิงตอสูอากาศยาน (ท้ังปนและจรวดจากพื้นสู
อากาศดวย) อยางไรก็ดี รายงานท่ีเขามาสักครูนี้ แจงวา จะมีการประชุมในเรื่องซีเรียกนัในวันที่ 
17 พฤษภาคม โดยเซอเก ลาฟรอฟ จะเขารวมดวย 

 ในที่สุด สมัชชาพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือ คร้ังท่ี 7 ซ่ึงประชุมมาต้ังแตวันที่ 
6 พฤษภาคม ศกน้ี อันเปนคร้ังแรกนับแตสมัยคิม อิล ซุง ในทศวรรษท่ี 1980 ไดเสร็จ
ส้ินลงเม่ือวานน้ี ท่ี 9 พฤษภาคม โดยไดประกาศสถาปนาใหผูนําสูงสุดวัย 33 ป เปน 
“ประธานพรรคแรงงาน” โดยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกกับจะพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียรใหมีสมรรถนะสูงย่ิงขึ้น เพื่อพรอมใชในการตอบโต หากมีการโจมตี โดย
ต้ังใจจะใหเกาหลีเหนือเปนรัฐที่ครองอาวุธนิวเคลียรรัฐหนึ่ง  ในระหวางการประชุมซ่ึง
มิไดเปดใหตางชาติรวมรับฟง เกาหลีเหนือไดขับใลผูส่ือขาว BBC และคณะออกนอก
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ประเทศ ดวยขอหาวาไดสงรายงานอันแสดงถึงความไมเตารพ (Disrespectful) ผูนํา
สูงสุด  แตการทดลองอาวุธนิวเคลียรท่ีปรากฏภาพถายจากดาวเทียมวามีความ
เคล่ือนไหวในบริเวณที่เคยใชทดลอง จนบัดนี้ ยังไมมีรายงานวา ไดมีการทดลองแต
อยางใด 

 ในวันที่ 10 พฤษภาคม วันนี้ “ทานประธานพรรค” ไดรับการแสดงความ “ชื่นชม” จาก
การเดินสวนสนามของทหารทุกเหลา และขบวนพาเหรดของประชาชนนับหม่ืน ตลอดจนการ
แปรอักษรแบบตาง ๆ ทําความปลาบปล้ืมใจใหแกผูนําสูงสุดอยางยิ่ง สมัชชาครั้งที่ 7 ไมปรากฏ
วามี “สหายระดับสูง” จากตางประเทศมารวมดวย แตประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ไดสงสารแสดง
ความยินดีไปยังคิม จอง อุน โดยมิไดมีสัญญาณใดวาความสัมพันธจะอบอุนเชนสมัยบิดาของ
ผูนําคนปจจบุัน 

 ในสหราชอาณาจักร การเลือกต้ัง Lord Mayor ของมหานครลอนดอน ซ่ึงจะรับ
ตําแหนงแทนนายบอริส จอหนสัน ซึ่งลาออกไปเพ่ือเปนหัวหนาในการรณรงคให
อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป  อันเปนการแขงขันกันระหวางนาย Goldsmith 
เศรษฐีจากพรรคอนุรักษนิยมกับนาย Sadiq Khan เช้ือสายปากีสถาน สังกัดพรรค
แรงงาน บิดาเปนคนขับรถบัส นับถือศาสนาอิสลาม ปรากฏผลวา นาย Khan ไดรับชัย
ชนะอยางงดงาม และดูจะเปนคร้ังแรกที่นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนเปนคนเชื้อ
สายเอเชียใตและนับถอืศาสนาอิสลาม อันสะทอนถึงความใจกวางของชาวลอนดอน 

 ในวันนี้ (ที่ 10 พฤษภาคม) นายกเทศมนตรีคนใหมเห็นวา นาย Donald Trump ผูสมัคร
แขงขันเปนประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐ คงไมรูจัก (Ignorant) ผูนับถือศาสนาอิสลามเทาใด 

และเปนหวงวา ทาทีตอตานอิสลามของเขาอาจนําภัยจากพวกหัวรุนแรงมาสูทั้งสหรัฐและ
อังกฤษ ซึ่งในฐานะนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน เขามีสวนในการดูแลตวามมั่นคงของ
มหานครดวย จึงจะตองสรางความเขาใจใหมากข้ึน 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับท่ี 2 

 ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการกอการรายในท่ีตาง ๆ และการปรับแผนวางกําลัง
หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเทาท่ีพอไดรับทราบมาจากแหลงตาง ๆ ในวันที่ 12  
13 14 และ 15  พฤษภาคม 2559— 

 1 เบลเย่ียม  ผลการสอบสวนเหตุการณกอการรายในกรุงบรัสเซลสโดย Cell ของไอซิส 

เมื่อวันท่ี 22  มีนาคม 2559 เริ่มดวยการวางระเบิดและระเบิดพลีชีพที่ทาอากาศยาน 

Zaventem และอีกประมาณ 1 ชั่วโมงตอมาเกิดระเบิดที่สถานีรถใตดิน Maalbeek โดยระเบิด
พลีชีพ 1 คน  อีกคนหน่ึงวางระเบิดและหนีไป  ลําดับเหตุการณของฝายปราบปรามแสดงวา
เมื่อเกิดเหตุระเบิดที่ทาอากาศยาน ทางการตํารวจไดส่ังปดสถานที่สําคัญตาง ๆ หลายแหง  ซึ่ง
รวมทั้งบริการขนสงมวลชนดวย แตอีเมลท่ีส่ังปดสถานีรถใตดินไปถึงผูคุมสถานี  4  นาที
หลังจากเกิดระเบิด ดวยสาเหตุท่ีผูสงไมทราบ Address ท่ีสถานี อันหมายความวา หลายชีวิต
ตองสูญเสียไปและอีกไมนอยตองไดรับบาดเจ็บ เพียงเพราะตํารวจหา E-Mail Address ไมได 
แมวาจะมีเวลาถึง 1 ชั่วโมง และยิ่งกวาน้ัน ตํารวจเบลเยี่ยมมิไดมีแผนสํารอง เชนการสงกําลัง
ไปปองกันเหตุรายและ/หรือใชกําลังตํารวจไปประจําการที่สถานี  เพราะเม่ือชัดเจนแลววา เกิด
การกอการรายคร้ังใหญข้ึนในกรุงบรัสเซลส  เจาหนาท่ีฝายความม่ันคงควรจะดําเนินการ
ปกปองกับแจงเตือนจุดเส่ียงภัยทั้งหลาย รวมทั้งบริการขนสงมวลชน  ในทันที เพราะขณะน้ัน 

ระดับการระวังภัยอยูในระดับ 3 และไมนานตอมา ก็ไดข้ึนเปนข้ันสูงสุดท่ีระดับ 4   ตามรายงาน
ทํานองเดียวกันซึ่งเกิดกอนหนาน้ัน  ขอความเวียนแจงที่สงไปตามดานตาง ๆ ระหวางกรุงปารีส
กับกรุงบรัสเซลส เกี่ยวกับผูกอการราย ซึ่งในกรณีน้ันหมายถึงบุคคลที่ทราบตอมาวาไดแกนาย 

Salah Abdeslam  เม่ือคืนวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 (2558) ก็ไปถึงดานดังกลาวไม
ทันกาล อันนับเปนกรณท่ีีแปลกมาก เพราะหลังจากที่นายอับเดสซาลามหลบหนีจากทีเ่กิด
เหตุรายครั้งใหญในกรุงปารีสแลว และไปพบกับเพื่อนท่ีนํารถมารับเขานั้น ท้ังคูมิไดเดินทางออก
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จากเขต 18 ของกรุงปารีส มุงหนาไปสูกรุงบรัสเซลสในทันที เพราะจะดวยเหตุใดไมทราบ 

Abdeslam ขอใหเพื่อนเขาขับรถวนเวียนอยูในกรุงปารีสถึง 2 ชั่วโมง กอนบายหนาไปทางกรุง
บรัสเซลส ตํารวจท่ีดานสอบถามชื่อคนขับและดูเขาไปในรถแลวไมติดใจ จึงปลอยใหผานไปยัง
กรุงบรัสเซลสได เพราะความบกพรองของฝายปฏิบัติการดังกลาว ตํารวจเบลเย่ียมตองใชเวลา
ถึง 4 เดือนจึงจับกุมนายอับเดสซาลามซึ่งไปหลบซอนอยูในกรุงบรัสเซลสนั่นเองไดดวย
หลักฐานเชนลายนิ้วมือและดีเอ็นเอที่ฝายฝร่ังเศสประสานใหมา  และขณะนี้อัยการเบลเย่ียมได
สงเขาไปดําเนินคดีที่ฝรั่งเศส  ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานหลายฉบับกอนหนาน้ี 

 2  กระบวนการทางกฎหมายของเบลเย่ียมเปดโอกาสใหบรรดาผูจัดหาคนไปเขาพวก 

(Recruiters) สามารถเคล่ือนไหวไดโดยเสรีในกรุงบรัสเซลส เพราะบรรดา Jihadists เหลาน้ี แม
จะถูกจับและตองขังแลว ก็ยังไดรับการปลอยตัว ในระหวางอุทธรณ ทําใหพวกน้ีสามารถจัดหา
คนไปเขาพวก อันเปนประสบการณท่ีนาสลดใจมากของมารดาคนหน่ึงซึ่งลูกชายหายไป และ
ทราบตอมาวา ลูกชายถูกฝกสอนใหเปนผูมีความคิดสุดโตงและสมัครใจไปรวมรบกับไอซิสใน
ซีเรีย อีกระยะหนึ่งตอมา มีโทรศัพทมาถึงเธอ เพื่อแจงส้ัน ๆ วา ลูกชายไดเสียชีวิตแลวในการ
ตอสู โดยการกลาวตามแบบของพวกหัวรุนแรงวา “ไดเปนผูสละชีพเพ่ือความเช่ือหรือ Martyr” 

อัยการสหพันธเบลเยี่ยมยืนยันวา การปลอยตัวผูตองหาในระหวางอุทธรณเปนกระบวนการ
ตามปกติของกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเบลเยี่ยม 

 3  หลังจากที่ไดถูกกดดันจากการโจมตีท้ังทางอากาศและทางบกมาเปนเดือน กลุมรัฐ
อิสลามหรือไอซิล ซึ่งตองยายฐานท่ีตัง้ในเมือง Raqqa ในซีเรีย อันไอเอสประกาศวาเปนเมือง
หลวงของพวกตน หลายตอหลายคร้ัง และมีขาววา กําลังบางสวนไดยายไปยังดินแดนอ่ืน ซึ่ง
ขาพเจาเองเขาใจวาเปนลิเบีย ตอมาเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม ศกน้ี รายงานขาวซึ่งมีมา
เหมือนกันจาก บีบีซี  ซีเอ็นเอ็น และอัลจาซีรา แจงวาไอเอสไดประกาศสภาวะฉุกเฉิน (State of 

Emergency) ในเมือง Raqqa กาวตอไปจะเปนเชนไรยังไมอาจกลาวไดชัดในชั้นนี้ แตจากการ
แถลงขาวของพันเอก Steve Warren โฆษกของพันธมิตรตอตานไอซิล ในระยะหลังมาน้ี พอ
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รูสึกไดวา กําลังพลของ”ไอซิล” เร่ิมหวั่นเกรงภัยคุกคามจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ 

ฝรั่งเศส และพันธมิตรตอตานไอซิลมากข้ึน จึงแยกกําลังกันหาที่อันพอจะหลบภัยจากการโจมตี
ทางอากาศได ยิ่งกวาน้ัน ทางพันธมิตรและกองกําลังภาคพื้นดินอันประกอบดวย Syrian 

Democratic Force และ Syrian Arab Coalition ก็ไดเคล่ือนพลเพ่ือรุกรบไอซิล ในรัคกา และ
นอกจากนั้นยังมีหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอีก 250 คน ซึ่งประธานาธิบดีโอบามา
ประกาศในระหวางการเยือนเยอรมนี วาจะมา Advise and assist กองกําลังทองถิ่นในซีเรีย 

โดยจะมีอาวุธ “เพื่อปองกันตน” แตจะมีเฮลิคอปเตอรอปาเชชวยในภารกิจดังกลาว ซึ่งน่ีเปน
คร้ังแรกท่ีขาพเจาไดทราบความเคล่ือนไหวของ U.S. SOF ในซีเรีย นับแตการประกาศของโอ
บามา สวนพันเอก Steve Warren น้ัน ไดกลาวดวยวา ฝายสหรัฐคิดวา Abu Bakr  Al-

Baghdadi หัวหนาใหญของไอซิล ก็คงหลบซอนอยูในอาณาบริเวณนครรัคกาหรือแถบนั้น และ
วา หากคนหาพบและถูกจับตัวไดหรือถูกสังหาร ก็มิไดหมายถึงการลมสลายของไอซิลเพราะยัง
มีระดับหัวหนาคนอ่ืน ซึ่งคงจะมารับตําแหนงแทน  ในสวนท่ีเก่ียวกับอิรัก นั้น การกอเหตุราย ใน
ระยะหลัง ๆ มานี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริเวณกรุงแบกแดด เมืองหลวงของอิรัก ไดใชคนหรือ
สองคนจุดระเบิดพลีชีพตอ soft targets อันไดแกรานคาปลีก ตลาดสด สนามกีฬาเด็ก ของ
พลเมืองชาวเชีย ในสองสามวันมาน้ี เกิดเหตุเชนวาแทบทุกวัน ทําใหมีผูเสียชีวิตไปแลว
ประมาณ 100+ ที่ไอซิสตองทําเชนนี้ เพราะเมืองใหญหลายแหง เชนรามาดี บายจี แฟลลูจาถูก
อิรักยึดคืนไปแลว สวนเมืองตามเสนทางไปสูนครโมซูลในภาคเหนือ  ก็กําลังจะถูกลอม แตเม่ือ
คืนวันที่ 14 หรือรุงเชาวันท่ี 15 พฤษภาคม กําลังจํานวนหนึ่งของฝายไอซิลไดบุกเขาโจมตีและ
เผาโรงงานผลิตแกสหุงตมทางเหนือของกรุงแบกแดด ทําใหเกิดเพลิงไหมท้ังโรงงานและแท็งค
เก็บอีก 2-3 แท็งค อันเปนsoft targets เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 

24 คน ลาสุด ทหารอิรักสามารถควบคุมสถานการณไดแลว  แตผูไดรับผลกระทบโดยตรงไดแก
ประชาชนทีจ่ําตองใชแกสหุงตม  หางออกไป ท่ีจังหวัดอันบาร ทหารอิรักไดปะทะกับฝายไอซิล 

ฝายอิรักฆานักรบไอซิลได 10 คน  ในภาพรวม ประธานาธิบดีโอบามาและนายแอชตัน คาร
เตอร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเคยแถลงวา พันธมิตรตอตานไอซิลสามารถยึดดินแดน
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คืนมาไดแลวรอยละ 40 แต Susan Rice ที่ปรึกษาฝายความม่ันคงของสหรัฐแจงในรายการ
ของ Fareed Zakaria “GPS” เมื่อวันอาทิตย ที่ 15 พฤษภาคม วาดินแดนที่สามารถยึดคืนมา
ไดไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งเปนท่ีทราบกันวา ขณะน้ี เปนการยากสําหรับฝายไอซิลท่ีจะครอง
ดินแดนที่เคยยึดได เพราะตองใชกําลังพลจํานวนมาก และตองมีเครือขายสนับสนุนและโลจิ
สติคสหรือระบบการสงกําลังบํารุงท่ีสะดวกและเพียงพอ แตพลวัตของการสูรบในปจจุบันไม
อํานวยใหไอซิลเทาใด ในวันอาทิตยนี้เชนกัน ทหารฝายรัฐบาลซีเรียสามารถยึดโรงพยาบาลที่
เมือง Deir Ezzor ทางภาคเหนือคอนไปทางตะวันออกของซีเรีย ไดจากไอซิล และในวันเดียวกัน
น้ี  ออสเตรเลียแถลงขาววา เจาหนาท่ีจับกุมชาวออสเตรเลียได 5 คน ขณะกําลังจะเดินทางโดย
ทางเรือไปรวมกับไอซิล รายงานขาวมิไดใหรายละเอียด เชนเชื้อชาติและศาสนาของผูตองสงสัย
ท่ีจับได ตลอดจนจุดหมายปลายทางท่ีพวกเขาจะเดินทางไป  สวนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมใหขาววา ท้ัง 5 ไดวางแผนจะกอการรายในอินโดนีเซียและฟลิปปนส ฝายตอตานการ
กอการรายไดเฝาติดตามความเคล่ือนไหวของพวกนี้มาตลอด เม่ือเขาเริ่มจะเดินทาง จึงเขา
จับกุม และจะดําเนินคดีตามกระบวนการ ซึ่งเปนท่ีคาดการณวา หากศาลพิพากษาวามี
ความผิด ดวยเจตนาทีจ่ะไปรวมกับขบวนการกอการรายสากล อาจตองโทษตลอดชีวิตได 

 4  รัฐบาลเบลเยี่ยมเปดเผยขาววา ต้ังแตเม่ือคืนวันท่ี 13 พฤษภาคม เคร่ืองบินรบของ
เบลเยี่ยมไดเขารวมในการโจมตีท้ิงระเบิดไอซิสเชนเดียวกับกําลังทางอากาศของ Anti ISIL 

Coalition เปนครั้งแรก และจะรวมปฏิบัติการทางอากาศกับพันธมิตรตอไป ในระยะใกลเคียง
กัน รายงานขาวจากซีเอ็นเอ็น และบีบีซี แจงวา สหรัฐ โดยความเห็นชอบของประธานาธิบดีโอ
บามา ไดสงหนวยปฏิบัตกิารพิเศษ ไปในลิเบีย โซมาเลีย (60 คน)  เยเม็นและบริเวณใกลกับ
แอฟริกาใต เขาใจวา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการขาว เพื่อชวยใหพันธมิตรตอตานไอซิส
ในลิเบีย และชวยซาอุดิ อาระเบียและรัฐบาลเยเม็นในการสกัดการแผอํานาจของท้ังไอซิส 

และอัลไคดาในคาบสมุทรอะเรเบ้ียน (AQAP) ท้ังหมดมีจํานวนไมมากนัก ตามแบบท่ีใชในอิรัก
และซีเรีย ประธานาธิบดีโอบามาช้ีแจงวา การตัดสินใจเพิ่มหรือลดจํานวนทหารหนวย
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ปฏิบัติการพิเศษเหลานี้ เปนอํานาจของประธานาธิบดีคนใหมที่จะมารับตําแหนงในตอนตนป 
ค.ศ. 2017 

 5  ฮามซา บิน-ลาเด็น (Hamza bin Laden) บุตรชายอายุประมาณ 24 ปของโอซามา
ไดออกวิดิโอและบันทึกเสียง ประกาศใหบรรดาญิฮาดิสตทั้งหลายรวมกําลังกันเพื่อจะโจมตี
สหรัฐและอิสราเอลใหสาสมกับเพื่อคืนดินแดนใหแกปาเลสไตน   ฮามซาเปนบุตรคนหนึ่งในลูก 

ๆ 11 คนของโอซามา แตมิไดอยูในบานพักในปากีสถานขณะที่หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐ
ใชเฮลิคอปเตอรบุกเขาไปสังหารโอซามา บิน-ลาเด็น ตามคําส่ังของประธานาธิบดีโอบามา บุตร
คนน้ี ซึ่งไดฉายาวา เปน “Crown Prince” ของบิน-ลาเด็น ไดเร่ิมแสดงบทบาทชั้นนําของ
ขบวนการอัลไคดาที่กําลังขยายกําลังพลขึ้นหลังจากท่ีถูกไอซลิกลบบารมีและมีบทบาท
บอยคร้ังมากกับเครือขายที่กวางกวา โดยอาจจะปลูกฝงอนุชนรุนใหม เพราะชนชั้นนําของ
ขบวนการถูกสหรัฐสังหารไปเปนจํานวนไมนอย อันเปนประสบการณคลายคลึงกับไอซิลที่ตอง
พึ่งนักรบรุนใหมมากข้ึนในปจจุบนั 

 6  กลุม Hezbollah หรือขบวนการอิสลามิสตเชียเลบานอนแถลงขาวเมื่อวันศุกร ท่ี 13 

พฤษภาคม 2559 วา Mustafa  Amine Badreddine ผูบัญชาการทหารสูงสุดของเฮซบอลลาห
เสียชีวิตจากกระสุนปนใหญ ซึ่ง “กลุม Takfiri ระดมยิงมายังเขาท่ีฐานทัพหนึ่งของกลุมใกลทา
อากาศยานระหวางประเทศดามัสกัส” Takfiri หมายถึงนักรบท่ีเชื่อวาสังคมมุสลิมไดแปรเปล่ียน
เปนพวกที่ไมนับถืออิสลามอีกแลว บาเดร็ดดินเกิดเม่ือป ค.ศ. 1961 เปนกําลังสําคัญของ
ขบวนการ โดยเปนลูกพ่ีลูกนองและนองเขยของ Imad Mughniyeh ซึ่งเปนผูบัญชาการทหาร
จนถูกสังหารดวย car bomb ท่ีกรุงดามัสกัสเม่ือ ค.ศ. 2008 ตามรายงานขาวกรองของ 
Canadian Security Intelligence Service (CSIS) ซึ่งไดสอบปากคําสมาชิกขบวนการเฮซบอล
ลาห   Badreddine  นาเกรงขามกวา Mughniyeh ซึ่งเปน “ครูสอนการกอการราย” ใหเขา ท้ังคู
ไดรวมกันโจมตีคายพักของนาวิกโยธินสหรัฐในกรุงเบรุต เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 1983 ทําให
ฝายสหรัฐถูกฆาตายไป 241 คน  Badreddine ไดอยูใน Shura Council ของขบวนการอันเปน
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ตําแหนงสําคัญและเปนที่ปรึกษาของหัวหนาใหญคือ Hassan Nasrallah  รัฐบาลเลบานอนต้ัง
ขอหาวา บาเดร็ดดินเปนตัวการในการลอบสังหารนาย Rafik Hariri อดีตนายกรัฐมนตรี
เลบานอนท่ีกรุงเบรุตในป ค.ศ. 2005 ขบวนการเฮซบอลลาหไดรับการจัดต้ังข้ึนในชวงที่
อิสราเอลไดเขามายึดครองเลบานอนในตนทศวรรษ 1980 โดยไดเรียกรองใหลบลางอิสราเอล 

คณะตุลาการพิเศษสําหรับเลบานอนที่กรุงเฮก ไดต้ังขอหาและใหรายละเอียดเก่ียวกับบทบาท
ของบาเดร็ดดินในการวางระเบิดที่คูเวตในป ค.ศ. 1983 โดยมีเปาอันไดแกสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐและฝร่ังเศสและที่ต้ังอ่ืน ๆ โดยเจาหนาที่ 6 คนถูกฆา ซึ่งคณะตุลาการพิเศษไดตัดสินให
ประหารชีวิตเขา แตเขาสามารถแหกคุกไปได ในป ค.ศ. 2011 อิหรานไดขอใหเฮซบอลลาหไป
ชวยรัฐบาลของบารชา อัล อาสสาด ในสงครามกลางเมืองในซีเรีย ซึ่งทหารเฮซบอลลาหหลาย
พันคนไดไปชวยรบ ภายใตการบัญชาการของบาเดร็ดดิน ทําใหขบวนการนี้เปนศัตรูในสายตา
ของกลุมตอตานอาสสาดหลายกลุม อันรวมถึงไอเอส และแนว อัล นุสราดวย ผูดําเนินรายการ
ภาคภาษาอาระบิคของบีบีซี ต้ังขอสังเกตวา บาเดร็ดดินสะสมศัตรูไวมาก จึงนาคิดวา ปนใหญ
จากฝายใดแนท่ียิงไปถูกเขาอยางแมนยํา “และเขาเทาน้ัน เพราะมิไดปลิดชีวิตคนอ่ืนเทาท่ีมี
ขาวมาจนบัดนี้” อันเปนการต้ังปญหาวา ใครแนเปนผูสังหารเขาและใชอาวุธประเภทใด 

 7  ความโหดเหี้ยมของกลุมกอการราย โบโกฮาราม (Boko Haram)  ที่เริ่มการกอการ
รายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย โดยกอนหนานี้มิไดมีการปราบปรามไดอยาง
จริงจัง กลุมน้ีจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยไดไปกอเหตุในประเทศเพื่อนบานของไนจีเรีย อาทิ
ชาด นิเจร คาเมรูนและไดแสดงความสวามิภักด์ิตออัล-บั๊คดาด้ี หัวหนาใหญของกลุมไอซิส การ
ท่ีกลุมนี้ไดจับตัวเด็กสาวนักเรียนไปประมาณ 200 คน ท่ัวโลกจึงไดเรียกรองให Chibok Girls 

ไดรับการปลอยตัว ซึ่งยังไมเปนผลจนบัดน้ี เด็กสาวจากกลุมอ่ืน ๆ หลายคนถูกสงไปเปนระเบิด
พลีชีพในท่ีตาง ๆ ประธานาธิบดีบูฮารีเห็นวา โบโก ฮาราม มิใชกลุมทองถิ่นในไนจีเรีย แตจะ
เปนภัยคุกคามในระหวางประเทศตอไป เพราะคนจํานวนไมนอยกวา 20,000 คนถูกโบโก ฮา
รามสังหารอยางโหดเหี้ยม เยาวชนทั้งชายและหญิงถูกบังคับใหฝกการฆาคนและใชอาวุธ
สงคราม   ในทันทท่ีีประธานาธิบดีบูฮารีเดินทางกลับจากกรุงลอนดอน ซึ่งมีการประชุมระดับ
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สุดยอดเร่ืองการปราบปรามคอรรับชั่น ซึ่งเขายอมรับอยางเปดเผยวาการที่มีคนไดยินนายเดวิด 

คาเมรอนกราบบังคมทูลสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 เปนการภายในวา อัฟกานิสถาน
และไนจีเรียมีการคอรรับชั่นมากท่ีสุด น้ัน เขาขอปกปองนายกรัฐมนตรีอังกฤษวา เขาไดพูดตาม
ความเปนจริง สวนในไนจีเรีย น้ัน แมงบประมาณในการปราบปรามโบโก ฮารามก็ถูกโกงกินกัน  

เมื่อเดินทางกลับถึงไนจีเรีย ประธานาธิบดีบูฮารีจึงไดจัดการประชุมสุดยอด  เพ่ือตอสูกับการกอ
การรายโบโก ฮารามหรือ Regional Security Summit ขึ้นท่ีกรุงอาบูจา เร่ิมแตในวันที่ 14 

พฤษภาคมและมีตอมาในวันอาทิตย  ซึ่งประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองด แหงฝรั่งเศส นาย 

Anthony Blinken รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ นาย Phillip Hammond 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอังกฤษ  ผูแทนสหประชาชาติ และผูนําประเทศ
แอฟริกา ไดไปรวมดวย ประธานาธิบดีบูฮารีย้ําวา ภัยคุกคามจากโบโก ฮารามยังมีอยูมาก และ
จะปราบปรามไดดวยความรวมมือระหวางไนจีเรียกับนานาชาติ ฝรั่งเศส ซึ่งกังวลกับปญหาการ
กอการรายท่ีเกิดในประเทศแอฟริกาท่ีใชภาษาฝร่ังเศสต้ังแตปท่ีแลว พรอมท่ีจะรวมมือกับ
ประเทศตาง ๆ เพื่อทําลายลางกลุมเชนโบโก ฮารามอยางจริงจัง รวมทั้งการตอสูกับแดช (ไอ
ซิส) ดวย เพราะเช่ือมโยงกันอยู อังกฤษไดสนับสนุนดวยความชวยเหลือ 40 ลานปอนดในชั้นนี้  
สหรัฐจะรวมมือกับไนจีเรยีในหลายรูปแบบ เพราะไดเคยใหมาแลว แตเมื่อบัดนี้ ทราบแลววา 

ไนจีเรียเอาจริงกับปญหาน้ี จึงจะสนับสนุนความพยายามตอไป เพราะถึงแมจะเคยใหความ
รวมมือในการปราบปรามมาบางแลว แตการท่ีโบโก ฮารามเชื่อมโยงกับไอซิสและแผลงมาใน
แอฟริกา ซึ่งก็มีขบวนการกอการรายอ่ืน ๆ ขยายตัวอยูดวย จึงตองปรับแผนการตอตานใหทัน
กับกลยุทธของกลุมกอการรายเหลาน้ี  ประธานาธิบดีออลลองดกลาววา ปฏิบัติการตอตานโบ
โก ฮารามในระยะหลังนี้ไดผลกาวหนาดี แตชาวโลกตองทํางานหนักกวานี ้

 รายงานขาวท่ีไดรับเม่ือวันเสาร ที่ 14 พฤษภาคม แจงวาพระชาวพุทธ วัย 70 ป หน่ึงรูป 

ซึ่งจําวัตรอยูท่ีเมืองในบังกลาเทศใกลชายแดนเมียนมารไดถูกสังหารอยางโหดราย ในชั้นน้ียัง
ไมทราบวา ผูท่ีสังหารเปนใครหรือกลุมใด โดยที่ไมคิดวา พระอาวุโสรูปน้ันถูกฆาเพราะกลุมกอ
การราย และโดยท่ีอยากแนะนํา ออท และเจาหนาท่ีในสถานเอกอัครราชทูตใหหลีกเล่ียงการ



21 
 

แสดงออกในทุกรูปแบบเกี่ยวกับขาวขางตน และในระหวางน้ีขอใหทุกคนละเวนจากการทํา
พิธีกรรมทางศาสนาในทางสาธารณะไวกอน หากมีความคืบหนาประการใด ก็จะนําเสนอมา
เพื่อทราบเพ่ิมเติม ตามขาวท่ีไดรับในวันอาทิตย ทราบเพียงวา ทางการบังกลาเทศไดจับกุมผูท่ี
สังหาร blogger คนหนึ่งเม่ือเดือนที่แลว กับกอนหนานี้ ไดจับกุมหัวหนาพรรคและพวกอีก
จํานวนหนึ่ง ไมทราบแนวาดวยขอหาใด  

 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับท่ี 3 เพ่ิมเติม 

 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ท่ี 2 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงมีพระบรมราช
โองการเปดสมัยประชุมรัฐสภา (State Opening of Parliament)  เม่ือประมาณ 11.30 น. 
วันน้ี ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ในพระราชพิธีตามประเพณีสืบตอกันมาต้ังแตป 
ค.ศ. 1536 ซ่ึงถือวาเปนตนแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข โดยมีรัฐสภาเปนสถาบันหลัก (Parliamentary Democracy) 

 ตามแบบของอังกฤษ ซ่ึงถือวากษัตริยอยูเหนือการเมือง กระแสพระราชดํารัส
จึงเปนตามที่รัฐบาลราง ซ่ึงสาระสําคัญมักจะไดแกแผนการดําเนินงานของรัฐบาลและ
งานดานนิติบัญญัติในรอบป กลาวอีกนัยหน่ึง เปนการกําหนดระเบียบวาระสําคัญของ
รัฐบาล 

 สําหรับในปน้ี มาตรการท่ีจะมีการพิจารณารางนิติบัญญัติมีอยูรวม 21 ฉบับดวยกัน อัน
เปนเร่ืองภายในของอังกฤษ ดังเชนการปฏิรูประบบเรือนจําครั้งใหญที่สุดในอังกฤษและเวลส
ตั้งแตรัชสมัยพระนางเจาวิคตอเรีย ซึ่งรายงานฉบับน้ีจะไมกลาวถึง เพราะในอีก 35 วันนับจาก
วันที่ทํารายงานน้ี (20 พฤษภาคม 2559) ก็จะถึงกําหนดวันลงประชามติวา อังกฤษจะคงอยูใน
สหภาพยุโรปหรือจะถอนตัว ซึ่งในใบลงประชามติ จะเปนการเลือกระหวาง REMAIN และ 

LEAVE และโดยที่เปนประเด็นทางการเมือง ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ กระแสพระราช
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ดํารัสจึงกลาวถึงเพียงส้ัน ๆ วา การท่ี “รัฐบาลในพระองคจะจัดใหมีการลงประชามติวาดวย
สมาชิกภาพในสหภาพยุโรป” และเพื่อจะเปนหลักประกันแกผูท่ีจะออกเสียงลงประชามติกอน
หนาท่ีจะถึงวันที่กําหนด อันไดแกวันท่ี 23 มิถุนายน ศกน้ี จึงทรงกลาวเสริมวา “My ministers 

will uphold the sovereignty of Parliament and the primacy of the House of Commons.” 

 ฝายท่ีตองการใหออกจากสมาชิกภาพวิจารณรัฐบาลวา ผิดสัญญาท่ีไมมีรางกฏหมาย
วาดวยอํานาจอธิปไตย (Sovereignty bill) ตามที่ไดกลาวไวกอนสมัยประชุม 

 จุดยืนของฝายตาง ๆ ในเร่ืองสหภาพยุโรป ซึ่งเดิมทีที่เปนประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป
มิไดเกิดความแตกแยกทางความคิดระหวางสองฝายภายในวงการเมืองของอังกฤษเทาใดนัก 

เพราะอังกฤษยังมิไดเขาเปนสมาชิกจนหลายปตอมา  แตเม่ือจะเขา  บุคคลชั้นนําท่ีขวางถึงข้ัน
ใชสิทธิยับยั้ง ไดแกประธานาธิบดีชารลส เดอโกลลแหงฝรั่งเศส เนื่องดวยความไมไววางใจ
ความสัมพันธใกลชิดกันอยางมากระหวางอังกฤษกับสหรัฐ หลังจากท่ีหมดยุคของเดอโกลลไป
แลว และไดมีการกระชับความรวมมือสวนภูมิภาคหรือ An ever closer union2  ในรูปแบบของ
สนธิสัญญามาสตริคท (The Treaty of Maastricht) ในป ค.ศ. 1991 อันนําไปสูการแปรสภาพ
ของประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรปเปนสหภาพยุโรปครอบคลุมภาคสวนตาง ๆ ยิ่งกวาภาค
เศรษฐกิจ จึงตองมีการเจรจาในดานตาง ๆ เชนดานการเมือง การสังคม วิเทศสัมพันธ การ
แรงงาน ฯลฯ  (ดังท่ีไดกลาวถึงในรายงานฯเดือนกุมภาพันธ ศกน้ี หนา 27-30) ในระยะ นั้น จึง
มีกระแสของฝายท่ีตองการอยูกับยุโรปตอไปดวยเง่ือนไขยกเวนบางประการเรียกวา 

EUROPHILE กับฝายท่ีไมนิยมยุโรปในฉายา EUROSCEPTIC ตอมาจํานวนผูที่ไมนิยมการ
รวมกับยุโรปเพ่ิมมากข้ึน ดวยการเรียกรองใหอังกฤษออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป อัน
เปนประเด็นทางการเมืองในการเลือกตั้งท่ัวไปในอังกฤษเมื่อปท่ีแลว ซึ่งปรากฏผลวา พรรค
อนุรักษนิยม ภายใตการนําของนายเดวิด แคเมรอน ไดชัยชนะอยางเด็ดขาด สามารถต้ังรัฐบาล

                                                            
2 เปนความปรารถนาด้ังเดิมอันระบุไวในวรรคแรกของสนธิสัญญากรุงโรมเม่ือ 25 มีนาคม ป ค.ศ. 1957  จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจแหง
ยุโรปขึ้น กลาวคือ “DETERMINED to establish the foundations of an ever closer union among the European 

peoples” 
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ไดเพียงพรรคเดียวแทนรฐับาลผสมเชนกอนเลือกตั้ง หัวหนาพรรคหลายคน เชนพรรคแรงงาน 

อันไดแกนายเดวิด มิลิแบนด กับพรรค UKIP หรือ UK Independence Party ภายใตการนํา
ของนาย Nigel Farage พายแพและไดคะแนนลดลงในการเลือกต้ัง ฝายท่ีถูกโจมตีอยางหนัก
ไดแกสํานักตาง ๆ ท่ีทําโพล เพราะทํานายผลลวงหนาผิดอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวงน้ัน คาด
วา การลงประชามติในเรื่องสหภาพยุโรปจะมีข้ึนในป ค.ศ. 2017 แตเม่ือตนปน้ี นายเดวิด แคเม
รอน ไดไปเจรจากับสหภาพยุโรปในระดับสูง ดังปรากฏในรายงานท่ีอางถึงขางตน กําหนดการ
ลงประชามติจึงรนวันข้ึนมาเปน 23 มิถุนายน ศกน้ี ฝายท่ีเรียกรองใหออกจึงไดฉายาวา 

BREXIT อันเปนการเลียนถอยคําทํานองความเปนไปไดท่ีกรีซ ซึ่งเม่ือปที่แลว ตองเจรจาขอ
ความชวยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรปงวดท่ี 3 หรือ 3rd Bailout  อาจจําเปนตองออกจาก
สมาชิกภาพของสหภาพยุโรป  จึงเกิดศัพท GREXIT ข้ึน แตในท่ีสุด ก็มิไดเปนไปตามนัน้ แม
สถานการณยังยุงยากอยูมากก็ตาม  อยางไรก็ดี ปญหาการจะคงอยูหรือถอนตัวจากยุโรปไม
อาจจะแบงไดชัดตามเสนแบงพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรอังกฤษขณะน้ี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพรรคอนุรักษนิยม หรือพรรครัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝาย REMAIN ที่นายเดวิด แคเมรอน เปน
แกนนํา และฝาย LEAVE ท่ีนายบอริส จอหนสัน อดีตนายกเทศมนตรีนครลอนดอนจากพรรค
รัฐบาลและดูตองการจะชิงเขาเปนนายกรัฐมนตรี หากเสียงขางมากใหออก ประกาศจะเปน
ผูนําในการรณรงค เพื่อใหออกจากสหภาพยุโรป สวนพรรคแรงงานและพรรคสก็อตติชแหงชาติ
ซึ่งมีนางNicola Sturgeon เปนหัวหนาและไดรับเลือกตั้งดวยเสียงขางมากในสก็อตแลนดเกือบ
ท้ังหมด ทําใหพรรคแรงงานไดเพียงท่ีนั่งเดียว ตองการใหอยูตอ แมนายเจเรมี คอรบิน หัวหนา
คนใหมและเปนผูนิยมระบบรีพับลิกัน จะวิจารณวา การเจรจาระหวางแคเมรอนกับระดับสูง
ของสหภาพยุโรป มิไดครอบคลุมประเด็นอ่ืน ๆ ที่เขาตองการ  แตเขามิไดไปไกลถึงกับจะ
ตอตานการคงอยูกับสหภาพยุโรปตอไป  

 เม่ือวันศุกร ที่ 19 ตอรุงเชาของวันเสาร ที่ 20 กุมภาพันธ นายกรัฐมนตรีเดวิด 
แคเมรอนเสร็จส้ินการเจรจากับสหภาพยุโรป ดวยเงื่อนไขท่ีเขาแถลงวาจะทําให
อังกฤษมีสถานะพืเศษในสหภาพ (Special Status)  ขอตกลงดังกลาวนี้ไดรับความ
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เห็นชอบจากสมาชิกท้ัง 28 ประเทศ หรือเปนเอกฉันท  โดยไดรับการพิจารณาใน
คณะรัฐมนตรีที่กรุงลอนดอนในวันเสารทันที  กอนหนาน้ัน นายเดวิด แคเมรอน
กลาวถึงความรูสึกสวนตัววาความตกลงท่ีเพิ่งไดมาน้ัน จะทําใหอังกฤษ “ปลอดภัยกวา
และเขมแข็งมากข้ึน” หากจะอยูรวมกับสหภาพยุโรปตอไป และวา “I don’t love 
Brussels. I love Britain” โดยเนนวา การอยูตอจะเปนทางใหอังกฤษได “the best of 
both worlds.” 

 เสียงท่ีไมเห็นดวยกับนายกรัฐมนตรีมาจากในคณะรัฐมนตรีเอง คนแรกไดแก 
นาย Michael Gove รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม แมเขาจะยอมรับวา “ปวดใจที่
ตองเห็นตางจาก” นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอีกสองคนที่อาจจะชวงชิงความเปนหัวหนา
พรรคอนุรักษนิยมในโอกาสตอไป คือ Theresa May รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และ George Osborne รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เห็นดวย
กับการที่จะอยูกับสหภาพยุโรปตอไป เชนเดียวกับ Nicola Sturgeon หัวหนาพรรคส
ก็อตติชแหงชาติ สมาชิกพรรคอนุรักษนิยมท่ีมีอิทธิพลมากคนหน่ึงและค้ังใจจะแขง
เปนหัวหนาพรรคตอไป แมจะสงวนทาทีในตอนแรก แตตอมาไดประกาศเปนหัวหนา
ในการรณรงคใหฝาย BREXIT ไดแกนาย Boris Johnson นายกเทศมนตรีนคร
ลอนดอน ท่ีกอนหนาน้ี ขาพเจาไดกลาวแลววา นาย Stanley Johnson บิดาของเขา ซ่ึง
เปนประธานคณะกรรมาธิการดานส่ิงแวดลอมในรัฐสภายุโรป ไมเห็นดวยและไมทราบ
ความเห็นของนายจอหนสันมากอน อยางไรก็ดี นายบอริสพนจากตําแหนง
นายกเทศมนตรีเพราะเขามิไดสมัครรับเลือกต้ังในวาระที่สาม ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 
5 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ซ่ึงตําแหนงน้ี ตกเปนของนาย Sadiq Khan จากพรรคแรงงาน 
เช้ือสายปากีสถานและเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงชนะการเลือกต้ังในวันดังกลาว
ดวยคะแนนเสียงสนับสนุนอยางงดงาม นายขานสนับสนุนการ REMAIN เชนเดียวกับ
สมาชิกอ่ืนของพรรคแรงงาน  ฝายตอตานสมาชิกภาพของ EU ในวงการพรรค
การเมืองไดแก UK Independence Party นําโดยนาย Nigel Farage 

 ขอตกลงที่นายเดวิด แคเมรอน เจรจาแบบ “หามรุงหามคํ่า” กับผูนํา EU ที่กรุง
บรัสเซลส และเม่ือตกลงกันไดแลว ทั้งหมด 27 ประเทศก็หวังวา อังกฤษจะคงอยูรวม
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สหภาพกันตอไป นั้น มีสาระสําคัญที่จะปกปองมิใหอังกฤษตองรวมใน An ever closer 
union อันแปรสภาพของ EU ใหทรงอํานาจเหนือรัฐ (Supranational)  ย้ําใหชัดวา
อังกฤษจะไมใชเงินตราสกุลยูโรเชนท่ีสมาชิก EU 19 ประเทศใชรวมกัน และจะปกปอง
ผลประโยชนของอังกฤษ (ที่ชอบธรรม) กับกํากัดคาใชจายจากงบสวัสดิการของ
อังกฤษมิใหไปสูผูอพยพจากประเทศสมาชิก EU อ่ืน ๆ 

 กลุมแรก ๆ ที่สนับสนุนใหอังกฤษคงอยูกับสหภาพตอไป และยังยืนยันทาทีน้ันตลอดมา
สามารถแบงเปนภาคเอกชนและสถาบันการเงินท้ังภายในและระหวางประเทศ ทางภาคเอกชน 

น้ันตัวอยางที่ชัดเจนท่ีสุดไดแก Confederation of British Industries หรือ CBI ซึ่งไดสํารวจ
ความเห็นของสมาชิกท้ังหมด ปรากฏวา รอยละไมนอยกวา 80 เห็นวาจําเปนยิ่งท่ีประเทศทรง
พลังทางเศรษฐกิจและการคา เชนอังกฤษ ซึ่งมีการคาและการลงทุนอยางมากกับยุโรปอันเปน
ตลาดเดียวกับยังมีการจางงานมิใชนอยกับประเทศสมาชิก EU และเปนที่ทราบกันท่ัวไปวา 

เปนการเศรษฐกจิใหญอันดับสองของยุโรป จะตองมีเศรษฐสัมพันธอันใกลชิดกับสหภาพยุโรป
สืบตอไป รองผูอํานวยการของ CBI แถลงวา การถอนตัวของอังกฤษจะสงผลใหเกิด A 

significant economic shock และผลกระทบที่วงการอุตสาหกรรมไมประสงคจะใหเกิดข้ึน แต
ในระหวางรอผลการลงประชามติก็ไดเกิดขึ้นแลว ไดแก “ความไมแนนอน หรือ Uncertainty” 

“which is already hurting” เม่ือรูปการณเฉพาะหนาและในอนาคตอันใกลปราศจากความ
แนนอน นักลงทุนยอมชะลอการตัดสินใจ การเศรษฐกิจระดับชาติบัดน้ีเริม่ลดอัตราการเติบโต 

ตัวเลขการขยายตัวของ GDP ท่ีพยายามจะใหถึงรอยละ 2 บัดน้ีอัตราน้ัน ก็ดูจะสูงไปแลว  

กิจการบางดาน เชนยูโรสตาร (Eurostar)  ไมอาจดําเนินธุรกิจเชนท่ีดําเนินมาอันเปน 

Connectivity ท่ีสําคัญ เพราะเปนหัวใจของระบบโลจิสติคสและการอํานวยความสะดวก
ทางดานการคา RyanAir อันเปนสายการบินตนทุนตํ่าประเมินวา หากอังกฤษมิไดเปนสมาชิก
ของ EU อัตราคาโดยสารจําตองเพิ่มสูงข้ึน จนอาจทําใหไมสามารถแขงขันกับสายการบินอ่ืนใน
ยุโรปได และคงจะตองเลิกกิจการไปในที่สุด 
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 ในสภาวการณของความไมแนนอนวาทางขางหนาจะเปนไปในทิศทางใด ตัวชี้วัดที่ไหว
ตัวเร็วที่สุดไดแกอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งสงสัญญาณวาจะเปนไปในทางลดคาลง (Downside) 

ตามความเห็นของหลายคน โดยเฉพาะอยางยิ่งนาย David Tinsley นักเศรษฐศาสตรจาก 

Union  Bank of Switzerland ซึ่งกลาวไวเม่ือการเจรจาเงื่อนไขใหมเพิ่งเสร็จส้ินลงเมื่อเดือน
กุมภาพันธ   ศกน้ี  รายงานของ CNN ออนไลน ใหทัศนะไมตางกัน กลาวคือ “แมวากําหนดวัน
ลงประชามติจะเปนอีกหลายเดือนขางหนา but the pound is already taking a beating” 

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญหลายแหงใหความเห็นวา อังกฤษซึ่งเปนศูนยกลางทางการเงิน
สําคัญย่ิงแหงหนึ่งของโลก ควรอยูใน EU ตอไป  เพราะวิตกวา การถอนตัวจากสหภาพยุโรป
หรือ BREXIT จะมีผลกระทบอยางแรงตอการคา การลงทุน และบริการทางการเงิน  สํานักขาว 

CNBC รายงานความเห็นของหัวหนาผูบริหารธุรกิจการเงินท่ีไปรวมการประชุมท่ีกรุงมาดริด 

เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 วา บรรดาธนาคารขนาดใหญของตางชาติที่ไปดําเนินกจิการใน
อังกฤษขณะน้ีไดหยุดทุกดานไวกอนหรือputting everything on hold   สํานักงานจัดอันดับ
สินเชื่อ Moody เตือนวา หากอังกฤษออกจากสหภาพฯ ก็อาจตองลดอันดับ credit rating ลง 
นาย Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐสมัยประธานาธิบดี
คลินตัน กลาวในการใหสัมภาษณแก CNN เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2016  วาผลกระทบของ
การที่อังกฤษจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปจะหนักมาก (Gigantic) ในขณะท่ีนาย Yanis 

Varoufakis อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของกรีซจากพรรคฝายซาย ซึ่งเม่ือปที่แลว
เคยมีสวนในการเจรจากบัสหภาพยุโรปเพื่อกอบกูสถานะการเงินใหแกกรีซ รอบที่ 3 (3rd 

Bailout) แตไมเปนผลตามแนวทางของเขา จึงลาออก กลาวตอ บีบีซี เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 

ศกน้ีวา การถอนตัวจากสหภาพยุโรปในชั้นน้ี จะยุงยากมาก เพราะอังกฤษมีความผูกพันกับ
สหภาพอยางหลายซับหลายซอน การ disentangle ไมงายอยางท่ีบางคนคิด โดยสวนตัว เขา
เห็นวา อังกฤษจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ การคา การคลังและการลงทุนมากกวา หากจะ
คงอยูกับสหภาพยุโรปตอไป 
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 ทัศนะของวงการการเงินท้ังใน ของตางประเทศและระหวางประเทศทั้งหมดตางไมเห็น
ดวยกับการท่ีอังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรป เพราะอังกฤษเปนศูนยกลางดานการเงินของ
โลกที่สําคัญ 

 ในรายงานเดือนกุมภาพันธ ขาพเจาไดกลาวถึงปฏิกิริยาของวงการบางแหงมาแลว เชน 

Group of 20 หรือ G-20 ซึ่งประกอบดวยประเทศกาวหนาทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
กําลังพัฒนา ซึ่งใชถอยคําวา หากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ก็จะสงผลกระทบไปทั่วโลก
หรือ Global Shock ไมจาํกัดเฉพาะอังกฤษกับยุโรปเทานัน้ เพราะสภาพความเปนจริงของการ
เศรษฐกิจโลกไดแกความท่ีตองพึ่งพาอาศัยกันในโลกและโลกาภิวัฒน (Global 

interdependence และ Globalization) ตัวอยางท่ีแสดงใหเหน็ถึงความเกี่ยวโยงระหวางการ
เศรษฐกิจท่ีสําคัญในโลกไดแกการออนตัวลงของการเศรษฐกิจจีน อันสวนหนึ่งเปนผลกระทบ
จากการเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนจากการพึ่งการสงออกเปนหลัก มาเปนการ
สงเสริมการอุปโภคภายใน  ความผันผวนหรือ Volatility  จึงเกิดขึ้นทั่วไป ตลาดโภคภัณฑเกือบ
ถึงขั้นลมสลาย โดยประเทศกําลังพัฒนาเปนฝายรับความเสียหาย  แมกระท่ังสหรัฐ อันเปนการ
เศรษฐกิจใหญเปนท่ีหน่ึงของโลก ก็ไมอาจหลีกเล่ียงได  นาง Janet Yellin ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ ซึ่งแถลงความต้ังใจท่ีจะปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนจากศูนยในระยะกลางปท่ีแลว ตอง
เล่ือนกําหนดหลายตอหลายครั้ง จนตกลงใจปรับเพียง 0.25% ในวันท่ี 16 ธันวาคม ค.ศ. 2015 

เพราะเกรงผลกระทบทางลบในนานาประเทศ นางเยลลินยอมรับวา ในการประชุม
คณะกรรมการ Federal Reserve แตละคร้ัง  ชื่อประเทศจีนไดรับการกลาวถึงไมต่ํากวา 16 

คร้ัง 

 นายมารค คารนีย ผูวาการธนาคารแหงประเทศอังกฤษ ใหความเห็นเชิงตักเตือนวา 

การเศรษฐกิจของอังกฤษจะชะลอตัวลง หากอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป ตั้งแต
เริ่มแรก คาเงินปอนดก็ตกต่ําสุดในสวนเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐใน 7 ป เปนท่ีคาดหมายไดวา 

เงินปอนดจะถูกกระทบกระเทือน  ธนาคารชาติเปนหวงอยางมากวา อัตราการขยายตัวของ จีดี
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พี จะลดต่ําลงจากรอยละ 2 อันเปนการพยากรณในชั้นน้ี แตผูวาการธนาคารไมเห็นสมควรท่ีจะ
แยกตัวจากสหภาพยุโรป สวนขอกลาวหาท่ีอาจมีมาวา ธนาคารแหงชาติไมควรกาวกายใน
นโยบายทางการเมือง น้ัน นักเศรษฐศาสตรประจํา Monetary Policy Committee ของ BOE 

ชี้แจงวา การทํานายหรือแสดงทิศทางขางหนาของการเศรษฐกิจตามท่ีผูวาการฯ ไดแถลงมา
ตลอด “เปนการทําหนาที่โดยตรง” หากไมพยากรณ ก็จะเปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ผูวา
การไดกลาวเตือนลวงหนา เพราะการออกจากสหภาพยุโรปจะมีนัยยะระดับโลก อัตรา
แลกเปล่ียนจะตกลงอยางรุนแรง (sharply) สวนความเส่ียงตาง ๆ จะเปนไปในทาง downside 

และในวันท่ี 24 เดือนน้ี นายคารนี่ยก็ไดปะทะคารมกับสมาชิกสภาผูแทนอังกฤษที่สนับสนุน 

BREXIT วาส่ิงที่เขา (Carney) กลาวถึงเปนความตองการใหการเศรษฐกิจของอังกฤษรักษาไว
ซึ่งความมีเสถียรภาพ อันหมายความวา ถาออกยอมนําไปสูความไมแนนอน 

 นางคริสตีน ลาการด ผูอํานวยการดําเนินการกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund) แสดงความเห็นในประเด็นน้ีมาแลว ไมนอยกวา 4 ครั้งวา
นาจะไมถูกตอง โดยออกตัววา ความเห็นของตนมิใชเปนการแทรกแซงการเมืองภายในของ
อังกฤษ แตจําตองย้ําถึง เน่ืองจากการตัดสินใจออกจะเปนผลรายตอการเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในวงกวาง ประเทศ เชนไอรแลนดจะถูกกระทบกระเทือนอยางหนกั ที่จะมีผลกระทบ
ในทางลบอยางแรงไดแกอังกฤษเอง  นาย Andrew Lilico ผูอํานวยการบริหารของ Europe 

Economics “รูสึกหว่ันเกรงมาก” นาง Janet Yellin ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ก็มีความเห็น
วา BREXIT จะยังผลทางลบตออังกฤษ และการเศรษฐกิจท่ีเกีย่วพันกับอังกฤษอยางมาก อัน
ไดแกสหรัฐ และประเทศอ่ืน ๆ 

 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดกลาวในการใหสัมภาษณรวมกับนายเดวิด แคเมรอน 

หลังจากการหารือขอราชการรวมกัน ระหวางท่ีผูนําสหรัฐไปเยือนสหราชอาณาจักรเม่ือสัปดาห
ท่ี 3 ของเดือนเมษายน ศกนี้ โดยไดเขาเฝาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2  ดยุคแหงเอดิน
เบอรก และพระราชวงค วาสมาชิกภาพของอังกฤษในสหภาพยุโรปทําใหอังกฤษเปน “bigger 
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player” บนเวทีโลกและเพ่ิมพูนสัมพันธภาพพิเศษกับสหรัฐอเมริกา โอบามากลาววา ผูมีสิทธิ
ออกเสียงอังกฤษจะตองกําหนดอนาคตของตนเอง แตการตัดสินใจดังกลาวจะมีผลกระทบตอ
ความเจริญรุงเรืองของสหรัฐ  หรือกลาวอีกนัยหน่ึง สหรัฐมีสวนไดเสียอยางมากในการตัดสินใจ
ท่ีวา  โดยท่ีสหรัฐกําลังเจรจาจัดทําความตกลงทางการคากับสหภาพยุโรปซึ่งยังไมแลวเสร็จ 

หากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป และถาตอไปจะเจรจาจัดทําความตกลงทํานองเดียวกัน ก็คง
จะอยู “คิวหลัง” ในทัศนะของประธานาธิบดีโอบามา สหราชอาณาจักรอยูในฐานะเย่ียมท่ีสุด
เมื่อมีสวนชวยนําพาสหภาพยุโรปไปสูความเขมแข็ง อันจะเสริมพลังของอังกฤษท่ีเปนสวนหน่ึง
ของสหภาพยุโรป โอบามาไมคิดวา “สหภาพยุโรปบั่นทอนอิทธิพลของอังกฤษในโลก ท่ีจริงแลว 

สหภาพชวยเพิ่มพูนอิทธิพลของอังกฤษใหมากยิ่งข้ึน อันเปนส่ิงท่ีอเมริกาตองการเห็น รวมท้ัง
ภายในสหภาพยุโรป” หากถามวา เขาควรจะแทรกแซงการลงประชามติเรื่องสหภาพยุโรป
หรือไม โอบามาตอบวา เพื่อความกระจาง ในบั้นปลายแลว เร่ืองน้ีเปนประเด็นท่ีชาวอังกฤษผูมี
สิทธิออกเสียงจะตัดสินเอง แตสวนหน่ึงของ “สัมพันธภาพพิเศษของเรา และสวนหนึ่งของความ
เปนเพื่อนคือความซ่ือตรงและการใหเขาทราบวา ขาพเจาคิดเชนไร และถาจะพูดกันอยาง
ตรงไปตรงมา ผลของการตัดสินใจดังกลาวเปนเร่ืองท่ีเปนผลประโยชนอยางยิ่งแกสหรัฐ เพราะ
เปนเร่ืองที่กระทบถึงความเจริญรุงเรืองของเราดวย” 

 ทาทีของประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับการท่ีอังกฤษจะลงประชามติวาจะคงอยูใน
สหภาพยุโรปหรือออก นั้น ปรากฏแตเชาวันเดียวกันในรูปของบทความ ซึ่งลงพิมพใน
หนังสือพิมพ Telegraph ของอังกฤษ ท่ีเปนถอยคําแนวเดียวกบัท่ีไดนําเสนอขางตน แตมีความ
บางตอนซึ่งยอนกลาวถึงประวัติศาสตรสมัยสงคราม เปนเชิงเตือนคนอังกฤษถึงสวนเก้ือกูลของ
สหรัฐ  เชน  “The tens of thousands of Americans who rest in Europe’s  cemeteries are 

a silent testament to just how intertwined our prosperity and security truly are.” นาย
เดวิด แคเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดสงทวีต ตอบสนองบทความของประธานาธิบดีโอ
บามา วา “สหรัฐเปนหน่ึงในบรรดาสัมพันธมิตรท่ีใกลชิดท่ีสุดของเรา ฉะนั้นจึงสําคัญที่จะไดยิน
บารัค โอบามาวาทําไมเราจึงควรอยูในสหภาพยุโรปตอไป”                   
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 ฝาย BREXIT เคืองแคนโอบามาอยางยิ่ง อันมิใชเปนเรื่องผิดคาด นายบอริส จอหนสัน
ตําหนิประธานาธิบดีโอบามาวา ‘hypocritical” .ในขณะท่ีนาย Nigel Farage หัวหนาพรรค 

UKIP ตราหนาโอบามา “วาเปนประธานาธิบดีสหรัฐท่ีตอตานอังกฤษท่ีสุดยิ่งกวาคนอ่ืนท่ีเคยมี
มา”  นายบอริส จอหนสัน กลาวตอไปวา ถึงแมวาเขาจะเคยเปน “big fan” ของโอบามา แตการ
ท่ีจะคงอยูใน EU ตอไป เปนเร่ืองท่ีทั้งสองมีความเห็นตางกัน จอหนสันพูดตอวา ประชาธิปไตย
อันนาภาคภูมิใจของอเมริกาไดรับการสรางสรรคมาดวยหลักการตาง ๆ แหงเสรีภาพ  ฉะนั้น จึง
นับเปนการหนาไหวหลังหลอกท่ีอเมริกาจะมาบอกใหเราเกลือกกล้ัวอยางลํ้าลึกยิ่ง ๆ ข้ึนใน
โครงสรางอันแปลกปลอมจากประเพณีท้ังหลายของอเมริกัน “ขาพเจาคิดวาคนอเมริกันสวน
ใหญจะยอมรับวาเปนเรือ่งพิลึกท่ีจะมาขอใหเรายอมใหประชาธิปไตยของเราตกอยูใตแอก 

(สหภาพ) เชนน้ี ในเม่ืออเมริกาเองไมเคยใฝฝนท่ีจะทําเชนนั้นในลานป” 

 กอนหนานี้ นายบอริส จอหนสันไดตอวานายโอบามาในบทความท่ีเขานําลงใน
หนังสือพิมพ the Sun ซึ่งทําใหเขาถูกตําหนิท่ีใหความเห็นเกี่ยวกับบรรพบุรุษ “part-Kenyan” 

ของประธานาธิบดีโอบามา แตนาย Nigel Farage ไดกลาวแก บีบีซี วาทัศนะของโอบามา
เกี่ยวกับอังกฤษเปนเพราะประสบการณของปูชาวคีนยาของเขาในยุคท่ียังเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ อันทําใหโอบามามีอคติตออังกฤษ 

 การแสดงทัศนะและการโตคารมระหวางฝายตาง ๆ ตามที่ไดกลาวถึงบางแลว น้ัน มิได
ยุติลงเพียงชวงท่ีประธานาธิบดีโอบามาอยูในอังกฤษ เน่ืองดวยผูนําสหรัฐมีกําหนดเดินทางไป
เยอรมนี ซึ่งจะมีการหารือขอราชการกับผูนําเยอรมนี แสดงสุนทรพจนคร้ังสําคัญอันไดรายงาน
สวนสําคัญในบริบทอ่ืนมาบางแลว และหารือกับผูนํา เชนอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี เปนตน ส่ิง
สําคัญไดแกการสงเสริมใหสหภาพยุโรปมีเอกภาพและบูรณาการ การประสานงานอยางใกลชิด
ในการตอตานการกอการราย และการเรงรัดการจัดทําความตกลง Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP) ซึ่งประธานาธิบดีโอบามากลาวถึงระหวางการใหสัมภาษณ
รวมกับนางแอง-เคลา แมรเค่ิลท่ีเมืองฮาโนเวอร เม่ือวันอาทิตย ท่ี 24 เมษายน 2559 โดยเห็นวา 



31 
 

สหรัฐกับสหภาพยุโรปควรดําเนินการเจรจาตอไปใหมีผลคืบหนา ท้ังนี้ หมายรวมถึงอังกฤษดวย 

และในประเด็นน้ี นางฮิลลาร่ี คลินตัน ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีคนหน่ึง เห็นวา ใน
ความคิดของเธอ อังกฤษควรอยูกับสหภาพยุโรปตอไป ในขณะท่ีที่ปรึกษาอาวุโสดานนโยบาย
ของฮิลลาร่ี ในชื่อ Jake Sullivan กลาวเสริมวา—“Hillary Clinton believes that transatlantic 

co-operation is essential, and that co-operation is strongest when Europe is united.” 

ฝายท่ีจะออกเสียงให LEAVE วิจารณความเห็นของฮิลลาร่ีวา “hollow” แตทําเนียบ
นายกรัฐมนตรอัีงกฤษไดแยงวา “เราควรรับฟง (ความเห็น) ของเพื่อน ๆ และพันธมิตรทั้งหลาย” 

สวนนายโดนอลด ทรั้มพ ซึ่งดูจะไมทราบความละเอียดและหลักการของประเด็นน้ีเทาใดนัก ได
ใหความเห็นเพ่ือจะใหแตกตางจากทีป่ระธานาธิบดีโอบามาไดกลาววา ถาจะมีการจัดทําความ
ตกลงทางการคาระหวางอังกฤษกับสหรัฐ อังกฤษคงจะตองอยูทายคิว โดยนายทรั้มพกลาว
ลอย ๆ วา ไมหรอก หากจะเจรจากัน ก็จะจัดใหอังกฤษตามความเหมาะสม  

 เพื่อท่ีจะใหเห็นแนวคิดของตัวนําในอังกฤษวาไดกลาวเก่ียวกับปญหา REMAIN หรือ 

LEAVE ไวอยางไร ขาพเจาจะนําสาระสําคัญของคําปราศรัยในเรื่องนี้ของนายเดวิด แคเมรอน 

กับของนายบอริส จอหนสัน และผูท่ีสนับสนุนแนวคิดของแตละฝาย มานําเสนอตอจากน้ี และ
เพิ่มตอนหลังดวย ประเด็นสําคัญของคําปราศรัยนโยบายครั้งแรกของนาย Sadiq Khan 

นายกเทศมนตรีนครลอนดอนคนใหม เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกบัการสงวนรักษาความใกลชิดกับ
ยุโรปไว หากขาพเจาไดรบัขาวเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันจากการประชุม G-7 ณ อิเซะ ชิหมะใน
ประเทศญ่ีปุน ซึ่งจะเสร็จส้ินการประชุมในวันศุกร ท่ี 27 พฤษภาคม ศกนี้ ก็อาจจะรวมไวใน
ตอนทายดวย  และอาจจะเพิ่มสรุปประมวลความคิดของสํานักตาง ๆ ในประเด็นท่ีเห็นวา 

สหภาพยุโรปจะรูสึกเสียดายในประการสําคัญใดบาง หากสหราชอาณาจักรจะถอนตัวจาก
สมาชิกภาพของ EU อันมีแหลงที่มาจาก CNN Online  ซึ่งขาพเจาพิจารณาแลว เห็นวานารับ
ฟง ณ วันนี้ ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผลโพลของการลงประชามติยังแสดงวาใกลชิดกันมาก โดย
ฝาย REMAIN นําหนาอยูเพียงเล็กนอย อยางไรก็ดี การสํารวจประชามติในการเลือกตั้งทั่วไป
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ในอังกฤษเม่ือปท่ีแลว ทําใหคนอังกฤษไมสูจะยอมรับผลโพลเทาใดนัก แมสํานักท่ีจัดทําจะได
แกไขวิธีการสํารวจและการใชออนไลนอีกทางหน่ึงดวย 

 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 อันเปนวันที่ระลึกชัยชนะภาคพื้นยุโรป ใน
สงครามโลกคร้ังที่ 2 หรือ V.E. Day ซ่ึงคาดกันไดวา รัสเซีย ซ่ึงต้ังตัวเปนศัตรูกับโลก
ตะวันตก หรือ สัมพันธมิตรองคการสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ จะจัดการสวน
สนามท่ีจัสตุรัสแดง เพื่อแสดงแสนยานุภาพของทุกเหลาทัพ โดยเฉพาะอยางย่ิง อาวุธ
รุนใหมอันมีสมรรถนะสูง ซ่ึงรวมท้ังรถถัง และระบบยิงขีปนาวุธชนิดหลายหัวรบรุน
ลาสุด (Multiple war-heads—ICBM) ทํานองเดียวกับงานท่ีระลึกในโอกาสเดียวกันใน ป 
ค.ศ. 2015 ซ่ึงมีการเปดสวนแสดงอาวุธนานาชนิด หากดูการแสดงพลานุภาพดังกลาว
แลว ก็สามารถเขาใจแนวคิดและสมมติฐานของรัสเซียไดวา รัสเซียพรอมเต็มท่ี ท้ังใน
การโจมตีฝายที่เปนศัตรูตามมโนคติของผูนํารัสเซีย และการปองกันภัยท่ีอาจมีมา 

 นายเดวิด แคเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จึงตัดสินใจกลาวคําปราศรัยในวันนั้น ใน
บริบทของความม่ันคงอันยอมจะมีหลักประกันไดดีกวาหากอังกฤษจะยังผูกพันทางการเมือง
และทางอ่ืน อยูกับยุโรป แทนการโดดเด่ียวเพียงลําพังและการมีสวนรวมชตากรรมกับยุโรป ก็
จะชวยเสริมสรางความมั่นคงในการเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาไปดวยกัน 

 ดวยสมมติฐานดังกลาวน้ี นายเดวิด แคเมรอน จึงไดประกาศแนวคิดวา การคงอยูกับ
สหภาพยุโรปตอไป จะทําใหอังกฤษ “Stronger, Safer and Better Off” โดยยอนกลาวถึง
ประวัติศาสตรในหลายรอยปที่ผานมา รวมท้ังความพินาศและความสูญเสียชีวิตหลายสิบลาน
คนเนื่องจากสงครามโลก 2 ครั้งในศตวรรษท่ีแลว 

 ผูที่กลาวแนะนํานายกรัฐมนตรีแคเมรอนใหแสดงสุนทรพจนครั้งนี้ ไดแกนาย David 

Miliband อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจากพรรคแรงงานและปจจุบนันี้ลาออก
จากพรรคแลว เพื่อมาเปนประธาน International Rescue Committee ที่ปฏิบัติงานชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมระหวางประเทศอันตองเผชิญปญหาเฉพาะหนาท่ีเปนผลของสงครามกลาง
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เมืองในซีเรีย นายมิลิแบนดกลาวนําวา สหภาพยุโรป ซึ่งมีอังกฤษอยูดวย ไดชวยนําประเทศตาง 
ๆ ซึ่งเคยจอจะเขนฆากันมาเปนทศวรรษมาอยูรวมกันได มิลิแบนดกลาวเตือนวา สันติภาพและ
เสถียรภาพ ซึ่งยุโรปเคยมีมาในหลายปท่ีผานมาน้ี ไมอาจจะรับประกันได เพราะการออกจาก
สหภาพยุโรปของมหาอํานาจเชนอังกฤษ สุมเส่ียง “ท่ีจะหมุนนาฬิกากลับไปยังยุคท่ียุโรป
ประชันขันตอกันดวยลัทธิชาตินิยม” 

 นายแคเมรอนกลาววา ในยามท่ียุโรปสวนใหญมีสันติภาพมาตั้งแต ค.ศ. 1945 แต
ในชวงเวลาไมถึงสองทศวรรษท่ีผานมา ก็เกิดสงครามในบอสเนีย และยิ่งเม่ือเร็ว ๆ นี้ รัสเซียก็ได
ทําสงครามกับจอรเจียและยูเครน “เม่ือเปนเชนน้ี เราจะแนใจไดอยางไรวาสันติภาพและ
เสถียรภาพบนทวีปของเราจะดํารงอยูอยางไมตองสงสัยเลยแมแตนอย? น่ันเปนความสุมเส่ียง
ท่ีคุมคาหรือ? ขาพเจาไมอาจรวบรัดท่ีจะตั้งสมมติฐานเชนน้ัน” นายแคเมรอนกลาวตอไปวา 

“ความโดดเดี่ยวไมเคยยังผลดีใหประเทศน้ีมาเลย” 

 นายแคเมรอนเทียบป ค.ศ. 2016 กับเหตุการณสําคัญยิ่งในประวัติศาสตรยุโรป 

ยอนหลังไปถึง Spanish Armada ในป ค.ศ. 1588 การสงครามที่ Blenheim ในป ค.ศ. 1704 

และ Waterloo ในป ค.ศ. 1815  สงครามโลกท้ังสองคร้ัง รวมทั้งการลมสลายของกําแพง
เบอรลินใน ค.ศ. 1989 และเสริมวา “สัจธรรมกค็ือ อะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนในประเทศเพื่อนบาน
ยอมสําคัญสําหรับอังกฤษ” 

 นายเดวิด แคเมรอนกลาวถึงความเห็นอดีตผูบัญชาการ MI-6 โดยเฉพาะอยางยิ่ง Sir 

John Sawers ที่เตือนวา การออกจาก EU จะทําใหสหราชอาณาจักรปลอดภัยนอยลง เพราะ
อังกฤษจะถูกปดกั้นจากมติสําคัญ ๆ ตาง ๆ  ในเรื่องสําคัญของการแบงปนขอมูลและการขาว
กรอง นาย Michael Gove รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลปจจุบัน แตเห็นดวยกับ
ฝายท่ีอยากใหออก ตอบโต Sir John วาผิดถนัด 

 นายบอริส จอหนสัน แกนนําในการรณรงคฝาย LEAVE แสดงความเห็นตางใน
ประเด็นคลาย ๆ กับของผูนําในการ REMAIN  เชน “แนวโนมซึ่งตอตานประชาธิปไตยใน
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สหภาพยุโรปเปนปจจัยสําหรับ instability and alienation” แตเม่ือจอหนสันกลาวถึงความ
ขัดแยงในยูเครนวา “เปนตัวอยางของการกําหนดนโยบายตางประเทศของ EU อยางฉาบฉวย” 

(An example of EU foreign policy-making on the hoof) คํากลาวเชนน้ีทําใหนาย Carl 

Bildt อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดน และคณะรณรงคใหออกเสียง REMAIN  หาวาจอหนสัน เปน 

“apologist for Putin” นายจอหนสันโตกลับโดยเรียกรองใหขอโทษเขา และเสริมวาเขาเองได
ประณามการกระทําของรัสเซียในยูเครนหลายครั้งแลว 

 Laura Kuenssberg บรรณาธิการดานการเมืองของ บีบีซี วิเคราะหการโตคารมระหวาง
ฝาย REMAIN กับฝาย LEAVE วา ทั้งสองฝายเริ่มตนดวยการใหเหตุผลในประเด็นไมมากนัก 

แตยิ่งโตตอบกันไปสักพักหน่ึง คํากลาวอางของทั้งสองฝายก็ยิ่งขยายประเด็นจนกวางยิ่งข้ึนเปน
ลําดับหรือ “The claims…become more and more well, shall we say, stretchy” 

 ในสวนของขาพเจาเอง ขอวิเคราะหโดยสรุปแบบวิพากษเพียง 3-4 ประเด็น ดังน้ี.— 

การนําเสนอจุดยืน ตัวเลข และเหตุผลตาง ๆ นานาในการโตแยงกันน้ี ไมวาจะเปนใน
เรื่องท่ีกําลังกลาวถึงน้ี หรือในการรณรงคเพื่อชิงตําแหนงทางการเมือง เชนการแขงขันเปน
ประธานาธิบดีในสหรัฐ ยอมจะมีการใชวิธีขูใหกลัวหรือ Fear mongering ไมมากก็นอย ดังจะ
ปรากฏอยูท่ัวไปในการรณรงควาควรจะอยูภายในกรอบของการสรางสรรคสหภาพ หรือควรจะ
ถอนตัวออกมาอยูขางนอก  

ฝาย BREXIT ไดนําเสนอตัวเงินและสถิติหลากหลายรายการดวยกัน เชนคาใชจายท่ี
อังกฤษตองชําระใหกองกลางในสหภาพยุโรป เชน เงินอุดหนุนคาบริการการรักษาพยาบาล วา
เปนเงนิ 350 ลานปอนด ซึ่งในวันศุกร ที่ 27 พฤษภาคม สํานักสถิติกลางและนาย Richard 

Quest บรรณาธิการขาวธุรกิจการเงินของ CNN Money ใหความเห็นวา ตัวเลขนี้ และอื่น ๆ อีก
หลายรายการท่ีฝาย BREXIT นําเสนอ “Misleading” เพราะเปนยอดรวม (gross) มิใชตัวเงิน
สุทธิหรือ net ซึ่งมีเพียง 29 ลานปอนด และยังไมนําตัวเงินจายคืนท่ีไดรับมา หรือ rebate มา
แสดงกํากับไวดวย เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2016  กระทรวงการคลังอังกฤษวิเคราะหสภาวะ



35 
 

เศรษฐกิจท่ีจะเปนไป หากอังกฤษออกจากสหภาพ วาจะเกิดสภาวะถดถอยหรือ recession อยู 
1 ป โดย GDP จะลดลงรอยละ  6 ราคาคาบานจะตกลงรอยละ 18 ความสูญเสียงานอยางนอย 

820,000 ตําแหนง นายกรัฐมนตรีแคเมรอนแถลงในทํานองเดียวกันวา ใน 1 ปท่ีการเศรษฐกิจ
ถดถอยนี้ คนอังกฤษจะตองชวยตัวเอง หรือ DIY-Do It Yourself มากขึ้น เชนท่ีเขาเคยขูมากอน
วา การถอนตัวออกและผลทางลบท่ีตามมาจะเปนการ “กระโดดลงเหวแหงความมืดมน—A 

leap in the dark”  นายบอริส จอหนสันโตกลับวา การวิเคราะหของกระทรวงการคลังเปนเพียง 
“การโฆษณาชวนเชื่อ” ในขณะที่องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

ใหความเห็นเชนเดียวกับของกระทรวงการคลังอังกฤษ          

นายบอริส จอหนสันอางวา เพราะการรวมอํานาจไวท่ีสหภาพยุโรปมากเกินไป ในท่ีสุด
สหภาพก็จะกลายเปนนโปเลียนและฮิตเลอร อันจะเปนภัยตออังกฤษเชนท่ีเคยเกิดข้ึนแลว 

ขออางดังกลาวไดรับการโตตอบจากนาย Donald Tusk ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปวา 

“Absurd” สมาชิกชาวอังกฤษในรัฐสภายุโรป 2 นายซ่ึงถือหางคนละขาง คนหน่ึงเห็นวา การ
เปนหนึ่งในสหภาพยุโรปจะมีหลักประกันในหลาย ๆ ทาง ท่ีม่ันคงกวา เชนเดียวกับการเปน 

world citizen สวนอีกคนหน่ึงไมยอมรับสหภาพยุโรปเพราะเปน “super state” อันทําให
อังกฤษมีฐานะตํ่าตอยลง 

 ฝาย BREXIT ไดตําหนิการปฏิบัติงานแบบ “ระบบราชการ หรือ bureaucracy” ใน
สหภาพยุโรป อันไรประสิทธิภาพ อันทําใหตองใชเวลาและส้ินเปลืองงานเอกสารมาก 

 ขอตําหนิดังขางตนนําไปสูปญหาความสูญเสียอํานาจอธิปไตยหรือ Sovereignty ฉะน้ัน 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะเรียกรองความมีอธิปไตยกลับคืนมา แมกระทั่งอธิปไตยทางกฎหมายหรือ
นิติบัญญัติ เพราะรอยละ 60 ของตัวบทกฎหมายท่ีอังกฤษตองยึดถือตาม มีจุดเร่ิมตนจาก
สหภาพยุโรป ประเด็นวาดวยอํานาจอธิปไตย เปนเร่ืองคอนขางงายท่ีจะทําใหบางคนท่ีไมหยุด
คิดใหถี่ถวนกอนรูสึกเปนกังวล คลายกับการสูญเสียเอกราช อันท่ีจริง อํานาจอธิปไตยสมบูรณ
ไมมีอยูแลว เม่ือแตละรัฐตัดสินใจจัดทําความตกลงทวิภาคีหรือสนธิสัญญาซึ่งกําหนดพันธกรณี
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ของคูภาคี ก็ยอมจะตองเสียอํานาจอธิปไตยไปบางสวน การเปนสมาชิกสหประชาชาติ และ
องคการพหุภาคีตาง ๆ กฎหมายระหวางประเทศ และการทํานิติกรรมหลากหลายกับ
ตางประเทศและระหวางประเทศ ก็เปนการลิดรอนอธิปไตยของรัฐภาคี อันเปนความจริงที่
ยอมรับกันอยูแลว ปญหาอํานาจอธิปไตยนี้ ส.ส. ผูสนับสนุนใหอังกฤษออกจากสมาชิกภาพ
ของสหภาพยุโรป ตองฟงเล็คเชอรอยางยาวจาก Paddy Ashdown อดีตหัวหนาพรรคลิเบรอล
เดโมแคร็ต ซึ่งกลาวดวยความระอาใจวา จนบัดน้ียังมีพวกท่ีมี Delusion ในประเด็นน้ีหลงเหลือ
อยูอีกหรือ? 

 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม ศกน้ี นาย Sadiq Khan นายกเทศมนตรีนครลอนดอนคนใหม 
ไดกลาวคําปราศรัยดานนโยบายหลังรับตําแหนงอันเปนผลจากการเลือกตั้งคร้ังแรก โดยแถลง
ความต้ังใจจะขอใหผูมีสิทธิออกเสียงชาวลอนดอนจํานวนมากไปลงประชามติสนับสนุนให
อังกฤษ REMAIN อยูในสหภาพยุโรปตอไป โดยออกเสียงท้ังโดย heart และ head ดวยเหตุผล
หลายประการ การคงอยูกับยุโรป essential เพราะการอยูในสหภาพมิไดทาํใหความเปนคน
อังกฤษนอยลง คนอังกฤษมีมุมมอง outward looking มาตลอดประวัติศาสตร ส่ิงสําคัญไดแก
การจะไมดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว เพราะการโดดเดี่ยวตนเองจะทําใหอังกฤษปลอดภัยนอยลง
และเส่ียงตอการเกิดสงคราม การรวมอยูกับยุโรปไมแตเพียงเสริมคานิยมอันดีของอังกฤษ แต
ยังจะชวยใหอังกฤษรํ่ารวยขึ้น มีสุขภาพอนามัยดีข้ึน แมกระทั่งสิทธิมนุษยชนก็จะไดรับการปก
ปกษรักษาใหคงไดรับการยึดถือดวยดีสืบไป และโดยท่ีการสาํรวจประชามติแสดงวา นักศึกษา
และนักเรียนตลอดจนเยาวชนสนับสนุน REMAIN เขาจึงจะผลักดันใหชาวลอนดอนและ
เยาวชนไปลงประชามติใหมากเพ่ือจะใหอังกฤษคงอยูในสหภาพยุโรปตอไป  

 เร่ืองการลงประชามติในอังกฤษวาจะใหสหราชอาณาจักรคงอยูกับประชาคม
ยุโรปหรือออกจากสมาชิกภาพอยูในความสนใจของบรรดาผูนําที่ไปรวมการประชุม 
G-7 ท่ีญี่ปุนอยางไมตองสงสัยและตางก็ทราบดีถึงผลกระทบที่จะมีข้ึนตลอดมา แม
นายเดวิด แคเมรอนจะอยูในท่ีประชุมดวยก็ตาม ขอหวงใยของผูนาํไดแกผลทาง
เศรษฐกิจที่จะตามมา หากการลงประชามติจะใหอังกฤษตองออกจากสหภาพ ซ่ึงตาม
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ถอยแถลงของผูนําเกรงวา Brexit อาจแปรเปล่ียนแนวโนมในการขยายตัวของการคา
และการลงทุนในโลกซึง่ไดสรางงานใหเพ่ิมมากข้ึน และอาจเพ่ิมความเส่ียงตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในโลก  แตโดยที่เปนประชามติภายในของอังกฤษ นางแองเก
ลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี จึงช้ีแจงวา จี-7 เพียงสงสัญญาณถึงความหวังวา
อังกฤษจะเลือกอยูกับสหภาพยุโรปตอไป โดยมิไดแถลงดวยการเนนถึงความควร
หรือไมควรแตอยางใด 

 รายงานขาวจากท่ีประชุมกลาววา โดยที่กรุงลอนดอนเปนศูนยกลางทางการเงินท่ี
สําคัญในโลก หากอังกฤษถอนตัวจากสหภาพ องคกรการเงินก็คงจะไปอยูกับคูแขง เชนฟรังค
เฟรตและปารีสเพิ่มมากขึ้น 

 ดังท่ีกลาวแลว หากอังกฤษออกไปจากสหภาพยุโรป สหภาพฯ คงจะมีความเสียดายใน
อยางนอย 5 ประการดังนี้ 

 1 ทางเศรษฐกิจ 

    การเศรษฐกิจของอังกฤษใหญเปนท่ีสองในยุโรป ตอจากของเยอรมนี อังกฤษมีสวน
อยูรอยละ 17.6 ของจีดีพี สวนรวมของสหภาพยุโรปซ่ึงมีมูลคา 14.6 ลานลานยูโร (trillion 

EURO) ถาอังกฤษถอนตัวออกไป แมจะไมถึงข้ันพินาศ แตก็หลีกเล่ียงความพิการมิได 
(amputation) ครึ่งหน่ึงของสินคาออกจากอังกฤษไปสูสหภาพยุโรป กวาครึ่งหน่ึงของสินคาเขา
อังกฤษมาจากประเทศท่ีเหลือในสหภาพยุโรป แสดงวา การเศรษฐกิจของอังกฤษบูรณาการกับ
สมาชิกยุโรปที่เหลืออยูพอดี ถาอังกฤษออกไป อังกฤษก็จะสูญเสียโซนการคาเสรีไป หาก
ตองการไดสิทธิประโยชนในการคาเสรีอีก ก็ตองเจรจากันใหม 

2  ทางการทูต 

    การทตูของอังกฤษเปนสวนสําคัญสําหรับสหภาพยุโรป และอังกฤษก็ภูมิใจที่มัก 

“ตอยเหนือเอว” หรือรักษากติกาอันถูกตอง ในดานสัญลักษณ (Symbolism) ของความมีพลัง



38 
 

หนุน  สหราชอาณาจักรมีสมรรถภาพดานอาวุธนิวเคลียรซึ่งประเทศสมาชิกอ่ืนของ EU เวนแต
ฝรั่งเศส ไมมี และครองท่ีนั่งสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ นโยบาย
ตางประเทศของสหภาพยุโรปไมสูจะเปนเรื่องของความสําเร็จท่ีใหญยิ่ง เมื่อเทียบกับองักฤษ ดัง
เห็นไดวาในการคว่ําบาตรรัสเซียเพราะเหตุจากยูเครนหรือการเจรจากับอิหรานในประเด็นอาวุธ
นิวเคลียร นั้น อังกฤษมีบทบาทท่ีสําคัญ อังกฤษเปน Heavyweight ทางการทูตภายในสหภาพ
ยุโรป หนวยงานดานการตางประเทศของอังกฤษเปนท่ีนาเชื่อถือ และเปนฝายท่ีแข็งขนัสืบตอ
กันมาในตางแดน อังกฤษมีพลานุภาพทางทหารซึ่งทรงพลังในบริบทของยุโรป นอกจากน้ี 

อังกฤษยังมีสถานเอกอัครราชทูต 123 แหงท่ัวโลก การท่ีมีประวัติศาสตรของการเปนเจาอาณา
นิคมมาในอดีต จึงทําใหอังกฤษมีสวนสัมพันธกับเครือจักรภพอีก 52 ประเทศ 

 3  ทางการทหาร 

    การทหารของอังกฤษโดดเดนในสหภาพยุโรป ท้ังในดานขนาดและสมรรถภาพ 

ภายในนาโต สหรัฐเทานั้นที่จายงบประมาณเพื่อการทหารมากกวาอังกฤษ สหภาพยุโรป
ปราศจากอังกฤษ ยอมทรงพลังนอยลงและไมมีตัวเลนหลักท่ีมีสมรรถภาพสูงเทา เพราะ
เยอรมนีตองจํากัดบทบาทในดานนี้ลง 

 4  ดานอุดมการณ (Ideology) 

   ปจจุบันน้ี มีดุลยภาพสวนเทียบภายในสหภาพยุโรป ระหวางฝายที่มี “a more state-

centric economic vision versus a more free-trading capitalist model” อังกฤษยึดถือแบบ 

ตลาดเปด ระบบทุนนิยม ความมีตลาดเดียว (a single market) และการคาเสรี อุดมการณท่ี
อังกฤษยึดถือเหลาน้ี อันชวยทําใหสหภาพยุโรปย่ิงใหญและมีการบริหารองคกรท่ีดี จะตอง
เสียหาย หากอังกฤษถอนออก กลุมฝายซายในบรรดาสมาชิกของ EU ขณะน้ี ซึ่งตองการการบูร
ณาการอยางแนนแฟนกนัย่ิงข้ึน เปล่ียนระบบการจัดเก็บภาษีใหเปนเชนเดียวกันท่ัวสหภาพ 

(Harmonization of taxation across the EU) ดวยการบัญญัติกฏเกณฑวา รัฐสมาชิกจะตอง
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จัดเก็บภาษีอยางไรและรายการใดบาง ที่ยังไมเปนเชนน้ี เพราะจุดยืนอันม่ันคงของอังกฤษท้ัง
ในคณะมนตรีและรัฐสภายุโรป ขัดขวางอยู 

5  The Union 

   อังกฤษสงเสริมความเปนสหภาพในระดับเชนท่ีเปนมาดวยดีจนบัดน้ี ถาอังกฤษออก 

รัฐสมาชิกอ่ืนคงเร่ิมไมแนใจวาคุมหรือไมท่ีจะอยูในสหภาพตอไป ถาประเทศสําคัญเชนอังกฤษ
เห็นวา สหภาพยุโรปยํ่าแยเสียจนอยูดวยไมได แลวโลกภายนอกจะมอง EU อยางไร? 

ดังท่ีชี้แจงไวกอนหนานี้ ขอท่ีสหภาพยุโรปจะเสียดายหากอังกฤษไมสามารถอยูดวยได
ท้ัง 5 ประการน้ี ควรแกการรับฟงไว แมจะสรรเสริญอังกฤษในบางประเด็นคอนขางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถเชิงการทูต อยางไรก็ดี เพื่อสะทอนถึงเอกภาพของ EU กรุง
บรัสเซลสจึงไดจัดสรางแบบขนาดยอเชิงสวนสนุกแสดงแหลงอันเปนแลนดมารคของยุโรป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในอังกฤษ ตึก Big Ben และอาคาร Westminster หอไอเฟวล และที่อ่ืน ๆ 

อีก สวนสหภาพยุโรป ซึ่งรูสึกวา คนสวนมากยังไมรูจัก EU ดี จึงไดเปดทีทํ่าการและหองประชุม
รัฐสภายุโรปใหคนท่ัวไปเขาชมและฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ EU โดยมีการเล้ียงรับรองดวย 

เมื่อวันอาทิตย ท่ี 29 พฤษภาคม ศกน้ี    

ขอเติมขาวลาสุดในวันจันทร ที่ 30 พฤษภาคม ศกน้ี วา รอยละ 88 ของนัก
เศรษฐศาสตร “ชั้นนํา” ของอังกฤษไดรวมกันแถลงวา การออกเสียง LEAVE จะเปนเหตุใหการ
ขยายตัวของการเศรษฐกิจอังกฤษถดถอยลง ในขณะท่ีการเศรษฐกิจโลกจะตองรับผลกระทบ
ในทางลบ ในวันที่ 31พฤษภาคม บุคคลชั้นนําของยุโรปหลายคนไดแถลงเหตุผลวา ทําไม
อังกฤษจึงควรอยูกับสหภาพยุโรปตอไป  สวนแนวคิดของขาพเจา นั้น คงปรากฏชัดอยูแลวใน
วิเคราะหขาวฉบับนี้ 
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การสูรบเพ่ือชิงดินแดนคืนจากไอซิส ซ่ึงไดรายงานมาบางสวนในชวงแรกของ
เดือนน้ี ถึงวันน้ี การรุกรบของฝายท่ีสหรัฐได “advise and assist” ซึ่งประกอบดวย กอง
กําลังอิรัก เคิรด เปชเมอรกา ยาซิดิส ชนเผา Syrian Democratic Forces แมกองกําลัง
เชียก็ไดเขารวม ไดรุกคืบหนาในหลายแนวรบดวยกัน 

สายหนึ่งไดแกการรุกรบในซีเรีย เพื่อจะเขายึดนคร Raqqa ที่ไอซิลประกาศวา 
เปนเมืองหลวงของ Caliphate โดยสหรัฐประกาศที่จะใหคําแนะนําแกกองกําลัง Syrian 
Democratic Force และเคิรด ซึ่งสหรัฐไดแจกจายอาวุธและฝกสอนการรบในที่อันไม
เปดเผย และความท่ีสหรัฐถือวา การพยายามยึดรัคกาสําคัญ พลเอกโจเซฟ โบเต็ล ผู
บัญชาการ Central Command หรือ CENTCOM จึงไดเดินทางไปยังพื้นที่ในซีเรีย โดย
อนุญาตใหบารบารา สตาร ผูส่ือขาวอาวุโสของ CNN ประจําเพ็นตากอน ติดตามไป
ดวย แตมิใหบันทึกภาพใด อันจะเปนการเปดเผยสถานท่ีท่ีไปเยือน และวางกฎการ
เสนอขาวอยางรัดกุม ซ่ึงขาวท่ีปรากฏออกมา มิใชขาวสดและนําเสนอจากกรุงอัมมัน 
ประเทศจอรแดน สําหรับการรบในสายน้ี นั้น คอย ๆ รุกคืบหนาไปดวยความ
ระมัดระวัง เพราะไอซิสไดกระจายกําลังไปท่ีอ่ืน และบางสวนไดเคล่ือนที่ออกไปจาก
ตัวเมือง โดยกําลังอีกสวนหน่ึงไดโจมตีฐานที่ต้ังของกองกําลังรัสเซียหรือซีเรียอยาง
ยับเยิน จากภาพดาวเทียม ฐานกําลังดังกลาวถูกโจมตีดวยอาวุธหนักจนราบ แตท้ัง
รัสเซียและซีเรียไมยอมยืนยันวาเปนฐานของใคร ซึ่งแสดงวาไอซิสยังมีอาวุธหนักอยูไม
นอยและยังสามารถโจมตีเปาสําคัญได 

สายท่ีสองไดแกการรุกเพื่อจะเขายึดเมือง Rutba ในจังหวัดอันบาร ซึ่งนาย Waheed 

ผูนําอันดับสองของไอซิสถูกสังหารไปเมื่อตนเดือนนี้ ในชั้นนี้ ยังมิไดรับขาวคืบหนาของแนวรบ
ดานน้ี 

สายท่ีสาม ซึ่งเปนการตัดสินใจส่ังการของนายกรัฐมนตรีอบาดีของอิรัก ไดแกการจะโถม
กําลังโจมตีเพื่อยึดเมือง Falluja ท่ีถูกไอซิสยึดไปกวา 1 ปมาแลว สหประชาชาติไดเตือนใหระวัง
มิใหพลเมือง ซึ่งอาศัยอยูในเมืองไมนอยกวา 50,000 คน ไดรับอันตราย แตแมรัฐบาลอิรักจะได
เตือนใหพวกนี้หลบหนีจากในเมือง หรือไมก็ใหติดธงขาวตามบานชอง ไอซิสก็ส่ังหามมิให
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พลเมืองเหลานี้หนีออกไป โดยไดจัดพลแมนปนคอยดักยิงไวตามทางตาง ๆ เมืองนี้อยูหางจาก
กรุงแบกแดดเพียง 60 ก.ม. และรัฐบาลอิรักเชื่อวา พวกวางระเบิดพลีชีพและคารบอมบไปจาก
ฟลลูจา จึงตองการยึดเมืองน้ีกลับมาใหได การบุกฟลลูจาคืบหนาไปอยางรวดเร็ว โดยฝายอิรัก
ใชกําลังทหาร รวมทั้ง National Mobilization Force กองกําลังยานเกราะ พรอมรถถัง โดย
หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐใหการปรึกษา และกําลังทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรได
โจมตีท้ิงระเบิดสนับสนุนการรบภาคพ้ืนดิน ซึ่งเม่ือไมกี่วันมาน้ี ปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐ
ไดสังหารหัวหนาดานการทหารของไอซิส 1 คนและกําลังรบของไอซิสอีก 70 คน  อันท่ีจริง ไอ
ซิสไดตอบโตโดยสงคนวางระเบิดพลีชีพไปท่ีกรุงแบกแดด    ขณะน้ี ทหารอิรักไดยึดพื้นที่ทาง
ตะวันออกไวไดแลว  วันที่ 30 พฤษภาคม วันน้ี เปนวัน Memorial ซึ่งทหารสหรัฐจํานวนไมนอย
เสียชีวิตในการรบที่ฟลลูจากับอัลไคดาในอิรักเม่ือป ค.ศ. 2004 และไดรับการฝงท่ี National 

Cemetary ที่อารลิงตัน กับหลุมฝงศพทหารสหรัฐจากการสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน 

โดยประธานาธิบดีโอบามาไดกลาวคําปราศรัยสรรเสริญวีรชนตาง ๆ สวนรายงานลาสุดดาน
ฟลลูจา นั้น กองกําลังตอตานไอซิสตั้งใจจะยึดตัวเมืองใหได แตคงจะยาก เพราะไอซิสถูก
ลอมรอบเมืองไวแลวก็จริง แตไดใชพลเรือนเปนโลมนุษยเชนเคยและเปนท่ีนาเวทนามากเพราะ
ถูกปดลอมจนขาดอาหาร จนกลายเปนปญหามนุษยธรรมอันหนักหนวง สวนกําลังฝายเชีย น้ัน 

มิไดรับมอบหมายใหเปนกําลังหลักในสมรภูมิดานฟลลูจา ซึ่งสวนใหญเปนทหารซุนหน่ี  ในชั้น
น้ี ยังไมอาจประเมินไดวา จะสามารถยึดคืนมาได แตคิดวา อบาดีไดส่ังการให NMF ทุมกําลัง
เขายึดใหไดในวันส้ินเดือนน้ี ซึ่งกําลังทหารอิรักไดบุกเขาไปในเมืองไดบางสวนแลว 

สายท่ีส่ี ซึ่งมีจุดหมายในการยึดเมืองใหญที่สองของอิรัก อันไดแกโมซูล คงจะตองใช
เวลาอีกพักใหญ ดังท่ีขาพเจาไดเคยประเมินมากอนน้ีแลว แตตามขาวลาสุด ในวันท่ี 31 

พฤษภาคม ทหารอิรักและเคิรดไดรุกคืบหนาไปประชิดนครโมซูลแลว การโจมตีเมืองน้ีจะหนัก
หนากวาที่ฟลลูจาเสียอีก และประชาชนชาวอิรักกับเคิรดติดอยูในเมืองเปนจํานวนมาก เขาใจ
วาหลายแสน 
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เปาหมายใหมท่ีสหรัฐตองวางแผนปองกันไดแกคลังน้ํามันในลิเบีย และการติดตามการ
เขายึดโดยไอซิส อยางนอยดวยเหตุผลสองประการ คือการไมเปดโอกาสใหไอซิสหารายได
เพิ่มเติมประการหน่ึง และอีกประการหนึ่งเพ่ือไอซสิใชเปนฐานที่ต้ังตอไป ในกรณีท่ีถูกยึดพ้ืนท่ี
ในซีเรียและอิรัก ไมแตเทาน้ัน ลิเบียเปนเสนทางหลักสําหรับผูกอการรายจะแฝงตัวไปสูยุโรปใน
ขณะนี้ ชุดหน่ึงที่จับไดกอนลงเรือเปนจาํนวนเกือบ 100 คน และคงจะพยายามตอไป เน่ืองจาก
ลิเบียยังผนึกกําลังกันไมสําเร็จ หลังจากท่ีแปรสภาพไปเปนรัฐลมเหลว ตองไมลืมวาจากฝง
ลิเบียไปสูยุโรป น้ัน ใกลจนนาวิตก และพวกคามนุษยท่ีหากินกับพวกที่ตองการอพยพไปสูยุโรป
ยังมีอยูไมนอย คาจางนําทางไปสงรายละเปนหม่ืน ๆ ดอลลาร นั้น ไมนาจะเปนปญหาสําหรับ
ไอซิส เพราะตองการจะใหผูมีภูมิหลังเปนชาวยุโรปไปปรากฏตัวในยุโรป ดังคําขูมาหลายปแลว 

นาโตและพันธมิตรตอตานไอซิสจะตองรับมือกับภยันตรายใหมดังกลาวนี้อยางแข็งขันตอไป 

สําหรับสหรัฐ น้ัน ไดเร่ิมดําเนินการบางอยางมาแลว ในวันท่ี 30 พฤษภาคม ศกนี้ สหรัฐไดออก
คําเตือนวา เหตุกอการรายคร้ังใหญอาจเกิดข้ึนในยุโรป ตั้งแตเดือนมิถุนายน ศกนี้ เพราะจะมี
การชุมนุมคนเปนจํานวนมาก เชน EURO 2016 หรือการแขงขันฟุตบอลลถวยยุโรป ซึ่งฝร่ังเศส
เปนเจาภาพและมหกรรมอ่ืน ๆ อีกในชวงฤดูรอนของยุโรปท่ีเร่ิมข้ึนแลว 

  และอาจจะเปนปญหาความม่ันคงครั้งสําคัญดังกลาวน้ี พันธมิตรตอตานไอซิส นําโดย
สหรัฐ ดวยการรวมปฏิบัติการของอังกฤษและฝร่ังเศส โดยมีประเทศไนตะวันออกกลางดวย จึง
จําตองวางแผนท้ังในทางปองกันภยันตรายท่ีอาจมีมา แตในขณะเดียวกัน ก็เริ่มระดมการโจมตี
ฐานที่ม่ัน    ของไอซิสตลอดแนวตั้งแตภาคเหนือของอิรัก ซีเรีย โดยจะตองเปดเกมใหมในลิเบีย
ดวย 

นายมนัสพาสน ชูโต 

ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนะแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมิถุนายน 2559 ฉบับท่ี 1 

 

 ตามรายงานในชวงทายของประมวลรายงานและวิเคราะหขาวเดอืนพฤษภาคม 

2559 แสดงถึงการรุกรบในทิศทางตาง ๆ ของกองกําลังผสมอิรักกับนักรบกลุมอื่น ซ่ึง

สหรัฐไดใชหนวยปฏิบัติการพิเศษเขารวม ดวยจุดมุงหมายซ่ึงไดแถลงอยางเปน

ทางการวา เพื่อ advise and assist ในการเขายึดเมืองตาง ๆ ท่ีถูกขบวนการกอการราย 

“รัฐอิสลาม” ยึดไปเมือ่ประมาณ 2 ปเศษ รวมท้ังเปาหมายใหม อันอาจจะเปนฐานท่ีตั้ง

ใหมของไอซิส ซ่ึงไดแกลิเบีย ท่ีมีอยูประมาณ 3 ถึง 4 แหง แยกกัน มใิชท้ังประเทศ 

 ตลอดเวลาท่ีผานมา ไอซิสถูกโจมตีทุกแนว ท้ังในอิรัก ซีเรีย และลิเบีย จนถึงวันอาทิตย 
ท่ี 12 มิถุนายน วันน้ี เหลือเมืองใหญสุดทาย คือโมซูล ซ่ึงในวันน้ี กองกําลังสวนใหญของอิรัก 
ซ่ึงประกอบดวยอาวุธหนัก เชนปนใหญและรถหุมเกราะ ยานเกราะกับรถถัง ประมาณไมนอย
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กวา 300 + ชุด ไดเคลื่อนพลออกจากเมืองทิกริต มุงหนาไปสูนครโมซูล เพ่ือสมทบกับกองกําลัง
ผสมภาคพ้ืนดินอิรัก เคิรด เปชเมอรกา ยาซิดีส และชนเผา โดยมีหนวยปฏิบัติการพิเศษของ
สหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามคําสั่งของประธานาธิบดีโอบามารวมดวย เพ่ือใหคําปรึกษา
และชวยเหลือ ตลอดจนการประสานกับกองกําลังรบทางอากาศสหรัฐนานาชนิด รวมท้ังปอม
บินยักษ บี-52 อันไดรับการปรับปรุงใหมเพ่ือผอนภาระของเคร่ืองบินรบขนาดเล็ก สหราช
อาณาจักร ฝร่ังเศส เบลเยี่ยมและพันธมิตรตอตานไอซิสเพ่ือสนับสนุนการรุกรบภาคพ้ืนดิน  
โดยในรอบสัปดาหท่ีผานมา เรือบรรทุกเคร่ืองบิน USS Harry S. Truman ไดเคลื่อนลําจากดาน
อาวเปอรเชียมาสูภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียนใกลฝงซีเรีย เพ่ือจะไดใกลเปาใน
ซีเรียและอิรักมากข้ึน  

 โดยท่ีตามเมืองตาง ๆ ในสองดินแดนดังกลาว อันไดแกฟลลูจาในอิรักและเมืองบานจิใน
ซีเรีย พลเมืองยังอยูอาศัยเปนจํานวนไมนอย สหรัฐจึงเปลี่ยนขนาดระเบิดเปน 500 ปอนด 
เพ่ือใหถูกเปา โดยกระทบพลเมืองใหนอยท่ีสุด อันเปนแนวคิดตางจากกําลังทางอากาศของ
รัสเซียและของรัฐบาลซีเรีย เคร่ืองบินโจมตีของสหรัฐไดออกปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเคร่ืองบิน
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหอดคิดไมไดวา ประธานาธิบดีโอบามาคงจะตองการปราบปรามและ
ทําลายลางไอซิสใหได กอนท่ีเขาจะหมดวาระความเปนประธานาธิบดีใน 20 วันแรกของเดือน
มกราคม ศกหนา 

 ตลอดระยะเวลาหลัง ๆ มาน้ี ไอซิสจึงอาศัยพวกท่ีเลื่อมไสขบวนการในประเทศตาง ๆ 
ดังท่ีไดเห็นมาแลว จากระเบิดพลีชีพและคารบอมบ กับพวกท่ีปฏิบัติการเอง โดยกอนหนาการ
กอการราย บรรดา Lone wolf เหลาน้ี มักจะประกาศในภาษาอาหรับแสดงความภักดีตอผูนํา
ไอซิสและพระศาสดาของอิสลาม แมโดยเน้ือแท ไอซิสไดบิดเบือนศาสนาอิสลามอยางมาก 
และผูท่ีถูกฆามากท่ีสุด จะเปนคนมุสลิมก็ตาม 

 หลักฐานในการกอการรายคร้ังลาสุดอันยังมิไดรับการยืนยันอยางเปนทางการในขณะท่ี
ทํารายงานน้ี ไดแกเหตุการณสุดสลดใจ ณ เมืองออรลานโด มลรัฐฟลอริดา  
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 เม่ือเวลา 02.02 ของวันเสารตอวันอาทิตย ท่ี 12 มิถุนายน ค.ศ. 2016  ชายคนหน่ึงใน
นาม Omar Saddiqui Mateen เช้ือชาติอัฟกานิสถาน สัญชาติอเมริกัน (เกิดท่ีควีนในนคร
นิวยอรก เม่ือป ค.ศ. 1986) ซ่ึงรายงานตอมาแจงวา ทํางานเปน “รปภ” ท่ี Fort Pierce ใกลกับ 
Orange County.ของเมืองออรลานโด ในมลรัฐฟลอริดา พรอมอาวุธประกอบดวย ปนพกขนาด 
9 มม. assault rifle แบบ AR- 15 ซ่ึงเขาใจวาใชกระสุนชนิดท่ีเม่ือเขาสูรางกายแลวจะทําลาย
เน้ือเยื่อลามไปจนทําใหผูถูกกระสุนถึงแกความตายได ตามการลําดับเหตุการณตามหลักฐาน
ช้ันตนของตํารวจทองท่ี  Orange County Sheriff นายกเทศมนตรีออรลานโด เอฟบีไอ ซ่ึงเปน
เจาของคดี  และวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนในกรรมาธิการดานขาวกรองของวุฒิสภา
และสภาผูแทนราษฏร ตลอดจนผูเช่ียวชาญดานกอการราย และ Juliette Kayyem อดีตผูชวย
รัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยแหงมาตุภูมิ นาย Omar Mateen มุงหนาไปท่ีไนทคลับ Pulse 

อันเปนแหลงบันเทิงของ LGBT “ดวยความเกลียดชังอยางเต็มท่ี” และเร่ิมการโจมตี มีผูเสียชีวิต
ในบริเวณภายนอก 2 คน ในไนทคลับ 39 คน รวมนาย Mateen เปนตาย 40 คน ตายระหวาง
ไปโรงพยาบาล 8 คน รวมเปนตาย 50 คน บาดเจ็บ 53 คน นับเปนการสังหารคนจํานวนมาก
จากอาวุธปน (Mass Shooting) หนักหนายิ่งกวาคร้ังอ่ืนใด เพราะการตายจาก 9/11 ก็ไมถือวา 
ตายจากการถูกยิง ลําดับเหตุการณน้ีรายงานตามขาวท่ีไดรับมาในขณะท่ีจัดทํา โดยจะไดแกไข
ดัดแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักฐานท่ี FBI ไดเปดเผยในโอกาสตอไป รวมท้ังพฤติกรรมของ
นาย Mateen ดวย 

ในคําปราศรัยเม่ือ 01.00 น. ตามเวลาในไทยของประธานาธิบดีโอบามา ซ่ึงไดประชุม
รวมกับฝายความม่ันคงทุกดานท่ีทําเนียบขาว โอบามาวาเหตุการณท่ีออรลานโด น้ัน รายแรง
ยิ่งในประวัติศาสตรของสหรัฐ  “เปนท้ังการกอการรายและความเกลียดชัง – terror and hate 

ซ่ึงเอฟบีไอ ติดตามสีบสวนในบริบทของการกอการราย” เพราะจนบัดน้ียังไมทราบชัดวา
ขอเท็จจริงเปนประการใด ไมแนใจวา ฆาตกรมีมูลเหตุจูงใจประการใด และไมทราบวา เขาได
ติดตอกับกลุมกอการรายใดหรือไม แตการโจมตีชาวอเมริกันท่ีเกิดข้ึนเทากับความพยายามท่ีจะ
ทําลายคนและคานิยมของท้ังชาติ ซ่ึงชนอเมริกันจะดํารงชีวิตตอไปดวยความยึดม่ันในคานิยม
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แหงชาติอเมริกัน ประธานาธิบดีไดลงนามในประกาศใหลดธงคร่ึงเสาท่ีทําเนียบขาวและ
สถานท่ีราชการทุกแหงตั้งแตวันน้ี เม่ือเวลา 01.00 ตามเวลาในประเทศไทย ไดมีการเลื่อนธงบน
หลังคาทําเนียบขาวลงมาคร่ึงเสา โอบามากลาวถึงเหตุรายท่ีเกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากความ
งายดายท่ีจะใหไดมาซ่ึงอาวุธปนรายแรงและกลาวเชิงเตือนให ในการรณรงคหาเสียงของ
ผูสมัครจากท้ังสองพรรคการเมืองหลักตอไป ควรจะคํานึงถึงประเด็นปญหาอันล้ําลึกน้ี ดังท่ี
แถลงไวลวงหนา ประธานาธิบดีโอบามาจะไปเร่ิมการรณรงคหาเสียงรวมกับฮิลลาร่ี คลินตัน ผู
เปน Presumptive Nominee ของพรรคเดโมแครตในวันอังคารท่ี 14 เดือนน้ี ท่ีมลรัฐวิสคอนซ่ิน  

ท้ังโอบามาและฮิลลาร่ีตางตอตานการซ้ือขายอาวุธปนในประเทศอันไมมีกฏขอบังคับ
เขมงวดนัก แตนายทร้ัมพไดกลาวคําปราศรัยสงเสริม National Rifle Association (NRA) 
อยางเต็มท่ี และไดกลาวหาวา ฮิลลาร่ีพยายามจะลบลาง Second Amendment ของ
รัฐธรรมนูญ ท่ีระบุไวในสวนของ Bill of Rights อันเปนการกลาวเท็จ ตาม Reality check ซ่ึง
สื่อมวลชนใชหลักฐานท่ีแทจริงตรวจสอบการกลาวหาของผูสมัครแขงขันทางการเมือง โดยใน
กรณี Second Amendment นายทร้ัมพไดกลาวหาเท็จฮิลลาร่ีวาจะใหยกเลิกกวา 10 คร้ังเทาท่ี
ขาพเจาไดยินดวยตนเอง  

เม่ือเวลา 02.10 ตามเวลาในไทย ผูแทนเอฟบีไอ ไดช้ีแจงขอความความเปนมาของนาย 

Mateen รวมท้ังการตอบขอถามในการสั่งซ้ือปนและการสืบสวนเขาเม่ือชาวอเมริกันคนหน่ึงได
ไปเขากับไอซิส แตท้ังเอฟบีไอและนายพอล คริคแชงค (ผูเช่ียวชาญดานการกอการราย) ยืนยัน
วาการกอการรายท่ีเกิดข้ึนมิใชเปนไปเพราะการสั่งการของกองบัญชาการไอซิส แตดูจะเปนการ
เสนอขาวหลังจากเกิดเหตุการณแลว  

ตามขอสังเกตของผูเช่ียวชาญดานการกอการราย จํานวนคนอเมริกันท่ีไปเขากับไอซิส
ไดลดลงเปนลําดับ และในระยะหลัง ๆ เม่ือเกิดการจะกระทําการกอการราย คนรายจะประกาศ
ความภักดีตอผูนําไอซิสกอนสังหารตัวเอง รายละเอียดเหลาน้ีคงจะปรากฏชัดข้ึนหลังจากการ
สอบสวนของฝายตาง ๆ โดยมีเอฟบีไอเปนตัวหลัก  
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ในกรณีเกี่ยวของกัน เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน ศกน้ี ประธานาธิบดีโอบามาไดอนุมัติให
หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐท่ีอยูในอัฟกานิสถาน สามารถสังหารผูนําตะลิบานได และใน
วันเดียวกัน นาย Aylman al-Zawahiri หัวหนาอัลไคดา ซ่ึงรับตําแหนงหลังจากท่ีหนวย
ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐไดลักลอบเขาสังหารโอซามา บิน ลาเด็น ได pledged allegiance 

ตอผูนําคนใหมของตะลิบาน และในขณะท่ีทํารายงานน้ี นายฮามิด คาซาย อดีตประธานาธิบดี
อัฟกานิสถานไดไปเยือนกรุงวอชิงตัน และรวมประณามเหตุรายท่ีออรลานโด และวา คน
อเมริกันท่ีไดแสดงวามีความเลื่อมใสในไอซิส น้ัน ก็จะมีทัศนะอันจะไนมเอียงในแบบอเมริกัน 

ท่ีฟลลูจา กองกําลังอิรักไดรุกเขาไปเกือบถึงศูนยกลางของเมือง ตามรายงานกอนน้ี รอย
ละ 75 ของนักรบไอซิสมิใชคนอิรัก แตเปนคนจากท่ีอ่ืน และหลบหนีออกไป โดยไดสังหารพล
เรือนชาวอิรักไปไมนอย แตท่ีพอรอดมาไดก็มีอยู แตอาหารและนํ้าขาดแคลนยิ่ง หนวยงานดาน
มนุษยธรรมของสหประชาชาติไดพยายามใหความชวยเหลือ เม่ือยึดได เมืองในอิรักท่ีไอซิสยัง
ครองอยูก็เหลือเพียงโมซูลเทาน้ัน ซ่ึงกําลังหลายฝายกําลังมุงหนาเพ่ือเตรียมคัวเขาตีอีกไมนาน
ตอจากน้ี ซ่ึงจะยิ่งลําบากกวาฟลลูจา แมทางการอิรักจะแถลงวา ไดจัดลูทางใหพลเมืองในฟลลู
จาไดหลบหนี ซ่ึงประมาณ 4 พันคนไดหลบออกมาแลว โดยไดมีการแยกผูชายและเด็กวัยรุนไว
สวนหน่ึงเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาไมมีพวกไอซิสแฝงตัวอยูดวย ตอมา สหประชาชาติไดชวย
บรรเทาทุกขไวประมาณ 64,000 คน ซ่ึงภารกิจดานมนุษยธรรมเชนน้ีจะหนักหนวงมากเม่ือถึง
สมรภูมิท่ีโมซูลในภาคเหนือ เน่ืองจากพลเรือนอิรักในโมซูลมีประมาณกวา 2 ลานคน ซ่ึงเปน
พวกนิกายซุนหน่ี 

ในซีเรีย นครรัคกาโดนศึกสองดาน เมืองมานจิทางเหนือข้ึนไปและเปนเสนทางเดียวท่ี
การสงกําลังบํารุงจะไปยังนครรัคกาได ถูกกองกําลังผสม Syrian Democratic Forces ดวย
ความสนับสนุนของกองกําลังพิเศษสหรัฐเขายึดได ในขณะท่ีในวันน้ี กองกําลังของรัฐบาลซีเรีย 
ดวยความสนับสนุนท้ังทางอากาศและทางบกของรัสเซียรุกเขาไปในรัคกาเปนคร้ังแรก 
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สวนท่ี Sirt ในลิเบีย กองกําลัง Libyan Forces ของรัฐบาลเอกภาพแหงชาติชุดใหมซ่ึง
สหประชาชาติ สหรัฐและภาคีนาโตไดรวมกันสนับสนุนใหจัดคั้งข้ึน ไดเขายึดพ้ืนท่ีชายทะเลได
ท้ังดานตะวันตกและตะวนัออก ตรงขามฝงยุโรปใต แตไอซิสโตตอบดวยคารบอมบ 3 ระลอก 

แตยังไมอาจยึดพ้ืนท่ีคืนกลับมาได   

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมิถุนายน 2559 ฉบับท่ี 2 

 การกอการราย ณ สถานเริงรมณยามราตรี “Pulse” ท่ีเมืองออรลานโด ในมลรัฐ
ฟลอริดา ยังเปนขาวดวน (Breaking News) สืบตอมา เพราะไดเปนประเด็นทางการเมืองใน
การรณรงคหาเสียงเพ่ือจะเขาเปนประธานาธิบดีคนใหม ซ่ึงผูสมัครท้ังสองถือทาทีแตกตางกัน
อยางมาก และโดยท่ีทางการไทยและอาเซียนยังมีกลไกและความสามารถในการตอตานการ
กอการรายท่ีขาพเจาเห็นวายังไมเพียงพอท่ีจะรับมือกับพลวัตของภัยรายอันนาหวงกังวลน้ี 
รายงานตอไปน้ีจึงจะใหความสนใจเปนพิเศษกับ รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุราย ณ ออรลานโด
กับประเด็นทางการเมืองตามวาทกรรมของ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาและ Hillary Clinton 

จากพรรคเดโมแคร็ต โดยโอบามาไดช้ีแจงในฐานะหัวหนารัฐบาลขณะท่ีเกิดเหตุและผู
บัญชาการทหารสูงสุด กับนาย Donald Trump ผูสมัครจากพรรครีพับลิกันและเปนผูท่ีไดรับ
การยอมรับจาก National Rifle Association หรือ NRA (องคกรล็อบบี้ในการครอบครองอาวุธ
ปนทรงอิทธิพลมากยิ่งในวงการเมืองสหรัฐ) และในโอกาสตอไป ขาพเจาอาจจะเสนอแนะ

แนวทางในการจัดตั้งศูนยกลางเชิงวิชาชีพแหงชาติ โดยปลอดจากกลุมการเมืองไมวาใน
รูปแบบใด ในการตอตานการกอการราย (National Centre of Counter Terrorism Experts) 
และกลไกอันเหมาะสมเพ่ือการประสานงานในกรอบประชาคมอาเซียนในการตอตานการกอ
การรายท่ีบัดน้ีปรากฏขาวมาแลววา กลุมรัฐอิสลาม ซ่ึงถูกกองกําลังทองถิ่นและนานาชาติ
ปราบปรามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไดจัดตั้งใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเครือขาย
ทางการของรัฐอิสลาม เพราะมีองคกรในประเทศตาง ๆ อยูแลว 
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อยางไรก็ดี รายงานแรกอันดวนมากท่ีเกิดแทรกเขามาไดแก “การกอการราย ณ 
Magnanville (ประมาณ 33 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีส) ในวันน้ี” หน่ึงวัน
หลังจากเหตุการณราย ณ ออรลานโด   ตามรายงานขาวจากเจาหนาท่ีฝร่ังเศส นาย Larossi  

Abballa :ซ่ึงเม่ือป ค.ศ. 2013 ถูกจําคุกเพราะมีสวนพัวพันกับกลุมจิฮาดิสตท่ีกําลังหาคนไป
รวมกับนักรบในกลุมจิฮาดในปากีสถาน ในเวลาท่ีเกิดเหตุเม่ือ 20.30 น.ตามเวลาทองถิ่นคืนวัน
จันทร ท่ี 13 มิถุนายน นายอับบัลลาไดจูโจม “the police commander” โดยใชมีดจวงแทง 9 
คร้ัง หลังจากน้ัน นายอับบัลลาไดเขาไปท่ีบานของนายตํารวจ และจับตัวภริยา ซ่ึงเปนตํารวจ
หญิงและบุตรชายท่ียังเยาววัยเปนตัวประกัน เวลา 20.52 อับบัลลาไดแสดงภาพเหตุการณท่ี
บานนายตํารวจเปนภาพสดใน Facebook อันเปนเท็คโนโลยีใหม แตไมมีภาพตอนฆาอาจ
เพราะพนักงานของ Facebook ไดถอนภาพออก ตอมาเวลา 21.30 น. กําลังตอตานการกอการ
รายไดมาถึงบานพักท่ีเกิดเหตุและตรึงกําลังลอมไว ประมาณเท่ียงคืน หนวยปฏิบัติการพิเศษได
บุกเขาโจมตีหลังจากท่ีนายอับบัลลาขูท่ีจะระเบิดท้ังบาน และวิสามัญฆาตกรรมนายอับบัลลา 
ปรากฏวาภริยาไดถูกฆาไปแลว สวนบุตรชายอยูในสภาพตกใจมาก กอนหนาท่ีตํารวจจะบุกเขา
โจมตี ไดมีการเจรจาเพ่ือใหปลอยตัวประกัน ในระหวางน้ันนายอับบัลลาไดบอกแกตํารวจวา 
เขาไดแสดงความจงรักภักดีกับนาย Abu Bakr al-Bagdadi ผูนําของไอซิส โดยไดปฏิบัติการ
ตามคําสั่งจากไอเอสใหสงัหารพวก infidels แตทางไอเอสไดออกวิดิโอยาว 11 นาทีทางสํานัก
ขาว Amag ของไอเอส แสดงภาพนายอับบัลลาสารภาพวาเปนผูฆา และเรียกรองใหคนมุสลิม
ในฝร่ังเศสสังหารเจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีปองกันเรือนจํา นักหนังสือพิมพ นักการเมืองและ
นายกเทศมนตรี สําหรับนักหนังสือพิมพ น้ัน เขาไดเอยช่ือท่ีเปนท่ีรูจักกันดี วิดิโอน้ีเปนชุด
เดียวกับท่ีนายอับบัลลาไดโพสตในเฟสบุค 

 สื่อในฝร่ังเศสไดเสนอช่ือนายตํารวจและภริยาผูท่ีถูกสังหารวา ไดแก Jean-Baptiste 

Salvaing (อายุ 42) และ Jessica Schneider (อายุ 36) 
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 นาย Manuel Valls นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศสวา การโจมตีคร้ังน้ี “เปนตนนํ้าของการกอ
การราย ท้ังบานก็ดี ความสนิทชิดเช้ือของครอบครัวก็ดี และขาราชการท้ังสอง ตางตกเปนเปา” 

ตามรายงานของตํารวจ นายอับบัลลาอยูในขายเฝาระวังของตํารวจ รวมท้ังมีการดักฟง
โทรศัพทดวย นอกจากเขาแลว ตํารวจไดจับกุมและคุมขังพวกท่ีเช่ือมโยงกับนายอับบัลลาอีก 3 
คน  

 ในภาพท่ีถูกถอนจากเฟสบุค นายอับบัลลาพึมพําวา “ไมทราบจะทํากับเด็กคนน้ีอยางไร
ดี” และพูดเชิงขูเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลลยูโรดวย กอนหนาน้ี ก็มีการระวังการกอการรายใน
ระหวางการแขงขัน ซ่ึงกระจายไปท่ัว 10 สนามในประเทศ การปะทะกันของอันธพาลอังกฤษ
และรัสเซียในสามวันท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในสนามแขงท่ีเมืองมารเซส เปนภาระ
เพ่ิมเติมของเจาหนาท่ี 90,000 คนถึง 100,000 คนท่ีตองระวังภัยจากการกอการราย เพราะเปน
ชวงรามาดานพอดี ในเหตุการณปะทะกันระหวางอันธพาลอังกฤษกับรัสเซีย น้ัน คนอังกฤษถูก
จับขัง 2 คน สวนรัสเซีย น้ัน UEFA .ใหปรับ 170,000 ดอลลาร และใหรัสเซียอยูในสถานะ 
Suspended Disqualification อันหมายความวา หากกอเหตุวุนวายข้ึนในสนามแขงอีก ก็จะ
หามรวมการแขงขัน แตความวุนวายในบรรดากองเชียรของชาติตาง ๆ รวมท้ังการจุดดอกไม
เพลิงและขวางไปในสนาม ก็ไดเกิดข้ึน  ตอมาอีกหลายคู จนมีผูถูกจับกุมคุมขังจํานวนหน่ึง 
เพียงแตหวังวา ความเปนหวงวาจะเกิดการกอการรายข้ึนในการแขงขัน EURO2016 ดังท่ีนาย 
Abrini คนกอการรายจากไอซิสท่ีถูกจับในกรุงบรัสเซลสไดกลาวถึงแผนการของฝายกอการราย 
อาจไมเกิดข้ึน แตถึงกระน้ัน อันตรายจากการกอการรายในรูปแบบใดก็ตาม ยังเปนประเด็นท่ี
ชาวยุโรปไมอาจประมาทได 

  เหตุการณท่ีไมคาดฝนไดเกิดข้ึนในอังกฤษ อันมีนัยยะท่ีอาจเกี่ยวกับการลงประชามติใน
วันท่ี 23 มิถุนายน ศกน้ี ซ่ึงจะมีผลกระทบกวางไกลมาก ควรแกการบันทึกไว ดังตอไปน้ี เพราะ
ในรายงานฉบับเดือนกุมภาพันธและฉบับเดือนพฤษภาคม ศกน้ี ไดช้ีแจงแงมุมตาง ๆ ไวอยาง
ละเอียด โดยในวันศุกร ท่ี 24 มิถุนายน 2559 ก็จะทราบผลการลงประชามติ โดยผูมีสิทธิออก
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เสียงจํานวนกวา 46.5 ลานคนไดลงทะเบียนท่ีจะออกเสียง หากเสียงสวนมากเห็นควรท่ีจะคง
รวมอยูในสหภาพยุโรปตอไป ก็จะถือเปนอนุสรณอันยั่งยืนคูกับอนุสาวรียท่ี Parliament  ลงมติ
เปนเอกฉันทใหสรางไวท่ีเวสตมินสเตอรแก Jo Cox ผูตองเสียชีวิตดวยมีดและปนของฆาตกรซ่ึง
มีความคิดสดุโตง รังเกียจ เหยียดผิวและคลั่งชาติ ในโลกอันจะรวมกันเปนหน่ึงเดียวและผูวาย
ชนมท่ีมีจิตใจเปยมดวยความเมตตาตอมวลมนุษยผูตองตกระกําลําบากท่ัวไปในโลก 

 

ฃาวดวนมาก พิเศษ 

นาง Jo Cox สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอังกฤษ วัย 41 ป (เกิดวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ. 1974) 
สังกัดพรรคแรงงานจาก Birstall ในเขต West Yorkshire  ถูกคนรายชายอายุ 52 ปยิงปนและ
จวงแทง เม่ือเธอออกมาจากการพบปะเพ่ือรับทราบปญหาจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง อาการ
สาหัส โดยมีชายอีก 1 คน วัย 77 กระโดดเขาชวยจนถูกแทงไดรับบาดเจ็บแตไมสาหัสนัก Jo 

Cox ไดรับการนําไปสู Leeds General Infirmary ดวยเฮลิคอปเตอรพยาบาล อีกประมาณ 4 

ช่ัวโมงกวาตอมา รักษาการ Chief Constable ซ่ึงเปนผูหญิง และเจาหนาท่ีตํารวจไดแถลงขาว
สั้น ๆ วา Jo Cox ถึงแกความตายภายในเวลาไมนานท่ีไปถึงโรงพยาบาล เจาหนาท่ีกลาววา จับ
คนรายได 1 คน เปน "localised incident"ไมจําตองมองหาคนอ่ืนอีก ในขณะท่ีกําลังสืบสวน
พยานบุคคลเปนจํานวนมากและวัตถุพยานจากท่ีเกิดเหตุ ยังไมอาจบงช้ีมูลเหตุจูงใจได ในชวง
ทาย ตํารวจชายในคดีอาญาไดกลาวท้ิงทายวา "A localised incident with wider 

implications" 

การสังหารนักการเมืองและการใชอาวุธปนไมเคยเกิดในอังกฤษมาตั้งแตป ค.ศ. 1990 สมัยท่ี 
IRA กอความยุงยาก โจ ค็อกซ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และใชชีวิตสวนใหญ
ในงานดานมนุษยธรรม เร่ิมดวยการทํางานกับภริยาของ Gordon Brown และอยูกับ OXFAM 

10 ป ผานประสบการณสงเคราะหประชาชนและผูลี้ภัยใน Central African Reoublic ซูดาน 
และ Darfur.ในระยะหลังมาน้ี เธอทุมเทเปนพิเศษท่ีจะชวยเหลือผูลี้ภัยซีเรีย เพ่ิงมาสมัครรับ
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เลือกตั้งคร้ังแรกเม่ือกลางเดือนพฤษภาคม  ปท่ีแลว โดยอยูกับพรรคแรงงาน ไดชัยชนะดวย
คะแนนทวมทน และในระยะหลัง ๆ มาน้ี ไดรณรงคใหอังกฤษอยูในสหภาพยุโรป เพ่ือเปดทาง
ใหเกาะอังกฤษมีบทบาทในวงกวางข้ึน เพราะ โจ ค็อกซ เช่ือใน Internationalism  มีความตั้งใจ
ทํางานและเปนคนใจกวาง ทําใหเปนท่ีนิยมของทุกพรรค นับเปน "ดาวรุง" ในวงการเมือง
อังกฤษ เธอใหความสนใจเปนพิเศษในดานนโยบายตางประเทศและการพัฒนาระหวาง
ประเทศ เปนผูกวางขวางคนหน่ึง เม่ือมาเสียชีวิตเชนน้ี กอนวัยอันควรและดวยความรุนแรง คํา
ไวอาลัยจึงมาจากนักการเมืองในอังกฤษ ผูทําหนาท่ีแทนพรรคเดโมแครตของสหรัฐ นางโมเก
อรินี ผูทําหนาท่ีรัฐมนตรีตางประเทศของ อียู ผูนําของ อียูหลายคน นายจอหน แครร่ีย รมว กต 
สหรัฐ ฯลฯ 

 

ขาพเจาเสนอขาวน้ีมา เพราะขาพเจาเห็นวา คําแถลงของตํารวจท่ีวา แมจะเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใน
ทองท่ี "แตมีนัยยะกวางไกล" นาจะมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นของการลงประชามติวา อังกฤษ
จะอยูกับสหภาพยุโรปหรือออก เพราะถาติดตามขาวมาอยางใกลชิด ก็ยอมจะเห็นไดวา การ
รณรงคของท้ังสองฝายใชถอยคํารุนแรงมากข้ึนอยางเหลือเช่ือ การกลาวหาซ่ึงกันและกัน ถึงข้ัน
ใชคําวา Hypocrite  Lies  Cheat ฯลฯ และการโตตอบอันเผ็ดรอนอยางยิ่ง รวมท้ังการท่ีนาย 
Nigel Farage ของพรรค UKIP ไดนําเรือมาแลนเต็มแมนํ้าเธมส (Flotilla) และขูใหประชาชน
หวาดกลัวดวยการข้ึนปายขนาดใหญแสดงภาพผูอพยพท่ีพยายามจะเขาสโลวีเนีย โดยทําให
คลายกับวา ชายฝงเกาะอังกฤษก็กําลังจะเผชิญภัยดังกลาว  เรงเราใหประชาชนลงประชามติ
ใหออกจาก อียู ไดแพรกระจายบรรยากาศอันเปนพิษไปท่ัว ขาพเจาไมทราบวาคนรายเปนใคร
และช่ืออะไร แตคิดวาความเกลียดชังนาจะเปนสาเหตุใหเขากระทําการรายแรง สามีของโจ 
ค็อกซ ไดเขียนลงในสื่อสังคมวา เขาขอเรียกรองใหทุกคน "unite to fight against hatred" จึง
นาจะมีนัยยะอันไมตางจากความเขาใจของขาพเจา นอกจากน้ี มีขาวอันยังไมไดรับการยืนยัน
วา ตอนท่ีคนรายบุกเขาแทงและยิง โจ ค็อกซ ท้ังสองนัด น้ัน มีเสียงตะโกน "Britain First!" อัน
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เปนสโลแกนของพรรค Nationalist ท่ีขวาจัดในอังกฤษ ซ่ึงหัวหนาพรรคฯไดแถลงปฏิเสธวา 
พรรคฯ ไมมีสวนเกี่ยวของอยางเด็ดขาด 

 

ท่ีไดนําเสนอมาน้ี ขอใหมิไดมีสาเหตุมาดังท่ีคาดเดา ตั้งแตวันน้ี ทุกฝายขอใหระงับการรณรงค
ทันที ซ่ึงก็คงจะระงับไดวันสองวันเทาน้ัน แตเม่ือเร่ิมข้ึนอีกกอนการลงประชามติในวันพฤหัสบดี 
ถอยคําคงจะเบาลง แตในช้ันน้ี การถูกสังหารของโจ ค็อกซ ซ่ึงทุมเทใหอังกฤษ REMAIN คงจะ
มีผลตอพลวัตของการลงประชามติไมมากก็นอย ซ่ึงโลกภายนอก ยกเวนรัสเซีย ก็มุงหวังวา
อังกฤษจะอยูกับสหภาพยุโรปตอไป เพราะถาออก อีกหลายประเทศก็คงจะออกไปดวย เปน
การยอนกลับไปยึดถือลัทธิชาตินิยมเชนแตเดิมอีก อันหมายถึงภยันตรายไมเพียงในภูมิภาค
ยุโรปเทาน้ัน 

ขาวดวนมาก พิเศษ ฉบับท่ี 2 

ตามรายงาน พิเศษ ฉบับท่ี 1 คาดเดาวาทุกฝายจะระงับการรณรงคทางการเมืองสําหรับการลง
ประชามติเร่ือง REMAIN หรือ LEAVE ช่ัววันสองวัน และเม่ือกลับมารณรงคอีก ก็คงจะใช
ถอยคําซ่ึงเบาลง และการถูกสังหารของ ส.ส. โจ ค็อกซ ซ่ึงทุมเทใหอังกฤษอยูกับ อียู ตอไป "คง
จะมีผลตอพลวัตของการลงประชามติ (ในวันท่ี 23 มิ.ย.น้ี)ไมมากก็นอย" ความเคลื่อนไหว
ตอมาทําใหขาพเจาคิดวา ฝาย LEAVE คงจะเสียเสียงสนับสนุนไปไมนอย เพราะนอกจาก
บุคคลช้ันนําของโลกไดติดตอโทรศัพทถึงสามีของอดีต ส.ส. อาทิ ปธณ บารัค โอบามา ฮิลลารี 
คลินตัน นรมแมรเคิ่ลแหงเยอรมนี  ประธานคณะกรรมาธิการ อียู ประธาน FED ของสหรัฐ ฯลฯ 
ซ่ึงท้ังหมดสนับสนุนใหอังกฤษอยูกับ อียู เพ่ือสกัดกั้นผลทางลบตอเศรษฐกิจและการเงินของ
โลกและเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยระหวางประเทศแลว นรม คาเมรอน นายเจเรมี คอรบิน หน.
พรรคแรงงาน และประธานสภาคนปจจุบัน ไดเดินทางมายังเขตเลือกตั้งของ โจ ค็อกซ และได
กลาวย้ําถึงความจําเปนท่ีจะสงเสริม Tolerance และความเปนเอกภาพกับการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยกับรัฐสภา โดยจะเรียกประชุม House of Commons ในวันจันทรน้ี เพ่ือเปน
โอกาสใหเพ่ือนสมาชิกแสดงความไวอาลัยแก โจ ค็อกซ  

 

ตํารวจไดจับกุมคนรายในช่ือ Thomas Mair ในท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงคนพบวา เปนพวกขวาจัด ไดติดตอ
กับกลุมนีโอนาซิสตในสหรัฐและกลุมนิยมอปาเถดในแอฟริกาใต โดยไดรับเอกสาร/วารสารของ
กลุมขวาจัดดังกลาว ตลอดจนการประกอบปนและการทําระเบิด กับเอกสารเกี่ยวกับคํา
ปราศรัยทางการเมืองของ โจ ค็อกซ ในบานของคนรายซ่ึงอยูแถวน้ันคนเดียว สําหรับคําตะโกน
กอนบุกเขายิงและจวงแทงโจ ค็อกซวา "Britain First!" น้ัน เปนความจริง และเม่ือไปข้ึนศาล 
Westminster Magistrate Court ในวันเสาร ท่ี 18 มิ.ย. วันน้ี เม่ือถูกถามช่ือ เขาไดตอบวา 
"Death to traitors! Freedom for Britain! อันเปนคําตอบท่ีขาพเจาคิดวา เปนการขูเข็ญพวก 
REMAIN อันรวมถึงโดยเฉพาะอยางยิ่ง โจ ค็อกซ ซ่ึงไดแถลงสงเสริมการเขาเมืองอยางแข็งขัน 
มาตลอด เพราะ Immigration เปนประเด็นท่ีโตแยงกันมาก คูกับประเด็นอํานาจอธิปไตย 

 

นาสังเกตวา คําปราศรัยของประธานาธิบดีโอบามาท่ีไปเยือนเมืองออรลานโดเม่ือวันพฤหัสบดี 
ก็ไดเนนถึงความสําคัญของการยึดหลัก Tolerance เชนกัน เพราะเปนพลังตอตาน "ความ
เกลียดชัง" อันเปนเหตุปจจัยประการหน่ึงของเหตุรายท่ีทําใหผูคนตองเสียชีวิตจากการกระทํา
ของคน ๆ เดียวถึง 49 คนไมนับคนรายและบาดเจ็บอีก 53 และการสังหารโจ ค็อกซ กลางแจง 
ตอนกลางวัน ขอหาท่ีอัยการตั้งในการนําตัวข้ึนศาลไดแก murder grievous bodily harm 

(กรณีชายวัย 77 ท่ีพยายามจะชวยโจ ค็อกซเลยถูกนายแมรแทงบาดเจ็บ) การครอบครองและ
ใชอาวุธปน และขอหาอ่ืน ๆ อีก กอนการดําเนินการทางศาลตอไป ศาลไดใหมีการตรวจสภาพ
จิต (psychiatry) ดวย 
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 ผลการออกเสียงลงประชามติในสหราชอาณาจักร ซ่ึงไดมีการประกาศอยางเปน

ทางการในวันศุกร ท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ปรากฏวาเสียงขางมากรอยละ 51.9 หรือ 

17.4 ลานคนจากจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงท่ีลงทะเบียน 46.5 ลานคนเห็นชอบกับฝาย

ใหออกจากสหภาพยุโรป (leave) ในขณะท่ีเสียงขางนอยรอยละ 48.1 ตองการใหอยู

ตอไป (remain) โดยรอยละ 72 ไปใชสิทธิออกเสียง  แมความตางของคะแนนเสียงจะ

ไมมากเทาใดนัก ตามระบอบประชาธิปไตย องักฤษจําตองสละสมาชิกภาพในสหภาพ

ยุโรป  แตการจะออกตองเปนไปตามขอบทท่ี 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน เพื่อเร่ิม

กระบวนการกําหนดเงื่อนไขของสัมพันธภาพระหวางกันตอไป โดยสหราชอาณาจักรท่ี

ทําประชามติเทาน้ันท่ีจะเปนฝายแจงความตั้งใจท่ีจะออกใหสมาชิกท่ีคงอยูของ

สหภาพยุโรปรวมการเจรจา  อันจะใชเวลาประมาณ 2 ปเปนอยางต่าํ โดยอาจจะใช

เวลาหลายปก็ได เพราะท้ังหมดขึ้นอยูกับรูปแบบของสัมพันธภาพใหมท่ีจะกอตัวขึ้น 

 ตามสภาวการณเฉพาะหนา นายเดวิด แคเมรอน นายกรัฐมนตรีไดกลาวคําปราศรัย
หนาทําเนียบนายกรัฐมนตรี วาเดิมทีไดตั้งใจจะเจรจาเงื่อนไขการออกดวยตนเอง มาบัดน้ี เห็น
วาควรจะเปนหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีคนใหม ซ่ึงจะมีการเลือกตัวในการประชุมแหงชาติของ
พรรคคอนเซอรเวตีฟในเดือนตุลาคม ศกน้ี หลายประเทศเรงเราใหสหราชอาณาจักรรีบ
ดําเนินการ โดยนายชไตนไมเออร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยอรมันไดเชิญ
รัฐมนตรีตางประเทศของประเทศท้ัง 6 ท่ีเปนสมาชิกกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรปตาม
สนธิสัญญากรุงโรมเม่ือป ค.ศ. 1975 อันไดแกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน อิตาลี ฝร่ังเศส เบล
เยี่ยม เนเธอรแลนด และลักเซมเบอรก ไปหารือรวมกัน ณ กรุงเบอรลิน เม่ือวันเสาร ท่ี 25 
มิถุนายน ค.ศ. 2016 ท้ังหมดเห็นพองกันวา ควรเร่ิมการเจรจาโดยเร็ว จะเร็วแคไหนอาจตางกัน 
เชนอิตาลเีห็นวา “เราตางเปนสวนของปญหา มิใชเปนสวนของการแกปญหา” และหลาย
ประเทศเห็นวากรณีท่ีเกิดข้ึนเปนสัญญาณใหตื่น (Wake-up call) เพราะสหภาพจําเปนจะตอง
ปฏิรูปในหลายทาง  นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพ กลาววา 
กระบวนการตอจากน้ีเปนการแยกกัน เสมือนการหยารางฉันมิตร (An amicable divorce) จึง
เปนธรรมดาท่ีจะตองใชเวลาบาง สวนนํ้าเสียงของความเปนผูนํา มาจากแองเกลา แมรเคิ่ล 
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นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ซ่ึงกลาวเปนเชิงเตือนวา ประเทศยุโรปไมจําตอง nasty โดยควรจะ
ดําเนินการ “calmly” แมจะเห็นวา ไมควรใหเน่ินนานอยางไมมีวันสิ้นสุด เพราะความไมแนนอน
ไมอํานวยผลดี และไดกลาวถึงลักษณะของรูปแบบทํานองสมาชิกสมทบ (Associate) อัน
หมายความไดหลากหลาย ประเด็นใหญคงจะไดแกการเขาสูตลาดเดียว (Access to a single 
market) 

 อังกฤษ ซ่ึงเดิมทีเปน “คนปวยของยุโรป” ไดฟนตัวข้ึนอยางมากในรอบ 5 ปท่ีผานมา อัน
เปนผลงานของรัฐบาลนายเดวิด แคเมรอน ซ่ึงทําใหอังกฤษข้ึนมาเปนการเศรษฐกิจใหญอันดับ 
5ของโลก แตมาเสียคะแนนไปบางท่ีใชวิธี “รัดเข็มขัด” อันมีสวนใหคนเปนจํานวนไมนอยไม
พอใจและอาจถึงโกรธฝายปกครอง กลายเปนการตอตานชนช้ันปกครอง ( Anti- 

Establishment) อันเปนกระแสท่ีระบาดไปหลายแหงในยุโรป แมกระท่ังในสหรัฐ ดังจะเห็นได
จากความสําเร็จในช้ัน Primary election  ของนายโดนัลด ทร้ัมพ และนายเบอรน่ี แซนเดอร แต
ในสหรัฐนายทร้ัมพดูจะมีปญหาบุคคลิกสวนตัวและความไมตรงไปตรงมาในวิธีทําธุรกิจสวนตัว 
ตลอดจนการกลาวเท็จซํ้าแลวซํ้าอีกและ การเลือกนโยบายถือผิว (racist)  สวนในยุโรป น้ัน 
กระแสชาตินิยมและการยึดถือนโยบายโดดเดี่ยวจึงสรางความหนักใจใหกับรัฐบาลท้ังหลาย ดัง
จะเห็นไดจากการเรียกรองของ  มารีน เลอ เปน หัวหนาพรรคขวาจัดหรือ National Front ของ
ฝร่ังเศส ซ่ึงตองการจะใหฝร่ังเศสแยกตัวจากสหภาพยุโรป หรือ Frexit ตามแบบ Brexit ของ
อังกฤษ แตในการประชุมรวมทุกพรรคท่ีประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองด จัดข้ึน เลอ เปนได
เสนอทางเลือกดังกลาว แตประธานาธิบดีออลลองดปฏิเสธ เลอ เปนจึงแถลงตอมาวา หากใน
การเลือกตั้งคร้ังหนา หากพรรค National Front ไดเสียงขางมาก ก็จะจัดใหมีการลงประชามติ
เพ่ือใหฝร่ังเศสออกจากสหภาพยุโรปใน 6 เดือน พรรคซายสุดไดประกาศในทํานองเดียวกัน 

 ปญหาใกลตัวท่ีจะทําใหอังกฤษเปน “Little England” ตามท่ีเดวิด แคเมรอนเคย “ขู” 
หรือ “เตือน” กอนหนาการลงประชามติ ไดแก ความเปนไปไดท่ีสก็อตแลนดจะขออยูกับสหภาพ
ยุโรปเชนเดิม โดยนางนิโคลา สเตอรเจ้ียน มุขมนตรีของสก็อตแลนดและหัวหนาพรรคสก็อตติช
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แหงชาติไดเกร่ินไว โดยจะเร่ิมดวยการเจรจาในระดับกงสุลข้ันสุดยอดกับสมาชิกสหภาพ 27 
ประเทศ เพ่ือใหสก็อตแลนดรักษาสิทธิประโยชนเยี่ยงสมาชิกตอไป เพราะเสียงสวนมากในส
ก็อตแลนดตองการ “remain” และรัฐสภาสก็อตแลนดไดลงมติกวารอยละ 62 ไมยอมรับ Brexit 

ข้ันตอไปอาจไดแกการลงประชามติแยกตัวจากสหราชอาณาจักร แตประเด็นน้ีคอนขางจะสุม
เสี่ยงเพราะในการลงประชามติคร้ังกอนหนาน้ี เสียงสวนใหญไมเห็นดวย ในระยะใกลเคียงกัน 
นาย Gerry Adam จากไอรแลนดเหนือ   อาจใชทางเลือกไมตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะ
ไอรแลนดยังคงเปนสมาชิกสหภาพยุโรปอยู แมตลาดใหญของไอรแลนดจะไดแกอังกฤษก็ตาม 

 สหรัฐ ซ่ึงถือนโยบายสนับสนุนใหอังกฤษผนึกกําลังกับยุโรปมาตั้งแตตนของการรวมตัว
ของยุโรป จนทําใหประธานาธิบดีเดอโกลลยับยั้งการท่ีอังกฤษจะเขารวมกับประชาคมยุโรปถึง 
2 คร้ัง ยอมตองผิดหวังกบัผลการลงประชามติอยางมาก เม่ือวันเสาร ท่ี 25 มิถุนายน 
ประธานาธิบดีโอบามาก็ยอมรับชตากรรมของประเทศอังกฤษ แตย้ําวาสัมพันธภาพพิเศษท่ีมี
อยูกับอังกฤษจะยังยืนยงอยูตอไป และคงจะเพ่ือย้ําความสําคัญขอน้ี นายจอหน แครร่ีย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ จึงจะเดินทางมาท้ังอังกฤษและกรุงบรัสเซลส
เร่ิมในวันจันทร ท่ี 27 มิถุนายน ศกน้ี เพ่ือดูใหแนวา ความหลังอันดีระหวางท้ังสองฝายจะยังไม
ผันแปร “ในระยะเปลี่ยนผานน้ี”     

 นายแครร่ียไดหารือกับนาง Mogherini  ผูทําหนาท่ีระดับสูงดานการตางประเทศของ
สหภาพยุโรป และช้ีแจงตอสื่อมวลชนวา สหรัฐทราบดีวา ประชาชนชาวอังกฤษไดลงประชามติ
แลว “เราตองเคารพการตัดสินใจและกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึน แมผล
ของการออกเสียงจะไมเปนไปตามความคาดหวังของเราก็ตาม ตั้งแตสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
สหรัฐมีความตั้งใจอันแนวแนท่ีจะจัดโครงสรางอันจะสงเสริมผลประโยชนตามพ้ืนฐานและ
คานิยมซ่ึงทุกฝายยึดถือรวมกัน สหรัฐ cares about a strong EU  เพราะมีประเด็นปญหา
เฉพาะหนาท่ีเราท้ังหลายจะตองหาทางแกไข อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สงคราม
กลางเมืองในซีเรีย การติดตามการดําเนินการตามความตกลงอาวุธนิวเคลียรกับอิหราน ฯลฯ” 
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สหรัฐจึงหวังวา การเจรจาซ่ึงอังกฤษจะมีข้ึนตอไปกับ อียู จะดําเนินไปดวยความสมเหตุสมผล 
และมียุทธศาสตร สหรัฐขอใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ “stay focused”  และสหรัฐเช่ือใน
ความสามารถของ อียู ท่ีจะกาวตอไป โดยสหรัฐจะรวมมือกับฝายท่ีเกี่ยวของใหเผชิญกับความ
ทาทายตาง ๆ ในระยะเปลี่ยนผานไปดวยความเรียบรอย สหรัฐยึดม่ันในสัมพันธภาพพิเศษท่ีมี
อยูกับอังกฤษ โดยในวันอังคาร ก็จะไปพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอังกฤษ 
สวนนางโมเกอริน่ีเสริมวากําหนดนัดประชุมของ International Support Group เร่ืองซีเรียใน
วันท่ี 17 กรกฎาคม ศกน้ี (ซ่ึงอังกฤษรวมดวย) ยังมีตามเดิม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง    

 ผลท่ีตามมาหลังจากมีการประกาศผลการลงประชามติในวันศุกรท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 
2016 เทียบไดกับแผนดินไหว ทางดานเศรษฐกิจ การคาและการเงิน ดังท่ีคาดหมายไวใน
รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤษภาคม 2559 กลาวโดยสรุป คาเงินปอนด ตกลงต่ําสุดใน 
30 ป นับแตป ค.ศ. 1985 คือ 1.36 ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ (ในวันจันทร ท่ี 27 มิถุนายน ต่ําลงมาก
ท่ีสุดใน 31 ป) ตลาดหุนท่ัวโลกดิ่งลงอยางแรง ในทุกภูมิภาค รวมท้ังตลาดวอลล สตรีตท่ีนคร
นิวยอรกท่ีตกลงในเกณฑ -500 เม่ือเปดตลาดในวันศุกร เงินมหาศาลสูญไปในพริบตา ซํ้าเติม
ดวยคาเงินปอนดท่ีตกต่ําลง เงินเย็นของญ่ีปุนกลายเปน safe haven เพราะคาแข็งข้ึนเปน 0.08 
ตอ 1 ดอลลาร โดยท่ีญ่ีปุนไมตองการเพราะจะทําใหการเศรษฐกิจของญ่ีปุนฟนตัวยากข้ึน 

ในขณะท่ีทองคํามีมูลคาสูงข้ึน เพราะเปนท่ีปลอดเชนกัน ราคานํ้ามัน ซ่ึงเพ่ิงผงาดข้ึนเหนือ $50 

เม่ือไมนานมาน้ี ไดลดลงมาอยูประมาณ $45 นับเปนการบั่นทอนอํานาจตอรองของสก็อต
แลนด และทําใหความถดถอยทางเศรษฐกิจของรัสเซียยืดเยื้อตอไป ทําใหประธานาธิบดีปูติน
ตองบินดวนไปหาประธานาธิบดีสี จ้ิน ผิงท่ีกรุงปกกิ่ง แตผูนําจีนก็คงไมสบายใจอยูดี เพราะเม่ือ
เดือนตุลาคม ปท่ีแลว สีไดทําขอตกลงลงทุนหลายหม่ืนลานในอังกฤษ โดยเช่ือวาจะคุมคา 
เน่ืองจากอังกฤษจะสามารถเขาสูตลาดยุโรปอันกวางใหญได มาบัดน้ีสถานการณไดพลิกผันไป
แลว 
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. อินเดีย ท่ีมีการเศรษฐกิจเติบโตท่ีสุด คือ จีดีพี ท่ีรอยละ 7.9 ในไตรมาสท่ีผานมาและ
กําลังจะเปนการเศรษฐกิจอันดับ 3 ในโลก เปนประเทศท่ีลงทุนในอังกฤษมากท่ีสุด อินเดียเปน
เจาของบริษัทในอังกฤษ 800 บริษัท จางงานในอังกฤษ 110,000 คน หลายบริษัทเลือกอังกฤษ
เพราะเห็นทางเขาสูตลาดในยุโรป ซ่ึงกวางใหญกวาอังกฤษมาก ตัวอยางหน่ึงไดแก กลุม Tata 

ซ่ึงมีบริษัทในอังกฤษอยูมาก รวมท้ัง Jaguar Land Rover  Tetly Tea Tata Steel UK :ซ่ึงเพ่ิง
ตัดสินใจจะขายในเร็ว ๆ น้ี (รายงานขาวเศรษฐกิจเม่ือตอนดึกของวันจันทร ท่ี 27 มิถุนายน ให
ความเห็นวา โอกาสท่ีจะมีผูซ้ือยากมาก เพราะอุตสาหกรรมเหล็กกลาอยูในสถานะลําบาก ไม
วาจะเปนแอฟริกาใต อินเดีย หรืออังกฤษ รวมท้ังบริษัทสหวิริยาเหล็กกลาของไทยในอังกฤษ 
ดวยเหตุจากการขายตัดราคาของเหล็กกลาจากจีน ซ่ึงกําลังถูกลงโทษดวยภาษีตอบโตการทุม
ตลาด (Anti-Dumping Duties)  รอยละ 20 ของรถ Jaguar Land Rover สงไปขายในยุโรปโดย
ปลอดภาษี ตั้งแตน้ีไปบริษัทในเครือคงตองทบทวนยุทธศาสตรอยางละเอียด และขอพิจารณา
สําคัญไดแกการเขาสูตลาดยุโรป และคนงานท่ีมีทักษะดีพอ ทางดาน IT ก็มีผลประโยชนมาก
ในอังกฤษ ท้ังในดานการลงทุนและการสงออกของ Software Sector ไปยังยโุรป ในมูลคา 30 
พันลานดอลลาร บริษัท Nasscom เห็นวาคาเงินปอนดอาจทําใหสัญญาซ้ือ-ขายท่ีทําแลว
ขาดทุน แตก็มีคนอ่ืนท่ีเห็นวา คาเงินปอนดท่ีต่ําลงอาจเปนขาวดี อันเปนสวนนอย 

 George Soros นักเก็งคาเงิน ซ่ึงเช่ือกันวากําไรมหาศาลจากวิกฤต “ตมยํากุง” เม่ือป 
ค.ศ. 1997 ไดคาดการณวา ผลการลงประชามติในอังกฤษจะนํามาซ่ึงความตกต่ําท่ีเลวรายกวา 
Black Wednesday (16 กนัยายน ค.ศ. 1992 เม่ือรัฐบาลพรรคคอนเซอรเวตีฟแพคะแนนเสียง
และอังกฤษตองถอนตัวจาก Exchange Rate Mechanism ของยุโรป)  ซ่ึงก็ไดเปน Black 

Friday เม่ือประกาศผล Brexit   ตอมาเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ศกน้ี โซรอสไดคาดการณวา “EU 

disintegration may now be inevitable” 
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 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน Moody  Invester’s Service  ไดลดอันดับสินเช่ือของอังกฤษเปน 
Outlook Negative และในวันน้ี S&P ไดจัดอันดับใหมจาก Perfect AAA เปน AA Rating และ
จะเฝามองอยางใกลชิดตอจากน้ีไป 

 อยางไรก็ดี เปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรท่ีผูวาการธนาคารชาติอังกฤษไดปรากฏตัวทาง
โทรทัศน เพราะกอนหนาน้ีจะเพียงแตเสนอขาวอยางลับหลัง แตเม่ือวันศุกร ท่ี 24 มิถุนายน 
ผูวา Mark Carney ไดแถลงตอมวลชนวา ทางธนาคารและคณะกรรมการฝายการเงินซ่ึงได
เตรียมรับสถานการณท่ีหนักยิ่งกวาท่ีเกิดข้ึนไวลวงหนา (Contingency Measures)  ไดจัดเงิน
ไวไมนอยกวา 250 พันลานปอนดใหแกสถาบันการเงินและธนาคารตาง ๆ เพ่ือเสริมสภาพ
คลอง ท้ังน้ี เพ่ือประกันมิใหตลาดการเงินปนปวน โดยไดยืนยันวา เงินจํานวนมากน้ีอาจจําเปน
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของการเงิน ในฐานะท่ีกรุงลอนดอนเปนศูนยกลางการเงินของโลก 

 ตอมาเม่ือตลาดการเงินและตลาดทุนเปดทําการในวันจันทร ท่ี 27 มิถุนายน นาย 
George Osborne รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกโทรทัศนและวิทยุ กลาวยืนยัน
ความม่ันคงของการเงินและการคลังอังกฤษเพราะไดมีการเตรียมแผนฉุกเฉินไวลวงหนา 
เชนเดียวกับท่ีธนาคารแหงประเทศอังกฤษไดแถลงในสวนของสภาพคลอง แตนายออสบอรนก็
ไดกลาวถึงคําเตือนกอนการลงประชามติวาอังกฤษจะจนลงหากออกจากอียู ซ่ึงถูกฝาย Leave 

หาวาใชความกลัวมาขู บัดน้ีก็เปนความจริงแลว อยางไรก็ดี ความพยายามใหตลาดการเงิน
และการคลังผอนคลายความตื่นตระหนกจะไดผลสักเพียงใด ตองคอยตดิตามรายงานจาก
ผูเช่ียวชาญตอไป เพราะนายเดวิด แคเมรอนไดเตือนไวลวงหนาแลววาการตัดสินใจออกเสียง
ใหอังกฤษออกจากอียูเปนการ Leap in the Dark เพราะ “เปนเสนทางท่ีไมมีการสํารวจอยางถี่
ถวน (Uncharted Territory) มากอน” 

 ในระหวางท่ีหลายฝายตองเผชิญกับความผันผวนอยางรุนแรง อันเน่ืองมาจากผลการ
ลงประชามติใหออกจากอียูอยูน้ี Lord Hill กรรมาธิการอียูดาน Financial Services อันเปน
ตําแหนงสําคัญในฐานะท่ีอังกฤษเปนศูนยกลางการเงินท่ีไดรับการยอมรับนับถือท่ัวไปในโลก 
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วงการรัฐบาลและวงการการเงินไดตําหนิวา Lord Hill นาจะรอจังหวะใหตลาดการเงินปรับตัว
รับสถานการณใหมซ่ึงทุกฝายท้ังในอังกฤษไมคาดคิดเสียกอน แตก็สายไปแลว เพราะการ
ลาออกมีผลทันที 

 ผลกระทบกระเทือนจากการลงมติ หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกกันวา Brexit Fall-outs น้ัน สราง
ความปนปวนในหลายวงการ ฝายอียูก็เกรงจะเกิดการลุกลามหรือ Contagion และผลเชิง
โดมิโน (เชนคําเตือนจากนายจอรจ โซรอสท่ีกลาวถึงกอนหนาน้ี) ปฏิกิริยาของนายชไตนมาย
เออร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยอรมันท่ีเชิญรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศ
ของสมาชิกกอตั้งประชาคมยุโรป ท้ัง 6 ไปหารือกันท่ีกรุงเบอรลินซ่ึงรายงานมากอนน้ีแลว เปน
ตัวอยางหน่ึง สืบเน่ืองมาจากความรูสึกวา อังกฤษควรจะรีบแจงเปดการเจรจาเงื่อนไข
ความสัมพันธดานตาง ๆ ภายใตขอบท 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ซ่ึงอังกฤษเทาน้ันจะ 
Revoke หรือ Trigger ได ท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ี ตองอาศัยความสุขุมคําภีรภาพของนางแอง
เกลา แมรเคิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ซ่ึงแมเธอเองก็ตองใชดุลพินิจเลือกใชคําพูดอยาง
ระมัดระวัง ดังท่ีไดรายงานมากอนบางแลว และเม่ือเชาวันท่ี 28 มิภุนายน ศกน้ี เธอก็ไดแถลง
แนวความคิดตอท่ีประชุมสภา Bundestag ยืนยันวา แมอียูจะประกอบดวยสมาชิก 27 ประเทศ 
แตพลังของกลุมก็เขมแข็งพอท่ีจะกาวหนาตอไปไดอยางม่ันคง 

 แตประเทศท่ีตองเผชิญกับผลกระทบอยางมากยอมไดแกประเทศตนเหตุของความ
สับสนวุนวาย อันไดแกสหราชอาณาจักร เร่ิมดวยการตัดสินใจลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีของนาย David Cameron ซ่ึงเปนหัวหนาพรรคคอนเซอรเวตตีฟดวย ไดแปร
สภาพเปน “เปดงอย”หรือlame duck เน่ืองดวยผูนําอียูไมสามารถหารือกับเขาในสาระสําคัญ
ได  สวนนาย Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคแรงงาน อันเปนพรรคฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร ก็ตองถูกโจมตีอยางหนักหนวงจากภายในพรรค เพราะเปนท่ีทราบกันอยูวา คอร
บินเปน Euro-sceptic มานานป หากจะรวมกับพรรค Tory ก็ในประเด็นเดียว และในการ
รณรงคหาเสียง  หลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกพรรค จึงเห็นวา หัวหนาพรรคมิได “ออกแรง” 
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เทาใดนัก และละเลยใหลูกพรรคหลายคนแปรพักตรไปเปนฝายเรียกรองใหออกจากอียู เทียบ
มิไดกับความทุมเทของโจ ค็อกซ ซ่ึงเสียชีวิตไปดวยนํ้ามือของพวกเหยียดผิว รัฐมนตรีเงากวา
คร่ึงจึงประทวงและเรียกรองใหมีการชิงตําแหนงหัวหนาพรรคใหม ตัวนําของฝายตอตานไดแก 
Hilary Benn บุตรของนาย Anthony Benn ผูนําพรรคแรงงานในอดีต ซ่ึงถูกนายคอรบินปลด
จากตําแหนงรัฐมนตรีตางประเทศเงา และนาง Heidi Alexander รัฐมนตรีสาธารณสุขเงา 

เหตุการณจึงเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว โดยเม่ือเวลา 16.40 น. ตามเวลาในสอนดอนวันน้ี ท่ี 28 
มิถุนายน ผูแทนพรรคแรงงานในสภาจึงออกเสียง 4 ใน 5 “ไมไววางใจใหนายคอรบินเปน
หัวหนาพรรคในสภาอีกตอไป” แตนายคอรบินยังยืนกรานในการจะเลือกตั้งตอไป เพราะ
คะแนนเสียงท่ีไดรับมาในการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ีแลวไมนอยเลย เพราะเขาไดรับเสียงสนับสนุน
จากสหบาลแรงงานและผูสนับสนุนระดับ “รากหญา”มากพอท่ีจะสูกลับได 

 สําหรับพรรครัฐบาล น้ัน ก็ตองมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม เพ่ือเขารับตําแหนง
ท่ีบัดน้ีไดกําหนดวาจะเปนในวันท่ี 2 กันยายน ศกน้ี มีผูท่ีจะอยูในขายเขามารับตําแหนงท่ีนัก
วิจารณเรียกวา One heck of a job เพราะจะตองเจรจาเงื่อนไขของการจัดความสัมพันธกับ
สหภาพยุโรปตอไป อันไดแกนายบอริส จอหนสัน หน่ึงในหัวหนาฝายเรียกรองใหออกจากอียู 
และเพราะเหตุน้ัน คะแนนสนับสนุนจึงตกต่ําลงและมีการจัดตั้งกลุมตอตาน “Never Boris” 

คลายกับกลุม “Never Trump” ในการแขงขันเปนประธานาธิบดีสหรัฐ (เพราะนายทร้ัมพไดมา
เปดสนามกอลฟของตนในสก็อตแลนดพอด ีและดวยความท่ีไมทราบดีเกี่ยวกับผลรายของ 
Brexit ตอสก็อตแลนดและอังกฤษ ไดแสดงความยนิดีกับผลของการลงประชามติวา จะทําให
ไดเอกราชคืนมา กันคนเขาเมืองและทําใหมีอํานาจบังคับในเขตแดนมากข้ึน ซ่ึงสัญญาตาง ๆ ท่ี
ฝาย Leave ใหคําม่ันไว ผิดสัญญาไปหมดอยางหนาตาเฉย และการท่ีเงินปอนดตกต่ําลง “จะดี
แกธุรกิจสวนตัวของเขาใน   สกอตแลนด” อันทําใหผลโพลต่ํากวาของฮิลลาร่ี คลินตันมาก
ยิ่งข้ึน) แตตองไมลืมวาบอริส ซ่ึงเปนนักเขียนบทความลงหนังสือพิมพท่ีรูจักกันดี ปรากฏตัวทาง
โทรทัศนบอย และไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนถึงสองวาระ อีกคนหน่ึงท่ี
ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนเหนือบอริส ไดแก เธเรสซา เมย (Theressa May) รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงมหาดไทยหญิง ซ่ึงทราบกันวา ยึดทาทีแข็งกราวในกรณีคนเขาเมือง สวนจอรจ ออ
สบอรน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง น้ัน  เขาใจวา หนุนหลัง เธเรสซา เมย มากกวา 

 เม่ือวันจันทร ท่ี 27 มิถุนายน นายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมรอนไดเรียกประชุม
คณะรัฐมนตรีเปนคร้ังแรก และไดเขาประชุม House of Commons ในบายวันเดียวกัน แคเม
รอนแถลงวา ประเด็นสําคัญในการเจรจา Brexit กับอียูจะไดแกการเขาสูตลาดเดียว และวา 
เพ่ือเตรียมการเจรจากับอียูจะไดมีการจัดตั้ง EU Unit ข้ึนใน White Hall ประกอบดวย “the 

Best and Brightest .in our Civil Service” และแถลงชัดวาจะตองปราบปรามพวก
แพรกระจายการโจมตีและลวงเกินคนเช้ือสายตางชาติจากอียู (Racial Abuse and Attacks) 
และ Hate Crime  อันเปนผลจากแนวทางตอตานการเขาเมืองท่ีโหมหนักโดยนาย Nigel 

Farage ผูนําท่ีเรียกรองใหออกจากอียู โดยการโฆษณาดวยภาพและความเท็จ ชนเช้ือสาย
โปแลนดท่ีไดพํานักและประกอบอาชีพอยูในอังกฤษมานานปถูกโจมตีมากท่ีสุด นายกรัฐมนตรี
แคเมรอนไดพูดจากับนายกรัฐมนตรีโปแลนดแลว สวนนาย Nigel Farage  น้ัน แทนท่ีจะรูสึก
รับผิดชอบ กลับไดไปแถลงท่ีรัฐสภายุโรปในวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน ศกน้ี วาตนไดกลาวตอ
สภาเม่ือ 17 ปมาแลววา ขืนยุโรปไมปรับตัว ก็จะออก แตไมมีใครเช่ือ ซ่ึงทําใหถูกสมาชิกโหขับ
ไล และถูกนายมัตเตโอ เรนซ่ี นายกรัฐมนตรีอิตาลีจัดใหอยูในกลุมขวาตกขอบเชนมารีน เลอ 

เปน จาก Front National ของฝร่ังเศส 

 ประธานาธิบดีโอบามาไดแถลงวา ความวุนวายท่ีเกิดข้ึนในยุโรปเปนเพราะ Hysteria ท่ี
เกิดข้ึนในระยะหลังจากการลงประชามติ ซ่ึงลามปามไปถึงข้ันวา อังกฤษจะละท้ิงสัมพันธมิตร
นาโตและสถาบันอ่ืน ๆ เชน กลุม G7  G20  P-5 ใน UNSC อันเปนคํากลาวอางท่ีไรความจริง
ท้ังสิ้น 

 พระสันตะปาปาฟรานซิสไดขอใหชาวยุโรปสามัคคีกัน เพ่ือความสงบสันติของโลก 
ในขณะท่ีนายแคเมรอนท่ีเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลสในวันอังคาร ท่ี 28 มิถุนายน ไดประกาศ
ชัดวา ไมมีทางท่ีอังกฤษจะหันหลังใหยุโรป เพราะยุโรปเปนเพ่ือนบาน พันธมิตรและหุนสวนของ
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อังกฤษ แตจะใหมีความสัมพันธใกลชิดท่ีสุดกับยุโรปและกระชับความรวมมือในกรอบตาง ๆ ท่ี
มีอยูแลว สวนรูปแบบของการเจรจา น้ัน นายมัตเตโอ เรนซ่ี นายกรัฐมนตรีอิตาลีย้ําวา อังกฤษ
จะมุงหาเพียงแตสิ่งท่ีดีแตโสดเดียวมิได ตองยอมรับแมแตสิ่งท่ียุงยากดวย เชนปญหาคนเขา
เมืองและผูอพยพ 

 สัญญาณท่ีสําคัญมากไดแกคํายืนยันของประธานสหภาพยุโรปในกิจการรัฐธรรมนูญวา
ตั้งแตน้ีไป อังกฤษจะมิใชภาษาทางการ (Official Language) ของสหภาพอีก ซ่ึงอาจจะเปน
คร้ังแรกในหลายสิบปท่ีฝร่ังเศสจะเพ่ิมโครงการใหแก Francophone แตในวันน้ีเชนกัน ผูแทนส
ก็อตแลนดในรัฐสภายุโรปไดแถลงตอท่ีประชุมวา สก็อตแลนด ไอรแลนดเหนือ นครลอนดอนได
ออกเสียงหลายลานใหอยูกับสหภาพยุโรปตอไป และประกาศวา “Scotland will not let you 

down.” ในเวลาใกลเคียงกัน นางนิโคลา สเตอรเจ้ียน มุขมนตรีของสก็อตแลนดไดแถลงตอ
รัฐสภาท่ีเอดินเบอรกวา ชาวสก็อตแลนดนับลานและสมาชิกสภากวารอยละ 62 สนับสนุนใหส
ก็อตแลนดอยูกับสหภาพยุโรปตอไป นับเปนกาวแรกชองทางเลือกสูความเปนเอกราชของส
ก็อตแลนดท่ีจะเปนสวนหน่ึงของสหภาพยุโรป และเสียงขางมากของสภาไดลงมติไมรับขอเสนอ
ท่ีจะใหออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป แตผูสังเกตการณคาดวา สเปนคงจะคัดคาน
เพราะเกรงวา จะมีการแบงแยกดินแดนในประเทศตน  และตามกติกาของสหภาพยุโรป 
ประเทศหน่ึงใดใน 27 ประเทศสามารถยับยั้งมติได และอาจจะเปนดวยเหตุน้ี มุขมนตรีสเตอร
เจ้ียนจึงมิไดเลือกการลงประชามติเลือกความเปนเอกราชเปนกาวแรกในความตองการท่ีจะ
รักษาสิทธิประโยชนทางการคาและเร่ืองอ่ืน ๆ 

 นาย Sadiq Khan นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนคนใหม ซ่ึงรณรงคใหหนุมสาวไป
ออกเสียงในการลงประชามติใหเลือก Remain และไดรับการตอบสนองดวยคะแนนเสียงนับ
ลาน ไดพยายามจะใหชาวลอนดอนมีสถานะพิเศษในกรอบของสหภาพยุโรป ดวยเหตุผลหน่ึง 
เพราะมหานครลอนดอนไดออกเสียงอยางทวมทนใหคงอยูกับสหภาพยุโรป และเม่ือวันจันทร ท่ี 
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27 มิถุนายน นายกเทศมนตรี Khan กับนายกเทศมนตรีนครปารีสไดออกถอยแถลงรวมกันวา 
จะชวยกันรับมือกับสถานการณใหมท่ีเกิดข้ึน 

ประเด็นท่ีนายมัตเตโอ เร็นซ่ีของอิตาลีย้ําวาจําเปนและสําคัญยิ่งไดแกการสรางสรรค
คานิยมและอุดมการณรวมกันท่ีมีมาแตเร่ิมแรกของการอยูรวมกัน อันมิใช “Coal and Steel” 

community เพียงเทาน้ัน  ในขณะเดียวกัน สังคมยุโรปควรจะปรับตัวและปฏรูิปโครงสราง
เพ่ือใหสนองตอบความมุงมาดปรารถนาของคนรุนใหม ซ่ึงไมแนใจวา เรนซ่ีหมายรวมถึงเขาเอง
ดวยหรือไม เพราะเขาชวงชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดมาตั้งแตในอายุ 30 กวา ขณะน้ี เขาเอง
เปดเผยวา เขามีอายุเพียง 41 ป 

ขณะน้ี เวลา 20.00 น.ตามเวลาในกรุงลอนดอน ท่ีแนนอนคือเวสตมินสเตอร ประชาชน
จํานวนมหาศาลกําลังชุมนุมกันประทวง Brexit และชูธงสหภาพยุโรป ในขณะท่ีผูนําอียู 27 
ประเทศรวมเลี้ยงอาหารค่ําใหแกอดีตเพ่ือนรวมงาน เดวิด แคเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ณ 
ท่ีทําการ ณ กรุงบรัสเซลส แมท้ังหมดจะอางวา จะเจรจาเงื่อนไขการ “หยาลางฉันมิตร” กับ
อังกฤษในทันทีท่ีอังกฤษ Trigger การเร่ิมเจรจาภายใตขอบท 50 แมจะเปนท่ีทราบกันวา ไมมี
ฝายใดทราบทางท่ีจะเดินตอไป เพราะไมเคยผานประสบการณในกรณีเชนน้ีมากอน อันท่ีจริง 
ชาวอังกฤษจํานวนซ่ึงลาสุดกวา 4 ลานคนแลว ไดลงนามใน Petition ใหจัดการลงประชามติ
ใหม ซ่ึงตามกฏเกณฑ แมดวยคะแนนเสียงเพียงหน่ึงแสน ก็สามารถเรียกรองให House of 

Commons เปดการอภิปรายไดแลว แตโดยท่ีการลงประชามติท่ีผานมา เปนไปโดย
พระราชบัญญัตท่ีิผานสภาโดยถูกตอง จึงเปนไปไดยากหรีอแทบจะเปนไปไมไดตาม
กระบวนการภายใตรัฐธรรมนูญ ท่ีจะจัดใหมีการลงประชามติใหม แตดังท่ีนายกรัฐมนตรีแอง
เกลา แมรเคิ่ล ปรารภเม่ือวันกอน “อะไรจะเกิดก็ตองเกิด” แมคนอังกฤษบางสวนไดออกเสียงให 
Leave ท้ัง ๆ ท่ีไมเขาใจดีพอถึงนัยยะอันจะตามมา ดังท่ีกูเกิ้ลในอังกฤษเปดเผยวา จํานวนคน
อังกฤษท่ีสอบถามวา อะไรคือ EU ผานระบบ search ของกูเกิ้ลมากเปนลําดับสองของการ
คนหา 
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CNN ซ่ึงยกพลไปทําขาวดานน้ีท่ีลอนดอนเปนจํานวนมาก และบางสวนเดินทางตอไป
ยังกรุงบรัสเซลส เพ่ิงฉายภาพเม่ือสักครูน้ี อันเปนภาพนาย Nigel Farage แกนนําฝาย Leave 

ซ่ึงเขาไปแถลงเรียกรองใหประเทศอ่ืนออกตามมาในรัฐสภายุโรป โดยมีเสียงตอบรับจากมารีน 
เลอ เปน ขวาจัดจากฝร่ังเศส และเสียงโหไลจากเกือบท้ังสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนท่ีนาย 
Jean-Claude Juncker ประธานกรรมาธิการยุโรป ซ่ึงตะโกนถามนาย Farage อยางไมพอใจ
วา “Why are you here?!?  

ผลกระทบท่ีตามมาจากการลงประชามติของอังกฤษยังไมเสร็จ แตขาพเจาจําตองยุติไว
เพียงน้ีกอน กรณีการกอการรายท่ีออรลานโด คงตองนําเสนอตอในเดือนกรกฎาคมเพราะ ขาว
รายท่ีเพ่ิงเขามาไดแกการระเบิดคร้ังใหญท่ีทาอากาศยานระหวางประเทศ Ataturk ท่ีนครอิส
ตันบูล ประเทศตุรกี มีการยิงตอสูกับผูกอการราย ซ่ึงตายหน่ึงคน แตอีก 2 คนท่ีถูกยิงเชนกันแต
สามารถจุดระเบิดพลีชีพสองคน เขาใจวาเปนคนจากกลุมไอซิส มีคนตายอยางนอย 41 คน 
บาดเจ็บอีก ไมนอยกวา 239 คน จนถึงขณะท่ีจัดทํารายงานน้ี ยังไมมีกลุมใดประกาศแสดง
ความรับผิดชอบ เหตรุายท่ีเกิดในตุรกีหลายคร้ังแลวในปกอนและปน้ี เน่ืองจากมีกลุมกอการ
รายหลายกลุมจองกอเหตุ หากกระทรวงยังไมไดดําเนินการแจง Travel Advisory ก็ควร
พิจารณาออกแถลงไดแลว เพราะสวนใหญเปาหมายจะไดแกนักเดินทางและทองเท่ียว โดยอาจ
เตือนเฉพาะนครอิสตันบูลและกรุงแองการาไวกอนในช้ันน้ี เพราะกลุมกอการรายปจจุบันน้ีอยู
ในเขตซีเรีย ท้ังไอซิส อัล นุสรา และ กบฏชาวเคิรด ในพรมแดนภาคใตของตุรกี สําหรับไอซิส 
น้ัน นาจะเปนผูกอเหตคุร้ังน้ี เพ่ือลางแคนท่ีดินแดนซ่ึงเคยยึดครองมาในซีเรียและอิรัก กําลังถูก
โจมตีและเขายึดกลับมาไดเกือบหมด ลาสุดเม่ือวันสุดสัปดาหท่ีผานมา กองกําลังผสมของอิรัก 
ซ่ึงมีหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐทําหนาท่ีใหคําแนะนําและชวยเหลือดวย Rules of 

Engagement ซ่ึงยินยอมใหหนวยเหลาน้ีใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ีไดมากข้ึน ได 
“ปลดปลอยเมืองฟลลูจา” โดยยึดดินแดนกลับมาได หลังจากท่ีถูกไอซิสเขาครอบครองมาตั้งแต
เดือนมกราคม ป 2014 และขณะน้ี กองกําลังผสมอิรัก เคิรด เปชเมอรกา ยาซิดีส และชนเผา 
ดวยความสนับสนุนในทางตาง ๆ จากหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐทางภาคพ้ืนดิน และ
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กําลังรบทางอากาศจากสหรัฐ ภาคีนาโต และพันธมิตรตอตานไอซิสกําลังจะโจมตีเมืองสุดทาย
ท่ียังถูกไอซิสยึดไวอยู อันไดแกนครโมซูล ในภาคเหนือของอิรัก ดวยจุดมุงหมายท่ีจะยึดกลับคืน
มาใหไดกอนสิ้นปน้ี 

 

 

     นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

        และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 



ประมวลและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 

 

ช่ือตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

  และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 1 

 ในชวงเวลาไมถึง 24 ช่ัวโมงหลังจากที่สงรายงานฯ เดือนมิถุนายน 2559 ไปยังผูรับ
ทั่วโลก ภูมิทัศนทางการเมืองทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศแปรโฉม
หนาไปอยางรวดเร็ว  

 ในประการแรก ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ปรากฏตัวทางโทรทัศนที่กรุงมอสโก เพือ่
แถลงวา โดยที่ประธานาธิบดี Recep Erdogan แหงตุรกีไดสงสารไปถึงผูนํารัสเซียแสดงความ
เสียใจทีเ่กิดเหตุ (การณยิงเคร่ืองบินรบรัสเซียตกในบริเวณพรมแดนตุรกี-ซเีรีย เม่ือเดือน
พฤศจิกายน ศกกอน) อันทําความไมพอใจอยางมากใหแกรัฐบาลรัสเซีย บัดนี้ ทั้งสองฝายเขาใจกัน
ดีแลว จึงประกาศยกเลิกมาตรการตอบโตตาง ๆ ทีไ่ดใชมา รวมท้ังการเปดใหประชาชนของทั้งสอง
ฝายเดินทางไปมาหาสูกนัไดทันท ีการคาขายระหวางกันสามารถดําเนินตอไปไดอยางปกติ 

นักทองเที่ยวรัสเซียซึง่นิยมไปทัศนาจรและพักผอนในตุรกีก็เดินทางไปไดเชนเดิม ฯลฯ 

 ในประการที่สอง ตุรกีกับอิสราเอลตกลงเปดทางติดตอกันเชนแตเดิม 



 ในประการที่สาม ทางการตุรกีสามารถสืบหาอัตลกัษณของผูกอการรายสามคนท่ีโจมตทีา
อากาศยานระหวางประเทศ Ataturk ณ นครอิสตันบูล อันทําใหมีคนตาย 43 คน บาดเจ็บกวา 200 

คน ทั้งสามคนซึ่งเสียชีวิตดวยระเบิดพลีชีพ เปนนักรบของ Daesh หรือรัฐอิสลาม ซึง่เดินทางจาก
นคร Raqqa ในซีเรียตามคําสั่งของผูบัญชาการระดับสูงของไอเอส เม่ือ 1 เดือนมาแลวและมาเชา 

อพารตเมนทในเมือง แตคนหนึ่งลืมหนังสือเดินทางไวในบานเชากอนออกไปข้ึนแท็กซี่ไปกอการราย 

อันอาจจะทาํใหสืบไดวา เปนนักรบตางชาติรัสเซยี อูซเบกสิถาน และเคียรจิสถาน ทางการรัสเซีย
ยืนยันวา คนจากเครือรัฐเอกราช (CIS) ประมาณ 2,500 คนไดไปรวมรบกับไอเอส อันที่จริง ทา
อากาศยาน Ataturk วางมาตรการปองกันไวอยางม่ันคงต้ังแตริมถนนจะเขาสูทาอากาศยาน แต
ผูกอการรายคงจะไดสํารวจสถานที่อยางถี่ถวน และทราบดีวาจะใชวิธีขนของลงจากแท็กซี่แลวเขา
สูทาอากาศยานไดโดยงายดายแบบทาอากาศยานซาเวนเต็มในกรุงบรัสเซลสเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 

ศกนี้ไมได ในการโจมตีคร้ังนี้ ผูกอการรายจึงใชปนคาลาชนิค็อฟกราดยิงหนวยรักษาความ
ปลอดภัยดานนอก แลวใชระเบิดเจาะทางเขา อีกสองคนใชวิธียิงกราดและตอสูในชั้นหนึง่และกอน
จะตายไดกระชากระเบิดพลีชีพจนทําลายชีวิตและทําใหคนบาดเจ็บเปนจาํนวนมาก บทเรียน
สําคัญไดแกการศึกษาวิธีการเขาสูเปาและเคร่ืองกนัระเบิดไวลวงหนา จึงวางแผนบุกโจมตี 

 ในประการที่สี่ เม่ือกวา 1 เดือนมาแลว ผูนําระดับสูงของไอเอสบางสวนยังอยูในนครรัคกา 

ซึ่งกําลังถูกโจมตีโดยฝายรัฐบาลซเีรียและรัสเซียที่สามารถเขาสูเขตเมืองไดแลวทิศหนึง่ สวนกําลัง 
Syrian Democratic Forces กับหนวยรบพิเศษของสหรัฐก็ไดยึดเสนทางสงกําลังบํารุงทางเหนือ
ของรัคกาไดแลว แตประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งไมตองการสงกําลังรบขนาดใหญเขาไปปราบบา
ชารด อัล อาสสาด ก็ไดรับความกดดันจากฝายประจําอยางมาก โดยขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ 53 คน รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําซีเรียดวย ไดลงนามในจดหมาย
ใหประธานาธิบดีโอบามาสงกําลังเขาโจมตีอาสสาด อันนับเปนวิธีการที่ขาพเจาไมเคยผานพบมา
ดวยตนเองเม่ือปฏิบัติหนาที่อยูในสหรัฐหลายรอบ เทาที่ลองคิดดู จอหน แครร่ียคงอยากจะชวย



บรรเทาทุกขผูลี้ภัยในประเทศของตนเองกอนกับเรงรัดความชวยเหลือทางมนุษยธรรม ซึ่งจะทําไดก็
ตองไมเปดศึกแนวใหมกับรัฐบาลซเีรียและรัสเซีย และหากคิดถึงภูมิทัศนใหมตามประการที่หนึ่ง 
รัสเซียอาจจะรวมกันทําลายไอเอสในซีเรียในทางอันสอดประสานกับยทุธศาสตรของสหรัฐก็เปนได 

 ในประการที่หา ขบวนยานยนตของไอซิสกวา 500 คัน ในทางจากเมืองฟลลูจาไปสูโมซลู
ถูกกําลังทางอากาศของอิรักและสหรัฐโจมตีทิ้งระเบิดอยางหนกัในวันนี้ ที ่30 มิถุนายน สหรัฐคาด
วา กําลังของไอซิสไมนอยกวา 250 คนถูกสังหาร 

 ผลกระทบจาก Brexit ที่กําลังเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ ไดแกการชิง
ตําแหนงหัวหนาพรรคคอนเซอรเวตีฟ และการแขงขันเปนหัวหนาพรรคแรงงาน เนื่องจาก
สมาชิกสภาสังกัดพรรคแรงงาน 4 ใน 5 ไมยอมรับนายเจเรมี คอรบิน 

 สําหรับพรรคคอนเซอรเวตีฟ ซึ่งกําหนดใหผูสนใจเสนอช่ือภายในเที่ยงวัน วันนี้ 

 นายบอริส จอหนสัน ซึ่งทราบกันดีวา ไดรณรงคให Brexit เพราะตองการจะเปนหัวหนา
พรรคและนายกรัฐมนตรีแทนนายเดวิด แคเมรอน ที่ลาออกเม่ือไดคนใหม นั้น (1) ไมคิดวา Brexit 

จะชนะ (2) บอริสมิไดเตรียมแผนงานไวรับสถานการณ และ (3) นาย Michael Gove รัฐมนตรี
ยุติธรรม ซึ่งเดิมรับจะเตรียมงานใหบอริส เปลี่ยนใจ ดวยเห็นวาบอริสไมเหมาะสมกับตําแหนง 
เนื่องจากเขาเองรูงานดีกวา Gove จึงเสนอตัวเสียเอง  นอกจากนี้ มีผูเสนอตัวอีก 2 อันไดแก 
Andrea Leadsome และ Stephen Chrabb 

 สมาชิกพรรคคอนเซอรเวตีฟหลายคน รวมทั้งนาย Jeremy Hunt และบุตรของวินสตัน เชอร
ชิลล ขาพเจาเองและตลาด FT-100 ไดฟงการแถลงทาทีและแนวนโยบายแลว เห็นวา Theresa 

May เกิดเม่ือ 1 ตุลาคม ค.ศ.1956 (2 สัปดาหหลังจากที่ขาพเจาเร่ิมศึกษาปริญญาโทที่ Fletcher 

School of Law and Diplomacy ในสหรัฐ) มีประสบการณ แนวคิดเหมาะแกสถานการณ
แนวนโยบายที่เขาจะบริหาร ความรอบรูทั้งในดานเศรษฐกิจการเงินเพราะเคยทํางานในธนาคาร



แหงชาติอังกฤษ ความม่ันคงแหงชาติ การจัดการกับการกอการราย ความยุติธรรมในสังคม 

เหนือกวาคูแขงทุกคน และความพรอมที่จะทําหนาที่ในวันแรกที่ไดตําแหนง 

 นายเจเรมี ฮนัท กลาวชื่นชม May แก The Guardian ฉบบัวันนี้วา “She is completely 

committed to ensuring we secure our position as a great trading nation with sensible 

controls on immigration. I believe May has the strength, judgment and values to deliver 

those things. She is the right choice to lead Britain in a challenging period and will make 

a truly outstanding Prime Minister.” 

 ในการประกาศตัว เมยใหเหตุผลวา (1) ความเปนผูนําทางการเมืองที่เขมแข็งจําเปนอยาง
ยิ่งในการเจรจากับสหภาพยุโรป (2) การสมานสามัคคีภายในพรรคคอนเซอรเวตีฟตองเกิดขึ้น (3) 

ตนจะตองแกปญหาความไมแนนอนทางการเมืองในระยะหลงั Brexit 

 เมยแถลงชัดวา Brexit is a Brexit จะไมมีการลงประชามติคร้ังที่สองแนนอน จะตองใหการ
เศรษฐกิจของอังกฤษเดินหนาตอไป เพราะปจจัยพื้นฐานม่ันคงอยูแลว ธนาคารชาติไดสงเสริม
สภาพคลองอันจะชวยฟนเสถียรภาพได (นายมารค คารนี่ย ผูวาธนาคารชาติแถลงทางโทรทัศน
เปนคร้ังที่สองเม่ือ 16.00 น. ตามเวลาลอนดอนวันนี้ แยกแยะปญหาอันควรไดรับการดูแล สวน
ความไมแนนอน นั้น จะมีอยูตอไป นอกจากกองทุนชวยสภาพคลอง 250 พันลานปอนดซึ่งไดแถลง
กอนนี้ สนิทรัพยสภาพคลองของอังกฤษ (liquid assets) มีอยู 600 พันลานปอนด) แนวนโยบาย
อันจะมีสวนชวยมิใหเกิดความไมแนนอน ยังมีอยูอยางชัดแจงดังนี้ (1) จะไมมีการเลือกต้ังทั่วไป
จนกวาจะถึงวาระในป ค.ศ. 2020 (2) ความสัมพันธทางการคากับ อียู จะไมแปรเปลี่ยน (3) จะ
หลีกเลี่ยงการขึ้นภาษี (4) จะไม invoke ขอบท 50 จนถึงสิน้ป 2016 (5) จะจัดต้ังกรมของรัฐบาล
ใหมเพื่อเตรียมการและชวยการเจรจากับ อียู โดยมั่นใจไดวาจะเร่ิมเจรจาเมื่อทาทีในการเจรจา
พรอมแลว (6) จะยกเลิกการทํางบประมาณแบบ austerity (7) งบประมาณขาดดุลจะยังคงไวให



ไมเกินรอยละ 11 โดยจะไมมีการตั้งงบประมาณฉุกเฉิน    (8)  จะดําเนนิการคาสินคาและบริการ
ตอไป (9) Movement of People ทําได โดยจะตองมีการควบคุม แตจะไมมี “silver bullet” on 

reducing immigration and it was wrong to suggest that leaving the EU would stop the 

flow of people into the UK altogether” (10) อังกฤษจะยัง Opens for Business ตอไป  

 เธอไดเปลี่ยนใจและจะไมถอนอังกฤษออกจาก European Convention on Human 

Rights เพื่อเอาใจฝายเสรีนิยมในพรรค และดูเมยม่ันใจที่จะยอมรับ same sex marriage และ 

social justice จะไดรับการสงเสริมตอไป 

 กลาวโดยรวม เพราะเหตุที่การรณรงคที่ผานมาสรางความแตกแยกในชาติอยางมาก 

เสถียรภาพและความแนนอน จึงจําเปน และในความเห็นของสมาชิกพรรคคอนเซอรเวตีฟและ
นักวิชาการจาํนวนไมนอย Theresa May สามารถตอบโจทยไดเปนอยางดี เธอไดตอบคําถามของ
ผูสื่อขาวไดดวยความคลองแคลว โดยไมหลีกเลี่ยงที่จะตอบเลยแมแตคําถามเดียว ตามรายงานที่
ขาพเจานําเสนอมา มีเร่ืองสําคัญและละเอียดออนเก่ียวกับผูนําตางชาติบอยคร้ัง รวมทั้งกรณีที่เกิด
การกอการรายในกรุงปารีสและการทีค่ณะกรรมาธิการสืบขอเท็จจริงเสนอใหรัฐมนตรีมหาดไทยใช
ดุลพินิจที่จะดําเนินการตอไป ดังเชนกรณีที่หลักฐานบงชัดวา เจาหนาที่ FSB ของรัสเซยีเติมกัม
มันตภาพรังษีลงในถวยชาในโรงแรมกลางกรุงลอนดอนเพื่อสงัหารอดีตเจาหนาที่ราชการลับของ
รัสเซีย ดวยความเห็นชอบของวลาดิเมียร ปูติน 

 สําหรับนาย Michael Gove นั้น ขาพเจายังไมเคยไดฟงถอยแถลงแคอยางใด  

 เก่ียวกับการแขงขันเปนหวัหนาพรรคแรงงาน ซึ่งเปนฝายคาน นัน้ ขาพเจาทราบแตเพียงวา 

ผูที่จะเขาแขงขันคนหนึง่ไดแก Angela Eagle 

 



รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับท่ี 2 

 

 รายงานดวนมากเฉพาะหนาเมื่อกลางดึก คืนวันศุกรท่ี 1 ตอเชาท่ี 2 กรกฎาคม 

2559 ท่ีมิไดแจกจายไปยังเครือขายผูรับตามปกติ เพราะเหตุการณขณะน้ันนาจะมิใชการ

สังหารคนกลุมนอยอยางโหดเห้ียมเชนท่ีเกิดขึ้นในบังกลาเทศและเปนขาวแพรหลายอยู

บอยคร้ัง แตตอนดึกคนืน้ันสังหรณใจวาคร้ังน้ีคงจะเปนการกอการรายมากกวาอยางอื่น 

และโดยท่ีเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเคยแจงขาพเจาวา ขาวเก่ียวกับเหตุรายท่ี

บังกลาเทศมักไมคอยทราบกัน ขาพเจาจึงไดทํารายงานและวิเคราะหสถานการณขณะน้ัน

สงตรงไปยัง ออท ทางอีเมล   

 รายงานจากแหลงตาง ๆ ในเชาวันรุงข้ึนไดยืนยันการคาดเดาหรือความสังหรณใจวา การ
กอการรายในโซนคณะทูตภายในเมืองหลวงของบังกลาเทศไดเกิดข้ึนจริง โดยเปาอันเปน soft 

targets ของเหตุรายคร้ังน้ีไดแกรานอาหาร “Holey Artisan” ในคืนวันศุกรของเทศกาลรามาดาน 
คนราย 6 คนถูกวิสามัญฆาตกรรม อีก 1 หรือ 2 คนถูกจับได (คนท่ี 2 น้ี ทางการยังไมแนใจวาเปน
คนในเหลารายหรือเปลา) แตยังไมอาจสอบปากคําท้ังสองคนไดจนกลางสัปดาหถัดมา เพราะ
อาการสาหัส ตํารวจเสียชีวิต 2 คน คนตางชาติและชาวบังกลาเทศถูกสังหาร 22 คน เปนนักธุรกิจ
ชาวอิตาเลียนชายและหญิง 9 คน  ญ่ีปุน (ซ่ึงไปชวยบังกลาเทศในการแกปญหาการจราจรติดขัด) 
7 คน นักศึกษาอเมริกันเช้ือสายบังกลาเทศ 3 คน คือ นางสาว Tarishi Jain (19) นักศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียท่ีเบอรคลีและวัยเดียวกันซ่ึงเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐ
อีก 2 คน นักศึกษาอินเดีย 1 และชาวบังกลาเทศทองถิ่นอีก 3 คน ตัวประกัน 13 คนหลบหนี
ออกมาหรือเจาหนาท่ีชวยได การกอการรายคร้ังน้ียืดเยื้อกวา 12 ช่ัวโมง และกําลังผสมทหาร 
พรอมยานเกราะ และตํารวจสามารถปราบปรามการกอการรายและฟนความสงบไดตอนเชาตรูวัน
เสาร ท่ี 2 กรกฎาคม 



 กลุมใดเปนผูกอการรายคร้ังใหญน้ี ? 

 เจาหนาท่ีในรัฐบาลบังกลาเทศอางวาคนกอความไมสงบเปนกลุมหัวรุนแรงภายในประเทศ 

(Home-grown militants) โดยเจาหนาท่ีตํารวจอางวา กลุมท่ีมีบทบาทในการสังหารผูคนตลอดมา
ไดแก Jamaatul Mujahideen Bangladesh หรือ JMB อันเปนกลุมอิสลามิสตตองหาม 

กลุมรัฐอิสลามไดอางความรับผิดชอบ โดยอาศัยพวกหัวรุนแรงภายในบังกลาเทศ เพราะ
นาย Meer Hayet Kabir บิดาของผูกอการรายคนหน่ึงยอมรับวา บุตรของเขาซ่ึงหายไปนานแลว 
แตไดเห็นภาพท่ีกลุมรัฐอิสลามนํามาทําวิดิโอและฉายผานสื่อ Amag ของกลุมเอง บิดาคนท่ีกลาว
แจงขอมูลวาผูโจมตีอยางนอย 5 คนเปนเด็กหนุมจากครอบครัวฐานะดีมากและไดรับการศึกษามา
ดีดวย บิดาอีกคนหน่ึงในนาม Imtiaz Khan (Kabul ?) ใหขอมูลทํานองเดียวกัน ช่ือท่ีสื่อของ
อังกฤษนํามากลาวถึงไดแก Akash, Bathon, Bikash, Don และ Rigon ตามรายงานของสื่อ
ระหวางประเทศ นักรบรุนหนุมเหลาน้ีไดรวมปฏิบัติการและไดถายภาพตาง ๆ ผานสมารตโฟนและ
สงตอไปใหผูรับนําไปใชในวิดิโอซ่ึงปรากฏในภาพท่ีเห็นไดจากการเผยแพรของ Amag 

(เชนเดียวกับท่ีนายอับบัลลาสงภาพการโจมตีนายตํารวจและภริยาในฝร่ังเศสเม่ือเดือนมิถุนายน
และไอเอสไดใชอางความรับผิดชอบ) 

อยางไรก็ดี นาย Ajal Sahni ผูอํานวยการบริหารของ the South Asia Terrorism Portal ตั้ง
ขอสังเกตวา “ISIS does not go around stabbing individuals in marketplaces…ISIS-

affiliated media may be claiming some of the attacks because it makes the group’s 

reach seem larger. It wants to span the globe. But if ISIS is involved where is the real 

weaponry? Where are the trained and battle-hardened fighters?” 

สวนนาย Saijan Gohel  นักวิเคราะหดานความม่ันคงจาก Asia Pacific Foundation ซ่ึง
ไดรับการสอบถามจาก CNN เม่ือเกิดเหตุรายแทบจะทุกคร้ัง รวมท้ังเม่ือคราวระเบิดท่ีศาลพระ



พรหมตรงสี่แยกราชประสงคดวย ใหขอสังเกตวา Jamaaltul Mujahideen Bangladesh (JMB)  
บัดน้ีดูจะมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับไอซิส เพราะไดจับจองทํารายชาวตางประเทศ 
ศาสตราจารย และนักวิชาการ ในขณะท่ีกลุมกอการรายอ่ืน เชน  Ansarul Bangla Team (ABT)  
ซ่ึงมุงสังหาร bloggers และ พวกไมนับถือพระเจา จะใกลชิดกับ อัลไคดาใน Indian Subcontinent 

หรือ AQIS ซ่ึงไดรับการจัดตั้งข้ึนเม่ือไมนานมาน้ี หัวหนาสํานักขาว ซีเอ็นเอ็น ประจํากรุงนิวเดลี 
เห็นวา หากแนวคิดของนาย Gohel ถูกตอง บังกลาเทศก็อาจจะเปนสนามรบของสงครามตัวแทน
ระหวางไอซิสกับอัลไคดา มูลเหตุจูงใจและผลตอบแทนสําหรับขบวนการกอการรายสากลท้ังสอง 

น้ัน ชัดเจน เพราะจะเปนการตั้งฐานในประเทศท่ีมีชนชาวอิสลามมากเปนอันดับ 4 ของโลกกับยังมี
พรมแดนรวมกับประเทศใหญยิ่งอันไดแกอินเดียอีกดวย สถานการณดานความม่ันคงในภูมิภาค
อาจเสื่อมทรามลง ดังปรากฏในนิตยสารโฆษณาชวนเช่ือของไอซิสประเภทออนไลน ช่ือ Dabig  ซ่ึง
ช้ีมูลวา ไอซิสไดกลาวโดยจําเพาะวา พวกตนจะกอเหตุอันจะโดงดังมากและบอยคร้ังข้ึนใน
บังกลาเทศ โกเฮวลคาดหมายวา ข้ันตอไปจะเปนเหตุการณใหญข้ึนและจะมีระบบการ
ประสานงานกับเครือขายดีข้ึนดวย แตรัฐบาลบังกลาเทศก็ไดยึดทาทีท่ีปฏิเสธเด็ดขาดตลอดมาวา
ในบังกลาเทศไมมีกลุมกอการรายใด ๆ 

นาย Ajal Sahni ซ่ึงไดกลาวถึงขางตน ใหความเห็นวา กรณีแทงคนตายและ hackings 

สังหารมนุษยมิใชเร่ืองใหม เน่ืองจากบังกลาเทศมีวัฒนธรรมทางการเมืองอันรุนแรงในระดับต่ํามา
นานแลว แตบัดน้ี ความรุนแรงดังกลาวไดตกผลึกเปนเหตุการณท่ีหนักข้ึนมาก ท้ังน้ี เพราะสวน
ใหญของกลุมเชนน้ีไดเขารวมใช ISIS brand  ไมวาจะสําคัญถูกหรือผิดก็ตาม ซ่ึงนายโกเฮวลให
ความเห็นวา “For terror groups any attack is an attack worth doing. It’s the oxygen of 

publicity that fuels them.” 

หลายฝาย รวมท้ังขาพเจาเอง ไมสูจะเห็นดวยกับการปฏิเสธในกรณีท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง เพราะ
ปรากฏขาวในระยะหลังมาน้ี วามีการจับกุมคร้ังละหลายพันคนและคร้ังลาสุดกวา 11,000 คน แต



ผูท่ีอยูในกลุมกอการรายมิไดอยูในผูตองสงสัยจํานวนมากมายท่ีถูกจับไปเลย  ความเปนมากอน
หนาน้ีจึงนาสนใจ. 

เม่ือเดือนมิถุนายน ศกน้ี นาย Hasanul Hag Inu รัฐมนตรีวาการกระทรวงสารนิเทศ แจงแก
ผูสื่อขาว ซีเอ็นเอ็น วา the Bangladesh Nationalist Party (BNP) ซ่ึงเปนพรรคฝายคาน และ
พันธมิตร อันไดแก Jamaat-e-Islami (JI) ท่ีเปนพรรคอิสลามิสตใหญท่ีสุดในประเทศ เปนฝายกอ
เหตุราย แตเม่ือตนเดือนกรกฎาคมท่ีเพ่ิงผานมาน่ีเอง นาย Inu ย้ําขอกลาวหากับผูสื่อขาวคนเดิม
เปนเชิงคณะผูสรางและแสดงภาพยนตร เม่ือผูสื่อขาวถามวาใครเปนแกนนําในการโจมตีท่ีเกิดข้ึน
หลายคร้ังวา “คําตอบงายมาก ผูสราง (producer)ไดแก BNP ผูกํากับการแสดงไดแก JI ตัวแสดง
รองลงไปในพ้ืนท่ีไดแก ABT, JMB และเครือขายผูกระทําการอิสลามิสตท้ังหลาย” Inu กลาวดวย
วา ขออางใด ๆ ท่ีไอซิสนํามาใช “เปนนวนิยายและผิดท้ังเพ” เพราะเปนการรณรงคตอเน่ืองของ
พรรคฝายคานท่ีจะทําลายเสถียรภาพของบังกลาเทศ โฆษกพรรคบีเอ็นพีตอบโตวา “เราเปนพรรค
การเมืองหน่ึงซ่ึงยึดถือคานิยมและมาตรฐานของประชาธิปไตย เปาประสงคหลักของรัฐบาลไดแก
การบดขยี้ฝายคาน เพ่ือจัดตั้งระบบการเมืองพรรคเดียว” โฆษกพรรคฝายคานกลาววา พรรคฝาย
คานถูกทําลายแทบสิ้นทราก ตามคําช้ีแจงชองโฆษกฝายคาน สมาชิกพรรค 2,700 ถูกจับในเดือน
มิถุนายน รวมผูท่ีถูกจับจนบัดน้ี 14,000 คน แตผูเช่ียวชาญเห็นวาพวกท่ีอยูในขายนักรบ 

(militants) มีเพียงหลักรอยตน ๆ  สวน Human Rights Watch เรียกการจับกุมวาทําตามอําเภอใจ 

โดยไมมีหลักฐานทางอาญาท่ีถูกตอง 

นโยบายตอผูกอการรายของรัฐบาลปจจุบัน ดวยการมองขามความเปนไปไดท่ีองคกรกอ
การรายสากลเชนอัลไคดาและไอเอสจะแผอิทธิพลมาทางบังกลาเทศ อาจจะกําลังเลนกับอันตราย
ท่ีประเทศอ่ืนทราบด ีไมแตเทาน้ัน ผูนําลําดับสูงของไอเอสไมจําเปนตองมาปรากฏตัวกับเครือขาย
อีกตอไป ในชวงท่ีไอเอสกําลังถูกขับออกจากดินแดนท่ีเคยยึดครองได จึงตองอาศัยพวกท่ีตกเปน
เหยื่อของการโฆษณาชวนเช่ือและการลางสมองแบบ custom made โดยผานทางเท็คโนโลยี่



สมัยใหม เชนวิดิทัศนและผูเช่ียวชาญการบันดาลใจคนท่ีอาจจะไปออกปฏิบัติการแตลําพังในฐานะ 
“ทหารของคาลิเฟต” ซ่ึงสวนใหญไดรับการกลาวถึงหรือการสรรเสริญโดยสื่อตาง ๆ หลังจากท่ีพวก
น้ีไดพลีชีพไปแลว ดวยเหตุน้ี แบรนด (Brand) จึงสําคัญและจําเปน เพราะการใชแบรนดไอเอสน่ี
แหละไดชวยเพ่ิมบารมีใหแกไอเอสโดยจะไดรับการกลาวถึงและจะทําใหเกิดความรูสึกวากลุมน้ีดู
จะกระจายไปถึงท่ัวโลก ตัวอยางท่ีปรากฏชัดไดแกการกอการรายท้ังแบบ Lone Wolf หรือตามแผน
จาก Central Command ของกลุมท่ีบัดน้ีไมคอยจะมีเพราะตกเปนฝายรับแลว ท่ีเมืองออรลานโด
ในสหรัฐ ท่ีทาอากาศยานระหวางประเทศอะตาเติรกท่ีนครอิสตันบูล ดวยนักตอสูหรือ จิฮาดิสต
ท่ีมาจากเครือรัฐเอกราช ซ่ึงยอมมีบุคลิกลักษณะตางจากชาวตะวันออกกลาง จึงสามารถไป
เตรียมการอยูในอิสตันบูลไดโดยไมมีผูใดระแวงสงสยัอยูถึง 1 เดือน โดยพวกน้ีไดรับมอบหมายจาก
แกนนําของไอเอสในนครรัคกาซ่ึงคงจะถูกยึดคืนในไมชา 

 จากน้ัน แนวทางท่ีเรียกกันวา Global Reach ไดแกการโจมตีรานของวางท่ีกรุงกัวลัมเปอร 
ซ่ึงในช้ันแรกทางการมาเลเซียไมยอมรับวาเปนการกอการราย แตเม่ือผานไปประมาณ 2 สัปดาห ก็
ยอมยืนยันวาใช ตอจากน้ัน ก็เกิดเหตุการณรายแรงข้ึนในโซนคณะทูตของบังกลาเทศ ซ่ึงรายงาน
และวิเคราะหโดยละเอียดกอนน้ี ถัดมามีขาวเกิดเหตุรายท่ีเมือง Solo ในอินโดนีเซียอันเปนถิ่นเดิม
ของนาย Bahrun Naim อันเปนผูกํากับการกอการรายกลางกรุงจาการตาเม่ือกลางเดือนมกราคม 
ศกน้ี โดยมีฐานท่ีตั้งขณะน้ันอยูท่ีซีเรีย ในระหวางเทศกาลรามาดาน ศกน้ี คนของไอเอสจากทาง
ตะวันออกของกรุงแบกแดดไดกอการระเบิดท่ีคารราดา ใกลกรุงแบกแดด เปนเหตุใหชาวอิรัคนิกาย
เชียตายอยางนาอนาถไปกวา 250 คน และในวันจันทรท่ี 4 กรกฎาคม ศกน้ี เกิดระเบิดพลีชีพในซา
อุดิ อารเบีย 3 แหง คือใกลสถานกงสุลสหรัฐ ณ เจ็ดดาห Qatif และเมืองศักดิ์สิทธิท่ีเมดินา ใกล
มัสยิด อันเปนท่ีฝงศพของศาสดาโมฮัมหมัด แมเปาท่ีตองการจะไดแกเจาหนาท่ีความม่ันคงของซา
อุดิ 4 คนก็ตาม ความถี่ของเหตุกอการรายในชวงเทศกาลรามาดาน และการท่ีเหตุเหลาน้ีแทบทุก
คร้ังทําใหเปนท่ีประจักษวา เหยื่อเกือบท้ังหมดเปนมุสลิม จึงเปนโจทยท่ีสรางความประหลาดใจ



ใหกับคนจํานวนไมนอย ดังคํากลาวของผูรอดชีวิตจากการท่ีผูกอการรายจากกลุมอัลไคดาใน
แอฟริกาตะวันตกใตการนําของม็อคตา เบล ม็อคตาโจมตีโรงแรมราดิสัน เบลอกลางกรุงบามาโก
ของประเทศมาลีวา “พวกน้ีฆาทุกคนท่ีเคลื่อนไหวได”  

กอนหนาน้ี ไอเอสซ่ึงไดแปรสภาพเปนกลุมกอการรายท่ีแผอิทธิพลไปกวางขวางท่ีสุดใน
ระยะเวลาอันสั้น ไดจัดตั้งเครือขายหรือ Franchise อยางเปนทางการเพ่ือปฏิบัติการในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต อันเปนเร่ืองท่ีจะจัดทําโดยละเอียดในโอกาสตอไป เพราะไทยอยูในอาณา
บริเวณท่ีอยูในซีกโลกในเรดารของ Non-state actors เหลาน้ี 



รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับท่ี 3 

 ผลกระทบทางลบตอท้ังอังกฤษและสหภาพยุโรปจากการท่ีอังกฤษถอนตัวจากสหภาพ
ยุโรป น้ัน สวนใหญเปนไปเชนท่ีไดคาดการณไวลวงหนาในรายงานเดือนพฤษภาคม ศกน้ี และ
ตามท่ีผูเช่ียวชาญกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ การเงินและการคลังไดเตือนอังกฤษไว
หลายตอหลายคร้ังวาอยาออก กลาวโดยสรุป นาย Mark Carney ผูวาการธนาคารแหงชาติอังกฤษ 
และนาย George Osborne รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแถลงเตือนไวลวงหนา อันคลาย
กับคํากลาวเชิงตักเตือนจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในฐานะผูนําประเทศมหาอํานาจซ่ึงมี
สัมพันธภาพพิเศษกับอังกฤษ นาง Janet Yellin ประธานธนาคารกลางสหรัฐ  จี 7 จี 20 ประธาน
ธนาคารโลก กรรมการผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ และนักธุรกิจช้ันนําภาคเอกชน 
สมาพันธอุตสาหกรรมบริติช ฝายวิทยาศาสตรและการวิจัยตามมหาวิทยาลัยช้ันนําของอังกฤษ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สํานักจัดอันดับสินเช่ือในการลงทุน ฯลฯ อันลวนเปนคํา
เตือนท่ีสมเหตุสมผล และเกือบท้ังหมดมาจากฝายท่ีมิไดมีสวนไดเสียโดยตรง แตมุงท่ีจะสงเสริม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของโลก 

 ในระหวางการรณรงคกอนการลงประชามตใินวันท่ี 23 มิถุนายน ฝาย Leave กลาวหาวา
แนวคิดท่ีวา การออกจะนํามาซ่ึงผลทางลบและความพินาศในทางตาง ๆ น้ัน เปนเพียงการขูใหคน
ท่ัวไปหวาดกลัวมากกวา (Fear Mongering)  โดยไดติดตั้งปายโฆษณาอันเปนท้ังการสรางความ
เขาใจผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการชักนําใหคนหลงผิดในสถิติหลายประการ ซ่ึงไดรายงานไวกอน
หนาน้ีแลว แตท่ีดูจะไดผลมากไดแกภาพผูอพยพจํานวนมากท่ีพยายามจะบุกเขาประเทศสโลวีเนีย 

โดยหลอกลวงใหเขาใจไปวา จะเปนกระแสมนุษยใกลฝงทะเลเขาสูเกาะอังกฤษ ในการรณรงคของ
ฝายจะใหออก ความจริงดูจะหามาใชยากเหลือเกิน 



 ท่ีนาจะบันทึกไวไดแกแกนนํา เชนนายบอริส จอหนสัน ซ่ึงตองการเปนนายกรัฐมนตรีแทน
นายเดวิด แคเมรอนซ่ึงประกาศตอหนาสภาผูแทนวาจะไมสมัครเปนนายกรัฐมนตรีเม่ือครบวาระ
แลว เพราะนายบอริสไมคิดวาฝาย Leave จะชนะ อันไมตางจากการประเมินของนาย Nigel 

Farage หัวหนาฝายชวาจัดซ่ึงมีสวนใหเกิดกระแสความเกลียดชังคนตางชาติและความคลั่งชาติ 
แตไมคาดคดิวา Brexit จะชนะ และเพราะเหตุน้ี เม่ือ Brexit เกิดไดคะแนนนํา แกนนําของฝายน้ีจึง
มิไดเตรียมแผนงานไวเทาใดนัก ความไมพรอมดังกลาว ดูจะเปนเหตุใหนายบอริส จอหนสันหลบ
หนาไปสองสามวัน ราวกับจะไปเตรียมตัวเพ่ือแขงขันเปนหัวหนาพรรคทอร่ี โดยมีนาย Michael 

Gove รัฐมนตรีวาการยุติธรรมในรัฐบาลของแคเมรอน แตเห็นตางเพราะสนับสนุนการออกจาก อียู 
อางวาจะไปชวยนายบอริส และลงเอยดวยการเสนอตัวเขาแขงดวยคําปราศรัยยาว 45 นาที ซ่ึง
พยายามยัดเยียดแนวความคิดหลากหลายเขาไปแถลง เพ่ือจะแสดงใหเห็นวา เขารอบรูการบริหาร
บานเมืองอยางเต็มท่ี เพียงชวงเวลาอันสั้นหลังจากปรากฏขาววา เขาสลัดนายบอริสไปแลว ดวย
เหตุผลวา บอริสไมพรอม แตมีคนไมนอยท่ีคิดวา นาย Gove “จวงแทงบอริส กอนชิงเสนอตนเอง
เปนตัวนํา” บอริสก็ไดกลาวคําปราศรัยเชนกันถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีในดานตาง ๆ จบลง
ดวยคําพูดวา คนแบบน้ันไมใชเขา 

 ในข้ันสุดทาย ปรากฏช่ือผูสมัครเปนหัวหนาพรรคคอนเซอรเวตีฟ 5 คน ไดแก (1) Theresa 

May รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือ Home Minister มาแลว 6 ป (2) Andrea 
Leadsome เคยเปน junior minister มาบาง ประสบการณการทํางานไมมากเทาใดนัก (3) 
Michael Gove รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ท่ีปรารภแกผูสื่อขาววา “It pains my heart to 

differ) from the Prime Minister” โดยจะเชาชางออกจาก อียู (4) Stephen Chrabb และ (5) 
Liam Fox 

 การออกเสียงระหวางสมาชิกของพรรคคอนเซอรเวตีฟในสภาฯ ปรากฏผลวา ในรอบแรก 
ในวันอังคาร ท่ี 5 กรกฎาคม หมายเลข 5 ถูกคัดออก ในขณะท่ี Theresa May ไดท่ีหน่ึงดวยคะแนน 



165 Leadsome ไดท่ีสองดวยคะแนน 66 Gove ไดท่ีสามดวยคะแนนนอยกวา Leadsome 
ประมาณคร่ึงหน่ึง ขณะท่ีหมายเลข 4 ถอนตัวไปกอนแลว ในรอบถัดมาเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 7 
กรกฎาคม นาย Gove ตองถูกคัดออก เหลือเพียงผูหญิงท้ังคู คือ Theresa May ไดคะแนนนํา 199 
สวน Andrea Leadsome ไดไมถึง 100  

 ในวันจันทร ท่ี 11 กรกฎาคม ศกน้ี เหตุการณทางการเมืองคืบหนาไปอยางรวดเร็ว ในตอน
เชา Andrea Leadsome ซ่ึงมีขาววา ไดใหสัมภาษณอันแสดงวา มีความเหมาะสมท่ีสุด เพราะไม
เพียงแตจะอยูในขาย Leave เทาน้ัน แตยังมีบุตรแลวดวย ซ่ึงแสดงถึงความขาดวุฒิภาวะและ
ประสบการณการงาน จึงมีความกดดันเพ่ิมมากข้ึน เพราะตัวตอตัวแลว เธอไมมีทางเทียบกับ 
Theresa May เลย เม่ือถึงกลางวัน Leadsome จึงแถลงตอสื่อมวลชนวา ในสภาพการณของความ
แตกแยกเชนน้ี จึงควรจะเลือก Theresa May เปนผูนําจะเหมาะสมอยางยิ่ง เธอจึงขอถอนตัว และ
จะใหความสนับสนุนแก May เปนนายกรัฐมนตรีตอไป 

 อีกไมนานหลังจากน้ัน นายเดวิด แคเมรอน ไดแถลงวาในวันอังคาร พรุงน้ี จะมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเขาเปนคร้ังสุดทาย และในวันพุธ ท่ี 13 กรกฎาคม เขาจะเขาเฝาสมเด็จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธ ท่ี 2 เพ่ือกราบบังคมทูลลาออกจากตําแหนง สวน Theresa May ซ่ึงทุก
ฝายเห็นวา เหมาะสมดวยประการท้ังปวง จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ในชวงบายวันจันทรน้ี
เชนกัน Theresa May ไดกลาวคําปราศรัยสั้น ๆ ย้ําตามท่ีเคยกลาวแลว ดังรายงานในฉบับ ท่ี 1 
ของเดือนน้ี เร่ิมดวย “I am honoured and humble to be elected leader of the Conservative 
Party. Brexit means a blexit.  We need a strong leader to navigate the difficult road 
ahead.  We share a vision in building progress not for a privileged few but for all of us. 
We shall unite in building a strong United Kingdom.” เธอทราบดีวาจะใหไดอํานาจควบคุม
ตาง ๆ  เพราะประชาชนตองการอํานาจควบคุมชีวิตของตนเอง 



 ผูสังเกตการณทางการเมืองเห็นพองกันวา การปรับเปลี่ยนหัวหนารัฐบาลภายในเวลาอัน
สั้น จําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนปจจัยสําคัญในการแกไขความไมแนนอนในขณะน้ี เธเรสซา เมย 
เปนผูรูงานหลายดานอยูแลว เพราะในตําแหนงรัฐมนตรีมหาดไทย ก็ไดไปเจรจากับหลายฝายใน
สหภาพยุโรป แมเร่ืองสําคัญท่ีเคยรับผิดชอบมา อันไดแกปญหาคนเขาเมือง บางที เธออาจจะใช
มาตรการเขมงวดมาก แตก็ไดใชวิธี liberal บางเปนคร้ังคราว เชนการท่ีไมใชวิธีใหคะแนน (point) 

แบบออสเตรเลีย ซ่ึงจะชวยใหเธอปรับเปลี่ยนทาทีบางอยางในการเจรจากับสหภาพยุโรป สําหรับ
ดานการตางประเทศ น้ัน คงจะใหนาย Philip Hammond รัฐมนตรีตางประเทศคนปจจุบันดูแลตอ 
สวนกรณีการแผขยายของขบวนการกอการราย น้ัน เธอไดมีสวนรับผิดชอบมาไมนอย โดยได
ประสานงานกับหนวยงานดานความม่ันคง รวมท้ังดานการขาวดวย เธอไมแตเพียงรวมรับฟง
เทาน้ัน แตเปนเสียงท่ีมีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของเหตุรายในกรุงปารีส
และกรุงบรัสเซลส โดยมีความเคลื่อนไหวของตัวการท่ีอยูกับ cells ในยุโรปท่ีเมืองเบอรมิงแฮมใน
อังกฤษดวย ผูสังเกตการณบางคนเห็นวา Theresa May ชอบไปงานสังคมตาง ๆ เชนชาวลอนดอน 
เพราะโดยอุปนิสัย เมยเปน Workaholic มานาน  

 คอลัมนิสตของนิตยสาร The Economist เห็นวาเมยมีวิธีการละมายกับนางแองเกลา แมร
เคิ่ลมากกวามารกาเร็ต แธชเชอร และวามาตรการเกี่ยวกับชาวอียูท่ีมาทํางานในอังกฤษควรให
ปรากฏชัดโดยเร็ว เพราะในชวงน้ีมีคนยายออกจากอังกฤษไปบางแลว ชาพเจาทราบวา เมยไมแต
เพียงมีวิธีการคิดและตัดสนิใจคลายกับแองเกลา แมรเดิ่ลเทาน้ัน แตท้ังคูนับถือศาสนาคริสต นิกาย
โปรเทศแตนทดวย การท่ีมีคนเปรียบเทียบเมยกับแธชเชอร น้ัน อาจเปนเพราะมีการเรียกท้ังสอง
ผูนําหญิงวา The Iron Lady สําหรับการเจรจาการคาและเร่ืองตาง ๆ กับสหภาพยุโรป น้ัน เมยเคย
แถลงวาจะจัดตั้งทบวงหรือกระทรวงใหมเพ่ือเตรียมการเจรจา ซ่ึงในการประกาศตัวเขาแขงขันทาง
การเมืองท่ีเบอรมิงแฮม เมยจะตั้งตําแหนง Secretary of State ข้ึนวาการในเร็ว ๆ น้ี สําหรับทีม น้ัน 
เดวิด แคเมรอนเคยแถลงในสภาวา จะตั้งคณะเตรียมทาทีจาก The best and brightest .ภายใน



ระบบขาราชการพลเรือนของอังกฤษ เธเรสซา เมยอาจจะไดบุคลากรจากกลุมน้ีไปปฏิบัติงานก็ได 
สวนการใชขอบทท่ี 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน น้ัน ตามกําหนดการท่ีตั้งใจไวเดิมคาดวาจะ
สามารถแจงการออกจากสหภาพยุโรปภายในสิ้นปน้ี คือจะเร่ิมการเจรจาไดเม่ือพรอมเทาน้ัน 

 ในดานการปองกันประเทศ จังหวะเหมาะเพราะองคการสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือเพ่ิง
เสร็จสิ้นการประชุมระดับสุดยอดท่ีกรุงวอซอว ประเทศโปแลนดไปเม่ือปลายสัปดาหท่ีผานมาน้ี 
โดยอังกฤษไดยืนยันความตั้งใจท่ีจะสงทหารไปชวยในรัฐบอลติค และสหรัฐก็จะสงกองกําลังไป
เชนกัน โดยรวมท้ังโปแลนดดวย สวนเงินบํารุงรอยละ 2 ของจีดีพี น้ัน อังกฤษไดยืนยันวาจะจาย 
สําหรับระบบ Trident น้ัน ทราบวา เธเรสซา เมยเห็นชอบดวยมากอนน้ีแลว 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคม 2559 ฉบับท่ี 1 

 ตามรายงานเดือนท่ีแลว แสดงวากลุมรัฐอสิลามไดขยายแบรนดมายังบังกลาเทศ

และไดยอมรับนับถือและรับรองเครือขายกลุมตาง ๆ ท่ีมอียูแลวเพือ่ใหปรากฏวา 

เปาหมายตอไปท่ีจะแผอิทธิพลเขามาไดแกเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในชวงเวลาท่ีไอเอสตองถูกโจมตีจากกองกําลงัหลายเหลา ในซีเรีย อิรัก และในท่ีตั้ง

ช่ัวคราวลาสดุอันไดแก เมือง Sirte ในลิเบีย โดยไดรับการสนับสนุนทางยุทธวิธีจากหนวย

ปฏิบัติการพิเศษจากสหรัฐ สหราชอาณาจักร กองกําลังสัมพันธมิตรนาโตบางประเทศ 

และการโจมตีทางอากาศจนถึงบัดน้ีประมาณ 20,000 เท่ียวบิน (Sorties) 

 ตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2014 ท่ีไอซิล/ไอซิสไดถือโอกาสความไดเปรียบในสงคราม

กลางเมืองซึเรีย ประกาศความย่ิงใหญ โดยกําหนดเจตณารมณท่ีกลุมซ่ึงในระยะหลังมาน้ี

ไดใชช่ือ “รัฐอิสลาม” มุงหวังท่ีจะสถาปนา ‘Caliphate” และเลือกนคร Raqqa เมืองใหญท่ี
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สองของซีเรียเปนเมืองหลวงของตนโดยไดประกาศดวยตนเอง  และในระยะ 2 ปท่ีผานมา

ไดยึดครองดินแดนท้ังในซีเรียและอิรัก ไดเปนจํานวนมาก สาเหตุสวนใหญเพราะฝาย

ตอตานไมอาจจัดกําลังตอสูศัตรูรวมกันได 

 ในชวงสองปท่ีผานมา รัฐอิสลาม หรือท่ีคนจํานวนมากไมยอมสรางความชอบธรรมให
เรียกวา DAESH ไดกลับกลายเปนขบวนการกอการรายเห้ียมโหดท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรของการกอการรายสากลในเวลาอันสั้น สมดังคํากลาวของนาย Tony Abbott  อดีต
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเกี่ยวกับความโหดรายของไอเอสท่ีวาเปน  “Medieval barbarism, 

perpetrated and spread with the most modern of technology” ซ่ึงพฤติกรรมอันเลวรายเชนน้ี
ไดรับการกลาวขวัญถึงดวยความนาเกรงขามและตื่นกลัว ท้ัง ๆ ท่ีภาพอันนากลัวของไอซิส/ไอซิล/
แดช น้ัน นอกจากเพราะความเช่ียวชาญของไอเอสในดานการสื่อสารและการผลิตเน้ือหาแลว ยัง
เปนผลประการหน่ึงของความถี่และเขมขนในการเสนอขาวการกอการรายโดยไอซิสของสื่อใน
ประเทศตะวันตกและความครึกโครมในการนําเสนอ ดังตัวอยางเชนเปดรายการ BREAKING 

NEWS และตามดวย TERROR IN PARIS หรือ TERROR IN BRUSSELS หรือ TERROR IN 

NICE ดวยอักษรขนาดใหญ ตัวหนา และตัดรายการปกติเพ่ือเผยแพรขาวดวนมาก บางคร้ังเปน
วัน ๆ ตอเน่ืองกัน  โดยสื่อของประเทศตะวันตกดูจะใหความสําคัญกับคานิยมของอารยะธรรมท่ี
ยึดถือมา ซ่ึงไมสันทัดกับการตอตานการโฆษณาชวนเช่ือท่ีไอเอสแพรออกมามากกวาในรูปแบบอัน
หลากหลาย สุดแทแตจุดมุงหมาย เชนแสวงหาคนมาเขาพวก รวมท้ังการฉวยโอกาสแสดงความ
รับผิดชอบในเหตุรายท่ีเกิดข้ึนไมวาไอเอสหรือสาขาจะมีสวนหรือเปลาก็ตาม ปจจัยสงเสริมสําคัญ
ใหไอเอสมีพลวัตอยางมากอีกประการหน่ึง ไดแกการปรับองคกรและระบบบัญขาการโดยยึดหลัก
ความคลองตัวในการปฏิบัติการ เพราะถึงแมคาลิเฝตจะมีผูนํา อันปจจุบันน้ีไดแก อาบู บัคร อัล 
บัคดาดี้ ซ่ึงมีตําแหนง Caliph  ไอเอสมิไดกําหนดสายบัญชาการแบบ Top Down เชนอัลไคดา ซ่ึง
มอบอํานาจใหผูนําระดับสูงเพียงคนเดียวเปนผูออกใบสั่งปฏิบัติการ หรือ Fatwa ไมแตเทาน้ัน ไอ
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เอสยังใชการกระจายอํานาจสั่งการใหเหมาะกับทองถิ่นกับกลุมเปาหมาย และการไมยอมรับเสน
แบงประเทศ ดังตัวอยางสําคัญไดแกการหลีกเลี่ยงการแบงประเทศระหวางซีเรียกับอิรัก   ในทาง
ยุทธศาสตร เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต    ไอเอสไดกระจายศูนยการฝกนักปฏิบัติการ
ออกจากซีเรีย ซ่ึงเปนแหลงกลางมาแตเดิม โดยใชพ้ืนท่ีในอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และแมกระท่ัง
ดินแดนใตอํานาจของ Abu Sayyaf ซ่ึงเคยประสานงานกับอัล ไคดา มานานป เม่ือป 2015 ก็ได
สวามิภักดิ์กับอัล บัคดาดีแ้ละไอเอส และมีรายงานวาไดเปนแหลงฝกนักรบสําหรับคนจาก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย แกนนําจากสองประเทศน้ีท่ีอยูกับศูนยกลางในซีเรียเม่ือตอนตนป 2016 
ไดแก Bahrun Naim อดีตเจาของรานคอมพิวเตอรเกมสท่ี Solo ซ่ึงควบคุมปฏิบัติการดานไอทีกับ
ผูชํานาญการจากมาเลเซีย อันมีนาย Muhammad Wanndy Mohammad Jedi ท่ีเปนญิฮาดิสต
ระดับผูนําชาวมาเลเซียอยูดวย (รายงานเกี่ยวกับบทบาทของสองคนน้ีในเหตุกอการรายในกรุงจา
การตาและกรุงกัวลาลัมเปอรปรากฏอยูในรายงานของขาพเจาเม่ือเดือนมกราคม 2559 และเดือน
กรกฎาคม 2559) 

 เหตุผลบางประการท่ีทําใหไอเอสหันมาเพ่ิมความสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแก
การท่ีภูมิภาคแถบน้ีมีชนชาวมุสลิมอยูถึงรอยละ 15 จากจํานวนชาวมุสลิมท้ังโลก 1.8 พันลานคน 
และบริษัทธุรกิจของโลกตะวันตกจํานวนมากไดยายมาตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยยายมา
จากจีนหลังจากท่ีรัฐบาลจีนเปลี่ยนนโยบายจากการเนนการสงออกมาเปนการผลิตเพ่ือการอุปโภค
บริโภคภายใน  ชาวมาเลเซียและ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวอินโดนีเซียหลายรอยคนไดไปรับการฝก
ใหเปนพวกนิยมความรุนแรง (radicalized) ในตางประเทศ (ตามคําช้ีแจงของประธานาธิบดีโจโก 
วิดโดโดแกคริสเตียน อามันพอรแหง CNN) ท้ังในตะวันออกกลาง อัฟกานิสถานและปากีสถาน   

ตามรายงานโดย Joel@contingentsecurity.com  ซ่ึงอางแหลงท่ีมาจาก OSINT/Contingent 
Security Services, Ltd. ไอเอสไดรับความสนับสนุนจากท้ังอัฟกานิสถานและปากีสถานโดยผาน
กลุมตาง ๆ เชน Tehrik-e-Taliban .ในการฝก radicalization ใหแกกลุมกอการรายจากอินโดนีเซีย

mailto:Joel@contingentsecurity.com
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และมาเลเซีย แมเม่ือแกนนํา ช่ือ Aman Abdurrahman ถูกคุมขัง เขาก็ยังมีอํานาจช้ีนําการ
ปฏิบัติการใหแกกลุมกอการรายท้ังหลาย โดยอาศัยสื่อสังคมในกระบวนการชักนําพวกสุดโตง และ
หนังสือท่ีเขาแตงเพ่ือการกอการรายในรูปแบบและวิธีการท่ีนํามาใชไดในช่ือวา “Two-Armed 

Strategy” (Strategi Dua Lengan) ก็ไดมีการแปลเปนภาษาอินโดนีเซีย 

เม่ือตรวจขาวจากแหลงเปดเผยตาง ๆ แลว เขาใจวา ความจําเปนท่ีจะตองสงคนรุนใหม
จากสามประเทศ คือมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ไปรับการฝกการรบในประเทศแดนไกลใน
ระยะกลางป 2016 ดูจะลดนอยลง การยอมตนใหตกเปนผูถูกลางสมองโดยผานทางการสื่อสาร
ออนไลน อินเตอรเน็ต Facebook live  Twitter ฯลฯ สามารถจะรับขอมูลไดโดยไมตองใชเสนทาง
ผานตุรกีและเขาสูซีเรีย ซ่ึงตามสภาวะลาสดุมีอุปสรรคเพ่ิมข้ึนมาก เทคโนโลยีท่ีใหมข้ึนเร่ือยทําให
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมตองไปหาในแหลงเชนเม่ือสองปมาแลว   

กลุมท่ีมีมาแตกอนท่ีไอเอสจะเกิดข้ึนเสียอีกมีอยูไมนอยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
อาทิ Kampulan Militian Malaysia, Majelis Mujahidin Indonesia, Indonesian Islamic 

Liberation Front และ Gerakan Mujahidin Islam Patani ฯลฯ ซ่ึงในความเห็นของผูสันทัดกรณี 
ควรไดรับการเฝาระวังและตรวจสอบพฤติกรรม (Surveillance)  ดวยการประมวลและวิเคราะห
ขาวกรองเกี่ยวกับกลุมเหลาน้ีใหเพ่ิมมากข้ึนอยางแนบเนียน และสรางหรือปรับปรุงฝายขาวกรอง
ใหมีความเปนมืออาชีพอยางแทจริง โดยกําหนดใหเนนการปฏิบัติหนาท่ีทางดานการตอตานการ
กอการราย มิใชการหาขาวกรองในภาพรวม  สวนกลุมท่ีอยูในขายอันตรายและโหดเห้ียมยิ่งในการ
วิเคราะหของ Kippel-Cooper ไดแก Bangsamorro Islamic Freedom Fighters, Abu Sayyaf, 

Mujahidin Indonesia Timur และ  Jemaah Islamiyah ซ่ึงเช่ือมโยงอยูกับอัลไคดามานานป ไม
ทราบแนวาไดหันเหไปทางไอเอสหรือยัง เปาประสงคท่ีไอเอสกําหนดไวแลวไดแกการเปลี่ยนกูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนรัฐอิสลามในช่ือวา Dauliah Islamiyah Nusantara (DIN) (คํา
วา Nusantara อาจจะหมายถึงอินโดนีเซียหรือฟลิปปนส เพราะเทาท่ีทราบจากรองปลัดสุวัฒ จิรา
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พันธ  คําน้ีแปลวา “เกาะ”) อันจะเปนศูนยกลางเพ่ือสรางฐานปฏิบัติการภายใตแบรนดไอเอสท่ี
สําคัญตอไป และโดยท่ีไอเอสไดมอบหมายกลุมตาง ๆ ท่ีฝกใฝในทิศทางท่ีองคกรกลางเห็น
ความสําคัญในฐานะ Franchise อยางเปนทางการแลวเชนน้ี จึงจําเปนท่ีประเทศตาง ๆ ในกลุม
อาเซียนจะตองปรับสมรรถภาพของการขาวกรองและวางระบบใหมีการประสานการขาวอยาง
ใกลชิด (ขาพเจาไดนําเสนอประเด็นเชนน้ีมาหลายคร้ังแลว แตดูจะไมมีผูใดสนองรับอยางเปน
รูปธรรมจนบัดน้ี)  โดยในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดตั้งศูนยตอตานการกอการรายทุกรูปแบบ และ
ควรใชประโยชนกับสัมพันธภาพท่ีมีมาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐเพราะการตอตานการกอการ
รายสากลเปนผลประโยชนรวมกัน ประสบการณของสหรัฐไดรับการปรับปรุงอยางมากหลังจาก
เหตุ 9/11 ดวยการจัดตั้งกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ อันไดรับการดัดแปลงแกไขมาตลอด 
รวมท้ังการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ อันเปนการกลั่นกรองขาวจากฝายตาง ๆ ใหตกผลึกเปนทาที
รวม เชนมี credible threat หรือไม โดยประธานาธิบดีไดมีสวนโดยตรง ผูนําฝายบริหารรวมท้ัง
รัฐมนตรีตางประเทศ รัฐมนตรีกลาโหม รัฐมนตรีความม่ันคงของมาตุภูมิและท่ีปรึกษาดานความ
ม่ันคงแหงชาติมิไดเพียงแตเขารวมใน Situation room ท่ีทําเนียบขาวเม่ือเกิดเหตุสําคัญท้ังในสหรัฐ 
ในประเทศสัมพันธมิตรและตางประเทศท่ีสหรัฐใหความสําคัญหรือกอนท่ีประธานาธิบดีจะหยุดพัก
ตามฤดูกาลเพ่ือแถลงใหสาธารณชนทราบถึงสถานะของความเสี่ยงและขอรองใหประชาชนชวย
ระแวดระวังและแจงเบาะแสแกศูนยกลางเทาน้ัน หากแตประธานาธิปดีจะไปฟงรายงาน
สถานการณจากหนวยงานตาง ๆ โดยตรง เชน กระทรวงกลาโหม สํานักขาวกรองกลาง สํานักงาน
สืบสวนกลางและศูนยตอตานการกอการรายท่ีมลรัฐเวอรจิเนียอีกดวย การเตรียมความพรอม
ดังกลาวน้ีทําใหไมปรากฏวาเกิดการกอการรายคร้ังใหญนับแต 9/11 จนบัดน้ี และสหรัฐไดใหฝาย
ขาวและตอตานการกอการรายไปชวยหนวยตอตานการกอการรายในยุโรปอีกดวย เชนในเหตุกอ
การรายคร้ังใหญในกรุงปารีส เม่ือวันศุกร ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และท่ีกรุงบรัสเซลส เม่ือวันท่ี 22 
มีนาคม ศกน้ี ซ่ึงในกรณีหลัง ทางการเบลเยี่ยมไดมอบ Laptops ท่ียึดไดจากกลุมกอการรายให
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หนวยงานท่ีเช่ียวชาญของสหรัฐไปตรวจสอบดู ผลของการตรวจสอบจะพบอะไรบางน้ัน ขาพเจาไม
อยูในฐานะท่ีจะลวงรูได 

นับแตวาระท่ีอัล บั๊คดาดี้ จัดตั้งคาลิเฝตข้ึนเม่ือกลางป ค.ศ.2014 จนถึงตน 2016 ไอเอสได
แสดงใหเห็นวา ตองการสรางเหตุการณใหปรากฏวา แบรนดของไอเอส น้ัน แผไปท่ัวโลก เพราะไอ
เอสไดกอการรายดวยคนของกลุมเองหรือคนท่ีเกิดแรงบันดาลใจ ใน   21 ประเทศท่ัวโลก จากมล
รัฐแคลิฟอรเนียในสหรัฐถึงนครซิดนียในออสเตรเลีย จํานวนผูท่ีตกเปนเหยื่อของเหตุรายเหลาน้ีมีไม
นอยกวา 1,400 ชีวิต ในขณะเดียวกัน ไอเอส ก็มุงหนาใหศัตรูตองสูญเสียทรัพยากรใหมากท่ีสุด
เพ่ือปกปองความม่ันคงของตนเอง ในมุมมองของไอเอสศัตรูไดแกผูท่ีมิใชพวกเดียวกับตน ไอเอสจึง
แบงโลกออกเปนสองภาค อันไดแก Dawlat al-Islam หรือรัฐอิสลาม กับ Dawlat al-Kufr หรือ 

State of the Unbelief 

สําหรับประเทศไทยซ่ึงอยูในขายศัตรูของรัฐอิสลามตามนิยามขางตน น้ัน ขาพเจายอมรับ
วา จนถึงบัดน้ียังไมมีหลักฐานชัดแจงวา มีญิฮาดิสตสัญชาติไทยหรือสัญชาติไทย-มาเลยท่ียอมรับ
อิทธิพลหรือบารมีของไอเอสอยูบางหรือเปลา ซ่ึงขาพเจาคอนขางลังเลท่ีจะปฏิเสธวาไมมี แตมีผูท่ี
ใชช่ือวาเปนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับทฤษฎีการกอการรายใหขอมูลวา มีคนไทยอยางนอย 1 คนซ่ึงไป
รับการฝกกับไอเอสและกลับมาไดประมาณ 1 ปมาแลว ขาพเจาจะหาทางติดตอกับเขาหากเห็นวา
ไวใจไดเพ่ือขอทราบขอมูลท่ีเขาอางวามี อยางไรก็ดี  เม่ือหลายปมาแลว กอนหนาการรวมกําลัง
จัดตั้งกลุมกอการรายอัลไคดาในอิรักภายใตนายซากาวี่ (Abu Musab Zarqawi) ท้ัง ๆ ท่ีมีปญหา
ขัดแยงบางประการกับโอซามา บิน ลาเด็น ไดทราบจากกระทรวงวา คนไทยจํานวนหน่ึงไปรับการ
ฝกอบรมท่ีซีเรีย สมัยท่ีฮาเฟซ อาสสาดยังมีชีวิตอยู  เพราะหากผูกอการรายท่ีไดรับการฝกฝนมา
อยางดีจากนอกภูมิภาค โดยสามารถเก็บตัวไดเงียบสนิทโดยปราศจากความระแวงหรือสงสัยจาก
ฝายท่ีเฝาหาคนแบบน้ีอยู ความสุมเสี่ยงตอฝายไทยซ่ึงตองรับผิดชอบอยางเต็มท่ีไมอาจจะมองขาม
ได ชาวตางประเทศท่ีไดตดิตามเร่ืองน้ีตลอดมา ยอมรับวาลําบากท่ีจะช้ีชัด และคนไทยบางคนกลับ
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มักจะเล็งเปาผิดอยูบอยคร้ังและมีวิธีคิดท่ีแปลกโดยมักจะมีอคติประจําตัวอันทําใหมองความจริง
ผิดเพ้ียนไปได   เหตุรายท่ีอาจเกิดข้ึน บางคร้ังอาจจะมิใชการมุงทําลายชีวิต ทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนของทางการไทยโดยตรง แตเปนผลประโยชนของตางชาติในไทย คลาย ๆ แตไม
เหมือนกับการกอการรายสากลท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 44 ปมาแลว อันไดแกการท่ีขบวนการ “แบล็คเซปเทม
เบอร”จากปาเลสไตนไดเขายึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลท่ีถนนหลังสวน เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
ค.ศ. 1972 เดชะบุญพระบารมีไดทรงช้ีทางแกให เหตุการณจึงคอนขางสงบเงียบ ขาพเจาเองได
เขียนหนังสือเร่ืองน้ีจากความทรงจํา หลังจากเหตุรายลวงมาแลว 40 ป   อีกหลายสิบปตอมาก็ไดมี
เหตุการณรายอีกหลายคร้ัง ซ่ึงลมเหลว เชนกรณีการจ้ีเคร่ืองบินการูดามาจากอินโดนีเซียเม่ือเดือน
มีนาคม 2524 และมาถูกปราบอยางเฉียบขาดโดยคอมมานโดของอินโดนีเซียเองท่ีสนามบินดอน
เมือง ซ่ึงคอมมานโดจากกองทัพอากาศไทยมีสวนในการสนับสนุนและชวยสองไฟให จริงอยู
ปลัดกระทรวงการตางประเทศไทยในขณะน้ันไดมีสวนในการหารือเพ่ือวางแผนกับฝายอินโดนีเซีย
ดวย และมีการวางกลยุทธในการใสเคร่ืองดักฟงเสียงไปในจานอาหารท่ีสงข้ึนไปยังเคร่ือง แตฝาย
ปฏิบัติการหลักไดแกฝายอินโดนีเซีย อาจเพราะเปนเคร่ืองบินของอินโดนีเซีย ในกรณีอ่ืน ๆ น้ัน 
มักจะเปนการตรวจพบหลังจากผูกอเหตุไดหายตัวไปแลวเชนรถบรรทุกท่ีมาจอดเสียอยูตนถนนท่ี 
“อาจ” เขาสูสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล สําหรับผูกอการรายท่ีทําระเบิดจนตัวเองบาดเจ็บสาหัส 
โดยเขาใจวาเปนพวกเฮซโบลลาห ซ่ึงอยูฝายนิกายเชียจากเลบานอน โดยอยูใตอิทธิพลของ 
revolutionary guards ชาวอิหราน ท่ียังมีบทบาทอยูจนทุกวันน้ี เพราะอิหรานตองการใหพวกน้ี
ชวยบาชารด อัล อาสสาดในซีเรีย แตเหตุระเบิดท่ีศาลพระพรหมท่ีราชประสงค น้ัน แมรูปแบบจะ
เปนการกอการราย แตเร่ืองน้ีคอนขางซับซอน ดวยเหตุผลท่ีขาพเจาขอกลาวถึงเพียงเทาน้ีกอน  

อันท่ีจริง ผลการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม ศกน้ี นาคิด เพราะ
เสียงสวนใหญท่ีไมยอมรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อาจสะทอนถึงความออนไหวของชาวใต
สวนหน่ึง ซ่ึงไมจําตองมีจํานวนมากนักหรือมีช่ือกลุมนักเคลื่อนไหวท่ีทราบกัน อาจตกอยูใตการชัก
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นําและแรงดลใจของกลุมเชนไอเอสได อันตรายจากกลุมน้ียากยิ่งตอการคาดหมาย เพราะในเม่ือ
ไอซิสตกเปนฝายรับในสมรภูมิท่ียึดไดมาในสองปท่ีแลว โดยประสบความพายแพอยางหนักจาก 
Operation Inherent Resolve ในอิรักและในแนวรบดานอ่ืน ๆ ยุทธวิธีของไอเอสจึงแปรรูปเปนดวย
วิธีอะไรก็ไดท่ีทําให “ขาศึก” หรือในศัพทของไอเอส คือ non-believer ตองพินาศไป ท้ังน้ี โฆษก
ของไอเอสในช่ือ Abu Mohamed al-Adnani ซ่ึงมีคาหัวอยู $5 ลาน โดยประกาศของสหรัฐ ได
แถลงแนวทางผานสื่อของไอซิสในช่ือ al Furgan ;วา “If you cannot (detonate) a bomb or fire 
a bullet. …you can bash his skull (ดวยอะไรก็ได รวมท้ังกอนหิน)…slaughter him with a knife 
(or machete), run him over with your car, throw him off a cliff, strangle him, or inject him 

with poison….”  (ขาวดวนมากท่ีไดรับเม่ือ 01,30 น. ของ 30/8/16 แจงประกาศของไอซิสวา al-

Adnani เสียชีวิตในบริเวณเมืองอาเล็ปโป โดยมิไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติม)  โดยผูกระทําการไม
จําตองไดรับอนุมัติจากไอซิสหรือจาก CENTCOM และบอยคร้ังมิใชเปนบุคคลท่ีไอซิสรูจักดวยซํ้า 
แตทําไปดวย “แรงบันดาลใจ” ของไอซิส โดยอาจมี “พิธีกรรม” เล็กนอยดวยการแสดงความภักดี
ตอผูนําไอซิส ไมสําคัญวาการแสดงดังกลาวจะไปถงึปลายทางหรือเปลา เชนในกรณีของนาย 
Mateen ชาวอเมริกันเกิดในนิวยอรก เช้ือสายอัฟกาน ยิงฆาคนในไนทคลับ Pulse ท่ีเมืองออรลาน
โด ตายไป 48 คน บาดเจ็บอีกหลายสิบ ซ่ึงพยายามจะโทรศัพทแสดงความภักดีตอไอเอสระหวาง
กําลังกอเหตุรายโดยใชหมายเลข 911 อันเปนสายแจงเหตุฉุกเฉินของตํารวจในสหรัฐ ในทัศนะของ
ผูเช่ียวชาญดานการกอการรายหลายคน เหตุรุนแรง โดย Lone wolf ท่ีออรลานโดไดสราง
เจตนารมณอันแรงกลาใหสหรัฐมุงม่ันท่ีจะทําลายลางไอเอสใหหมดสิ้นภายในอนาคตอันใกลน้ี 
โดยรนกําหนดท่ีจะยึดนครโมซูลทางเหนือของอิรักจากปลายปน้ี มาเปนประมาณเดือนตุลาคม ศก
น้ี  ตามรายงานลาสุดกอนวันสิ้นเดือนสิงหาคม กองกําลังผสมอิรัก-เคิรด ซ่ึงมีหนวยปฏิบัติการ
พิเศษของสหรัฐ advise and assist โดยกองบินสหรัฐและพันธมิตรตอตานไอซิลโจมตีท้ิงระเบิด
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สนับสนุนปฏิบัติการรุกรบภาคพ้ืนดิน ใกลท่ีจะบุกเขายึดเมืองโมซูลในระยะอันใกลน้ี อันจะเปนชัย
ชนะในการปราบปรามไอซิลในอิรักคร้ังใหญยิ่ง 

ในสภาพการณปจจุบัน แผนควบคุมการกอการรายท่ีเนช่ันออนไลนนํามาลง อันเขาใจวามี
แหลงท่ีมาจากสภาความม่ันคงแหงชาติหรือกองบัญชาการกองทัพไทย เปนแบบแผนท่ีจะเลือกใช
กําลังพลจากเหลาตาง ๆ หลังจากท่ีเกิดเหตุแลว จําตองนํามาคิดกันใหม เพราะการกอการราย
สากลในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกปจจุบันน้ี สลับซับซอน และใหบทเรียนสําคัญวา สถานการณราย
สามารถเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได ท่ีใดก็ไดในโลก  ดังกรณีท่ีเกิดข้ึนในฝร่ังเศส ซ่ึงเพ่ิงผานเหตุรายท่ี 
Promanade des Anglais ท่ีเมืองนีซเม่ือวันครบรอบวัน Bastille ท่ี 14 กรกฎาคมและการสังหาร
โหดพระอาวุโสนิกายโรมัน แคธอลิคท่ี Rouen แตกลับปรากฏรายงานวาแมเหตุรายอันสลดใจ
อยางยิ่งจะเพ่ิงเกิดข้ึน บนแผนดินฝร่ังเศส  พวก recruiters ยังสามารถชักนําคนมาเปนนักรบได
เพ่ิมข้ึนถึง 13 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีทางการเบลเยี่ยมสังหารคนรายท่ีกระโดดเขาแทงตํารวจสองคน
โดยตระโกนถึงพระศาสดาของอิสลาม และในวันท่ี 9 สิงหาคม ศกน้ี ฝายตอตานการกอการราย
เยอรมันไดจับกุมผูนําของไอซิสไดในประเทศ และไดมีการกระจายกําลังกันคนหาในหลายเมือง 
รายละเอียดยังมีไมมากนัก นอกเหนือจากการจะบัญญัติกฎหมายวาดวยความม่ันคงใหเขมแข็งข้ึน 
และตอมาในวันเสารท่ี 13 สิงหาคม มีขาววา คนรายวัย 27 ไดโจมตีผูโดยสาร 6 คนรวมเด็กเล็ก
ดวย บนรถไฟในสวิตเซอรแลนด ใกลกับเมือง St” Gallen และมีการจุดเช้ือเพลิงเพ่ือเผารถไฟสวน
หน่ึงดวย โดยในวันน้ียังไมทราบมูลเหตุจูงใจ และไมทราบดวยวา ทางการสวิสถึอวาเปนการกอการ
รายหรือไม แตขาวลาในวันอาทิตย ท่ี 14 สิงหาคม แจงวา สตรีชาวสวิสผูถูกแทงบาดเจ็บ 1 คนได
เสียชีวิตเพราะทมพิษบาดแผลมิได และคนรายซ่ึงไดรับบาดเจ็บก็จบชีวิตไปแลว สวนผูถูกแทงอีก 2 
คนและเด็กวัย 6 ขวบ อาการนาวิตก 

เพ่ือย้ําประเด็นอันเปนภัยตอภูมิภาคน้ี ขอยอนกลาวถึงเหตุการณรายท่ีเกิดในเอเชียใตและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในระยะตั้งแตตนป ค.ศ. 2016 ดังน้ี 
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มกราคม การกอการรายโดยเครือขายของไอเอสกลางกรุงจาการตา  ซ่ึงไอเอสออกขาววา 
ปฏิบัติการโดย “ทหาร” ของตน อันยอมหมายความวา คนของไอเอสสวนกลางมิไดมารวมดวย 

พฤษภาคม รัฐบาลสิงคโปรแถลงวา เจาหนาท่ีฝายความม่ันคงไดจับกุมชาวบังกลาเทศ ได 
8 คนซ่ึงมีหลักฐานวาเปนสมาชิกของกลุมท่ีเรียกตนเองวา “รัฐอิสลามในบังกลาเทศ” ขณะกําลัง
เตรียมการเดินทางไปยังซีเรียเพ่ือเขารวมกับไอซิส เม่ือไปไมได จึงเปลี่ยนแผนจะกลับประเทศเพ่ือ
โคนลมรัฐบาลและเปลี่ยนประเทศใหเปน คาลิเฝตเชนท่ีไอซิสไดประกาศจะจัดตั้งข้ึน เจาหนาท่ี
สิงคโปรยึดไดเอกสารวิธีการทําระเบิด การจัดหาพวกหัวคิดสุดโตง (Extremist Recruitment) และ
วิธีแสวงหาเงินเพ่ือใชซ้ืออาวุธปน ทางการสิงคโปรวา เม่ือเดือนมกราคมท่ีผานมา ไดจับชาว
บังกลาเทศหัวรุนแรงได 27 คน สอบปากคําและเนรเทศไป 26 ยังคุมขังไว 1 คน เอกสารท่ียึดได
เกี่ยวกับ radicalization รวมท้ังวิดิโอแสดงเยาวชนฝกการใชอาวุธสงคราม และภาพนาหวาดกลัว
ตาง ๆ และวิธีฆาคนอยางเงียบเชียบ (silent killing) 

มิถุนายน ชาวมาเลเซีย รวมท้ังตํารวจท่ีเปนผูสนับสนุนไอเอส และผูสมรูรวมคิด ท่ีขวาง
ระเบิดมือเขาไปในบารทําใหคนท่ีกําลังดูการแขงขันฟุตบอลลถวยยุโรปบาดเจ็บ 8 คน รวมจํานวน
ท่ีจับไป 15 คน เม่ือเหตุรายเกิดข้ึนในวันท่ี 28 มิถุนายน คาลิด อาบู บากา ผูบัญชาการตํารวจไม
ยอมรับวาเปนการกอการราย แตในวันท่ี 2 กรกฎาคม อาบู บากาไดเปลี่ยนถอยแถลงโดยยืนยันวา
ในจํานวน 15 คนท่ีจับไดน้ี ตํารวจ 2 นาย มีสวนอยางสําคัญ คนหน่ึงเปนผูขวางระเบิดและอีกคน
หน่ึงไดใหท่ีพักพิงแกสมาชิกกลุมรัฐอิสลามโดยไดปลนทรัพยสงใหกลุมไอเอสและปฏิบัติการคร้ังน้ี
เปนไปตามคําสั่งของนาย Muhammad Wanndy Mohammad Jedi ซ่ึงเปนตัวนําจากมาเลเซียท่ี
อยูกับไอเอสในซีเรีย  

วันท่ี 2 กรกฎาคม เหตุกอการรายคร้ังใหญท่ีรานอาหารในโซนคณะทูตท่ีกรุงธากา    ซ่ึงไอ
เอสออกขาวแสดงความรับผิดชอบ แตไมมีการสงคนมาดําเนินการในบังกลาเทศ ท่ีนาสังเกตไดแก
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การท่ีคนหนุมหลายคนท่ีเขารวมกอการรายมาจากครอบครัวฐานะดีและไดรับการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย โดยไดหายไปจากบานหลายเดือนแลว บิดาของอยางนอย 2 คนเพ่ิงทราบวาบุตร
ของตนมีสวนรวมในการกอการรายคร้ังน้ี เพราะเห็นภาพลูกซ่ึงเจาตัวคงจะถายดวยสมารตโฟน
แลวสงไปใหไอเอสอัพโหลดข้ึนในภาพขาวท่ีลงในสื่อขององคกร คณะทูตท่ีบังกลาเทศทราบกันดีวา 
ลูกของบรรดานักการเมืองพรรครัฐบาลและฝายคานไดไปเปนนักปฏิบัติการใหไอเอสจํานวนหน่ึง 

กรกฎาคม เหตุรายท่ี Solo ในอินโดนีเซีย 

ในวันท่ี 5 สิงหาคม ศกน้ี ตํารวจอินโดนีเซียจับชาวอินโดนีเซียได 6 คนซ่ึงมีแผนจะยิงจรวด
จากเกาะ Batam ของอินโดนีเซีย ทางใตสิงคโปร เขาโจมตีอาคารระดับหรูหราท่ีอาวมารีนาของ
สิงคโปร ฝายความม่ันคงของสิงคโปรทราบถึงแผนกอการรายน้ีเชนกันและไดปรับแผนงานดาน
ความม่ันคงตามภัยคุกคามอยูแลว นาย Boy Rafli โฆษกตํารวจอินโดนีเซียแจงกรณีน้ีแกผูสื่อขาว 
BBC ประจําอินโดนีเซีย และวาขณะน้ีกําลังสอบปากคําผูตองสงสัยอยู โดยกําลังสืบดวยวาโยงใย
ไปถึง Bahrun Naim ซ่ึงเคยถูกขอหาวาเปนตนคิดในการกอการรายกลางกรุงจาการตาเม่ือวันท่ี 14 
มกราคม ศกน้ีดวยหรือไม 

ลาสุด ในวันท่ี 15 สิงหาคม ศกน้ี รายงานจากฟลิปปนสแจงวา ทางการไดเพ่ิมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในการประกวด Miss Universe .ในป ค.ศ. 2017 ซ่ึงฟลิปปนสเปนเจาภาพ 
เน่ืองจาก ไอเอส ขูวาจะโจมตี คําขูจะเปนจริงสักเพียงใดตองตดิตามความเคลื่อนไหวตอไป แตขาว
น้ีมาจากฟลิปปนส ซ่ึงมิไดละเลยคําขูดังกลาวเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะกลุมกอการรายท่ีมี
พฤติกรรมโหดเห้ียมมากอนไอเอสไดรับการจัดตั้งเสียอีก อันไดแกอาบู ไซยยาฟ ในเกาะมินดาเนา 
ไดประกาศสวามิภักดิต์อไอเอสเม่ือปลายปท่ีแลว และเม่ือไมกี่เดือนน้ีไดสังหารตัวประกันชาว
แคนาดาดวยการปาดคอท้ังเปน และตัวประกันคนอ่ืนอีก แมกระท่ัง Moro Liberation Front ท่ีตั้ง
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อยูทางใตเชนกันไมเห็นดวยกับความปาเถื่อนของอาบู ไซยยาฟ และเม่ือสองสามวันมาน้ี ได
ประกาศท่ีจะสานตอกระบวนการสันติภาพดวยการเจรจากับรัฐบาลใหมในฟลิปปนส 

เหตุระเบิด 11 คร้ัง ท่ีหัวหิน ตรัง สุราษฏรธานี ภูเก็ต และพังงา เม่ือคืนวันท่ี 11 และวันท่ี 12 
สิงหาคม ศกน้ี โฆษกตํารวจแถลงอยางม่ันใจวา “For sure” ไมมีความเช่ือมโยงกับการกอการราย
ระหวางประเทศอยางแนนอน และหลังจากน้ัน ก็มีการออกความเห็นกันตาง ๆ นานา อันท่ีจริง การ
แถลงเตือนภัยลวงหนา เชนท่ีอังกฤษแถลงวาจะมีภัย “not if, but when” ในเดือนสองเดือนน้ี ก็
มิไดกระทบกระเทือนการทองเท่ียวแตอยางใด ท่ีกระทบและมีผลทางลบโดยตรงไดแกการจะถอน
ตัว (Brexit) จากสหภาพยุโรปมากกวา  เม่ือปลายปท่ีแลว Theresa May ขณะดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดแถลงถึงการจัดระดับเตือนภัยจากการกอการรายในระหวาง
กําลังเกิดเหตุในยุโรปวา ข้ันสูงสุด คือ 3 น้ัน เปนอํานาจของฝายความม่ันคงตามวิชาชีพ มิใชฝาย
การเมือง หากถึงระดับสูงสุด หมายถึงภัยมาแลว หนวยงานเชน MI-6 จะประกาศเอง ทางฝายเบล
เยี่ยมใชระบบตางกัน เพราะใหนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศระดับเตือนภัย ซ่ึงจุดสูงสุดไดแก 4 
สวนฝร่ังเศส น้ัน นับจากเหตุการณกอการรายท่ีกรุงปารีสเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน ประธานาธิบดี
ไดประกาศสภาวะฉุกเฉินและไดเสนอใหรัฐสภาแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงยังคงสภาวะไวจน
บัดน้ี เพราะเหตุการณท่ี Promanade des Anglais ท่ีเมืองนีซ แตไดกําชับวาจะตองอยูในกรอบ
ของ Rule of Law 

ทางท่ีขาพเจาเห็นวา นาจะเลือกใช ไดแกการหลีกเลี่ยงการประกาศวาไมมีสวนเช่ือมโยงกับ
การกอการรายระหวางประเทศหรือการกอการรายสากล โดยปลอยใหมีการสืบสวนและสอบสวน
อยางครอบคลุมกอน นอกเสียจากวา ทางการตํารวจมีหลักฐานแนนอนแลววา ไมมีสวนเกี่ยวของ
กับกลุมกอการรายจริง ๆ การกลาวถึงความไมหวังดีของผูกระทํา น้ัน ไมนาจะนํามาใช เพราะหาก
มีการระเบิดในแบบท่ีคอนขางชัดเจนวามีการประสานเปาหมายกันเชนท่ีเกิดข้ึนน้ี ยอมยากท่ีจะ
แถลงตั้งแตในชวงไมกี่ช่ัวโมงหลังจากเหตุระเบิดวาไมเกี่ยวกับการกอการราย การไมเคยมีปญหา
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หรือความขัดแยงกับตางประเทศมิใชหลักประกันวาจะปลอดจากการกอการราย โดยกลุมท่ีเรียก
กันวาเปน “Non-State Actor ” ทางปฏิบัติท่ีควรไดแกการมอบหนาท่ีในการแถลงใหผูรับผิดชอบ
เพียงผูเดียว เพ่ือเปนการปองปรามพวกท่ีชอบการเก็งสถานการณทางสื่อสังคมซ่ึงมีแพรหลาย 

ถอยแถลงจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย น้ัน มีความสําคัญมาก และโดยท่ีมาเลเซียเสนอให
ประสานการขาวกัน น่ันเปนขอเสนอแนะของขาพเจามานานแลว และควรจะประสานกับฝาย
ตอตานการกอการรายของอินโดนีเซียซ่ึงตองรับภัยดานน้ีมานานแลวกับฝายความม่ันคงของ
สิงคโปรดวย เพราะการขาวกรองในกรณีการกอการรายน้ีตองมีการประสานการขาวกันอยาง
ใกลชิดในระดับภูมิภาค เพราะบัดน้ีไดตกเปนเปาหมายของขบวนการกอการรายแลว ในรายงาน
ฉบับกอนหนาน้ี ขาพเจาเห็นวา อินโดนีเซียมีระบบการขาวท่ีผานประสบการณมาบอยคร้ังกวา
ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน การเฝาระวังสําหรับคนเขาเมืองก็มีความจําเปนยิ่ง เพราะตามรายงาน
เม่ือปท่ีแลว ขาพเจาไดแจงวา Hayat Boumedienne นักปฏิบัติการหญิงของอัลไคดาและตอมาได
เขารวมกับไอเอสจากฝร่ังเศส ซ่ึงมีสวนสําคัญในการวางแผนการกอการรายท่ีนิตยสารชาลี เอ็บโด 
พรอมกับพ่ีนองคูอาช่ี เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2015 และแยกตัวไปสูซีเรีย เปนผูท่ีอยูในหมายจับของ
ฝร่ังเศส พรอมกับนายคูลิบาลี (ซ่ึงถูกวิสามัญในตลาดยิวในกรุงปารีส) ไดเคยเดินทางมายัง
มาเลเซียและอาจจะไดมาในประเทศไทยดวย ซ่ึงขาพเจาจะหาภาพถายสงมาใหใชเปนหลักฐานถา
คนหาได ตามคําเตือนของตํารวจฝร่ังเศส ผูหญิงคนน้ี “อันตรายมาก” ขาพเจาไดเห็นภาพถายตาม
หมายและมีหนาตาธรรมดา ยากแกการตั้งขอสงสัย เพราะเธอสามารถจะทําตัวเปนนักทองเท่ียว
และนักซ้ือของไดโดยสะดวก เชนเดียวกับท่ีเธอวางตัวเม่ือตนเดือนมกราคม 2015 ท่ีนครอิสตันบูล 
ในตุรกี แมชวงน้ัน ฝายราชการลับของตุรกีจะตามดูความเคลื่อนไหวอยูสามสี่วันตั้งแตท่ีเดินทาง
จากกรุงมาดริด แตเห็นทําตัวเปนนักทองเท่ียว จึงเลิกตาม ตอเม่ือทางฝร่ังเศสแจงอัตลักษณและ
หมายจับมา รัฐมนตรีตางประเทศตุรกีไดตอบวาสายเกินไป เพราะเธอไดเดินทางขามพรมแดนตุรกี
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เขาสูซีเรียไปแลว อีกไมกี่เดือนตอมา ภาพของฮายัต บูรเมดเดียน ในชุดทหารพรานปดหนา ก็
ปรากฏใน “กลุมนักรบไอเอส” และขาวตอมาก็เงียบหายไปจนบัดน้ี 

สําหรับภาพถายและความเปนมาของหญิงอันตรายผูน้ีซ่ึงคิดวายังมีชีวิตอยู ผูอานท่ีสนใจ 
และผูท่ีจะสงภาพถายของเธอใหแกหนวยงานดานความม่ันคง รวมท้ังฝายตรวจคนเขาเมือง 
สามารถจะรวบรวมภาพท้ังหมดไดโดยพิมพช่ือ Hayat Boumeddiene ลงในชองคนหาของ 
Search engine เชน Google เพราะขาพเจาคนหาภาพสีในหลากหลายอิริยาบถของเธอได แต
หากจะสงไป ก็ลําบากเพราะขาพเจาไมคุนวิธีการ หากเธอไมอันตรายและไมสําคัญแลว เฉพาะกู
เกิลคงไมลงเร่ืองเกี่ยวกับผูหญิงคนน้ีในหัวขอตาง ๆ ถึงกวา 20 หนา 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคม 2559 ฉบับท่ี 2 

 ปญหาวิกฤตของโลกปจจุบันน้ีเห็นจะไมมีเร่ืองใดยุงยาก สลับซับซอนและหนัก

หนวงไปกวาสถานการณในซีเรียและการกอการรายสากลท่ีกลุมรัฐอิสลามเปนตัวการ

สรางขึ้น  ท้ังสองกรณีน้ีคงจะไมเลวรายย่ิงขึ้น หากวลาดิเมียร ปูตินจะจํากัดความ

ทะเยอทะยานท่ีจะฟนความย่ิงใหญแตช่ัวรายของโซเวียตรัสเซียเชนท่ีโจเซฟ สตาลินได

สรางประวัติไว และถาจะไตรตรองใหดีแลว กลุมรัฐอิสลามภายใตคาลิฟอิบราฮิม (อาวดั 

อัล-บาดรี)หรือ อาบู บคัร อัล-บั๊กดาดี้ก็มีเปาหมายท่ีจะมีอํานาจเหนือโลกเชนเดียวกัน 

 แตรัสเซียไดเปรียบกวาไอเอสอยางเทียบกันไมได เพราะความเปนจริงของ

การเมืองแหงอํานาจ เน่ืองจากสหรัฐ ซ่ึงเปนตัวนําของฝายตอตานการกอการรายสากล 

สามารถรวมกําลังประเทศตาง ๆ ในการรุกรบและโจมตีไอเอสอยูตลอดมาตัง้แตกลางปท่ี

แลว จนบัดน้ีไดบั่นทอนความเปนไปไดของการจัดตั้ง Caliphate ไปอยางมีนัยสําคัญแลว 

ซ่ึงจะไดลําดับเหตุการณเพิ่มเติมมาเสนอตอไป ในขณะท่ีรัสเซียภายใตปูตินใชวิเทโศบาย

และกลวิธตีามผลประโยชนในทางภูมิรัฐศาสตรไดเต็มท่ี และเดินหนาตอไป  โดยไมพะวง
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วา จะตองเผชิญหนากับสหรัฐและนาโต หรือสุมเสี่ยงตอการระเบิดขึน้ของสงครามโลก 

คร้ังท่ี 3 แมจะละเวนการใชอาวุธนิวเคลียรก็ตาม  โดย เฉพาะอยางย่ิงในรอบ 4 ปของการ

ท่ีสหรัฐใชเวลาและทรัพยากรเปนจํานวนมากเพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิก

วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร แมสภาวการณดานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งคร้ังน้ีจะ

ตางจากรูปแบบท่ีเคยมีมาอยางมากก็ตาม 

ตามรายงานลาสดุ รัสเซียไดระดมการท้ิงระเบิดในซีเรียดวยเคร่ืองบินท้ิงระเบิด

ขนาดใหญจากฐานบินใหมในอิหราน เร่ิมแตวันท่ี 17 สิงหาคม ศกน้ี ซ่ึงใชเวลาบินมา

เหนือเปานอยมาก นอกเหนือจากปฏิบัติการท่ีไดดําเนินมาตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2558 

จากฐานบินลาตาเกียในซีเรีย สวนการโจมตีดวยขีปนาวุธจากกองเรือในทะเล แคสเปยน

และจากกองเรือท่ีอยูในฐานทัพเรือท่ีตารตุสในซีเรียก็ยังมิไดหยุดย้ังแตอยางใด สําหรับ

เปาหมายสวนใหญท่ีโจมตีก็ยังคงเปนฝายตอตานรัฐบาลบาชารด อลั อาสสาด แทนท่ีจะ

เปนท่ีตั้งของกลุมกอการรายท่ีอางมาตลอด ท่ีแสดงถึงกลวธิีของรัสเซียอันไมนาช่ืนชม

แมแตนอย ไดแกการปลอยขาววา รัสเซียใครท่ีจะมาใชฐานบิน Incirlik ในตุรกี อันเปน

ฐานปฏิบัติการสวนหน่ึงของเคร่ืองบินสหรัฐเพื่อปฏิบัติการตอไอซิล เร่ืองน้ีจะประมาทวา

ไมนาจะเปนไปได เพราะความไมนาไววางใจในคนคลั่งอํานาจเชน Erdogan เน่ืองจาก 

Incirlik เปนฐานบินแหงหน่ึงในตอนใตสุดของสัมพันธมิตรนาโตและเปนหน่ึงในหกฐาน

บินท่ีมีอาวุธนิวเคลืยรอยู ซ่ึงสหรัฐไดอาศัยฐานน้ีเพื่อปฏิบัติการตอตานไอซิลมาตั้งแตตน 

แตก็ตองระงับไปประมาณ 3 วัน หลังจากท่ีเกิดความพยายามกอรัฐประหารในตุรกี ซ่ึง

ลมเหลวไปและถูกนาย Erdogan ประธานาธิบดีตุรกีปราบปรามอยางหนักเพื่อทําลายลาง

ศัตรูทางการเมืองในทุกวงการเพื่อรวบอํานาจใหไดเปนประธานาธิบดีผูเพียบพรอมใน

การบริหารประเทศ โดยมีอํานาจของนายกรัฐมนตรีดังท่ีพยายามจะใหไดมาในการ

เลือกตั้งท่ัวไปเมื่อปท่ีแลว แตไดเสียงไมพอ อนัเปนขอกังขาของวงการภายนอกประเทศ

วา ใครเปนผูวางแผนกอรัฐประหารกันแน  
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 ท่ีชวนคิดอีกประเด็นหน่ึงก็คือในชวงกอนความพยายามกอรัฐประหารไมก่ีวัน จู ๆ

นาย Erdogan ก็ไดสงสารไปถึงประธานาธิบดปีูตินราวกับจะขอโทษเขาท่ีเคร่ืองบินตุรกีได

ยิงเคร่ืองบินซูกอย 24 ของรัสเซียตกและทําใหนักบินท่ีกระโดดรมตองตายท่ีชายแดน

ติดตอกับซีเรีย ซ่ึงในตอนน้ัน ปูตินโกรธมากอยางเห็นไดชัด หาวาตุรกีแทงกลางหลังเขา 

และเรียกรองใหเออรโดวันขอโทษ  ซ่ึงในช้ันน้ัน เออรโดวันซ่ึงมี Ego ไมนอยกวาปูติน 

ปฏิเสธ รัสเซียจึงประกาศตัดความสัมพันธทางการคา การลงทุนและการทองเท่ียว

ระหวางกัน และไดถือโอกาสเสริมสรางกําลังรบในเขตซีเรียใกลพรมแดนตุรกี โดยไดสราง

ฐานยิงขีปนาวุธหลายแบบไว ท้ังจากพื้นตออากาศและพื้นตอพื้น กับขีปนาวุธพิสัยไกล

ขามทวีปหรือ ICBM อนัทําใหนาโตตองปรับแผนปองกันอยางเรงดวน 

อยางไรก็ดี หลังจากความพยายามกอรัฐประหารในตุรกีลมเหลว กองทัพตุรกีตองเสียกําลัง
ไปมาก ท้ังจากถูกจับ ปลด และลี้ภัยไปตางประเทศ  ฝายอ่ืน ๆ รวมท้ังฝายตุลาการดวย ก็ถูกปลด
เชนกัน ผลท่ีตามมามีนัยยะสําคัญทางการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนความ
เขาใจอันดีระหวางเออรโดวันกับวลาดิเมียร ปูติน อันปรากฏชัดในการท่ีประธานาธิบดีเออรโดวันได
เดินทางไปพบปะกับประธานาธิบดีปูตินท่ีนครเซ็นตปเตอรสเบอรกภายในไมกี่วันหลังจากท่ีปราบ
การพยายามทํารัฐประหารราบคาบลง ซ่ึงเออรโดวันไดเรียกปูตินวา “เพ่ือนรัก” ตลอดเวลาท่ี
ปรากฏตัวตอหนาผูแทนสื่อมวลชน เร่ืองหน่ึงไดแกการท่ีรัสเซียจะลําเลียงกาสธรรมชาติผานทอใต
ทะเลดําไปใหยุโรปผานตุรกี แทนการสงผานยูเครนแตเดิมอันมีผลอยางมากทางภูมิรัฐศาสตรและ
อาจเปนการใหโอกาสปูตินเพ่ิมความกดดันทางทหารตอยูเครนมากข้ึนในระยะตอมา สวนการ
หารือขอราชการเกี่ยวกับซีเรีย น้ัน ไดมีการเจรจากันเปนเร่ืองลับ-เฉพาะแยกจากเร่ืองอ่ืน แตวงการ
ภายนอกเขาใจวาความเขาใจกันในเร่ืองน้ีคงจะทําใหซีเรียใชกําลังทางอากาศตอชาวเคิรดซ่ึงเปน
หนวยรบสําคัญในการยึดดินแดนคืนจากไอซิลเพราะเปนศัตรูของตุรกีดวย โดยไดท้ิงระเบิดทําลาย
ชาวเคิรดท่ีเมือง Hassakah หรือ Hasakeh เร่ิมแตวันท่ี 19 จนถึงวันน้ี ท่ี 20 สิงหาคม ดวยการ
ประทวงของสหรัฐ ซ่ึงในวันเสาร วันน้ี เคร่ืองบิน F-22 ของสหรัฐ 2 เคร่ืองไดบินโฉบเขาไปในระยะ 
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2 ไมลของเคร่ืองบินซีเรีย เปนเชิงสงสัญญาณใหเคร่ืองบินของซีเรียออกไปนอกเขต แตเคร่ืองบิน
ซีเรียไมยอมตามทันที  

เหตุท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจนํามาซ่ึงจุดเปลี่ยนในนโยบายปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐตอซีเรีย อัน
เปนชวงท่ีประธานาธิบดีโอบามากําลังถูกกดดันอยางมากใหเร่ิมใชวิธีการทางทหารตอซีเรียเสียที 
แทนการมุงเฉพาะตอไอซิลและอัล นุสราเทาน้ัน ท้ัง ๆ ท่ีรัสเซียและซีเรียเองไดโจมตีท้ิงระเบิด
เปาหมายอันมิใชทางการทหารอยางไรสิ้นซ่ึงมนุษยธรรม โดยเคร่ืองบินของซีเรียไดใช barel bomb 

และอาวุธเคมี เชนกาสคลอรีน ซ่ึงตองหามตามกฏหมายระหวางประเทศดวย ดังท่ีปรากฏชัดใน
กรณีของอาเล็ปโป ซ่ึงรัสเซียและซีเรียไดจงใจถลมโรงพยาบาลและโรงเรียนตลอดหลายเดือนท่ีผาน
มา โดยสหรัฐคงยึดถือหนทางแกปญหาโดยทางการทูต บรรดาแพทยท่ีหลงเหลืออยูในซีเรียไดสง
สารถึงประธานาธิบดีโอบามาวา ขอใหเขาแทรกแซงเพ่ือใหความโหดรายของรัสเซียและซีเรียเบา
บางลง จนปรากฏเปนภาพเด็กตัวเต็มไปดวยฝุนและมีเลือดโชกหนาช่ือ Omar Omran แพรหลาย
ไปท่ัวขณะน้ี (ขณะพิมพรายงานน้ีอยู ไดยินขาวดวนวา พ่ีชายวัย 10 ขวบของ Omran ซ่ึงถูกระเบิด
ในโรงพยาบาลพรอมกันไดเสียชีวิตแลวเพราะทนพิษบาดแผลมิไดและอาการของมารดาอยูในข้ัน
วิกฤต)  เสมือนการแพรภาพเด็กซีเรียนอนตายบนชายหาด อันเตือนจิตสํานึกของคนใหเมตตาตอผู
อพยพลี้ภัยเสียที กอนหนาน้ี ขาราขการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 53 คนก็ไดสงจดหมายเปด
ผนึกถึงประธานาธิบดีโอบามาใหเปลี่ยนนโยบายตอซีเรีย เพ่ือความเปนมนุษยธรรม เม่ือวันท่ี 18 
สิงหาคม นายฟอรด เอกอัครราชทูตสหรัฐในซีเรียคนสุดทาย ก็ไดใหสัมภาษณแสดงความไมเห็น
ดวยท่ีสหรัฐมุงตอสูเฉพาะ (solely) ไอซิล โดยปลอยใหซีเรียฆาชาวซีเรียนับแสนและโจมตี
โรงพยาบาลและโรงเรียนโดยปราศจากการยับยั้งตลอดมา นอกจากน้ัน การตรวจเรือนจําในซีเรีย
พบศพหลายรอยซ่ึงตายเพราะถูกทรมาน และความพยายามท่ีจะใหมีการหยุดยิง (Cessation of 
hostilities) ซ่ึงสหรัฐพยายามจะใหรัสเซียชวยดําเนินการกับบาชารด อัล อาสสาด เพ่ือชวยให
ความชวยเหลือทางมนุษยธรรมระหวางประเทศเขาไปในพ้ืนท่ีบางแหงในอาเล็ปโปได ในท่ีสุด ทาง
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รัสเซียรับจะชวยเปดทางใหสัก 48 ช่ัวโมง แตรัฐบาลซีเรียภายใตอาสสาดยังไมยินยอม นับเปน
ความโหดรายยิ่ง แมเพ่ือนนักศึกษาแพทยในอังกฤษรุนเดียวกับอาสสาดซ่ึงเรียนทางผาตัดตา ได
วิงวอนเขามาสามคร้ังแลว ยังไมเปนผล ตัวเพ่ือนนักศึกษาแพทยของอาสสาดขณะน้ีไดรวมกับชาว
อเมริกันจัดตั้งสมาคมแพทยซีเรีย-อเมริกันข้ึน แตในช้ันน้ียังทําอะไรไมไดมากนัก Clarissa Ward 

ผูสื่อขาวอาวุโสจาก ซีเอ็นเอ็น ไดแตงกายชุดพ้ืนเมืองสีดําปดบังตนเองเพ่ือเขาไปตรวจสภาพการณ
ในนครอาเล็ปโป ไดแถลงตอสหประชาชาติวา สถานการณในอาเล็ปโปเปนนรกชัด ๆ เธอเองเปน
นักขาวสงครามมากวา 10 ปแลว ไมเคยพบเห็นท่ีใดใน Scale ท่ีเลวรายเชนท่ีเกิดข้ึนในอาเล็ปโป 
พูดไดอยางเดียววา ในการรบท่ีอาเล็ปโป ไมมีใครเปนผูชนะหรอก ตามรายงานขาวลาเม่ือวันเสาร 
ท่ี 20 สิงหาคม การโจมตีท้ิงระเบิดตอ Soft targets ในอาเล็ปโปยังมีตอมา โดยมีผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน
อยางนอย 4 คน และในวันจันทรท่ี 22 สิงหาคม ศกน้ี เอกอัครราชทูตอังกฤษ ณ สหประชาชาติได
ใหสัมภาษณวา รัสเซียไดกลับคําแลว โดยจะยังไมมีการหยุดโจมตีในระยะน้ี แมถึงวันท่ี 26 
สิงหาคม ระเบิด “บารเร็ล” จากเคร่ืองบินซีเรียทําใหชาวอาเล็ปโปเสียชีวิตไปอีก 15 คน ตาม
รายงานของ Syrian Observatory on Human Rights เด็ก ๆ ตองเสียชีวิตจากการโจมตีโดยซีเรียท่ี
อาเล็ปโปในรอบเดือนสิงหาคมไปแลวไมนอยกวา 100 คน 

ผลการรุกรบเพื่อยึดดินแดนคืนจากการเขาครองของไอเอสมาสองปแลวไดประสบ

ความคืบหนาโดยกองกําลังผสมของพันธมิตรตอตานไอซิลและนักรบชาวเคิรดสามารถ

เขายึดเมืองในเสนทางยุทธศาสตรทางภาคเหนือของแควนอาเล็ปโปไดโดยเด็ดขาด  

ในขณะท่ีกองกําลังผสมอีกสวนหน่ึงไดบุกเขายึดหมูบานและอําเภอรอบลอมเพือ่จะโถม

กําลังเขาตีนครโมซูลทางภาคเหนือของอิรัก และการยึดศูนยกลางของเมือง Sirte ในลิเบีย 

อันแสดงวา ไอเอสน้ันมีโอกาสตกเปนฝายพายแพได ในพื้นท่ีอันไมมีทางหนีออกไปยัง

ภายนอกได 
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ความสําเร็จของ Syrian Democratic Forces และทหารเคิรดในการเขายึดเมือง Manbij 

ทางดานเหนือของซีเรียหรือตะวันออกเฉียงเหนือของแควนอาเล็ปโป และขับไลกําลังของไอเอส 
ออกไปจากเมืองไดเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2016 นับเปนชัยชนะท่ีประจักษชัดโดยกําลังของไอเอส 
ตองหลบหนีออกจากเมืองโดยใชคนพ้ืนเมืองเปนเกราะกําบัง (Human shield) เชนท่ีไดทํามาเม่ือ
เมืองฟลลูจาใกลกรุงแบ็กแดดในอิรักถูกยึดคืนไปได  ปฏิบัติการรุกไลท่ีมานบิจซ่ึงเร่ิมมาตั้งแตวันท่ี 
31 พฤษภาคม ศกน้ี ตองใชเวลากวา 2 เดือน เพราะเชนเดียวกับเมืองอ่ืน นักรบของไอเอสจะหลบ
ซอนเพ่ือซุมยิงฝายรุกและใชระเบิดทําเอง (Improvised Explosive Devices-IED) วางไวท่ัว 

มานบิจ ท่ีตั้งอยูหางมาทางใตจากพรมแดนตุรกี 25 ไมล มีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอ
ไอเอสอยางยิ่ง เพราะ (1) บรรดาชาวตางชาติท่ีเดินทางผานตุรกีเพ่ือเขาสูซีเรียจะไดรับการ
ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมในทางตาง ๆ ท่ีเมืองมานบิจ (2) ผูท่ีไดรับการฝกแลว และไอเอส
จะสงไปปฏิบัติการในตางแดนท่ัวโลก ก็จะไปจากมานบิจ ผานตุรกีไปยังท่ีหมายปลายทางตอไป 
(3) โดยท่ีมานบิจอยูท่ีศูนยกลางการสงกําลังบํารุงระหวางตุรกีกับ Raqqa ท่ีไอเอสประกาศวาเปน
เมืองหลวงของคาลิเฝต การสูญเสียศูนยน้ีไปจะทําให Raqqa ขาดเสนทางสงกําลังบํารุงและการ
ขนสงอาวุธยุทโธปกรณกับโลกภายนอก (4) ตั้งแตน้ีไป มานบิจจะเปนฐาน (Staging area) ในการ
บุกเขาโจมตี Raqqa ตอไป เพราะฝายพันธมิตรไดเตรียมการมานานแลว (5) โดยท่ีทหารอิรัก ชน
เผาเปชเมอรกา ยาซิดีส และกองกําลังเคิรดภายใตนายพล Sirwan Barzani ไดยึด Sinjar อันเปน
ศูนยกลางแหงเดียวบนทางหลวงท่ี 47 ไดตั้งแตปท่ีแลว และไดมุงหนาสูนครโมซูล ทางติดตอ
ระหวาง Raqqa ในซีเรียกับโมซูลในอิรักไดถูกพันธมิตรตอตานไอซิลปดกั้นไวหมดแลว ท้ังสองนคร
ใหญในซีเรียและอิรัก จึงถูกโดดเดี่ยวหมด ความยุงยากท่ีอาจเกิดข้ึนมีเฉพาะนครรัคกา ซ่ึงท้ังซีเรีย
ท่ีมีรัสเซียหนุนหลัง ดวยกําลังทางอากาศ บก และขีปนาวุธจากตารตุสดานเมดิเตอรเรเนียนและ
จากทะเลแคสเปยน และกองกําลังผสมของพันธมิตรตอตานไอซิลโดยมีหนวยปฏิบัติการพิเศษของ
สหรัฐสนับสนุนทางภาคพ้ืนดินกับกําลังทางอากาศของเหลาพันธมิตร ตางก็กําลังรุกคืบหนาไปสู
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รัคกา ท้ังสองฝายไมมีขอตกลง Deconfliction เพ่ือปองกันการกระทบกระท่ังกันในสมรภูมิสําคัญ
ยิ่งแหงน้ี  

สําหรับสงครามท่ีมานบิจ น้ัน The Syrian Observatory for Human Rights รายงานวา 
พลเรือนท่ีตองเสียชีวิตไปมีจํานวน 432 คน ในจํานวนน้ีเปนเด็ก 104 คนและผูหญิง 54 คน ไอซิส
ผูเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศมีจํานวน 203 คนและท่ีตายเพราะถูกยิงจากพลแมนปน กับ
ระเบิดและปนกลอีก 229 คน การปะทะกันดวยกําลังระหวางนักรบฝายพันธมิตรกับไอซิสทําให
นักรบพันธมิตรเสียชีวิต 269 คน ซ่ึงรวมระดับผูบังคบัการ 1 นายและนักรบจากยุโรป 3 คน สวนไอ
ซิสตาย 932 คน ตามรายงานไมปรากฏวา หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐตองเสียชีวิตแมแตคน
เดียว 

สวนท่ี Sirte อันเปนเมืองชายทะเลเมดิเตอรเรเนียนในลิเบียน้ัน กองกําลังหลักไดแก ทหาร
ลิเบียและ militia ของรัฐบาลปรองดองแหงชาติ ท่ีหนวยรบพิเศษของสหรัฐไดฝกปฏิบัติการให โดย
กําลังทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรตอตานไอซิลไดใหการโจมตีสนับสนุนปฏิบัติการ
ภาคพ้ืนดิน  แตมีขาววา ชาวลิเบียซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของการนํ้ามันแหงชาติ พรอมดวยกําลัง
ของกลุม  ยังมิไดใหความรวมมือเต็มท่ีเทาใดนัก และในวันท่ี 22 สิงหาคม 2016 รัฐสภาลิเบียได
ออกเสียงปฏิเสธการรับรองรัฐบาลแหงชาติท่ีสหประชาชาติสนับสนุน จึงไมแนชัดวา ผลการออก
เสียงดังกลาวจะมีผลตอสถานะดานการรบในประการใด แตสหรัฐและสหภาพยุโรป ซ่ึงมีสวนอยาง
สําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือความปรองดองแหงชาติในลิเบีย คงจะหาทางแกปญหาตอไป      
เพราะกอนหนาน้ี ลิเบียอยูในสภาวะรัฐลมเหลวอยูนาน และเปนการยากยิ่งท่ีจะปลูกฝงเอกภาพ
แหงชาติข้ึน แตจะยากอยางไร  ก็ตองพยายามใหบังเกิดผล   เน่ืองดวยการขาดเอกภาพเปน
สุญญากาศท่ีไอซิสตั้งใจจะใชใหเปนประโยชนแกกลุมตน ซ่ึงถูกลิดรอนอํานาจในเขตท่ีพวกตนเคย
เรียกวา Levant หรือ Al-sham อันไอซิสอางมาแตตนวา เปนสวนสําคัญของ Caliphate ท่ีบัดน้ีดูจะ
ยากวา จะเปนจริงข้ึนได 
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ชวงเชาวันท่ี 23 สิงหาคม วันน้ี CNN ไดเสนอขาวดวนพิเศษ วาทหารอิรักและกําลังผสม ซ่ึง
มีหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐใหการปรึกษา พรอมการประสานงานกับกองบินโจมตีท้ิงระเบิด 
ไดรุกคืบหนาเขายึดเสนทางอันทําใหสามารถยึดเมืองไคยารา ( Al-Qayyara ) และจุดยุทธศาสตร
อ่ืน ๆ ในระยะหางจากนครโมซูลประมาณ 60 ก.ม. นายพล Najim al-Jobouri ผูบัญชาการ
ปฏิบัติการ Nineveh ของอิรักตั้งขอสังเกตวา กําลังรบของไอซิลออนลงมาก โดยนักรบตางชาติท่ีมา
เขากับไอซิลมีจํานวนนอยลงอยางปรากฏชัด และเพ่ือจะชะลอการรุกคืบหนาของกองทัพอิรักและ
หนวยสมทบ ไอซิลจึงใชวิธีเผาบอนํ้ามัน 6 บอ และแท็งเคอรบรรทุกนํ้ามันเพ่ือใหควันดําปดบัง
ทัศนะวิสัย เพ่ือใหการโจมตีเปาท้ังทางภาคพ้ืนดินและขีปนาวุธ ตลอดจนโดรน ลําบากข้ึน คลาย
กับเม่ืออิรักภายใตซัดดัม ฮุสเซนเห็นวาไมอาจจะยึดคูเวตตอไปได จึงจุดไฟเผาบอนํ้ามันของคูเวต
ในสงคราม Desert Storm ทําใหฟามืดไปท่ัวแลวอาศัยควันดําในการถอยทัพ กอนท่ีจะตองพายแพ
ไปในท่ีสุด แตคร้ังน้ันสหรัฐ ภายใตประธานาธิบดีบชุยินยอมใหทหารอิรักถอยกลับประเทศได
แทนท่ีจะรุกไลตามไปโคนซัดดัมในอิรักเสียแตในชวงน้ัน สวนบอนํ้ามันซ่ึงกูกเผา น้ัน สหรัฐไดจาง
ผูเช่ียวชาญ (เขาใจวาช่ือ Red Adair ) นําคนงานมาดับไฟไดสําเร็จ ทําใหความเสียหายลดนอยลง 

การเผาบอนํ้ามันท้ัง 6 แหงน้ี อาจจะชวยบาง แตดูจะแสดงถึงความเปนรองในการรบใหญ
เพ่ือการชวงชิงนครโมซูลกลับมาหลังจากท่ีถูกไอซิสยึดไปไดในเดือนมิถุนายน เม่ือสองปมาแลว 
รายไดจากนํ้ามันสําหรับไอซิสก็จะลดนอยลง ในขณะเดียวกัน ทหารอิรักไดปกปองเมืองเดียรคุกไว
และสามารถผลิตนํ้ามันไดเปนจํานวนไมนอย ซ่ึงเม่ือเทียบกับแหลงผลิตทางใตของประเทศซ่ึงเสี่ยง
ภัยจากการโจมตีนอยมาก เชนแถบเมืองบาสรา เปนไปไดวา อิรักจะเปนตลาดนํ้ามันใหญเชนท่ีเคย
เปนกอนสงคราม โดยท่ีรายไดจะไมไปสูไอซิสเชนแตแรก แมปญหาราคาจะยังเอาแนไมได เพราะ
ในวันน้ี ท่ี 23 สิงหาคม  ราคานํ้ามันดิบเบร็นทของอังกฤษไดกลับไปแตะ 50 ดอลลาหตอบารเรล ท่ี
เปนเชนน้ีมิใชเพราะปจจัยอิรัก หากแตมีขาววาโอเปคตั้งใจท่ีจะคงเพดานการผลิตใหไดในการ
ประชุมท่ีกรุงเวียนนาขณะน้ี โดยไมยอมใหประเทศใด ผลิตเกินโควตาของแตละประเทศ ซ่ึงไดมี
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การลองทําเชนน้ีมากอนแลว แตไมเปนผล แมรัสเซียซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญและไมใชสมาชิกโอเปค 
จะตกลงกับซาอุดิ อารเบียในการตรึงกําลังการผลติไวในระดับเดือนมกราคม ปน้ี แตเปนท่ีทราบกัน
ในวงการคานํ้ามันวา ไมมีประเทศใดยึดถือตามขอตกลงประเภทน้ี ซาอุดิผลิตเกินโควตามาตลอด 
อยางโปรงใส แตรัสเซียมุงผลิตถาเดียว เพราะปูตินประกาศวา การเศรษฐกิจรัสเซียท่ีถดถอยมา
ตลอด จะฟนตัวไดในสองป หากราคานํ้ามันอยูไมต่ํากวา 50 ดอลลารตอบารเรลตอวัน ซ่ึงตลาด
นํ้ามันโลกมิไดเปนไปเชนน้ัน ความพยายามของประเทศผูผลิตรายใหญท่ีจะรักษาสวนแบง
การตลาดไวใหได โดยจะใชวิธีน้ีบีบใหสหรัฐตองถอยออกไป แตดวยนวัตกรรม Fracking และการ
พ่ึงตลาดภายในเปนหลักแตไดยกเลิกขอหามการสงออก ทําใหสหรัฐสามารถรักษาตําแหนงผูผลิต
ช้ันนําของโลกไวไดตลอดมา 

สิ่งสําคํญยิ่งในการรุกรบภาคโมซูล ซ่ึงสหรัฐไดเตรียมการกับฝายบรรเทาทุกขของ
สหประชาชาติมาตลอด ไกแกการเตรียมการรับมือกับวิกฤตการณทางมนุษยธรรม เพ่ือใหพลเรือน
ในโมซูลเสียชีวิตและไดรับผลกระทบนอยเทาท่ีจะทําได อันเปนเร่ืองยาก เพราะพฤติกรรมของไอซิส
ในทุกแหงไดแกการใชพลเรือนเปนโลมนุษย โมซูลจะเปนปญหาใหญ เพราะมีพลเรือนอยูกวา 1 
ลานคน รายงานท่ีไดรับในช้ันน้ีแสดงวา ไอซิลไดผลักดันพลเรือนอิรักไปกระจุกอยูในบริเวณกลาง
เมือง สวนท่ีหนีออกไปไดในจํานวนหลายแสน ตองไปแออัดกันอยูในเตนทกลางทะเลทราย
ภายนอกรวมท้ังในเขตของอิรักเคิรด ซ่ึงเคร่ืองบรรเทาทุกขไมเพียงพอท้ังสองแหง นํ้าเพ่ือการบริโภค
ก็มีไมเพียงพอ ท้ัง ๆ ท่ีขณะน้ีเปนฤดูรอนและอุณหภูมิสูงมากเปนประวัติการณ คือบางชวงกวา 50 
องศา  อันเปนสภาวะท่ีไมนาเกิดข้ึน เพราะท้ังฝายสหรัฐและอิรักมีเวลาเตรียมการกวา 1 ปกอน
หนาน้ี เหตุการณดานมนุษยธรรมจะสาหัสยิ่งข้ึนหลายเทา หากการบุกโจมตีสามารถเขาสูนครโม
ซูลได และเกิดการปะทะกันในเมือง อันจะเปนสภาพการณซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลน้ี  คือ
ตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนปลายปน้ี 
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นายพลอัล-โจบูรีแหงกองทัพอิรักยอมรับวา เขาเปนหวงพลเมืองของโมซูลอยางยิ่ง คือ
ประชากรประมาณ 1 ลานคน ซ่ึงบัดน้ีอยูใตแอกของกลุมกอการรายเชนไอซิส ท่ีจะใชพลเรือน
เหลาน้ีเปนโลมนุษยอยางหลีกเลี่ยงมิได สําหรับพวกท่ีหนีออกมาได เปนจํานวนไมนอยตองอยูใน
คายกลางทะเลทรายอันอางวางดานนอกของเมืองอัล-ไคยารามากวา 1 เดือนแลว  จนถึงขณะน้ี 
ปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 ลมรอนเผาพัดผานคายผูลี้ภัยอยูตลอด ความรอนจัดและแทบทน
กันไมไหว ทรายเกาะติดตามรางกายอยางปดไมออก เม่ือผูสื่อขาวตางประเทศไปเยี่ยม ท้ังหมดก็
มาลอมรอบพวกเขา ตามรายงานของผูสื่อขาวคนหน่ึง “หญิงสูงอายุคนหน่ึงถือรูปภาพของลูกชาย
ท่ีถูกไอซิสฆาตายไปแลว อีกมือหน่ึงบีบแขนลูกสาวแนน บรรดาผูสื่อขาวตางประเทศถูกพาไปเยี่ยม
จากเตนทหน่ึงไปยังอีกเตนทหน่ึง” คนหน่ึงในกลุมน้ีรายงานวา ไดเห็นเด็กทารก “listless and 

dehydrated. Children don’t remember the last time they showered. And everyone 
repeats, “we are thirsty.” There is no clean water out here, only water drawn from a well 

making everyone sick. There are two toilets for a population of over 1,000. The diet? 
Beans and lentils twice a day. Help has not been on the way, despite promises from 

international organizations and the Iraqi government. The location is just too close to the 

front line and the logistics of pre-positioning shelter and aid is exacerbating the misery. 
Aid organizations warn of the ‘humanitarian catastrophe of the century’ with more than 

1 million people potentially fleeing Mosul and taking flight through its corridors.” 

Elisabeth Koek โฆษกและท่ีปรึกษาสภา ( ผูชวยสงเคราะห) ผูลี้ภัยจากนอรเวยยอมรับวา
ไมอาจจะชวยบรรเทาทุกขพวกท่ีหนีออกมาจากตัวเมืองไดเทาใดนัก ในช้ันแรกเพราะไมมีพ้ืนท่ี แต
เม่ือรัฐบาลทองถิ่นของชาวเคิรดจัดท่ีให องคกรเธอก็ไมมีทุนเพียงพอ เม่ือแสดงความตองการอัน

รีบดวนออกไปเม่ือเดือนกรกฎาคม ก็ไดรับเงินชวยเหลือมา 284 ลานดอลลาห ซ่ึงก็ตองรีบจายไป 
แตภาระจะมากข้ึนหลายเทา เพราะแนวหนาของฝายรุกไปยังตัวเมืองโมซูลขยายออกไปในวงกวาง



24 
 

ข้ึน สวนกองกําลังของเปชเมอรกาไดรุกคืบหนามาทางเหนือและทางตะวันออกของโมซูล ท้ังหมด
ตางมุงหนาสูโมซูล  

ตามรายงานลับมากท่ีสํานักขาว CNN ไดรับมาในวันท่ี 25 สิงหาคม ศกน้ี กองกําลังใตดิน
ซ่ึงอยูมาภายในตัวเมืองตั้งแตแรกท่ีไอซิสเขามายึดเม่ือเดือนมิถุนายน 2014 ไดจัดหนวยปฏิบัติการ
เชิงกองโจรข้ึน ในช่ือวา The Mosul Battalions บางกลุมก็หลบซอนในอุโมงคท่ีไอซิสละท้ิงแลว 
เพ่ือหาลูทางกอกวน และสืบหาท่ีตั้งสําคัญของไอซิส หากโอกาสปลอด  ก็จะใชกราฟตตี้ชีด
สัญลักษณ M ในท่ีตาง ๆ ซ่ึงไอซิสไมสามารถปราบปรามได เพราะพวกน้ีจัดองคกรแบบปฏิบัติการ
ขาวกรอง โดยมีสมาชิกรูจักกันชุดละไมเกิน 2 คน โดยมีผูประสานงาน 1 คน ดวยวิธีท่ีวงการขาว
กรองเรียกวา compartmentalization อันชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงการสืบหาของไอซิสตลอดมา 
สวนอาวุธ น้ัน ขบวนการไดสะสมมาตั้งแตสมัยท่ีซัดดัม ฮุสเซนพายแพตอสหรัฐ และไดซุกซอนมา
อยางดี กับไดอาวุธปนและระเบิดจากกําลังของไอซิสเอง เพราะไมเคยถูกไอซิสคนพบเลย ชบวน
การกองโจรใตดินน้ีไดเคยโจมตีไอซิสเม่ือเดือนเมษายนและพฤษภาคม ศกน้ี แลวหลบหายไป 
ขบวนการทราบดีวา กองกําลังอิรักและพันธมิตรจะบุกเขาสูตัวเมืองในไมชา จึงกําลังรอ Zero hour 
อยู โดยไดเตรียมการอยางนอยสี่ดาน คือสังหารแกนนําของไอซิสโดยไมใหศัตรูรูตัวเปนราย ๆ ไป 
ชวยใหการรุกเขาตัวเมืองของฝายอิรักและเคิรดสะดวกข้ึน ปลุกปนใหชาวเมืองลุกข้ึนตอตานไอซิส
โดยมิใหพลเมืองตองรับอันตราย และหาทางปกปองพลเมืองใหปลอดภัยในจังหวะอันเหมาะสม 

ขาวดวนมากท่ีไดรับมาขางตนเปนพัฒนาการท่ีขาพเจาคาดหมายมานานแลววา พวก
ตอตานไอซิสในเมืองคงจะตองมีข้ึนในชวงท่ีไอซิสตกเปนฝายรับดังท่ีเปนมาในระยะหลายเดือนใน
ปน้ี เพราะการรุกเขาโจมตีเมืองใหญ ๆ เชนโมซูลในอิรักหรือรัคกาในซีเรียจะเขาไปโดยไมมีสายลับ
สวนหนามิได จําเปนจะตองมีกําลังพลทํานอง“ใสศึก” อยูภายในเมือง อันเปนปจจัยหนุนเน่ืองท่ีจะ
มีความหมายยิ่ง และแนวทางของขบวนการน้ีท่ีจะปกปองพลเรือนท่ีตกคางอยูในเมืองเปน
หลักประกันสําคัญ เพราะจะชวยผอน “ความพินาศทางมนุษยธรรม”ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน อันเปน
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พัฒนาการท่ีจะตองคอยตดิตามดู “ศึกพิชิตโมซูล” ตอไป เพราะขาวลาสุดในวันท่ี 25 สิงหาคม ศก
น้ี แจงวา ประธานาธิบดีโอบามาไดอนุมัติเพ่ิมหนวยปฏิบัติการพิเศษใหไปยังอิรักอีก 560 คน ซ่ึง
ขาพเจาเช่ือวา กองกําลังเหลาน้ีรอคําสั่งอยูในอิรักแลว นอกจากน้ี ยังมีทหารนอกราชการอาสาเปน
หนวยแพทยและพยาบาลอยูกับกองกําลังแนวหนาอีกเปนจํานวนไมนอยอีกดวย กองกําลังเหลาน้ี
เปนพลวัตสําคัญอันแสดงวา ฝายพิชิตเมืองใหญพรอมเต็มท่ีแลว  

กอนหนาน้ีไดวิเคราะหสถานการณทางการเมืองอันสืบเน่ืองมาจากความพยายามกอ
รัฐประหารในตุรกีซ่ึงลมเหลวและมีนัยยะสําคัญตอความม่ันคงของสัมพันธมิตรแอตแลนติคเหนือ
หรือนาโต เพราะผูนําตุรกีไดสรางปญหากับสหรัฐ ท้ังการเกร่ินขาวราวกับวาสหรัฐทราบความ
พยายามของฝายทหารท่ีจะกอการรัฐประหาร และการเรียกรองใหสหรัฐสงตัว Fethullah Gulen 

ปรมาจารยของขบวนการขามชาติดานอิสลามและสังคมชาวตุรกี ซ่ึงมาลี้ภัยอยูในมลรัฐเพนซิลเว
เนียของสหรัฐหลายปแลว โดยถูกตุรกีกลาวหาวามีสวนในการวางแผนกอการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 
15 กรกฎาคม ศกน้ี ทําใหสหรัฐตองสงรองประธานาธิบดีโจ ไบเด็นไปเยือนตุรกี นับเปนผูนํา
ระดับสูงท่ีสุดของสหรัฐท่ีไปเยือนตุรกีนับแตการรัฐประหารท่ีลมเหลว รองประธานาธิบดีไบเด็น
แถลงตอสื่อมวลชนคูกับนายกรัฐมนตรีของตุรกีวา “A country as powerful as the United States 

and a president as powerful as President Obama has no power to interfere with the 

judicial power with respect to extradition proceedings on Fethullah Gulen.”   

อยางไรก็ดี เกิดเหตุการณ (กอนหนาท่ีโจ ไบเด็นจะไปถึงกรุงแองการา) อันเปลี่ยนภูมิทัศน
ดานขบวนการกอการรายในภาคเหนือของประเทศซีเรียติดกับชายแดนตุรกีอันจะนําไปสูการ
สลายตัวของไอซิสเพียงไมกี่วันหลังจากท่ีตองสูญเสียยุทธภูมิสําคัญซ่ึงไดแกเมือง Manbij  โดยเม่ือ
วันเสาร ท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 2016 คนรายไดจุดระเบิดพลีชีพในงานสมรสของชาวเคิรดในพิธีท่ี
เมือง Gaziantep ทางชายแดนภาคใตของตุรกี ทําใหมีผูเสียชีวิต 54 คน ในจํานวนน้ีเปนเด็กอายุ
นอยกวา 14 ถึง 22 คน ผูนําตุรกีเช่ือวาเปนฝมือของไอซิส เพราะเหยื่อของการกอการรายเปนชาว
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เคิรดซ่ึงอยูในแดนตุรกี ประธานาธิบดีเออรโดวันไดสั่งการใหตอบโตไอซิสจนหมดสิ้น โดยโจมตีท้ิง
ระเบิดท่ีเมือง Jarablus ซ่ึงดูเหมือนจะเปนท่ีตั้งสุดทายของไอซิสในฝงซีเรียติดกับตุรกี ตุรกีได
รวมกับพวก Free Syrian Army-FSA  ในการรุกไลไอซิสคร้ังน้ี และไดยกพล พรอมรถถังและยาน
เกราะ บุกเขาทําลายไอซิสอยางหนักผานดินแดนของซีเรียเปนคร้ังแรก อันท่ีจริง Jarablus เปนจุด
ผานเขาออกของนักรบตางชาติของไอซิส เชนเดียวกับ Manbij ( ขาพเจาคิดวา Jarablus เปนจุดท่ี 
Hayat Boumeddien สาวอันตรายท่ีมาจากกรุงปารีสกอนเกิดเหตุสังหารหมูท่ีกองบรรณาธิการ
นิตยสารชาลี เอบโด โดยไปจากกรุงมาดริดในวันท่ี 2 มกราคม 2015 ไปยังนครอิสตันบูลในตุรกี ทํา
ตัวเปนนักทัศนาจรอยู 4-5 วันแลวขามเขาไปในซีเรียและอยูกับไอซิสตอมา )  

ตุรกีและกบฏซีเรียหรือ FSA ไดโจมตี Jarablus จนไอซิสพายแพอยางยับเยิน แตตุรกีมิได
หยุดยั้งเพียงแคน้ัน เพราะไดถือโอกาสโจมตีชาวเคิรดซ่ึงมีดินแดนของตนเองอยูแถวน้ัน ท้ัง ๆ ท่ี
ทราบอยูวา กองกําลังเคิรดไดรวมกับสหรัฐในการรุกไลไอซิสทางภาคเหนือของซีเรียและจะตามตี
ลงใตไปสูรัคกาตอไป กับอีกสวนหน่ึงกําลังรุกคืบหนาในการจะเขายึดนครโมซูลในอิรัก โดยนักรบ
ชาวเคิรด สายเปชเมอรกาปฏิบัติการรบไดอยางดมีาก ตั้งแตปท่ีแลวเม่ือสามารถยึดเมืองโคบานี
จากไอซิสไดเปนผลสําเร็จ ความขัดแยงระหวางตุรกีกับชาวเคิรดซ่ึงตองการไดดินแดนดานใตสุด
ของตุรกีเพ่ือประกอบเปน Kurdistan  อันเปนประเด็นละเอียดออนยิ่ง เพราะกองกําลังชาวเคิรด
เปนหนวยรบท่ีมีความสามารถยิ่ง แตในขณะเดียวชาวเคิรดก็ตองแกเกมจากตุรกี ซ่ึงสหรัฐจําตอง
พ่ึงชาวเคิรดเพ่ือรุกเมืองใหญในซีเรียและอิรัก อันกาวรุดหนาไปอยางนาพอใจ แตขณะเดียวกันตุรกี
ก็ไดโจมตีเปาหมายชาวเคิรดเพ่ือลางแคนการท่ี กลุม P.K.K. ซ่ึงตุรกีถือวาเปนกลุมกอการรายไดกอ
ระเบิดโดยใชรถบรรทุกท่ีจุดผานแดนระหวางซีเรียกับตุรกี ทําใหคนทางฝงตุรกีเสียชีวิตอยางนอย 
10 คน บาดเจ็บอีกจํานวนหน่ึง ทางการตุรกีไดเรียกรองใหชาวเคิรดเคลื่อนยายไปตั้งอยูทางฝง
ตะวันออกของแมนํ้ายูเฟรตีส ดวยเหตุน้ี ตุรกีจึงไดตัง้ช่ือการกวาดลางผูกอการรายคร้ังน้ีวา 
Operation Euphrates Shield และเขายึดหมูบานหลายแหงท้ังจากไอซิสและชาวเคิรด โดยในวัน
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อาทิตย ท่ี 28 สิงหาคม ตุรกีไดโจมตีชุมชนในบรืเวณดังกลาว ทําใหเสียชีวิตเพ่ิมอีกกวา 20 คนและ
กองกําลังของตุรกีสอเคาวาจะไมถอนกลับออกไปงาย ๆ เพ่ิมความสลับซับซอนวาใครเปนใครกัน
บาง เน่ืองจากในการโจมตีท่ี Jarablus น้ัน กองบินของสหรัฐไดโจมตีท้ิงระเบิดสนับสนุนปฏิบัติการ
ภาคพ้ืนดินดวย แตก็ตองเลือกเปาใหดี เพราะมีกําลัง FSA และเคิรดเคลื่อนไหวอยูในบริเวณน้ัน
ดวย  

ท่ีนครเจนีวา เม่ือคืนวันท่ี 26 สิงหาคม นายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐกับนายเซอเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ซ่ึงได
หารือกันมาหลายรอบท้ังท่ีกรุงเวียนนา กรุงมอสโกและท่ีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เพ่ือหาทาง 
(1) ตกลงใหมี Cessation of Hostilites ในซีเรียอยางเปนรูปธรรม มิใชเพียงขอเขียนอันไมบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง เพราะไดตกลงกันมาหลายรอบแลว แครร่ียวาในช้ันน้ีมี
รายละเอียดทาง “เทคนิคเล็กนอย (minor technical issues)” อันยังไมสามารถจะตกลงกันได ซ่ึงก็
จะตองใชวิถีทางการทูตสืบตอไป เพราะการแกปญหาโดยทางทหารจะไมชวย เน่ืองจากรังแตจะ
สรางวิกฤติการณทางมนุษยธรรมโดยไมมีท่ีสิ้นสุด อยางไรก็ดี ในบางพ้ืนท่ี เชน ไดยารา เปนตน 
ความชวยเหลือทางมนุษยธรรม เร่ิมคืบหนาไปไดเปนคร้ังแรก นับแตเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรีย
มาตั้งแตป ค.ศ. 2011 หากในการเจรจากับรัสเซียไดผลคืบหนาอยางแทจริง ก็ (2) ใหนายสเตฟาน 
มิสตูราผูแทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในปญหาซีเรียเรียกประชุมเพ่ือยุติสงครามกลาง
เมืองภายในซีเรียตอไป ท้ังหมดน้ีเปนถยแถลงของนายจอหนแครร่ีย ซ่ึงขาพเจาคิดวา มี
สาระสําคัญไมตางจากท่ีนายเซอเก ลาฟรอฟ แถลงตอผูสื่อขาว ณ นครเจนีวาในเร่ืองเดียวกัน 

โดยท่ีนายจอหน แครร่ีย ไดแถลงดวยคําพูดทํานองดังกลาวมาหลายคร้ังแลว แตลงเอย
รัสเซียก็สรางอุปสรรคข้ึนมา จนการยุติการสูรบไมบังเกิดผล ก็เพียงแตหวังวา คราวน้ีท้ังสองฝายจะ
ตกลงกันไดจริง ๆ เสียที  (ขาวท่ีไดรับเม่ือ 02.00 น. 30/8/16 วา ความตกลงไมเปนผล)  อีกประเด็น
หน่ึง อันไดแกจะทําอยางไรกับบาชารด อัล-อาสสาด ซ่ึงสหรัฐและ Coalition ไมยอมรับใหมีสวนใน
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การแกปญหาสงครามกลางเมืองในซีเรีย แตรัสเซียซ่ึงไดทุมกําลังทุกเหลาประคับประคองใหฟน
สถานะจนเขมแข็งมากข้ึนและยังตองการจะยึดอาเล็ปโปกลับมาอยูใตอํานาจของซีเรียอีก อันเปน
ภาวะไรมนุษยธรรมเชนท่ีเปนมาเกือบ 1 ปจนทุกวันน้ี ท่ีเปนเชนน้ีได ก็เพราะรัสเซียไดใชขออางวา 
ท่ีไดโจมตีและทําลายลางมาตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2558 เปน “ผูกอการราย” อันเปนความเท็จ 
เพราะเปาหมายเกือบท้ังหมดท่ีถูกรัสเซียมุงทําลายลาง ไดแกฝายตอตานรัฐบาลอาสสาด รวมท้ัง 
Free Syrian Army ดวย โดยรัสเซียโจมตีแนว อัล-นุสราซ่ึงเช่ือมโยงกับอัลไคดา และไอเอสนอย
มาก และรัสเซียอางอยูเสมอวา อนาคตของอาสสาดจะเปนเชนไร แลวแตชาวซีเรียจะตัดสิน แทนท่ี
จะเปนการกําหนดมาจากภายนอก 

โดยท่ีวงการภายนอกไดสังเกตเห็นทาทีของตุรกีในประเด็นน้ีดวยความไมสูจะวางใจ เพราะ
เหตุหน่ึงจากการท่ีประธานาธิบดีเออรโดวันไดไปหารือลับกับปูตินเม่ือไมนานมาน้ี อันมีเร่ืองซีเรีย
ดวย คริสเตียน อามันพอร “Flagship of CNN on international politics” ไดตั้งคําถามในการ
สัมภาษณนาย Ibrahim Kalin โฆษกของประธานาธิบดีเออรโดวันในประเด็นเกี่ยวกับบาชารด อัล-

อาสสาด ท่ีขาพเจาไดรับฟงเม่ือคืนวันเสาร ท่ี 27 สิงหาคม นายเคลินกลาวตอบวา ตุรกียังเห็นวา 
อาสสาดไมควรมีบทบาทผูนําของซีเรียอีกตอไป เพราะไดกอกรรมไวมากในการสังหารชาวซีเรียไป
กวา 3 แสนคน อีกนับลานตองลี้ภัยไปหาท่ีพักพิงในตางประเทศ รวมท้ังตุรกีดวย เปนปญหาอัน
หนักมาก สวนประเด็นท่ีวาจะยินยอมใหอาสสาดคงอยูตอไปในชวงของการเปลี่ยนผานทาง
การเมือง เปนเร่ืองท่ีประเทศซ่ึงเกี่ยวของท้ังหลายจะตองหาขอยุติใหได การตอบเชนน้ีแสดงวา ตุรกี
คงจะรับฟงทัศนะของปูติน และปรับทาทีอันไมแข็งกราวเชนท่ีเคยยืนกรานมาแตเดิม เพราะตุรกี
เปนประเทศหน่ึงซ่ึงเรียกช่ือไอซิสวา Daesh มาตลอด แมกระท่ังในการตอบสัมภาษณท่ีเพ่ิง
กลาวถึง ในขณะเดียวกัน พึงสังเกตวา ในการบุกเขาโจมตีเมือง Jarablus เพ่ือตอสูกับไอซิสเม่ือตน
สัปดาหน้ี ตุรกี ซ่ึงมีความขัดแยงกับซีเรียมานาน ไดเคลื่อนกําลัง รวมท้ังยานเกราะและรถถังผาน
ดินแดนของซีเรียโดยสะดวก และแมจะสามารถปราบปรามไอซิสไดแลว ก็ยังไมถอนกําลังกลับไป 
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โดยไดถือโอกาสโจมตีชาวเคิรดดวย เพราะไมพอใจท่ีกลุม PKK  ถูกตุรกีกลาวหาวา ไดวางระเบิด
รถบรรทุกท่ี check point Cizra บนพรมแดนดานใตของตุรกี ทาทีอันคอนขางแข็งกราวของตุรกี
เปนเชนน้ันไดเพราะไดทําความเขาใจกับรัสเซียแลว หากไมมีความเขาใจดังกลาวตุรกีคงไมใช
คําพูดวา กองกําลังของตุรกีจะอยูในซีเรียตอไปตามท่ีตองการ คือจนกวาจะม่ันใจในความ
ปลอดภัยจากผูกอการราย อันเปนจุดยืนท่ี open-ended  ฝายตะวันตกจะตองเฝามองกลยุทธของ
ตุรกีอยางใกลชิดตอไปในฐานะท่ีเปนภาคีสําคัญของนาโต และมีกําลังพลใหญเปนท่ีสอง รองจาก
สหรัฐ แมจะตองเสียนายทหารระดับสูงเปนจํานวนมากจากเหตุการณความพยายามกอการ
รัฐประหารซ่ึงลมเหลวดังท่ีกลาวแลว 

ในวันเสารท่ี 27 สิงหาคม ศกน้ี  ตํารวจบังกลาเทศไดปะทะกับนาย Tanim Chowdhury 

ชาวคานาเดี้ยนเช้ือสายบังกลาเทศ ซ่ึงผูบัญชาการตํารวจบังกลาเทศถือวาเปนแกนนําจากกลุม 
Jamaatul Mujahideen Bangladesh หรือ JMB ท่ีตํารวจเช่ือวาเปน Mastermind คนหน่ึงท่ีวาง
แผนการกอการรายข้ึนในรานอาหารในโซนคณะทูตในกรุงธากา เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม ศกน้ี และ
ไดหลบซอนอยู จนเม่ือคนพบจึงเกิดการยิงตอสูกันอยูนาน นาย Chowdhury และพวก 2 คน 
เสียชีวิต แตจนวันอาทิตย ตํารวจบังกลาเทศก็ยังมิไดแจงอัตลักษณของท้ังสองคน 

กรณีน้ีคอนขางยากท่ีจะสรางแผนประทุษกรรม เน่ืองจากทางการบังกลาเทศใชสมมติฐาน
อันทําใหยากท่ีจะคนหาความจริงได ดังเชนการท่ีทางการยังจําคุก นาย Hasnat Karim และนาย 
Tamid Khan ซ่ึงถูกจับมาตั้งแตเหตุการณท่ีรานอาหาร ทางฝายผูตองสงสัยท้ังสองอางวา พวกเขา
มิใชผูกอการราย หากแตเปนตัวประกัน และบรรดานักศึกษาก็ไดรณรงคใหมีการปลอยตัวท้ังสอง
คนตลอดมา สําหรับการปฏิเสธวา ผูกอการราย (เชนไอซืส และอัลไคดาในคาบสมุทรอินเดียไมมี
อยูในบังกลาเทศ ก็ดูจะเปนนโยบายของรัฐบาลสืบตอมา แมบทวิเคราะหสถานการณดานการกอ
การรายของนักวิชาการตางประเทศท่ีออกมาในรูปตาง ๆ จะไดเตือนในทํานองเดียวกันแลววา 
นโยบายดังกลาวจะนําอันตรายมาสูบังกลาเทศตอไป เพราะความพายแพบอยคร้ังยิ่งข้ึนของไอซิส
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ในซีเรีย อิรักและลิเบีย ทําใหพวกหัวรุนแรงแตเลื่อมใสในไอซิสกอเหตุรายข้ึนเอง เพราะเทคโนโลยี
สมัยใหมทําใหการสื่อสารซ่ึงกันและกันสะดวก และยุงยากมากท่ีฝายขาวกรองจะสืบหาความ
เคลื่อนไหวอันจะเปนภัยราย และหาทางปองกันกอนหนาท่ีจะเกิดเหตุ 

  เก่ียวกับความเคลื่อนไหวดาน BREXIT ซ่ึงไดกลาวเร่ิมตนของการท่ี Theresa May 

นายกรัฐมนตรีคนใหมของสหราชอาณาจักรไดเดินทางไปเยือนเยอรมนีในวันท่ี 20 มิถุนายน ตาม
คําเชิญของนางแองเกลา แมรเคิ่ล นายกรัฐมนตรี และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในวันถัดจากน้ัน ตามคํา
เชิญของประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองด โดยไดมีการหารือขอราชการกันตามแบบทวิภาคี 
เพราะยังไมถึงการเจรจากําหนดเงื่อนไขของสัมพันธภาพใหมกับสหภาพยุโรป อันเปนท่ีเขาใจวา
การเจรจา Brexit ตามขอบท 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน น้ัน จะเร่ิมข้ึนเม่ืออังกฤษเตรียมตัวได
พรอมและ “invoke” ขอบทดังกลาว อันเปนท่ีเขาใจวาจะเปนตนป ค.ศ. 2017 โดยสหภาพยุโรปได
คัดเลือกหัวหนาคณะแลว เพราะการเจรจาท่ีจะเร่ิมข้ึนตนปหนา  สมาชิกท่ียังอยูในอียูอีก 27 
ประเทศตองมีสวนรวมดวยครบถวน 

ทาทีของเธเรสซา เมย น้ัน ปรากฏในการใหสัมภาษณรวมหลังจากการหารือข้ันตนกับแอง
เกลา แมรเคิ่ลท่ีกรุงเบอรลิน ซ่ึงเมยกลาววา สหราชอาณาจักรไมจําตองรีบเรงเปดการเจรจาท่ีจะ
ออกจากสหภาพยุโรป แมวาบางคนอาจจะไมพอใจ แตจะเปนการถูกตองท่ีจะรอใหวัตถุประสงค
ทุกอยางชัดแจงเสียกอน  กระบวนการเตรียมใหอังกฤษพรอมจะ Brexit “ตองการ serious and 

detailed work” แตสหราชอาณาจักรมีเจตจํานงท่ีจะสงวนรักษาไวซ่ึงความเช่ือมโยงอันแข็งแกรง
ทางดานการคา การเศรษฐกิจและความม่ันคงกับเยอรมนี ท่ีเปน “a vital partner and special 

friend” แนละ ลักษณะของสัมพันธภาพระหวางเราอาจจะเปลี่ยนไปบางเม่ือ ยูเค ออกจากอียู แต
ท้ังสองฝายตองการคงไวซ่ึงสัมพันธภาพทางเศรษฐกิจระหวางท้ังสองประเทศอันใกลชิดท่ีสุดเทาท่ี
จะเปนไปได .”ขาพเจาเช่ือวาน่ีเปนสิ่งท่ีวงการธุรกิจท้ังเยอรมันและบริติชตองการเชนเดียวกัน” เมย
เนนเปนพิเศษถึงพ้ืนฐานอันม่ันคงและแข็งแรงท่ีสองประเทศมีรวมกันอยูแลวและความเช่ือรวมกัน
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ใน “liberal markets and free trade” อันจะเปนหลักการท่ีช้ีนําการหารือกันตอไป เม่ือถูกถามวามี
ความรูสึกอยางไรท่ีไดพบกันในการหารือคร้ังแรกน้ี เธเรสซา เมยตอบวา.”We are two women 

and leaders who want to get on with the job and deliver the best possible results for the 

peoples of the UK and Germany.” แองเกลา แมรเคิ่ล แสดงความเขาใจท่ีอังกฤษจะตองเตรียม
ทาทีใหพรอมเสียกอนแตไดกลาวเปนการแสดงความหวังวา ยูเค จะจํากัดความ “หลักการของ
กระบวนการท่ีจะนําไปสูการเร่ิมใชขอบทท่ี 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ตลอดจนกลไกทางการและ
ทางขอกฎหมายของการออกจากสมาชิกภาพ” และวาท้ัง อังกฤษ เยอรมนีและอียูตางไมตองการ
ใหตองประสบทางตัน (Impasse) และย้ําวา:  (ตามรายงานของ BBC) “The German chancellor 
said the two countries had ‘similar convictions and values and she was determined to 

proceed in the spirit of unity and friendship’ that characterised Anglo-German relations.”  

ในการไปเยือนเยอรมนีและฝร่ังเศสคร้ังแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี เธเรสซา เมยไดถือ
โอกาสกอนออกเดินทางแจงแกนาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปวา สหราช
อาณาจักรเห็นเปนการสมควรท่ีจะไมขอรับตําแหนงประธานคณะมนตรีสหภาพในชวง 6 เดือนหลัง
ของป ค.ศ. 2017 โดยโฆษกทําเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรช้ีแจงวา ยูเค จะมีภารกิจในป
หนาในการเจรจาเพ่ือออกจากสมาชิกภาพของ อียู จึงไมควรรับตําแหนงอยูแลว อันท่ีจริง ตามขอ
กฏหมาย  สหราชอาณาจักรยังคงเปนสมาชิก อียู อยูตอไป จนกวา ยูเค จะแจงการขอออกและการ
เจรจาแลวเสร็จดวยดีในประมาณ 2 ป 

ผลการลงประชามติในอังกฤษตอสถานะทางการเมืองในยุโรปมีอยูมาก และอาจจะมีแรง
กดดันใหสรางเงื่อนไขในการเจรจา Brexit  อันแข็งขันข้ึน เพราะในปหนา จะมีการเลือกตั้งระดับ
ผูนําท้ังในฝร่ังเศสและเยอรมนี และกระแสท่ีตองการออกจาก อียู จากฝายขวาจัดคอนขางแรง ดัง
จะเห็นไดจากทาทีของ Front National ภายใตมารีน เลอ เปน ท่ีประกาศชัดวา ถาพรรคเธอชนะก็
จะออกจากสหภาพยุโรปใน 6 เดือน นอกจากน้ัน แนวโนมของการเมืองในยุโรปไดหันไปทางฝาย



32 
 

ขวาในหลายประเทศแลว ดังเชนฮังการีและโปแลนด  บางทีหากนางฮิลลาร่ีย คลินตันไดรับชัยชนะ
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งในวันท่ี 8 พฤศจิกายน ปน้ี ก็อาจสงผลใหฝาย
เสรีนิยมมีนํ้าหนักมากข้ึน แทนท่ีจะเปนฝายท่ีเขาใจกันไปวาเปนผูสมัครของพวก Anti 

establishment อันไดแกนายโดนัลด ทรัมพ แตการวางตัวอันไมเปนท่ียอมรับของสมาชิกช้ันนําของ
พรรครีพับลิกันเอง จึงไมอาจใหขอยุติวาเสียงสวนมากใหความสนับสนุน และคะแนนนิยมตาม
โพลตาง ๆ ในขณะน้ีก็ใหฮิลลาร่ีย คลินตันเปนฝายท่ีนาจะชนะ และอาจจะชนะอยางถลมทะลาย
ดวย แมกลุมนายทรัมพจะมีการใชวิชามารและคําพูดอันหยาบคายอยางมากเปนประวัติการณก็
ตาม สําหรับการสํารวจความนิยมในเยอรมนี โพลในวันท่ี 29 สิงหาคม แสดงวาคร่ึงหน่ึงในจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงไมสนับสนุนใหแองเกลา แมรเคิ่ลเปนนายกรัฐมนตรีอีกวาระหน่ึง เพราะความไม
พอใจท่ีเธอเปดทางใหผูอพยพเขาประเทศเปนจํานวนมากถึงลานคนเศษ แมวา บางฝายจะเห็นวา 
คนเขาเมืองเหลาน้ีจะเปนทรัพยากรมนุษยท่ีจําเปน เพราะบริษัทใหญ ๆ ไดมีโครงการฝกอบรม
เพ่ือใหเปนแรงงานตอไป เน่ืองจากเยอรมนีก็กําลังจะเปนสังคมผูสูงอายุท่ีแนนอนในเร็ววันน้ี 

อันท่ีจริง แมทุกประเทศจะยอมรับวา ผลการลงประชามติในสหราชอาณาจักรเปนไปตาม
ระบอบประชาธิปไตย แตหลายฝายก็ไมอยากใหปญหาน้ีเกิดข้ึน แมสหรัฐเอง ซ่ึงยึดถือนโยบายให
ยุโรปรวมตัวกันไดมาตั้งแตตน ก็ตองทนรับผลท่ีเกิดข้ึน และไดพยายามใหเงื่อนไขของ
ความสัมพันธจะทําใหอังกฤษคงมีความเช่ือมโยงในทางเศรษฐกิจกับอียูท่ีใกลชิดอยางมากตอไป 
สหรัฐอางไดอยางเต็มท่ีวาชีวิตคนอเมริกันนับลานท่ีตองเสียไปในสงครามโลกท้ังสองคร้ังน้ันชวยให
ประเทศในยุโรปหันหนามารวมกันอยูไดอยางมีสันติภาพกวาคร่ึงศตวรรษ ในทุกวันน้ี พลานุภาพ
ของสหรัฐรวมกับอังกฤษก็ยังเปนหลักประกันภัยของสงครามใหญในยุโรปอยูเชนเดิม โดยสภา
ผูแทนอังกฤษไดอนุมัติใหอังกฤษเดินหนาในระบบเรือดํานํ้า Trident กับระบบนิวเคลียรรุนใหมอัน
เปนมติแรกท่ีเธเรสซา เมยไดรับในทันทีท่ีเขารับตําแหนงและไปตอบปญหาในสภาเม่ือวันท่ี 20 
มิถุนายน โดยนายกรัฐมนตรีเมยไดเชียนจดหมายดวยลายมือของเธอเองหรือ “letters of last 
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resort” ถึงผูบัญชาการเรือดํานํ้าไทรเด็นทท้ัง 4 ลําวาจะใหดําเนินการอยางใดบางหากอังกฤษถูก
โจมตีพินาศดวยอาวุธนิวเคลียรกับแตงตั้ง Nuclear Deputies 2 คนจากในคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ตัดสินใจในการใชขีปนาวุธนิวเคลียรหากเธอตกอยูในสภาพไรความสามารถ และในวันท่ี 29 
สิงหาคม กองทัพเรือก็ไดสั่งการใหเรือพิฆาต HMS Daring ไปปฏิบัติการในการตอสูกับไอซิส ใน
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออกและตะวันออกกลาง 

ทุกฝายทราบดีถึงผลกระทบของ Brexit ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังตออังกฤษและอียู  แต Dr. Stiglitz ซ่ึง
เคยเปนหัวหนาทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก และเคยไดรับรางวัลโนเบลดานเศรษฐศาสตรมา
กอน ไดใหความเห็นเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม วาแมขณะน้ีการเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะ
ยังคง “robust” อยู และของสมาชิก อียู ก็ยังมิไดลําบากมากนักเพราะเหตุจาก Brexit แตเงินตรา
สกุลเดียว คือยูโรจะตองไดรับการปรับใหกระเตื้องข้ึน หากไมไดรับการกําหนดคาใหดีพอ สมาชิก
บางประเทศก็จะออกจาก อียู อาณัติของธนาคารกลางยุโรปควรไดรับการแกไขดัดแปลง อัตรา
ดอกเบี้ยลบหรือ negative interest rate จะไมชวย อียูควรทําใหการเศรษฐกิจเติบโตข้ึน คือเนน
ทาง Growth มิใช Austerity 

สําหรับประเทศหลักในสหภาพยุโรป อันไดแกเยอรมนี ฝร่ังเศสและอิตาลี ก็ไดมีการหารือ
กันเม่ือสัปดาหกอน โดยแองเกลา แมรเคิ่ล ฟรองซัวส ออลลองด และมัตเตโอ เรนซ่ี ไดกําหนดทาที
เพ่ือรับมือกับ Brexit  อันจะเปนหัวขอใหญในการประชุมอียูระดับสุดยอดในเดือนกันยายนน้ีท่ีสโล
วาเกียเปนเจาภาพ เกี่ยวกับการประชุมดังกลาว รัฐมนตรีตางประเทศสโลวาเกียกลาวเม่ือวันท่ี 29 
สิงหาคม ศกน้ีวา จะตองหาดุลยภาพระหวางประโยชนท่ีจะไดรับกับตวามรับผิดชอบในดาน
ผลตอบแทน และไมอยากเห็นอังกฤษถวงเวลาท่ีจะ invoke ขอบทท่ี 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน 

สําหรับการเจรจาจัดทําความตกลง TTIP กับสหรัฐ น้ัน ประเทศอียูบางประเทศเร่ิมแสดง
ความเหน่ือยหนายบางแลว เน่ืองจากไมมีผลคืบหนาเทาใดนัก รองนายกรัฐมนตรีเยอรมันถึงกับ
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กลาววา ความตกลงดังกลาว “ตายแลว” สวนนายอเล็กซิส ซีปรัส นายกรัฐมนตรีกรีซ ซ่ึงเปนขาว
อยางมากเม่ือปท่ีแลว เรียกรองใหอียูใหหลักประกันสถานะยั่งยืนของหน้ีท่ีกรีซกูเงินมาจากยุโรป
หลายงวดแลว (Debt sustainability) และวา TTIP นาหวง เพราะเสมือนกับทุกฝายกําลัง “ละเมอ
เดินไปท่ีหนาผา” เพราะจนถึงบัดน้ี ยังไมมีรางแตอยางใด ถอยแถลงจากกรรมาธิการยุโรปแยงวา
การจัดทําความตกลงน้ียัง “Rolling on” และวาทางยุโรปไดทําขอเสนอในประเด็นสําคัญตาง ๆ 
หลังจากการเจรจารอบสุดทายเม่ือเดือนกรกฎาคม ศกน้ี แตเพราะเหตุของ Brexit  อังกฤษจะไมอยู
ในขายของ TTIP หากตองการจะจัดทําความตกลงทางการคาเสรีกับสหรัฐ ก็ตองเจรจาตางหาก 

ในวันท่ี 4-5 กันยายน ศกน้ี เธเรสซา เมย จะเดินทางไปยังเมือง Hangzhou ท่ีประเทศจีน 
เพ่ือรวมการประชุม G-20 ซ่ึงจีนเปนเจาภาพ อันจะเปนการประชุมระหวางประเทศคร้ังแรกใน
ฐานะท่ีเธอเปนหัวหนารัฐบาล ซ่ึงกรณี Brexit จะเปนระเบียบวาระสําคัญของการประชุม และถา
โอกาสอํานวย ก็จะไดพบปะกับประธานาธิบดีบารัค โอบามาอันเปนสัญญลักษณสําคัญมาก 
เพราะสัมพันธภาพพิเศษระหวางสหรัฐกับสหราชอาณาจักร ซ่ึงจะไดรับการเนนย้ําเพ่ือการรับทราบ
ของวงการระหวางประเทศ แมจะมีการแถลงมากอนหนาน้ีในระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ เพียงไมกี่วันหลังจากท่ีทุกฝายไดทราบผลของการท่ีสหราชอาณาจักรจะตอง Brexit 

 ในวันท่ี 1 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีเธเรสซา เมยจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ เพราะเกิดเม่ือป 
ค.ศ. 1956 และในวันท่ี 20 ตุลาคม เมยจะไปรวมการประชุมคณะมนตรีสหภาพยุโรป ท่ีกรุง
บรัสเซลส 

 วันท่ี 30 สิงหาคม ศกน้ี กบฏมารกซิสตฝาย FARC ซ่ึงไดทําสงครามกับรัฐบาล

โคลอมเบียมาเปนเวลายาวนานถึง 52 ป สามารถบรรลุความตกลงสันติภาพกับรัฐบาล

โคลอมเบียภายใตการนําของประธานาธิบด ีJuan Manuel Santos 
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 ฝายกบฏ ซ่ึงใชช่ือในภาษาอังกฤษวา Revolutionary Armed Forces of Colombia จัดตั้ง
เปนขบวนการดวยแรงดลใจจากการปฏิวัติคอมมิวนิสตของคิวบา และไดกระทําการอันเปน
อาชญากรรมหลายประเภท รวมท้ังการลักลอบคาอาวุธเถื่อน จับคนเปนตัวประกัน คายาเสพติด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโคเคนกับตลาดใหญเชนสหรัฐ ทําสงครามกองโจรเพ่ือตอตานรัฐบาล สหรัฐได
จายเงินเปนจํานวนมาก เพ่ือรวมกับโคลอมเบียในการปราบปราม อันมีสวนเกี่ยวพันกับประเทศ
ไทยดวย ในกรณีท่ีสหรัฐไดลอหลอกใหนายวิคเตอร บุตมารับอาวุธเถื่อนในกรุงเทพมหานครเพ่ือขน
ข้ึนเคร่ืองบินของชาวรัสเซียดังกลาวอันจะลําเลียงไปสงใหกับกบฏฟารคในโคลอมเบีย และไดถูก
ตํารวจไทยจับได และศาลไดตดัสินใหสง “ผูรายขามแดน” ไปดําเนินคดีโดยศาลสหรัฐ 

 การสูรบระหวางรัฐบาลโคลอมเบียกับฟารคตลอด 50 กวาปท่ีผานมาทําใหมีผูเสียชีวิต
ประมาณ 220,000 คนและยังผลใหผูคนไมนอยกวา 5 ลานคนตองพลัดพรากจากถิ่นท่ีอยู แตก็มี
ความพยายามเจรจาหาทางยุติการสูรบตลอด 40 ปท่ีผานมา ซ่ึงก็ตองลมเหลวหลายคร้ัง ผูแทน
รัฐบาลท่ียอมเจรจากับฝายกบฏในรอบสุดทายไดแก Humberto de la Calle ซ่ึงขาพเจาไดฟง
วิธีการเจรจาของเขาแลว นาสนใจมาก เพราะแมจะมีการตอสูกันเปนคร้ังคราว เขาก็อดทนรอ แลว
หาจังหวะท่ีเหมาะสมกลับไปพูดจาอีกเม่ือการปะทะกันดวยอาวุธซาลง เพราะถึงอยางไร ก็ตองมี
การ “รา” กับการตั้งตัวเปนศัตรูเพ่ิมมากข้ึน ดวยวิธีคิดอยางน้ี คูเจรจาถึงยอมเจรจากับเขา จน
สามารถตกลงกันได คงจะเพราะเขาทําใหคูเจรจาเห็นดวยกับความเปนไปไดท่ีจะใชชีวิตดวยความ
สงบสุขเชนเดียวกับเพ่ือนรวมชาติอ่ืน ๆ และหลักประกันเชนน้ีท่ีทําใหสามารถลงนามในความตก
ลงกันไดแตเดือนมิถุนายน ศกน้ี และมีการหยุดยิง ควบคูไปกับการเพ่ิมความตกลงใหครบถวน
สมบูรณ ในวันพุธท่ี 24 สิงหาคม ประธานาธิบดีโอบามาไดโทรศัพทไปแสดงความยินดีกับ
ประธานาธิบดีซานโตส 
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 ตามความตกลงจะไมปรากฏความตอนใดท่ีสะทอนถึงความพยาบาท เน่ืองจากผูท่ี
สารภาพผิดจะไมถูกจําคุก และมีการเปดโอกาสใหฝายฟารคเขารวมในกระบวนการทางการเมือง 
โดยขอสําคัญประการหน่ึงหลังจากท่ีมีการหยุดยิงไดแกการวางอาวุธใหแกสหประชาชาติ  

 ความตกลงฉบับน้ีจะตองผานการลงประชามติในวันท่ี 2 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ซ่ึงเทาท่ี
ติดตามขาวมา นาจะไดรับความเห็นชอบของประชาชน ซ่ึงเบื่อหนายกับสภาวะสงคราม แตก็มีผูไม
เห็นดวย อันไดแกอดีตประธานาธิบดีอูริบเบ เขาใจวา เพราะบิดาถูกฟารคสังหาร แตก็มีบางคน 
เชนนาง Betancourt ซ่ึงเคยถูกฟารคลักพาตัวไป และถูกมัดคอไวกับตนไมในปาถึง 4 ป แตแทนท่ี
จะผูกพยาบาท กลับสนับสนุนความตกลงสันติภาพ เพราะเห็นวา แทนการลางแคน ควรใหอภัยกัน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งนาจะใหโอกาสกับวัยรุน อายุประมาณ 19 ซ่ึงถูกลางสมอง และควรให
วัยรุนเหลาน้ีกลับมาใชชีวิตท่ีดีข้ึนในฐานะท่ีเปนคนรุนใหมของสังคมอันตองตกอยูในความไมสงบ
อยูถึงคร่ึงศตวรรษ โดยไมปรากฏผลดีและสรางสรรคตอฝายใด บางทีการเปลี่ยนนโยบายใหมเชนท่ี
ประธานาธิบดีโอบามาไดรวมดําเนินการกับราอูล คาสโตรของคิวบา หลังจากท่ีไมคบหากันมาถึง 
50 ป ตามแนวทางท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงช้ีนํา โดยมิไดดูถูกดูแคลนแนวทางของฟเดล 
คาสโตรซ่ึงยังมิไดปรับทัศนะคติสวนตัวแตอยางใด และบัดน้ีความคิดใหมกําลังสองทางให
โคลอมเบียเชนเดียวกัน ซ่ึงก็หวังวา ความพยายามของโอบามาท่ีจะใชโอกาสระหวางการประชุม 

G-20 หารือกับประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกี ใหรวมกันปราบความช่ัวเชนไอซิส แทนการ
หาทางฆากันและกันกับชาวเคิรด จะประสบความสําเร็จ 

นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ        

       และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนะแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน  ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤศจิกายน 2559 ฉบับท่ี 1 

 รายงานและวิเคราะหขาวฉบับน้ีจะเติมสถานะสุดทาย อันไดแกผลการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐ ซ่ึงคงจะทราบกันในกรุงเทพฯ ในวันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน ในฐานะ

ท่ีขาพเจาเปนอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขณะท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งคน

หน่ึงซ่ึงมีโอกาสสูงท่ีจะไดรับเลือกเปนสตรีหมายเลขหน่ึง และอดตีเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงมอสโก ท่ีผูนําอํานาจเด็ดขาดขณะน้ีมีมากกวาความโอนเอียงท่ีจะเก้ือหนุนให

คูแขงของเธอไดเปนผูชนะและไดสั่งการใหสื่อทุกประเภท แมกระท่ังรานอาหาร ชวย

โฆษณาชวนเช่ือเพื่อใหคนรัสเซียนิยม ตุกตาแบบรัสเซียหรือ  matryoshka doll  มี

แตทรัมปเทาน้ัน  ไมมีแบบฮิลลารีเลย เวนแตภาพเขียนหรือภาพรูปปน เอบลาแฮม

ลินคอลน ซ่ึงสําลักเปนเลือด เพือ่เยยหยันระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐ ทุกสิ่งท่ี

เผยแพรแกสาธารณชนเลือกขางอยางชัดแจงแมคนรัสเซียจะไมมีสิทธิออกเสียงในการ

เลือกตั้งของตางประเทศก็ตาม ท่ีกลาวแลวเปนเหตุผลหน่ึงท่ีติดตามรายงาน แตท่ี

สําคัญย่ิงกวา เพราะผลการเลือกตั้งในวันท่ี 8 พฤศจิกายน ศกน้ี ตามเวลาในสหรัฐ มี

นัยยะสําคัญย่ิงตอชาวโลกและรูปแบบของความสัมพันธและการเมืองระหวางประเทศ 
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โดยเฉพาะในชวงน้ีท่ีความสัมพันธระหวางสหรัฐกับสหพันธรัสเซียตึงเครียดย่ิงกวา

สมัยใดท้ังสิ้นนับแตการยุติลงของสงครามเย็น โดยแตละฝายตางเคลือ่นกําลังไปยังจุด

ยุทธศาสตรสําคัญตาง ๆ อยางเปดเผย ไมยกเวนแมแตบรรดาพาหะทางการรบท่ีติด

อาวุธนิวเคลียร ดังท่ีวิเคราะหไวบางแลวในรายงานและวิเคราะหขาวเดือนตุลาคม 

2559 

 ตามรายงานจากสํานักขาวในสหรัฐในวันศุกร ท่ี 4 พฤศจิกายน มีขาวจาก

สํานักงานสืบสวนกลางของสหรัฐ (Federal Bureau of Investigation-FBI) สํานักงานขาว

กรองกลาง (Central Intelligence Agency-CIA) และกระทรวงความปลอดภัยของ

มาตุภูม ิ(Department of Homeland Security-DHS) ในอยางนอย 3 กระแสดังน้ี (1) การ

สกัดการสื่อสารจากอัลไคดาวาจะมีเหตุรายในสหรัฐในระยะใกลหรือวันเลือกตั้งท่ี

นิวยอรก มลรัฐเท็กซัสและมลรัฐเวอรจิเนีย ไมวาจะมีขึ้นจริงหรือเปลา ทางการรักษา

ความสงบไดเตรียมปองกันภัยแลว ขาวภัยของการกอการรายท่ีนครนิวยอรกในระยะ

ของการเลือกตั้งน้ี ขาพเจาไดทราบจากขาวของ Port Authority of New York มาเมื่อวัน

พฤหัสบดีบางแลว (2) กระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดสั่งการใหเจาหนาท่ีทางการ

ทูตสหรัฐแจงตอรัสเซียใหยุติการแทรกแซงการเมืองภายในของสหรัฐ โดยการ 

Hacking เพื่อสรางความสับสนของผลการออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงเร่ืองน้ี นายJim 

Sciutto  ผูสื่อขาวดานความมั่นคงของซีเอ็นเอน็ ใหความเห็นวาโอกาสไดรับ

ความสาํเร็จนาจะมีนอยมาก (Minuscule) เพราะการออกเสียงลงคะแนนมีท้ังระบบ

ออกเสียงลวงหนาเปนสวนใหญและกระจายไปใหแตละมลรัฐดําเนินการเอง และ (3) 

มลรัฐตาง ๆ เปนหวงวาจะมีการแทรกแซงในกระบวนการลงทะเบียนเพื่อออกเสียง ซ่ึง

กระทรวงความปลอดภยัของมาตุภูมิไดใหเจาหนาท่ีไปชวยมลรัฐท้ังหลายตรวจสอบ

และสอดสองแลว โดยขาวลาสดุแจงวา มลรัฐ 47 แหงไดขอความชวยเหลือไปยัง

ทางการแลว ในชวงดึกของวันศุกร Jim Sciutto ยืนยันวาหนวยงานท่ีเก่ียวของมี

หลักฐานการแทรกแซงอยาง Massive Cyber and Information Attack โดยรัสเซีย ผาน

สื่อสังคมและทวิตเตอรกับแฮชแทกดวย เชนทวิตเตอรถึงผูออกเสียงใหอยาเพิ่งไป

ลงคะแนน ใหรอติดตอ “ภายใน” กอน อีกวิธีหน่ึงไดแกการแทรกเขาไปในระบบกันมิ

ใหมีการลงทะเบียนหรือออกเสียงออนไลนดวยคําวาใชการไมได (Denial of service) 
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แมกระท่ังสื่อเปดเผยก็ไดรายงานขาวการเลือกตั้งในสหรัฐอยางกวางขวางเปนคร้ังแรก

เมื่อ บีบีซี สงผูสื่อขาวไปสอบถามชาวรัสเซียในกรุงมอสโกและแมกระท่ังบนรถไฟ

ตางจังหวัด คาํตอบเกือบท้ังหมดเปนการนิยมนายทรัมป เทาท่ีพอจํากันได สวน ส.ส. 

Adam Schiff จากคณะกรรมาธิการขาวกรองยอมรับวา จาก Intelligence Briefing ภัย

คุกคามมอียู ไมเพียงจากอัลไคดา เพราะไอซิสเองซ่ึงกําลังจะสญูเสีย Caliphate ดวย

การท่ีโมซูลถูกกองกําลังผสมในอิรักบุกเขาไปไดพื้นท่ีมากขึ้น ก็คงจะหาทางแกเผ็ด 

เพราะกองกําลังผสมไดรุกคืบเขาไปไดเพิ่มมากขึ้นทางภาคตะวันออก แมไอซิสจะสู

อยางทรหดในทุกทาง สวนรัสเซียก็ไดแสดงความลําเอียงอยางชัดแจง ดวยจุดมุงหมาย

หน่ึงเพื่อทําลาย Integrity ของระบบเลือกตั้งในสหรัฐ สื่อบางแหงเสนอขาวชวยทรัมป

โดยปนขาววาการเลือกตั้งในสหรัฐดวยคํากลาวหาวา เปนระบบท่ี Rigged เชนท่ีทรัมป

กลาวอางอยูเสมอเมือ่เขาตกเปนรอง สําหรับฮิลลารี น้ัน สื่อรัสเซียกลาวหาเธออยาง

หนักและถี่ โดยใชคําวา ฮิลลารีเปน Evil และกําลังรณรงคดวยความ “สิ้นหวัง” จึง

หาทางกําจัด นายโดนัลด ทรัมป อยูขณะน้ี 

 เหตุผลสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดท่ีขาพเจา “ตองจดัทําวิเคราะห” ความเปนไปของ

การเลือกตั้งประธานาธบิดีสหรัฐคนท่ี 45 คร้ังน้ี เพราะไดมีการจงใจจุดประกายทาง

ความคดิใหปวงชนนิยมการแบงแยกสังคม (Divisiveness/Polarization) แทนความ

สามัคคีและความเมตตาซ่ึงกันและกัน การสงเสริมความรุนแรงและความมุงทําลาย

ลางฝายตรงขามแบบสดุโตง (Extremism/Radicalization/Violence/Rightist Populism) 

การช้ีแนะใหคนมุงรายตอคูแขงและเกลียดชังทางชาติพันธุ ผิว เพศ ศาสนา

(Hatred/Intimidation/Racism/Discrimination/Anti-Semitism) การดูถูกดูหมิ่นสตรีเพศ 

(Misogyny) การไมยอมรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การใชภาษาอันหยาบคายตอ

ผูคนท่ัวไปไมสําคัญวาสถานะทางสังคมจะเปนเชนไร และแนวคิดภาคเสธซ่ึงสรางภาพ

อันมืดมนของโลก อันเปนอุดมการณ วาทกรรมพิษราย (Venomous Rhetoric) 

สัญชาตญาณเชิงมืดและสิ้นหวังและการกลาวเท็จเปนประจําทุกวัน ซ่ึงปรากฏเปน

หลักฐานตลอดการหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป ท้ังในการเลือกตั้งขั้นตนและการ

เลือกตั้งระดับชาต ิแนวคิดและการปฏิบัติตนอันมิชอบมิควรเหลาน้ีมีอิทธิพลครอบงํา

ผูท่ีสนับสนุนนายทรัมปจํานวนกวา 14 ลานคน จึงเปนสิ่งบอกเหตุรายไมเพียงเฉพาะ
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ชวงของการเลือกตั้งคร้ังน้ีเทาน้ัน แตจะเปนแนวคิดและความหลงเช่ืออันมีผลกําหนด

พฤติกรรมอันตรายตอประชาคมภายในสหรัฐและโลกสืบตอไป เพราะผูนําทางการ

เมืองหลายประเทศก็คิดและเช่ือทํานองน้ีเชนกันซ่ึงตามวิชาการรัฐศาสตรสมัยใหมใช

วา Populism ซ่ึงมีท้ังฝายขวาจัดและซายจัด ตางอยางมากจากความหมายเดิมซ่ึงเรียก

กันวา ประชานิยม  เชนนาย Geert Wilders หัวหนาพรรคการเมืองขวาจัดของ

เนเธอรแลนดซ่ึงตองขึ้นศาลดวยขอหาวากลาวคําปราศรัยแบบ Hate speech เมื่อ 

2014 และขณะน้ีก็ยังกําลังมีคดีอาชญากรรมดานความเกลียดชัง (Hate Crime) อยูใน

เนเธอรแลนดอีก นายวิคเตอร ออรบาน นายกรัฐมนตรีฮังการี ซ่ึงจัดใหมีการลง

ประชามติ  เมือ่เร็ว ๆ น้ี  เพื่อจะปลุกระดมประชาชนใหปฏิเสธการรับผูอพยพลี้ภัย

ตามโควตาของสหภาพยุโรป   มารีน เลอ เปน หัวหนาพรรค Front National ใน

ฝร่ังเศส นายดูแตรตเต ประธานาธิบดีฟลิปปนสคนปจจุบัน นายไนเจล ฟาราจ อดีต

หัวหนาพรรค UKIP ในอังกฤษท่ีใชความสดุโตงทําใหประชาชนเกิดความเกรงกลัวและ

สนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปอันเปนผล แตไดกระตุนความรุนแรง เชนท่ีผูฟอง

ตอศาลสูงใหชะลอกระบวนการ Brexit ไดรับคาํขูวาจะถูกสังหารอยูทุกวันและการ

ตอตานชาวยุโรปท่ีมาทํางานในสหราชอาณาจกัร โดยเฉพาะอยางย่ิงคนจากโปแลนด 

โดยนายไนเจล ฟาราจไปสงเสริมความเช่ือและเกลียดชังคนตางดาวใหแกนายทรัมป

ในระหวางการหาเสียง ท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ีจะกลายเปนมาตรฐานธรรมดาหรือปกติ

วิสัยแบบใหม (New Normal) เพราะจะยังดํารงอยูแมนายทรัมปอาจพายแพการ

เลือกตั้งก็ตาม อันความหลงไหลในลัทธินิยมและความเช่ือเชนน้ีไดสรางความไมสงบ

ตอโลกในประวัติศาสตรมาแลว เพราะเร่ิมมาจากลัทธิฟาสซิสตใตมสุโซลินี และลัทธิ

นาซี ภายใตอาดอรฟ ฮิตเลอร ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวนามไดรับการกลาวถึงเมื่อเดือน

กันยายน ศกน้ี ดวยความหวงกังวลโดย (Prince) Zeid bin Ra’ad Al Hussein  ขาหลวง

ใหญวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ สวนในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟกของ

สงครามโลก คร้ังท่ี 2 ก็เปนผลของลัทธิสุดโตงในนาม Militarism ในญีปุ่นอันมีแบบตาง

จากฝายตะวันตก  แนวคิดนาสพึงกลัวเหลาน้ีจะไดรับการแจกแจงรายละเอียดตอไป

ในสวนการรณรงคหาเสียงของผูสมัคร โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนท่ีเก่ียวกับนาย

โดนัลด ทรัมป   
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 และเพื่อจะใหผูท่ีสนใจอานทราบความเปนมาเก่ียวกับการเลือกตั้งคร้ังสําคัญน้ี 

ขาพเจาจึงไดพยายามอธิบายระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดสีหรัฐเทาท่ีพอจะทราบ

ใหเปนภูมิหลัง ความเคลื่อนไหวในการรณรงคหาเสียงของผูสมัคร คณุสมบัติของ

คูแขง อุปนิสัยของแตละคน และเร่ืองราวท่ีนาสนใจของผูสมคัรกับการประเมินความ

เหมาะสมของผูสมัคร เพราะในความเห็นของชาวอเมริกันเปนจํานวนไมนอย การ

เลือกตั้งคร้ังน้ีไมเหมือนกับคร้ังใดในระยะกวา 240 ปท่ีผานมาของสหรัฐอเมริกา 

 ผลการเลือกตั้งตามรายงานของสํานักขาวซีเอ็นเอ็นและบีบีซี กอนท่ีจะไดรับ

คะแนนมาครบถวน แตเพราะเมื่อถึงเวลา 02.30 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของ

สหรัฐ ของวันพุธ ท่ี 9 พฤศจิกายน 2016 ฮิลลารี คลินตันไดโทรศัพทไปถึงนายโดนัลด 

ทรัมป แสดงความยินดท่ีีเขาชนะการเลือกตั้ง (แมวาคะแนน Electoral College ในขณะ

น้ันจะไมหางกันมากนัก แตชัดวา เปนการยากท่ีเธอจะขึ้นมาเทากัน สวนคะแนนเสียง

ของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง น้ัน ตองใชเวลาอีกนานกวาจะรวบรวมไดหมด)  

 อีกไมนานหลังจากน้ัน ไมค เพนส ผูสมัครในตาํแหนงรองประธานาธิบดีได

ประกาศชัยชนะของนายทรัมป และเชิญใหเขากลาวคาํปราศรัยในฐานะ President-

Elect ของสหรัฐ โดย Teleprompter ไดเปนจอใหเขาอาน นํ้าเสียงของนายทรัมป

เปลี่ยนไปมาก โดยไดเร่ิมตนกลาววาเขารูสึกเปนหน้ีบุญคุณฮิลลารี คลินตันอยางมาก

ท่ีแสดงความยินดีในการท่ีเขาและคณะไดชัยชนะ และชมเชยท่ีเธอและครอบครัวได

ทํางานสาธารณประโยชนใหแกประเทศชาติอยางหนักมาเปนเวลานานป และเปนนักสู

ท่ีเขายอมรับ  เขารับท่ีจะดําเนินงานทางเศรษฐกิจเพื่อจะใหอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเทาตัว และจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานอยางใหญหลวง

ท่ัวประเทศ เขาจะดําเนินความสัมพันธอันดีกับทุกประเทศท่ีพรอมจะมีมิตรสัมพันธตอ

สหรัฐ เขาจะดําเนินนโยบายความมั่นคงอยางเหมาะสม โดยจะทํางานรวมกับพลโท 

Flynn อดีตผูอาํนวยการ Military Intelligence และบรรดาอดีตนายทหารจํานวนมากท่ี

ไปใหความสนับสนุนเขากอนหนาน้ี (ซ่ึงนาหวง เพราะพลโท Flynn เปนคนท่ีใหนาย

ทรัมปตําหนินายทหารและฝายความมั่นคงท่ีปจจุบันน้ีกําลังทําศึกหนักอยูในโมซูลเพื่อ

ปราบปรามปราการดานสุดทายของไอซิสในอรัิก นายทรัมปไดกลาวถึงคําวา America 
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First อีก อันนาหวงกังวล เพราะคาํน้ีเปน Slogan ของพวกท่ีนิยมนโยบายการโดดเดี่ยว

สหรัฐ (Isolationist) ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงขณะน้ันเร่ิมในยุโรปและแอฟริกาเหนือ

แลว เขาจะ Unify ประเทศตอไป เพราะอยากใหทุกฝายรวมมือกันทํางานเพื่อสวนรวม 

ฯลฯ 

 นายทรัมปจะทําดังท่ีกลาวไดสักเพียงใด จะตองเฝาดูกันตอไป แตท่ีแนก็คือ เขา

จะแตงตั้งผูพิพากษาศาลสูง (Supreme Court judges) โดยจะไมทําตามช่ือคนท่ี

ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไวหลายเดือนแลว หลังจากท่ีอดีตผูพิพากษา Scalia ถึงแก

อนิจกรรม ซ่ึงเปนผูมีแนวคิดแบบอนุรักษนิยม กับเคยประกาศไวกอนน้ีวาจะเลือกผู

พิพากษาตามแนวทางอนุรักษนิยมเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยสองคน ในเมื่อบัดน้ีพรรครีพับ

ลิกันยังครองเสียงขางมากในวุฒิสภาไดตอไป เพราะการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกใหมหน่ึง

ในสามของวุฒสิภา 100 คน มิไดเปลี่ยนองคประกอบทางการเมืองแตอยางใด 

ปฏิกิริยาของตลาดทุนยังเปนไปในทางลบเชนในขั้นตน ดังเห็นไดจากภาวะตลาด 

Nikkei ในญี่ปุน แตตลาดในยุโรปยังไมถึงเวลาเปด และเชนเดียวกับตลาดวอลล สตรีท 

ซ่ึงจะเปดเวลา 08.30 น. ตามเวลาในภาคตะวนัออกของสหรัฐ 

 ผูใดจะชอบหรือไมก็ตาม ในวงการรัฐบาลกลางและหนวยงานความมัน่คง

ท้ังหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอยางมากมาย ดังตัวอยางเชนทุกคร้ังท่ีมีการ

เปลี่ยนตัวประธานาธิบดี บรรดาเอกอัครราชทูตท่ัวโลกท้ังหลายจะตองย่ืนใบลาออก 

สวนจะไดอยูตอหรือไม ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของประธานาธิบดคีนใหม 

 สําหรับขาพเจาเอง ยังไมขอยืนยันในช้ันน้ีวานายทรัมปจะเปลี่ยนความรูสึกนึก

คิด ความเช่ือและอุปนิสัยเชนท่ีขาพเจาคนควาและศึกษามาอยางละเอียดในหนาตอ

จากน้ีไปหรือไม หากจะพอเบาใจลงบาง ก็เพราะความเขมแขง็ของระบอบ

ประชาธิปไตยในสหรัฐและกลไกการตรวจสอบและคานอาํนาจหรือระบบ Checks and 

Balances ยังเปนเสาหลักอยู เพราะมีสมาชิกจํานวนไมนอยทําหนาท่ีอยูในสภาท้ังสอง

กับยังมีพรรคฝายคานอันไดแกพรรคเดโมแครตซ่ึงสวนใหญยึดมั่นในหลักการอัน

ถูกตองทําหนาท่ีในท้ังวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอยูตอไป สวนภารกิจเฉพาะหนาท่ี

หนักหนวงอันไดแกการทําลายลางขบวนการกอการรายโดยเฉพาะไอซิลในการรบชิง
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ดินแดนคืนท้ังท่ีโมซูลในอิรักและท่ีรัคกาในซีเรีย น้ัน คงจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรและยุทธวิธีไปจนถึงวันท่ี 20 มกราคม ศกหนา อันเปนวันปฏิญาณตนเขา

รับตําแหนงประธานาธิบดีคนใหม ซ่ึงการสูรบคงจะไดผลคืบหนาไปอยางมากแลวกอน

สิ้นปน้ี ไมแตเทาน้ัน เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน เมื่อวานน้ี ตํารวจเยอรมันสามารถจับ

ระดับผูนําช้ันสูงของไอซิลและพรรคพวกอีก 4 คนได ซ่ึงคณะน้ีเคยทําหนาท่ีหานักรบ

สงไปปฏิบัติการในซีเรีย และทางการฝร่ังเศสและเบลเย่ียมสามารถสอบปากคํานาย 

Ousama Atar ซ่ึงเคยเปนผูอํานวยการการโจมตีท่ีกลางกรุงบรัสเซลสเมื่อวันท่ี 22 

มีนาคม ศกน้ีและทราบวาเปนพี่นองกับนาย El Bakraooui ซ่ึงตายในระเบิดพลีชีพใน

เหตุรายคร้ังน้ัน 

การเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐ ซ่ึงนอกจากจะเปนผูนําฝายบริหารของ
ประเทศแลว ยังเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดดวย และรองประธานาธิบดีซ่ึงจะสมัครคูกัน จะมี
ข้ึนทุก 4 ป ตามรัฐธรรมนูญและวิธีการซ่ึงวิวัฒนาการตอมา ผูไดรับการเลือกตั้ง อันมิใชการ
เลือกตั้งโดยตรง เพราะผูชนะไดแกผูไดคะแนนคณะผูเลือกตั้ง (Electoral College) ตั้งแต 270 
คะแนนข้ึนไปจากคณะท้ังหมด 538 คน อันเปนจํานวนวุฒิสมาชิก 100 คนและสภา
ผูแทนราษฎร 435 คน  จากมลรัฐท้ัง 50 และเขต District of Columbia 3 คน ซ่ึงจะสงรายงาน
คะแนนเสียงของแตละมลรัฐและ District of Columbia เขาสูการประชุมรวมของ Congress 

ในวันท่ี 6 มกราคม 2017 แมคะแนนเสียงจากผูออกเสียง (Popular Vote) จะปรากฏผลวา 
ผูสมัครท่ีแพอาจจะไดเสียงเลือกตั้งมากกวาผูชนะก็ตาม ซ่ึงเกิดข้ึนมาแลว 4 คร้ังใน
ประวัติศาสตรของสหรัฐ  ตัวอยางลาสุดไดแกการแขงขันระหวาง George W. Bush กับ 
Albert Gore เม่ือป ค.ศ. 2000 สาเหตุเน่ืองมาจากการนับคะแนนการเลือกตั้งท่ีมลรัฐฟลอริดา 
ซ่ึงมีจํานวน คณะผูเลือกตั้ง 29 เสียง 

 กรณีท่ีเกิดข้ึน เพราะคะแนนเสียงก้ํากึ่งกัน ซ่ึงภายใตกฎหมายของมลรัฐฟลอริดา หาก
ผลการนับคะแนนไมชัดแจง จะตองดําเนินการนับคะแนนใหมโดยอัตโนมัติ (Automatic 

Recount) ซ่ึงเม่ือเกิดความไมแนใจ เพราะ Al Gore ไดคะแนนนํา แตเกิดการคัดคาน เพราะ
เช่ือวาตนไดออกเสียงใหแก George Bush โดยบางคนอางวาความสูงอายุทําใหสายตาไมดี จึง
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อาจจะกาผิดท่ีไป บัตรเลือกตั้งในขณะน้ันอาจจะเปดชองทางใหแยงกันได นาย James Baker 

ท่ีปรึกษากฏหมายของนาย George Bush จึงใหนําเร่ืองเขาสูการวินิจฉัยของศาลสูงสดุ 
(Supreme Court) ศาลไดพิจารณาแลวลงมติดวยเสียงขางมากขององคคณะผูพิพากษาให
นาย George W. Bush เปนผูชนะ ดวยมารยาทอันเปนประเพณีสืบทอดกันมา Al Gore ได
นอมรับคําพิพากษาของศาล และแสดงความยินดีตอนาย George Bush (ในการอภิปรายรอบ
สุดทายระหวางนาย Donald Trump กับนาง Hillary R. Clinton ในการเลือกตั้งคร้ังปจจุบันน้ี  
Moderator  นักขาวจากบริษัท Fox ซ่ึงตามปกติท่ีเปนมายึดถืออุดมการณทางดานอนุรักษนิยม
แบบพรรครีพับลิกัน แตในหนาท่ีน้ันยอมตองวางตัวเปนกลาง ไดตั้งคําถามวา เพ่ือประกันให
การเปลี่ยนผานผูนํารัฐบาลเปนไปอยางเรียบรอย ผูสมัครจะยอมรับผลการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึน
หรือไม นายทรัมปไดตอบทันควันวา “ตองขอดูกอน” โดยจะไมรับผลทันที เพราะจะตอง
ประเมินเหตุการณเสียกอน เม่ือถูกถามซํ้าวา หมายความวาจะไมยอมรับผลท่ีปรากฏใชไหม 
นายทรัมปตอบวา ยังไมยืนยัน ปลอยใหคนอยูใน “suspense” ไปกอน ทําให Hillary Clinton 

โตวา คําตอบของนายทรัมป “is horrifying” และช้ีแจงตอไปวา การไมยอมรับผลการเลือกตั้ง
ดังท่ีนายทรัมปกลาว แยงตอประวัติศาสตรการเมืองตลอด 240 ปของสหรัฐ และตอตาน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีปวงชนชาวอเมริกันเคารพและยึดถือ สวนวุฒิสมาชิก John McCain 

จากพรรครีพับลิกัน แถลงวา เม่ือเขาแพการเลือกตั้งแกโอบามา เขาไมเพียงแตยอมรับความ
พายแพโดยดุษณีเทาน้ัน แตไดเรียกโอบามาวา “Mr. President” ในโอกาสท่ียอมรับผลการ
เลือกตั้งดวย) 

 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ น้ัน ใชกระบวนการอันยาวนานมาก (นับถึงวันเลิอกตั้ง
คราวน้ี 590 วัน) และสิ้นเปลืองคาใชจายเปนเงินจํานวนนับรอยลานดอลลารโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับฮิลลารี ซ่ึงตองระดมทุนท้ังในข้ัน Primary และในข้ันการเลือกตั้งประธานาธิบดี ท่ี
กลาวถึงฮิลลารี เพราะนายทรัมปไมจําตองระดมทุนมากในข้ัน Primary เน่ืองจากเปนคนนอก
และใชวิธีทําตนใหเปนขาว จนสื่อตาง ๆ ทําขาวใหเองอยูหลายเดือนโดยไมตองเสียคาใชจาย 
เพ่ิงจะตองระดมทุน ก็เม่ือผานพนข้ัน Primary มาแลว แตในชวงสัปดาหสุดทายของการหา



9 
 

เสียง ตางตองทุมเทเงินกันอยางหนัก เพราะคะแนนโพลในเขตท่ีเรียกกันวา Battleground 

states โดยเฉพาะอยางยิ่งฟลอริดา แอริโซนา นอรท แคโรไลนา เพ็นซิลเวเนียและเนวาดา เร่ิม
แสดงวาใกลเคียงกันมากข้ึน  แตตามความคาดคะเนของ ซีเอ็นเอ็น หากฮิลลารีสกัดฟลอริดาได 
(อีก 5 วันถึงวันเลือกตั้ง) โอกาสท่ีนายทรัมปจะเรงใหไดคะแนนในคณะผูเลือกตั้งเพียงพอ ก็จะ
นอยลง   อยางไรก็ดี เวลาท่ีหมดไปกับการรณรงคหาเสียง ยังมีผลไมนอยตอการกําหนด
นโยบาย ท้ังนโยบายภายในประเทศหลากหลายมิติและการดําเนินการทางนโยบาย
ตางประเทศและความม่ันคงแหงชาติซ่ึงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยในรอบ 
(Cycle) การเลือกตั้งรอบน้ี เปดโอกาสใหคูแขงตางชาติเขามาแทรกแซงและสรางความสับสน
ได ดังจะเห็นไดจากการท่ีหนวยงานตาง ๆ ตองเพงเล็งกลวิธีของรัสเซียภายใตวลาดิเมียร ปูติน 
เน่ืองจากความกาวหนาอันรวดเร็วข้ึนของเท็คโนโลยีและการแพรขยายอยางมีนัยสําคัญของ
การสงคราม Cyber ซ่ึงบัดน้ีไมอาจปองกันและควบคุมขอบเขตได ทางการรัสเซียยอมปฏิเสธ
สวนเกี่ยวของ แตหนวยงานขาวกรองสหรัฐ 17 หนวยยืนยันวาไดมีการแทรกจริงในทางตาง ๆ 
ซ่ึงทางการสหรัฐจะตอบโตใหสมกับตนเหตุ (Proportionate)  

 การเลือกตั้งคร้ังน้ีไดรับการกลาวถึงวามีมาตรฐานต่ํากวาคร้ังใด ๆ ในอดีต ซ่ึงสวนใหญ
เห็นวาเปนมาตรฐานของนายโดนัลด ทรัมป เพราะฮิลลารีรักษามาตรฐานสูงไวเสมอมา โดย
โพลในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2016 รอยละ 82 เห็นวา การเลือกตั้งป 2016 น้ี Disgusting เม่ือ
นายทรัมปไมยอมรับนายขานและภริยาซ่ึงเปนบิดาและมารดาของนายทหารช้ันรอยเอกใน
กองทัพสหรัฐท่ีตองเสียชีวิตในสงครามอิรักและไดเหรียญ  Purple Heart จึงถือวาเปน
ครอบครัวดาราทอง (Gold Star Family) ในระบบและธรรมเนียมของสหรัฐ  วาทกรรมและทาที
ดูถูกผูนับถืออิสลาม ทําใหคนสําคัญในระดับระหวางประเทศ วิจารณนายทรัมปอยางหนัก 
ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดแหงฝร่ังเศสแถลงขาววา คํากลาวของนายทรัมปสรางความ
เจ็บปวด (Hurtful)ใหแกชาวฝร่ังเศสมาก ซ่ึงเขาเองมี “ความรูสึกคลื่นใส อยากจะอาเจียน” 

(Retch) 

 ความเปนมาในชีวิตของผูสมัครโดยสรุป 
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 มนุษยสวนใหญจะคอย ๆ ซึมซับปรัชญาชีวิตในชวงท่ีเติบใหญขึ้นมา อันเปน

ชวงวัยท่ีโลกตะวันตกเรียกวา Formative years ความเปนมาในชีวิตของผูสมัครชิง

ตําแหนงประธานาธิบดสีหรัฐในป ค.ศ. 2016 ตอไปน้ี อาจมีสวนชวยใหเขาใจ

แนวความคิดของแตละคนบาง  สวนอุปนิสัยของผูสมัครอันจะมีผลในการแปรเปลี่ยน

ประเทศในองครวม น้ัน     ยอมตองขี้นอยูกับประสบการณในการดํารงชีพในระยะ

ตอมาและความยึดมั่นในคุณธรรมของแตละบคุคล รวมท้ังความซ่ือสตัยสุจริต

โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะผูนําจะเปนแบบอยางอันอนุชนรุนตอมาจะเลือกวาควรจะทํา

ตามหรือไม เพียงใด  

 Hillary Rodham Clinton เกิดเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ท่ีนครชิคาโก มล
รัฐอิลลินอย โดยมีอายุครบ 69 ปเม่ือปลายเดือนท่ีแลว  ในครอบครัวของชนช้ันกลาง โดยญาติ
ผูใหญประกอบอาชีพขนาดยอม และมารดาซ่ึงเปนหมายและไดเสนอใหฮิลลารีรักษาสิทธิของ
สตรีท่ีเพ่ิงจะไดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเม่ือเกือบรอยปขณะน้ี  จบการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเวลสลี สถาบันอุดมศึกษาสตรีท่ีลือช่ือในมลรัฐแมสซาชูเสทส 
และไปศึกษาตอดานกฏหมายท่ีมหาวิทยาลัยเยล ในมลรัฐคอนเน็คติกัต อันเปนท่ีท่ีทําใหเธอได
พบกับนายบิลล คลินตันและไดสมรสกันเม่ือป ค.ศ. 1975 

 ฮิลลารีแสดงใหเห็นความเหมาะสมท่ีจะเขาสูวงการเมืองตอไปในพิธีรับปริญญาบัตร
ปริญญาตรี เม่ือเธอไดรับเลือกจากผลของการสอบไดท่ี 1 ใหเปน Valedictorian ของรุน แทน
การอานจากรางท่ีเตรียมกันมาอันสะทอนแนวคิดของเพ่ือนรวมช้ัน ฮิลลารีกลาวคําปราศรัยสด 
เสนอแนวทางขางหนาของสังคม รวมท้ังสถานะของสตรีและสารัตถะอ่ืน ๆ เม่ือจบ ปรากฏวาท้ัง
คณาจารยและผูเขารวมในพิธีไดยืนข้ึนปรบมือโดยพรอมเพรียงกันดวยความช่ืนชม 

 ฮิลลารี คลินตัน เร่ิมเก็บเกี่ยวประสบการณทํางานดวยการชวยครอบครัวในอาชีพคา
ปลีกจากกิจการขนาดยอมของญาติผูใหญซ่ึงมีผลผลิตจากนํ้ามือของสมาชิกในครอบครัว ทํา
ใหเขาใจความยากลําบากของคนช้ันกลาง ตอมาเม่ือยายไปอยูอีกมลรัฐในฐานะทนายความ
กับสํานักงานโรส ในมลรัฐอารคันซอส อันเปนมลรัฐคอนไปทางใตท่ีเคยเปนขาวคึกโครมเม่ือเธอ
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อายุ10 ขวบในกรณีการยกเลิกการกีดกันทางผิวสําหรับนักเรียนโรงเรียน Little Rock และได
เปนสตรีหมายเลข 1 ระดับมลรัฐเม่ือบิลล คลินตันไดรับเลือกเปนผูวาการ ขณะเม่ือยังอายุนอย 
ขาพเจาไดเห็นภาพถายของบิลลในวัยหนุมท่ีฝากระใดโคงข้ึนช้ันบน ณ ทําเนียบผูวาฯ เม่ือคณะ
ทูตอาเซียนไปเยือนในป ค.ศ. 1994 ซ่ึงขณะน้ัน บิลล คลินตันไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
คนท่ี 42 ของสหรัฐอเมริกา และฮิลลารีไดเปนสตรีหมายเลข 1 ณ ทําเนียบขาวท่ีกรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. ความคุนเคยของบิลลและฮิลลารีกับประเด็นการตอสูเพ่ือสิทธิพลเมือง (Civil Rights 

Movement) จึงทําใหแนวความคิดหลักของท้ังคูตางอยางไมอาจผสมผสานกันไดกับของนาย
โดนัลด ทรัมป 

 ในตําแหนงสตรีหมายเลข 1 น้ัน ฮิลลารีไดรับแตงตัง้เปนหัวหนาคณะทํางานเฉพาะกิจ
เพ่ือจัดทําแผนการดานสาธารณสุขของประเทศ ซ่ึงแมจะไมสามารถสัมฤทธิผลสมตามความ
ตั้งใจของเธอ เพราะไดรับการตอตานอยางหนักจากฝายท่ีมีผลประโยชนไดเสีย  รวมท้ังสภานิติ
บัญญัติและบริษัทผลิตและจําหนายยา แตก็ชวยใหฮิลลารีมีประสบการณและความเช่ียวชาญ
ดาน Universal and Affordable Healthcare มากคนหน่ึง และมีสวนอยางมากในการจัดทํา 
Affordable Healthcare อันตอมาไดแปรสภาพเปนแผนท่ีเรียกกันวาโอบามาแคร ซ่ึงในระยะ
หลังมาน้ี ท้ังฮิลลารี และบิลลก็เห็นควรปรับปรุงแผนน้ัน เพราะยังมีขอบกพรองบางประการ อัน
เปนประเด็นหน่ึงท่ีนายโดนัลด ทรัมปไดบิดเบือนสาระสําคัญ โดยหาเสียงวา ถาตนชนะจะ
ยกเลิกโครงการน้ี โดยมิไดช้ีแจงวาจะหามาตรการใดมาใชแทน  ไมแตเทาน้ัน นายทรัมปยัง
บิดเบือนขอเท็จจริงอีกดวย โดยไมยอมกลาวถึงการชดเชยคาพรีเม่ืยมในการประกันสุขภาพ
และการตออายุการประกันสังคม ท่ีจะสูงข้ึนดวยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอันจะผอนภาระผู
มีรายไดนอยไดมาก 

 หลังจากการสรางประวัติศาสตรสมัยใหมใหแกผูเปนสตรีหมายเลข 1 ซ่ึงตองรับหนาท่ี
กําหนดนโยบายสาธารณะ ตางบางกับการท่ีนางเอเลเนอร รูสเว็ลท  ซ่ึงมีบทบาทตอสังคม
หลากหลายระหวางท่ีเปนสตรีหมายเลข 1 และภายหลังจากท่ีสามีไดถึงแกอสัญกรรม  ไดรับ
แตงตั้งโดยประธานาธิบดทีรูแมนใหเปนผูแทนสหรัฐชุดแรกท่ีไปรวมการประชุมจัดตั้ง
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สหประชาชาติ โดยตอมามีบทบาทไมนอยในการรางและประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 

 กอนท่ีความเปนสตรีหมายเลข 1 ระดับชาติจะสิ้นสุดลง  ฮิลลารีไดเขาแขงขันเปน
วุฒิสมาชิกจากมลรัฐนิวยอรก เม่ือ Patrick Moynihan วุฒิสมาชิกผูอาวุโสของพรรคเดโมแคร็ต
ไมสมัครตอ ฮิลลารีไดรับเลือกเปนวุฒิสมาชิกอยูสองสมัย ตอจากน้ันเม่ือสมัครรับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีแตพายแพแกบารัค โอบามา ๆ จึงขอใหฮิลลารีรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศในป ค.ศ. 2009 ทําใหตองเดินทางไปราชการตางประเทศประมาณ 
108 คร้ังรวมท้ังประเทศไทยดวย โดยคร้ังแรกไปเม่ือ ค.ศ. 1996 กับประธานาธิบดีบิลล คลินตัน
และไดมีโอกาสเขาเฝาและรับพระราชทานพระกระยาหารค่ําจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  สวนคร้ังท่ี 2 ไปในคณะของประธานาธิบดีโอบามา
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ   อยูกระทรวงการตางประเทศอยู 4 ปก็ขอ
ลาออก เพ่ือพักผอนและเตรียมการสมัครเขาแขงขันเปนประธานาธิบดีคนท่ี 45 ของสหรัฐ  

 Donald John Trump เกิดท่ี Queens มลรัฐนิวยอรก  เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ. 1946 
อายุขณะน้ี 70 ป บุตรของเศรษฐีมีฐานะดีมาตลอด ไดศึกษาดานบริหารธุรกิจท่ีวิทยาลัยวอรตัน 
ของมหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนีย  ดวยความชวยเหลือทางการเงินจากบิดา นายทรัมปได
ดําเนินการธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย และงานดานสันทนาการ เชนรายการโทรทัศน Reality 

Show และการจัดงานประกวดนางงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งนางงามจักรวาล ไมเคยทํางานดาน
การเมือง แตเคยมีสวนในการสนับสนุนหรือไมสนับสนุนนโยบายของฝายการเมืองบางบางคร้ัง  

 การประกอบการธุรกิจของนายทรัมปมีปญหาดานจริยธรรมบอยคร้ัง เทาท่ีพอทราบกัน
เขาไดเคยตองคดีลมละลายประมาณ 6 คร้ัง และตามหลักฐานท่ีมีผูหวังดีสงใหแกหนังสือพิมพ 
The New York Times ในระหวางหาเสียงเลือกตั้ง นายทรัมปทําขาดทุนประมาณ 1 พันลาน
เหรียญ ในป 1995 จึงพอทราบกันวา นายทรัมปมิไดจายภาษีเงินไดใหแกรัฐบาลกลางตลอด
อยางนอย 18 ป ซ่ึงนายทรัมปคุยวาเพราะเขา Smart และหนังสือพิมพฉบับเดียวกันไดรายงาน
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วานายทรัมปหลีกเลี่ยงการจายภาษีเงินไดหลายตอหลายปตลอดมาโดยใชประโยชนของชอง
โหวทางกฏหมาย และดวยเหตุน้ี ฮิลลารีและวงการหลายแหงจึงเรียกรองใหนายทรัมปเปดเผย
หลักฐานการไดรับภาษีคืน (Income Tax Return) อันนักการเมืองตลอด 50 ปท่ีผานมาได
เปดเผยโดยละเอียดเพ่ือประกันความโปรงใส แตนายทรัมปยังบายเบี่ยงตลอดมาจนบัดน้ี จึง
คาดกันวา Internal Revenue Service คงจะสอบสวนกรณีน้ีในไมชาน้ี สวนคดีมหาวิทยาลัย 

Trump ก็ยังอยูในศาลซ่ึงผูพิพากษาท่ีเกิดในมลรัฐอินเดียนาเปนเจาของคดี แตถูกสบประมาท
โดยนายทรัมปเพราะมีเช้ือสายเม็กซิกัน คดีน้ีสืบเน่ืองจากนักศึกษาเกาฟอง เพราะผูเขาศึกษา
หลายคน สวนใหญเปนผูสูงอายุ ถูกรีดไถจนสิ้นเน้ือประดาตัว กับยังมีคดีการปนหุนอีกดวย 

 สวนเร่ืองปญหาการลวนลามผูหญิง แมกระท่ังบันทึกเสียงท่ีแสดงชัดวา นายทรัมป
ลวงเกินท่ีลับของ นาง O’dell ในรถบัสท่ีทราบกันท่ัวโลก น้ัน  ถือเปน Sexual Assault หรือไม 
ถาใชก็เปนคดีอาญา นอกจากน้ี ยังมีผูหญิงอีก 11 คนท่ีรองเรียนผานสื่อวา เคยถูกลวนลามโดย
นายทรัมป อันเปนชนักท่ีติดตัวนายทรัมปไปอีกหลายป ซ่ึงคงจะเปนไปดังท่ีนายทรัมปแถลง
ทาทีไว  ฝายหญิงอาจจะฟองกลับ ฮิลลารีไดตอบโตในระหวางหาเสียงเลือกตั้งคร้ังน้ี วานาย
ทรัมปกลาวหามาตลอดวา NAFTA และความตกลงการคาตาง ๆ รวมท้ัง WTO และการท่ีจีนได
ทุมตลาดสหรัฐดวยสินคาราคาถูก ทําใหอุตสาหกรรมภายในสหรัฐตองยายไปตั้งใน
ตางประเทศและผลิตผลดวยฝมือของชาวอเมริกันขายไมออก น้ัน เหล็กกลาผลิตจากจีนเปน
วัตถุหลักในอาคารทรัมปตาง ๆ เสื้อเชิรตยี่หอทรัมปก็ผลิตจากประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังบังกลาเทศ
ดวย ไมมีสินคาใดผลติในสหรัฐเลย ซ่ึงนายทรัมปเปลี่ยนเร่ืองเพราะหลักฐานมีอยูชัด ขอเท็จจริง
เหลาน้ีมีอยูพรอมในกรณีคนเขาเมืองดวย เพราะคนเม็กซิกันทํางานในโรงแรมทรัมปหลายแหง 

 นาย Fareed Zakaria คอลัมนิสตและ Op-Ed ในวอชิงตัน โพสต นิวยอรก ไทมสและ
วารสารกับนิตยสารอ่ืน กับยังเปนผูจัดรายการประจําสัปดาห GPS หรือ Global Public 

Square ทางสถานีโทรทัศน CNN ไดเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวความคิดและจุดยืนของนาย
ทรัมปซ่ึงเขารับไมได โดยเขาไดนํามากลาวถึงในรายการทางโทรทัศนเม่ือวันอาทิตย ท่ี 6 
พฤศจิกายน ศกน้ีวาในวันเลือกตั้งสหรัฐท่ีจะถึงในสองวันตอจากน้ี เขาจะออกเสียงลงคะแนน



14 
 

ใหฮิลลารี คลินตันอยางแนนอน ไมมีทางท่ีจะเลือกนายโดนัลด ทรัมปเด็ดขาด เพราะตั้งแต
เร่ิมแรกของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย นายทรัมปไมยินยอมเปดหองเชาใหกับคนแอฟริ
กัน-อเมริกันดวยเหตุของความเช่ือตามลัทธิเหยียดผิวและชาติพันธุ (Racism) และถูกศาล
ทองถิ่นตัดสินวาผิดมาแลว เม่ือปรากฏวาพนักงานฝายการเงินแอฟริกัน-อเมริกัน 2 คนอยูใน
บริษัทของเขา นายทรัมปไดกลาวหาโดยมีหลักฐานวาเขาทนไมไดท่ีพวกผิวดําจะมาจับเงินของ
เขา นายทรัมปมีช่ือดังมาอีกเม่ือเขาเห็นวาการปลอยตัวชาวอเมริกันผิวดําท่ีเรียกกันวา Central 

Park Five เพราะดีเอ็นเอและหลักฐานอ่ืนยืนยันชัด วาเขาไมผิด นายทรัมปคัดคานและตองการ
ใหลงโทษประหารท้ัง 5 คน  ตอมาเขาไดสงเสริมแนวทางปองกันและสงครามทางการคา 
(Protectionism) เพราะไมพอใจท่ีชาวญ่ีปุนขยายตัวทางการคาและการเงินมาก และไดไปซ้ือ
อาคารหลายแหงในนครนิวยอรกรวมท้ัง Rockefeller Centerดวย  ความเช่ือเชนน้ีทําใหเขา
กลาวหาเม็กซิโกท่ีเปนภาคีความตกลงทางการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซ่ึงเขาแจงวาแยง
งานจากแรงงานในอเมริกาไปหมด เร่ืองน้ีกระจายไปถึงการกีดกันคนเขาเมืองและคนตางดาว 
(Xenophobia) การสรางความเกลียดชังชนตางชาติ (Anti-Mexican) และความดูถูกสตรีเพศ
โดยเห็นวาเปนของท่ีใช. . สนองความตองการของผูชาย (Sexism) ไมแตเทาน้ัน ในฐานะ
เจาของบริษัทประกวดนางงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งนางงามจักรวาล ผูประกวดหลายคนยืนยัน
และนายทรัมปเองไดโออวดวา เขาไดเห็นรางเปลือยกายของสาว ๆ มาหมดแลว เพราะเขา
มักจะเดินไปตรวจในหองแตงตัวของนางงามหลังเวที  

 ในสายตาของเขา แนวคิด ความเช่ือและนิสัยเหลาน้ีปรากฏมาตั้งแตวัยยังไมมากแลว 
และยิ่งปรากฏมากข้ึน เม่ือนายทรัมปไดเขาไปแขงขันเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีคนจํานวนไม
นอยท่ีรูสึกหวงกังวล โดยในกลุมชาวตางประเทศท่ีหวงวา หากนายทรัมปชนะการเลือกตั้ง ท้ัง ๆ 
ท่ีคนไมนอยเห็นวานายทรัมปเปนคนท่ีมีชวงความคิดสั้น โดยไมสามารถวิเคราะหเหตุการณใด 
ๆ ไดครบถวน หากบุคคลเชนน้ีไดเขามาคุมการใชรหัสอาวุธนิวเคลียร ท้ังโลกเสี่ยงยิ่งตอความ
พินาศแน  
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 ชาพเจาเองและผูท่ีติดตามการแถลงทาทีของนายทรัมปตลอดกวา 1 ปท่ีผานมาเห็น
พองดวยความเปนหวงกังวลอยางมากวา นายทรัมปขาดความรู ความเหมาะสม  ความเขาใจ
และความสามารถท่ีจะแยกแยะความสลับซับซอนในพลวัตของความสัมพันธระหวางประเทศ 
การเมืองระหวางประเทศ ยุทธศาสตรทางการทหาร ความม่ันคงแหงชาติ รวมท้ังการตอตานกับ
การปราบปรามขบวนการกอการรายสากล การสรางสรรคเอกภาพและความเขมแข็งของระบบ
สัมพันธมิตร ฯลฯ อันเปนเร่ืองสําคัญยิ่งสําหรับผูนําประเทศอภิมหาอํานาจเชนสหรัฐ ซ่ึงตอง
เผชิญกับการยั่วยุและขัดขวางการดําเนินการกับสถานการณเชนท่ีเปนอยูทุกวันน้ี ซ่ึงในระหวาง
การรณรงคหาเสียง  นายทรัมปไดแถลงแนวความคิดตาม Teleprompter โดยในสวนท่ีเกี่ยวกับ
เหตุกอการราย นายทรัมปติเตียนประธานาธิบดีโอบามาและฮิลลารี คลินตันวา ท้ังหมดไมยอม
ใชคําวา Radical Islam ท้ังท่ีประธานาธิบดีโอบามาและฮิลลารีตอบโตวา ไมเห็นดวยกับการ
กลาวรายตอท้ังศาสนา ซ่ึงมีผูนับถือถึงพันลาน และท่ีเปนชาวอเมริกันนับลานคน ท่ีเปนทหาร
และตองเสียชีวิตใหแกชาติสหรัฐก็ไมนอย กรณีแรก ๆ ท่ีเขากลาวถึงเม่ือเร่ิมหาเสียง ไดแก
เหตุการณการกอการรายท่ีเรียกกันบัดน้ีวา 9/11 ซ่ึงนายทรัมปกลาววา เขาเห็นคนอิสลาม
จํานวนมากในมลรัฐนิวเจอรซีโหรองเปนการฉลองหลายจบ อันเปนเหตุท่ีมิไดเกิดข้ึนแมแตนอย 
แตนักการเมืองท่ีสนับสนุนเขาตอมาก็มิไดตักเตือนใหยุติการกลาวเท็จเชนน้ันเสีย เพราะเปน
เหตุการณสะเทือนใจคนท้ังประเทศ ไมเฉพาะคนอเมริกันเทาน้ัน เม่ือเกิดเหตุการณรายท่ีซาน 
เบอรนาดิโนและท่ีออรลานโด นายทรัมปใช Radical Islam อีกและย้ําขอเสนอของเขาท่ีใหหาม
มิใหอิสลามเขาประเทศ จดทะเบียนและตรวจสอบมัสยิดท้ังหลาย ท้ังท่ีในกรณีออรลานโด น้ัน 
คนรายอันไดแกนาย Mateen  น้ัน    เกิดท่ีเขตควีนสอันเปนท่ีเกิดเดียวกับนายทรัมปและเติบโต
ในสหรัฐ ไมแตเทาน้ัน เขายังโจมตีฮิลลารี คลินตันท่ีตองการหาทางปองกันมิใหคนท่ีมุงราย
สามารถมีอาวุธสงคราม โดยใหความเห็นวา กรณีท่ีไนตคลับท่ีออรลานโด น้ัน หากคนท่ีไปเท่ียว
ท่ีน่ันมีปนเชนเดียวกับคนราย ก็จะสามารถปราบคนรายได ซ่ึงคนท่ีมีปญญาท้ังหลายคงจะไม
คิดแผลง ๆ แบบน้ัน ขอเติมขอมูลวา นายทรัมปไดรับการสนับสนุนจาก National Rifle 

Association-NRA ตั้งแตแรก ๆ ท่ีเขาสมัครเขาแชงขันในรอบแรก NRA เปนล็อบบี้ทรงอิทธิพล
มากท่ีสุดอันหน่ึงในวงการเมืองสหรัฐ และสามารถคุมทาทีของสมาชิกสภาไดตลอดมา 
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 เม่ือเทียบกับฮิลลารีซ่ึงผานงานสําคัญทุกดานมาแลว นายทรัมปเทียบมิไดเลย นาย
ทรัมปทําความเสียหายมากเพราะเวลาปราศรัยหรืออภิปรายกับคูแขง เขาพูดแบบขาดโฟกัส ใช
วิธีท่ีเรียกกันวา sound bites ซ่ึงก็ไดผลในหลายแหงเพราะประชาชนไมนอยชอบฟงเพียงแคน้ัน 
แตคณะวางแผนหาเสียงพยายามบีบใหเขาใชเทเลพรอมเตอร เพ่ือใหเขาอานตาม ฮิลลารีได
แถลงทาทีบนเวทีท่ีซานดิเอโกบรรยายถึงความไมสามารถและวาทกรรมอันผิดยุคผดิสมัยของ
นายทรัมป 31 ประการซ่ึงบงชัดถึงความไมเหมาะสมและไมพรอมท้ังปญญา คุณวุฒิ อารมณ
และวุฒิภาวะของนายทรัมป ตัวอยางลาสุดไดแกการกลาวถึงยุทธการยึดนครโมซูลโดยกอง
กําลังอิรักและกองกําลังผสม ซ่ึงมีสหรัฐใหคําปรึกษาและแนะนํา วาพวกน้ีเปน Losers ท้ังหมด 
โดยไมทราบแมแตนอยวา ในเวลาท่ีนายทรัมปกลาวหานายทหารช้ันผูใหญของสหรัฐและ
หนวยงานดานความม่ันคงของสหรัฐ รวมท้ังกระทรวงการตางประเทศดวย น้ัน ขาวดวนไดเขา
มาวา Syrian Democratic Forces กําลังอาหรับและทหารเคิรด ซ่ึงหนวยปฏิบัติการพิเศษ
สหรัฐใหการปรึกษา ชวยเหลือ และกําลังทางอากาศของพันธมิตรชวยโจมตีทางอากาศ ไดเร่ิม
บุกเพ่ือยึดนคร Raqqa ในซีเรียแลว ไมปรากฏวานายทรัมปเคยคิดถึงเร่ืองน้ี เชนเดียวกับท่ี
หลงเช่ือตามโฆษณาชวนเช่ือของรัสเซียวาท้ังกองทัพอากาศรัสเซียและซีเรียไดท้ิงระเบิดไอซิส
ในซีเรีย และยังเขาใจไปวาอาเล็ปโปซ่ึงรัสเซียรวมกับกองกําลังของอาสสาดไดรวมกันถลมมา
หลายเดือน น้ัน พังไปแลวเพราะนํ้ามือกลุมกอการราย อันแสดงวา นายทรัมปขาดความรูและ
ความเขาใจเหตุการณในภูมิภาคน้ันเพียงไรท้ัง ๆ ท่ีผูสมัครท้ังสองท่ีไดรับการเสนอช่ือในการ
ประชุมใหญของพรรคแลว จะไดรับการบรรยายสถานการณท่ีสําคัญจากสํานักงานขาวกรอง
เปนประจํา โดยแยกกัน แตเปนชอมูลเดียวกัน หลายเดือนผานมา ไมปรากฏวานายทรัมปเขาใจ
เหตุการณและภัยคุกคามท่ีอาจมีตอสหรัฐดีข้ึน 

 ผูสังเกตการณทางการเมืองสหรัฐสวนใหญเห็นวา วิธีการหาเสียงของนายทรัมปสราง
ความแตกแยกในสังคมอเมริกัน เพราะไดเลือกแนวทางของนโยบายท่ีแหวกแนวไปจาก
แนวทางหลักของพรรครีพับลิกัน ผูท่ีเคยใหคําปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติแกผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองจากพรรครีพับลิกัน ซ่ึงรวมช่ืออันเปนท่ียอมรับนับถือในวงกวาง 50 คน  
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ไดลงนามในจดหมายเปดผนึกวานายทรัมปขาดความรูความเขาใจในปญหา แนวทางสราง
ความปลอดภัยใหชาติ และความบกพรองอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการ
ปกปองและสงเสริมผลประโยชนแหงชาติ จึงแถลงลวงหนาวาจะไมสนับสนุนใหเขามาเปนผูนํา
ประเทศ ฮิลลารี คลินตันไดเปดเผยคําพูดของนายทรัมปวา ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
มิใชเร่ืองจริง  เปนเพียง “การหลอกลวงของจีนหรือ A Chinese Hoax) ยิ่งกวาน้ัน นายทรัมปยัง
กลาวหาวาประธานาธิบดีโอบามาและฮิลลารี คลินตัน “เปนผูกอตั้งไอซิส” เพียงไมกี่วันกอนวัน
เลือกตั้ง นักเศรษฐศาสตรข้ึนช่ือ 370 คน ซ่ึงหลายคนเปนผูไดรับรางวัลโนเบล สาขา
เศรษฐศาสตร เห็นวาขอเสนอนโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมปใชไมไดและจะนําวิกฤตมาสู
ประเทศและความวุนวายในการเศรษฐกิจ การคาและการเงินระหวางประเทศ ในระหวางการ
หาเสียง นายทรัมปไดกลาวหา Janet Yellin ประธานธนาคารกลางหรือ Federal Reserve 

Board วาลําเอียงทางการเมือง โดยอาจจะเขาขางทางโอบามาและฮิลลารีคลินตัน เพราะเหตุท่ี 
FED ชะลอเวลาการปรับดอกเบี้ยข้ึน ซ่ึงตามท่ีขาพเจาเขาใจ คร้ังแรกท่ีเธอชะลอ เพราะความ
ผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนแนวทาง
เศรษฐกิจของจีน อันเปนการเศรษฐกิจใหญท่ี 2 ของโลก รองจากสหรัฐ ซ่ึงมีการเศรษฐกิจ
อันดับ 1 คือรอยละ 17 ของการเศรษฐกิจโลก บัดน้ี ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐดีข้ึนมาก นับ
แตการเศรษฐกิจตกต่ําในป ค.ศ. 2008 เม่ือหมดวาระของประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันโดย
พลิกฟนตอเน่ืองกันมาในสมัยประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแคร็ต จน อัตรา จี ดี พี ในไตรมาส 
3 ของปน้ีเขยิบมาเปนรอยละ 2.9 และคนเขาสูตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 161,000 ชีวิตนับวาอยูใน
เกณฑดี แมจะนอยกวาชวงหน่ึงในปน้ีท่ีคนมีงานเพ่ิมสูงถึง 240,000 คน สวนอัตราคนวางงาน
ลดลงเหลือรอยละ 4.9 จึงพอคาดไดวา FED  จะข้ึนอัตราดอกเบี้ยในไมชาน้ี อาจจะในระดับไม
มากนักเชนคราวท่ีแลว คือรอยละ 0.25 ในสวนของตลาดทุน น้ัน เม่ือปรากฏลูทางวาฮิลลารีมี
โอกาสมากท่ีจะชนะการเลือกตั้ง ตลาดหุน Wall Street เปดตลาดดวยตัวเลขเกือบ 300 จุด 
และ Dow Jones Industrial Average กลับมาเหนือ 18,000 กวา แนวโนมทางบวกเชนน้ีไดรับ
การสนองอยางดีในตลาดท่ัวเอเชียชวงเชาวันอังคาร ท่ี 8 พฤศจิกายน คาดวาตลาดในยุโรปคง
จะเปนไปในทางบวกเชนกัน  
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 เม่ือการนับคะแนนเร่ิมข้ึน อันแสดงวานายทรัมปสามารถรุกเขาไปในมลรัฐท่ีเปนของ
พรรคเดโมแครตมาตามประเพณี ตลาดหุนตกลงถึง 500 จุดและเงินตราของเม็กซิโกตกต่ําลง
อยางมาก 

 เพ่ือใหผูอานวิเคราะหน้ีเขาใจถึงแนวคิดและความเช่ืออันนากังวลของนายทรัมปลึกซ้ึง
ข้ึน ขาพเจาไดคนควาและรวบรวมวิเคราะหของนักวิชาการไวดังตอไปน้ี โดยไดคัดมาบางสวน
เปนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากทราบวาผูอานท้ังหมดสามารถทําความเขาใจได และถึงอยางไร
ขาพเจาก็ไมมีเวลาท่ีจะแปลใหทันวันท่ีปรากฏผลของการเลือกตั้ง ในตอนทายจะมีบทวิเคราะห
เกี่ยวกับการท่ีนายทรัมปดําเนินการตาง ๆ ถึงข้ันท่ีเปลี่ยนยุคของการกลาวความจริงเปนยุคของ
การกลาวเท็จโดยตลอด และความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันเลือกตั้งในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกน้ี 

 Is it really fair to suggest Trump—neofascist or not—poses a danger to civil 

society itself, as occurred in Germany at the end of the Weimar Republic? A review of 
Trump’s rhetoric makes this a legitimate question. Trump keeps gaining ground. 

As New York Daily News columnist Shaun King wrote in November: 

For nearly six straight months, no matter how racist, sexist, anti-immigrant, or 
anti-Muslim Trump gets, he has maintained his lead in the polls. In fact, from all 
indications, it appears the more his public talk resembles that of a white supremacist, 
the more rabid and entrenched his support gets.3 

The examples of Trump’s fascist-sounding rhetoric are numerous. In June, 
Trump tweeted, “I love the Mexican people, but Mexico is not our friend. They’re 
killing us at the border and they’re killing us on jobs and trade. FIGHT!”4 In July 

Trump falsely asserted, “The Mexican Government is forcing their most unwanted 

people into the United States. They are, in many cases, criminals, drug dealers, 

http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn3
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn4
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rapists, etc.”5ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน อันเปนวันเลือกตั้งในสหรัฐ โพลในเม็กซิโกแสดงวา คนท่ี
สนับสนุนใหฮิลลารีชนะการเลือกตั้งมีถึงรอยละ 95 ไมมีผูใดสนับสนุนนายทรัมปเลย 

Trump’s sexism was displayed at the Republican debate on August 6 when he 
was asked by Fox News reporter Megyn Kelly about referring to women as “fat pigs, 
dogs, slobs and disgusting animals.” Trump later attacked Kelly on CNN, saying, 
“You could see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her 

wherever.” The London Guardian reported that the “insinuation that Kelly was 

menstruating crossed a line for organisers of the Red State Gathering, a conservative 
event featuring GOP presidential hopefuls.” That group cancelled an appearance by 

Trump.6 

Forging ahead, Trump claimed in September that the United States had 
become the “dumping ground for the rest of the world” for undocumented immigrants 

and proposed rounding up and deporting some 11 million of them, including their 
children, who are U.S. citizens.7 In a series of rambling and contradictory statements, 
Trump called for widespread surveillance of Muslims and refugees in the United 

States, and seemed to agree to the need for a federal database registering all 
Muslims, although he later backed off to say he was only considering it as a 
possibility. He confirmed that he wanted such a database for all Syrian refugees.8 

As Trump’s viciousness ballooned, the corporate press shifted from portraying 

him as a carnival sideshow geek to recognizing that he posed a threat to civil society 
and even democracy itself.9 

The media reported with palpable disgust when, during a press conference, 
Trump mocked the physical disability of New York Times seasoned political reporter 

http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn5
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn6
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn7
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn8
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn9
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Serge Kovaleski.10 Amid mounting disruptions of his campaign rallies by anti-Trump 

activists, Trump began to mock them, tried to silence them, and even ask that they 
be forcibly removed. In one incident Trump appeared to approve of the physical 

attack on a Black Lives Matter protestor who interrupted a November rally in 

Birmingham, Alabama.11 

The Washington Post reported that Trump yelled, “Get him the hell out of 
here… Throw him out,” whereupon the protestor “fell to the ground and was 
surrounded by several white men who appeared to be kicking and punching him,” 
while CNN filmed video.12 Trump later remarked on Fox News that “Maybe [the 

protester] should have been roughed up, because it was absolutely disgusting what 
he was doing.”13 

This was the same rally at which Trump announced to his cheering supporters, 
“I want surveillance of certain mosques.”14 

Trump’s appeal to White Nationalism became increasingly obvious. While 

Trump can’t control who supports his candidacy, the New Yorker’s Evan Osnos 

observed with disdain that even “the Daily Stormer, America’s most popular neo-Nazi 
news site, had endorsed him for President.”15 

Writing about Trump’s nasty rhetoric, and the alarming welcome it has found 
during the Republican pre-primary media blitz, American Prospect journalist Adele 

Stan put it bluntly: 

What Trump is doing, via the media circus of which he has appointed himself 
ringmaster, is making the articulation of the basest bigotry acceptable in mainstream 

http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn10
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn11
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn12
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn13
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn14
http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn15
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outlets, amplifying the many oppressive tropes and stereotypes of race and gender 

that already exist in more than adequate abundance.16 

…The Weimar period is crucial to understand because it was that precise 

moment in Germany’s history when a broad united front, crossing traditional political 
boundaries to defend democracy, could have blocked the mass base of a right-wing 

populist movement threatening to morph into a fascist juggernaut.17 

Professor Paul Bookbinder at the University of Massachusetts in Boston has 

studied the Weimar Republic as it eroded into fascism in Germany. His collection of 

essays at the Facing History and Ourselves website, in a section entitled “The 
Fragility of Democracy,” explores the moments when public interventions might have 

altered what happened in Europe.18 

As Bookbinder told me, “right now our society is facing some of the same 

tensions as seen in the Weimar Republic. People didn’t take seriously the threat to 

democracy when they could have; and when they did see the dangers it was too 

late.”19 He continued: 

There are certainly some similarities to the rhetoric of the Weimar Period in 

Trump’s speeches, but also in that of some other Republican candidates, and Trump 
especially seems to be playing to an audience of angry White men who have held a 

privileged status as a group, but now see their status being challenged by people 
who they see them as undeserving. 

Some commentators now are referring to Trump as a fascist demagogue, and 
Bookbinder thinks “they have a point” since “Trump is a strange combination of a 

fascist demagogue and a late night talk show host comedian. But we shouldn’t laugh 

http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn16
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at him because his is dangerous. When I watch Trump, even his facial expressions 
have the character I associate with the fascist demagogue Adolf Hitler. Trump’s 

crude humor also plays to some of the prejudices of many in his audiences.” 

…There are good reasons why Trump’s statements cause our progressive 

antennae to wiggle. Trump’s swaggering demeanor recalls that of Italian Fascist 

leader Benito Mussolini. A number of journalists have suggested that Trump is using 

rhetoric similar to that used by Adolf Hitler in mobilizing Germans to support fascism. 
Some just call Trump an outright fascist.26 In doing so, however, some writers have 
fallen victim to a hoax quote on fascism wrongly attributed to Mussolini: “Fascism 

should more properly be called corporatism because it is the merger of state and 

corporate power.”27 

It’s not clear where this fake quote originated, but it confuses Italian corporatist 
syndicalism with modern business corporations. The spelling is the only major 

similarity. Mussolini and his adviser, fascist philosopher Giovanni Gentile, consistently 
wrote that under fascist rule corporations (and all other sectors of society) must bend 

to the iron will of the fascist ruler.28 

Despite how loosely or inaccurately the terms are sometimes used, “fascism” 
and “totalitarianism” have very specific meanings. A totalitarian state is a central goal 

of fascist movements, including neofascism and neonazism. Totalitarian states 
enforce total control over every aspect of a person’s life—political, economic, social, 
and cultural—in order to reshape the individual and unify society. Totalitarianism is 

like authoritarianism on methamphetamines. Public debate and opposition are not 

tolerated. Core democratic systems are crushed. Dissidents are rounded up and 

http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn26
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sometimes executed. Political theorist and author Hannah Arendt argued that Nazism 
and Stalinism were the prime examples of totalitarian movements that gained state 

power.29 

 นักการเมืองสวนใหญมักไมพูดความจริงท้ังหมด  สวนจะพูดความจริงมากนอยเพียงใด 
ยากจะตามตรวจสอบ  แตในการเลือกตั้งคร้ังน้ี นายโดนัลด ทรัมปไดสรางมาตรฐานใหม อัน
ไดแกการกลาวเท็จเปนประจํา บางวันเชาอยาง บายและค่ําเปลี่ยนเปนอีกอยาง โดยสวนรวม
นายทรัมปขามยุคของความจริงหรือความสัตยมาเปนยุคแหงความเท็จเต็มรูปแบบ  จน
นิตยสาร  The Economist ฉบับวันท่ี 10-16 กันยายน ค.ศ. 2016 ขนานนามนายโดนัลด ทรัมป
วาเปน Lord of the lies ดวยการแปรวาทกรรมเท็จถึงข้ันศิลปกรรม (Art of the lie) โดยตั้ง
คําถามวาสําคัญสักแคไหนท่ีจะกาวขามความจริงไปจนหมดสิ้น นิตยสารรายสัปดาหฉบับน้ีเร่ิม
บทนําวา ลองพิจารณาดูวานายโดนัลด ทรัมปวางตนหางจากความจริงไปไกลเพียงใด “He 

inhabits a fantastical realm where Barach Obama’s birth certificate was faked, the 
president (และตอมาเติมช่ือฮิลลารี คลินตันเขาไปดวย) founded Islamic State (IS), the 
Clintons are killers and the father of a rival senator Ted Cruz (R-Texas) was with Lee 

Harvey Oswald before he shot John F. Kennedy.” 

 นิตยสาร The Economist กลาวตอไปวา “Mr. Trump is the leading exponent of 

‘post-truth politics.” 

 เม่ือใกลวันเลือกตั้งยิ่งข้ึน และความแปลกประหลาดของนายเจมส โคมี ผูอํานวยการ 
FBI ท่ีสงสารไปยังประธานกรรมาธิการชุดตาง ๆ ของสภาฯ แจงวา ไดพบอีเมลของอดีต ส.ส. 
Wiener ซ่ึงเคยแตงงานกับผูชวยหญิงคนหน่ึงของฮิลลารี แตเขายังไมทราบวาเกี่ยวของกับอีเมล
ของฮิลลารีหรือไม อันจะตองตรวจสอบกันตอไป ซ่ึงคงตองใชเวลาพอสมควร แตเปนท่ีทราบกัน
วามิใชเปนอีเมลท่ีฮิลลารีสงไปหรือรับมา  การกระทําดังกลาวของผูอํานวยการ FBI ไมแตเพียง
ขัดตอกฏหมาย Hatch ท่ีหามมิใหเปดเผยสารเกี่ยวกับคดีหรือขอหาใด ๆ ภายใน 60 วันกอน

http://www.politicalresearch.org/2015/12/12/trumping-democracy-right-wing-populism-fascism-and-the-case-for-action/#_edn29
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การเลือกตั้ง  เร่ืองน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Attorney General) ไดคานแลววาไมควร
สงไปถึงใครท้ังสิ้น ขาวเกี่ยวกับจดหมายซ่ึงแสดงชัดวา ผูอํานวยการเอฟบีไอไดเวียนสาร
ดังกลาวไป ไดแผกระจายภายในพริบตาเดียว ซ่ึงนาง Kellyann Conway หัวหนาในการรณรงค
หาเสียงของนายทรัมปรีบทวีตออกไปทันทีวา สารของนายโคม่ี “นับเปนการ reenergize our 
campaign (ซ่ึงตอนน้ันดูจะออนใจกันแลว) และขอใหนายทรัมปและฝายเดียวกันเรงรัด (ใช
ประโยชน)” นายทรัมปไดประกาศตอการชุมนุมในทันทีวา หลักฐานของการคอรรับช่ันและ
อาชญากรรมของ “Crooked Hillary” เปนท่ีเปดเผยแลว “นับเปนการกระทําผิดทางอาญา
รายแรงท่ีสุดนับแตวอเตอรเกต” 

 การกลาวโทษผูสมัครสังกัดพรรคเดโมแครต ซ่ึงในชวงน้ันไดคะแนนนําทางโพลตาง ๆ 
ถึงรอยละ 14 ตองชะงักลงบางในทันทีท่ี Lord of the lies ประกาศตอชุมนุมทางการเมืองในมล
รัฐท่ีการแขงขันสูง ดวยวาทกรรมรุนแรงจนเหลือเช่ือท้ังในการหาเสียงเลือกตั้งโดยตรงและใน
การเรียกรองใหผูท่ีออกเสียงลวงหนาใหฮิลลารีไปแลวประมาณ 30 ลานคนเปลี่ยนเสียงมาเปน
เลือกเขาเพราะเขาเทาน้ันท่ีพูดความจริง (I alone am truthful) และหากเลือก “Crooked 

Hillary” ไปท่ีทําเนียบขาวก็จะหมกมุนอยูกับการถูกสอบสวนคดีและถูกจําคุกทางอาญาตอไป
ไมมีวันสิ้นสุด หากหันมาเลือกเขา ก็จะไดทํางานตามแนวนโยบายตั้งแตวันแรกท่ีไดรับตําแหนง 
โทรทัศนโฆษณาแสดงภาพผูหญิง (หมายถึงฮิลลารี) ในคุกมืดระดมโจมตีคูแขงอยางหนัก โดย
นายทรัมปยอมทุมเงินสวนตัวกวา 10 ลานเหรียญกับทุนกองกลางของพรรคตลอด 24 ช่ัวโมง
นับแตวันท่ี 28 ตุลาคม ท้ัง ๆ ท่ีไมมีการยืนยันถึงสาระสําคัญของอีเมล ทําใหฮิลลารี คลินตัน 
บิลล คลินตัน ประธานาธิบดีโอบามา มิเชลล โอบามา สตรีหมายเลข 1 ทิม เคน ผูสมัครใน
ตําแหนงรองประธานาธิบดี เชลซ่ี บุตรีของบิลลและฮิลลารี ตองระดมกันไปหาเสียงซํ้าในท่ีตาง 
ๆ และเพ่ิมการลงทุนในการหาเสียงท่ัวทุกมลรัฐท่ีการแขงขันสูงยิ่ง 

 ดานพรรครีพับลิกัน ซ่ึงแตกแยกกันอยางมากเพราะการแทรกเขามาของนายทรัมปจึง
ถือโอกาสโจมตีฮิลลารีไปดวย โดยไดประกาศการสงครามเบ็ดเสร็จ (Total war)หากฮิลลารีเขา
มาเปนประธานาธิบดี ดวยการขัดขวางการดําเนินการตาง ๆ ในสภาใหเกิด Gridlock ข้ึนเชนท่ี
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วุฒิสมาชิก Cruz เคยทําถึงข้ันเกิด government shutdown ข้ึน ทําใหพนักงานของรัฐบาล
กลางหลายแหงไมไดรับเงินเดือนไปหลายสัปดาห 

 จู ๆ ในวันอาทิตยท่ี 6 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น. นายโคม่ีก็สงสารสั้น ๆ มาถึงทุกฝาย
วาไดตรวจตราอีเมลท่ีพบใหมท้ังหมดแลว ไมปรากฏวาผิดปกติหรือไมถูกตองแตอยางใด นาง
ฮิลลารี คลินตันจึงไมถูกขอหาใด ๆ ท้ังสิ้น อันเปนผลไมตางจากคําวินิจฉัยเม่ือเดือนกรกฎาคม 
ศกน้ี ท่ีวาฮิลลารีไมตองคดีใด ๆ ท้ังสิ้น นายทรัมปจึงเลนงานผูอํานวยการเอฟบีไอ แตไมยอม
เลิกกลาวหานางฮิลลารีเชนท่ีไดใชมา  

 ขาพเจาไมอาจประเมินไดวา เกาวันท่ีผูอํานวยการเอฟบีไอสงสารลอย ๆ โดยไมมีขอ
กลาวหาใด ๆ ท้ังสิ้นมาแพรกระจายไปท่ัวประเทศไดทําความเสียหายใหแกคะแนนเสียงของฮิล
ลารีอยางใดบาง ทีมท้ังหมดของฮิลลารีท่ีกลาวถึงแลว จึงตองทุมเทการกูเสียงของฮิลลารีอยาง
หนักจนวินาทีสุดทายเพราะเวลาท่ีเหลือจากสารท่ี clear ฮิลลารีมาถึงกอนวันเลือกตั้งเพียงไม
ถึงสองวัน แตเทาท่ีไดติดตามความเคลื่อนไหวของการหาเสียงมาเกือบตลอด 590 วันเชน
ผูสื่อขาวท้ังหลาย ยังเช่ือวาฮิลลารียังเปนท่ีนิยมจากปวงชนมากกวา แต down ballot คือ
สมาชิกสภาผูแทน 435 คนและ 1/3 ของวุฒิสมาชิก ซ่ึงตองรับเลือกตั้งคราวน้ีดวย จะไดเขามา
ในสภาสักเพียงใด 

 อาจจะเพราะเหตุน้ี ฮิลลารีจึงไมกลาวถึงปญหาท่ีผูอํานวยการเอฟบีไอสรางความ
คลุมเครือเลย แตเนนถึงนโยบายท่ีเธอไดแถลงมาแลวและย้ําถึงแนวคิดบวกมากกวา โดย
หลังจากท่ีไปออกเสียงประมาณ 8.00 น. ตามเวลาท่ีนครนิวยอรกวันท่ี 8 พฤศจิกายน ฮิลลารีได
ถอมตนอยางมาก โดยไมสมมติเลยวาจะชนะหรือแพ  กลาวเพียงวา ไดเตรียมคําปราศรัยไวท้ัง
สองทาง แตถาหากชนะก็จะมุงสานสายสัมพันธในระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ ซ่ึง
บรรดาสื่อมวลชนยอมรับอยูแลววาฮิลลารีมีความสามารถไมนอยในการรวมงานกับท้ังสองฟาก
ในสภา (Bipartisanship) .ในขณะท่ีนายทรัมปประกาศวาเขาตองชนะอยางเดียว แพไมได ทํา
ใหมีการตีความกันวา นายทรัมปอาจจะไมยอมรับผลการเลือกตั้ง หากผลบางแหงอาจ
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ใกลเคียงกันและคัดคานไปพักใหญ เพราะสื่อมวลชนบางแหงเปนหวงในคํากลาวไมยอมแพ
งาย ๆ ของเขาวาอาจจะเปน “Slow Coup” ท่ีนายทรัมปเอยถึงเม่ือสองสามวันมาน้ี         

 แตเม่ือการนับคะแนนเร่ิมข้ึน ปรากฏวา นายทรัมปทําคะแนนไดดีเกินคาดในหลายแหง 
ทําใหความเปนไปไดท่ีจะมีการพลิกโผกันเกิดข้ึน แสดงวา คะแนนของผูท่ีโกรธสถานะคงเดิม
และตอตานบุคคลและสถาบันการเมืองท่ีเปนมา โดยคนท่ัวไปตองการความเปลี่ยนแปลงซ่ึง
นายทรัมปเสนอไว ท้ัง ๆ ท่ีเขาไมเคยแจกแจงรายละเอียดวาจะเปลี่ยนแปลงในทางใด ดูราวกับ
วา การไดยินเพียงคําวา Change ก็พอแลว แมวาโอบามาจะไดตอบสนองคนสวนใหญเม่ือการ
เลือกตั้งวาระแรกของเขา อันท่ีจริง โอบามาไดพลิกฟนฐานะทางเศรษฐกิจและการจางงาน แต
คนสวนหน่ึงซ่ึงกระจายอยูท่ัวไปยังไมรูสึกวาตนไดรับผลจากความกาวหนาในสถานะทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม การแขงขันในการเลือกตั้งคร้ังน้ีจึงสูงมาก แมซีเอ็นเอ็นจะคาดผลใหฮิลลา
รีชนะในมลรัฐใหญ ๆ เชนนิวยอรกและแคลิฟอรเนียกับออเรกอนไปแลว 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤศจิกายน 2559 ฉบับท่ี 2 

 ปฏิกิริยาตอชัยชนะของนายโดนัลด ทรัมป อันเปนผลของวาทกรรมแบงแยก

สังคมตลอด 590 วันของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งท้ังในขั้นไพรมารีและขั้นการ

เลือกตั้งระดับชาต ิไดแกการชุมนุมประทวงนายทรัมปอยางนอยท่ีสุดใน 25 เมอืงใหญ

ท่ัวสหรัฐและการชุมนุมประทวงดวยแสงเทียนท่ีหนาทําเนียบขาวเมื่อคืนวันท่ี 9 

พฤศจิกายน ความรูสึกไมพอใจย่ิงรุนแรงขึ้นเมื่อผลการนับคะแนนเสียงบั้นปลาย

ปรากฏวา ฮิลลารี คลินตัน ไดรับคะแนนจากผูออกเสียงมากกวานายโดนัลด ทรัมป ใน

จํานวนมากกวาคะแนนเสียงท่ี อัล กอรไดมากกวาจอรจ บุชในป ค.ศ. 2000  ชัยชนะ

เปนผลของคะแนนเสียงในคณะผูเลอืกตั้ง ซ่ึงเทาท่ีมีการรายงานในวันท่ี 10 

พฤศจิกายน ทรัมปได 290 ตอฮิลลารี 232 ซ่ึงตามกฎ หากผูสมัครคนใดไดเกิน 270 ก็

เปนผูชนะ จากจํานวนท้ังหมด 538 คน อันเปนยอดรวมของจํานวนวุฒิสมาชิก 

(Senate) 100 คนจาก 50 มลรัฐ 435 คนของจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (House 

of Representatives) ท้ังสหรัฐและอีก 3 คนจากเขตนครหลวงหรือ District of Columbia 

ในช่ือยอวา Washington D.C. อันเปนท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ซ่ึงไดแกทําเนียบขาว
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สําหรับประธานาธิบดี ท่ีทําการสํานักงานฝายบริหารสวนใหญ   รัฐสภา (Congress) ณ 

Capitol Hill  ศาลสูง หรือ Supreme Court ธนาคารกลางหรือ Federal Reserve Board 

ฯลฯ 

 ในรายงานเดือนน้ี ฉบับท่ี 1 ไดกลาวถึงคําปราศรัยคร้ังแรกของผูไดรับเลือกเปน

ประธานาธิบดี (President-elect) ซ่ึงไดกลาวหลังจากท่ีไดรับโทรศัพทแสดงความยินดี

จากฮิลลารี คลินตัน วาเขาจะนําความสามัคคใีนชาติกลับมาในฐานะท่ีเขาจะเปน

ประธานาธิบดีของชาวอเมริกันท้ังมวล สวนคําปราศรัยยอมรับผลการเลือกตั้งตอหนา

ผูฟงเปนจํานวนมากของฮิลลารี คลินตัน น้ัน มขีึ้นในวันรุงขึ้นท่ี 10 พฤศจิกายน ใน

หองโถงของโรงแรมในนครนิวยอรก ประมาณเวลา 10.30 น. ตามเวลาทองถิ่น 

 การกลาวคําปราศรัยยอมรับความพายแพในการสมัครเขาแขงขันเพื่อเปน

ประธานาธิบดีสหรัฐของฮิลลารี คลินตันเกิดขึน้สองคร้ัง ๆ แรกเมื่อป ค.ศ. 2008 ใน

การเลือกตั้งขั้นแรกหรือไพรมารี ซ่ึงตอสูกันอยางหนักระหวางเธอกับบารัค โอบามา 

แอฟริกัน-อเมริกันคนแรกในประวัติศาสตรจนเธอตัดสินใจวาควรเปดทางใหโอบามา

ไปสูกับผูสมัครจากพรรครีพับลิกัน (จอรจ ดับเบิลยู บุช) อันเปนคําปราศรัยท่ี

ประทับใจผูไดฟงมาก เพราะดูจะเปนคร้ังแรกท่ีฮิลลารีกลาวถึงการทะลายเพดานแกว 

(glass ceiling) ใหสตรีเพศคนแรกไดเปนผูนําฝายบริหารและผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ซ่ึงความฝนอันสูงสงน้ีทําใหฮิลลารี คลินตันเปนผูหญิงอันดับหน่ึงในสารคดีเก่ียวกับ

สตรีเพศท่ัวโลกท่ีไดเขารับตําแหนงช้ันผูนําทางการเมือง สําหรับประเด็นสําคัญน้ีเปน

ขอหน่ึงเก่ียวกับการพัฒนาสตรีท่ีขาพเจาไดสนทนากับฮิลลารีในระหวางพระกระยา

หารกลางวันท่ีเธอในฐานะสตรีหมายเลข 1 จดัถวายสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถท่ีทําเนียบขาวเมื่อเดือนเมษายน 1995 ซ่ึงฮิลลารีปรารภวา เทาท่ี

เธอศึกษามา หญิงไทยระดับนําในวงการธุรกิจมีมากนาช่ืนชม ซ่ึงเธอหวังวาหญิงไทย

จะไดเขาสูวงการเมืองเพิ่มมากขึ้นเชนกัน และประเด็นเดียวกันน้ี ฮิลลารีไดนําไปกลาว

ในการประชุมเก่ียวกับสตรีท่ีกรุงปกก่ิง วา “Women’s right is human right” อันท่ีจริง 

แมในสหรัฐ ผูหญิงเพิ่งเร่ิมมีสิทธิออกเสียงเลอืกตั้งเมื่อเกือบ 100 ปเทาน้ันเอง” จะ
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ครบหน่ึงรอยปใน ค.ศ. 2020 และมารดาของฮิลลารีก็ไดยํ้าถึงความสาํคัญของสิทธิ

สตรีใหเธอซึมซับมาตั้งแตยังวัยรุน ดังท่ีขาพเจาไดกลาวถึงในฉบับท่ี 1 

 คําปราศรัยยอมรับผลเลือกตั้งท่ีเธอพลาดโอกาสท่ีจะเขารับตําแหนงผูนําสูงสุด

ของสหรัฐไมเพียงมีความหมายอันนาประทับใจผูฟงเปนจํานวนมากท้ังตอหนาและ

ทางโทรทัศนภายในและระหวางประเทศเทาน้ัน แตคนเปนจํานวนไมนอยตองหลั่ง

นํ้าตาท้ังในชวงกลางคนืหลังจากท่ีทราบผลและระหวางท่ีรับฟงฮิลลารี คลินตันในนคร

นิวยอรกและบรรดาผูท่ีสนับสนุนเธอท้ังสองฟากฝงของประเทศ เธอเร่ิมดวยคําพูดวา 

“I’m sorry” หลังจากน้ัน เธอไดกลาวอยางเปนทางการในการยอมรับความปราชัยและ

ความจําเปนท่ีจะตองรวมมือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญท่ีตองการ “a peaceful transfer of 

power” ดังน้ี: “Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him 

on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all 

Americans.Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind 

and a chance to lead.” ในอากัปกิริยาท่ีสํารวมและสมศักดิ์ศรี  เธอยอมรับวา น่ีมิใช

ผลลัพธท่ีเราตองการและทุมเทอยางหนักเพื่อใหไดมา ดวยเหตุน้ีจึงเสียใจท่ีเรามิได

ชนะการเลือกตั้งคร้ังน้ี ซ่ึงความพลาดหวังสรางความเจ็บปวดและจะรูสึกเชนน้ีไปอีก

นาน เธอกลาววา เธอทราบดีวาเรายังไมสามารถ “shattered that highest and hardest 

glass ceiling, but someday, someone will, and hopefully sooner than we might think 

right now. And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are 

valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to 

pursue and to achieve your own dreams.” 

 คําปราศรัยคร้ังน้ีมิไดสะทอนถึงความขมขื่นแมแตนอยและฟงดูคอนไปในทาง

พยายามใหแรงบันดาลใจแกผูท่ีสนับสนุนเธอถึงคุณธรรมในการทํางานเพื่อ

สาธารณประโยชน (virtues of public service) และการตอสูเพื่อใหบรรลุผลตามสิ่งท่ีเรา

เช่ือมั่น แตในขณะเดียวกันฮิลลารีก็เตือนใหนายทรัมปตระหนักถึงคานิยมแกนแทของ

ชาวอเมริกันซ่ึงคนจํานวนไมนอยเช่ือวานายทรัมปรังเกียจ โดยยกตัวอยางของ

ขอเสนอใหหามอิสลามกิชนเขาประเทศและวาทกรรมโจมตีนักหนังสือพิมพสตรีใน
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การรณรงคหาเสียง: “Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of 

power and we don’t just respect that, we cherish it. It also enshrines other things: 

the rule of law, the principle that we are equal in rights and dignity, freedom of 

worship and expression. We respect and cherish these values too and we must 

defend them.” 

 ไมนานหลังจากน้ัน ประธานาธิบดีโอบามา พรอมดวยรองประธานาธิบดีโจไบ

เดนไดปรากฏตัวท่ีแทนกลาวคําปราศรัยในสวนกุหลาบของทําเนียบขาว และกลาวคํา

ปราศรัยดวยนํ้าเสียงของการสานสามคัคีอยางชัดแจง โดยไดเชิญใหนายทรัมปและ

ภริยาไปพบกับเขาและมิเชลล โอบามาในวันท่ี 10 พฤศจิกายนเพื่อจะชวยใหผูไดรับ

เลือกเปนประธานาธิบดีคนใหมประสบความสําเร็จในการทําหนาท่ี โดยจะชวยใหการ

รับโอนอํานาจเปนไปไดอยางราบร่ืนและโดยสงบสันติ ท่ีจะทําเชนน้ีเพราะเมื่อเขาเอง

ไดรับตําแหนงคร้ังแรกในป ค.ศ. 2008 คณะของอดีตประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช 

จากพรรครีพับลิกันไดเตรียมการถายโอนอํานาจอยางดีเย่ียมและ gracious มากกับ

คณะของเขา เขาวาการคิดแตกตางกันระหวางเขากับ president-elect ในประเด็น

สลักสําคัญนานัปการ มิใชความลับ แตเขายึดหลักตามรัฐธรรมนูญท่ีบัดน้ีจะตองชวย

ใหทรัมปประสบความสําเร็จในการสรางความสามัคคีและการเปนผูนําของประเทศ วิถี

ของการเมืองไมเปนเสนตรง “We zig and zag and sometimes we move in ways that 

some people think is forward and others think is moving back, and that’s OK.” เขา

ปราศรัยตอไปวา “บางคร้ังน่ันเปนวิถีทางเปนไปของการเมือง เราพยายามอยางหนักท่ี

จะเชิญชวนใหประชาชนเห็นวาเราถูกตองและใหประชาชนออกเสียงเลือกตั้ง และแลว

เราเปนฝายแพ เราจึงเรียนรูจากความผิดพลาดของเรา เรามายอนคดิ เราเลียแผลของ

เรา แลวเราก็ปดเปาตัวเราใหพนจากมัน  โดยเรายอนกลับไปยังสนามแขง เพื่อสูอีก 

เราตองพยายามบากบั่นใหมากย่ิงขึ้นในคราวตอไป” โอบามากลาววาเขาตองการทําให

ดีไมนอยกวาผูดํารงตําแหนงกอนเขา ซ่ึงเปนสมาชิกพรรครีพับลิกัน ในการทําใหการ

ถายโอนอํานาจนุมนวลอยางมาก เพราะ “The presidency and the vice-presidency is 

bigger than any of us.” โอบามาปดทายคําปราศรัยดวยการแสดงความเขาใจวาทุกคน

ท่ีอยูในคณะเจาหนาท่ีของเขา ท้ังในระหวางท่ีเขาเปนวุฒิสมาชิกและเปน
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ประธานาธิบดี จะเสียใจ เพราะเปนธรรมดาท่ีจะรูสึกเชนน้ันเมื่อพายแพการเลือกตั้ง 

แตในวันตอไป “เราตองจําไวเสมอวา อันท่ีจริงแลว เราท้ังหลายอยูในทีมเดียวกัน 

คลายการรวมวงสกรัมในการแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลัย เรามิใชสมาชิกพรรคเดโม

แครตเหนือสิ่งอื่นใด เรามิใชสมาชิกพรรครีพับลิกันเหนือสิ่งอื่นใด เราเปนชาวอเมริกัน

เปนอันดับแรก เราเปนผูรักชาติเปนอันดับแรก We all want what’s best for this 

country. That’s what I heard in Mr. Trump’s remarks last night. That’s what I heard 

when I spoke to him directly. And I was heartened by that.” 

 การพบปะกันตัวตอตัวระหวางประธานาธิบดีโอบามากับนายโดนัลด ทรัมปใน

หอง Oval Office และเมลานีทรัมปกับมิเชลล โอบามาในหองรับแขกสวนตัวของสตรี

หมายเลข 1 มคีวามหมายมากกวาท่ีคาดกัน กอนหนาน้ันเขาใจวาจะเปนเพียงพิธีการ

เร่ิมตนของการเปลี่ยนผานจากรัฐบาลโอบามาไปสูรัฐบาลนายทรัมป ซ่ึงคงจะใชเวลา

ประมาณ 15 นาที แตปรากฏวาท้ังสองสนทนากันนานถึง 90 นาที เมื่อเสร็จสิ้นลง

ประธานาธิบดีแถลงสรุปการพบกันคร้ังแรกในชีวิตของแตละคน ซ่ึงเขารูสึกพอใจ และ

นายทรัมปไดกลาวช่ืนชมอัธยาศัยไมตรีของผูนําประเทศท่ีประมาณ 5 ปกอนหนาน้ัน 

เขาเองไดตั้งแงอยางมากในท่ีเกิดของโอบามา อันเปนขอหาท่ีหนักมาก เพราะเทากับ

กลาวหาวาโอบามาไมมสีิทธิเปนประธานาธิบดเีพราะมิไดเกิดในดินแดนสหรัฐ นําไปสู

การตั้งลัทธิ Birtherism ท่ีเขาเปนแกนนํา อีกขอกลาวหาหน่ึงไดแกการท่ีเขาหาวาโอ

บามาและฮิลลารีเปนผูจัดตั้งไอซิล ซ่ึงไมมีฐานขอมูลใด ๆ ท้ังสิ้น นับเปนตัวอยางหน่ึง

ของคํากลาวเท็จท่ีนิตยสาร The Economist เห็นวาเปนนิสัยประจําตัวของนายทรัมป 

ซ่ึงนิตยสารตั้งใหเปน Lord of the Lies   

 การติดตามการเปดเผยแนวคิดของทรัมป ท้ังจากปากของเขาเอง จากความใน

ทวีตในนามทรัมปและของผูใกลชิด ชวนใหขาพเจาคิดวาโอบามาไมเพียงแตพูด

กับทรัมปในเร่ืองความรวมมือกันในการชวยใหการถายโอนอํานาจเปนไปดวยความ

ราบร่ืนเทาน้ัน แตคงจะไดใชความสามารถในการสรรหาคําพูดมาหวานลอมใหทรัมป

เปลี่ยนและดัดแปลงวาระท่ีเขาตั้งใจจะดาํเนินการใน 100 วันแรกท่ีเขารับตําแหนงเพื่อ

ลบลางมรดกตกทอด (Legacy) ของโอบามา 
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 เร่ืองแรกไดแกโอบามาแครหรือหลักประกันสุขภาพถวนหนาในราคาท่ีไมเกิน

ความสามารถในการจาย (Affordable Care Act) ประเด็นน้ีนายทรัมปประกาศวา จะ

เปนเร่ืองแรก ๆ ท่ีเขาจะลงนามยกเลิก  เมือ่วนัถัดจากท่ีไดพบกับโอบามา เขาไดให

สัมภาษณบารบารา วอลเตอรสในรายการ 60 Minutes ดวยนํ้าเสียงท่ีออนกวาปกติวา 

มีหลายขอบท (provisions) ใน Affordable Care Act หรือท่ีเรียกกันวาโอบามาแครท่ีเขา

ชอบ เชนบทท่ีขยายขอบขายใหเด็กในครอบครัวของผูเอาประกันไดรับประโยชน

ตอเน่ืองไปจนโตและอกีบางบท ฉะน้ันแทนการยกเลิก (Repeal) ท้ังฉบับ ก็จะมีการ

แกไขเพิ่มเติม โดยท่ีประชาชนกลัววาทรัมปจะยกเลิกหลักประกัน ในวันท่ี 9 

พฤศจิกายน ประชาชนกวาเกาแสนคนไดทําประกันภายใตโอบามาแครในวันเดียว 

รวมเปนท้ังหมดกวา 20 ลานคนท่ีอยูภายใตการคุมครอง 

 อีกเร่ืองหน่ึงไดแกประเด็นคนเขาเมือง (Immigration) ซ่ึงโอบามาไดลงนามใน 

Executive Decree เพื่อใหเสรีขึ้นเพราะสภาขัดขวางการบัญญัติเปนกฏหมายตาม

กระบวนการธรรมดา แตทรัมปหาเสียงดวยการปองกันคนเขาเมือง ดวยการสราง 

“กําแพง” กับเม็กซิโก มีความยาวประมาณ 2,000 ไมล สูง 25 ฟุต โดยจะใหเม็กซิโก

จายเงินคากอสราง (ซ่ึงฝายเม็กซิโกไมเคยยินยอมจะจาย) จับคนเขาเมืองท่ีไมมี

เอกสารรับรองเพื่อขับออกไป หากมีเด็กท่ีไดสัญชาติอเมริกันเพราะการเกิดในดินแดน

สหรัฐ แตครอบครัวมิไดสัญชาต ิก็จะตองใหครอบครัวกลับออกไป และหามมิใหผูนับ

ถืออิสลามท่ีมาจากประเทศท่ียอมใหผูกอการรายสามารถพักพิงในประเทศเขาสหรัฐ 

สวนชาวมุสลิมจากท่ีอืน่ก็จะตองผานการตรวจสอบอยางสดุความเขมงวด (Extreme 

vetting) สําหรับกําแพง น้ัน เมื่อวันท่ี 11 พฤศจกิายน นายน้ิวท กิงกริตสงขอความ

ออนไลนวา ไมจําตองเรงรัด เพราะเปนเพียง campaign device และวาทกรรมท่ีจะหาม

ชนมุสลิมเขาประเทศ ไดหายไปจากหนาเว็บไซตของทรัมป ทาทีลาสุดยังไมชัดแจง 

 เก่ียวกับการประทวงท่ีนายทรัมปไดรับเลือกดวยคะแนนรวมนอยกวาฮิลลารี 

200,000 เสียง น้ัน ไดมตีิดตอกันเปนวันท่ี 5 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน ท่ัวประเทศ นาย

ทรัมปทวีตฉบับแรกวา “เขาไดรับความสําเร็จในการเลือกตั้งเขามา แตก็มีพวกชุมนุม

ประทวงอาชีพ (professional protestors) ซ่ึงไดรับการยุยงจากสื่อท้ังหลาย ไมแฟรอยาง
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มาก” อีกไมนานตอมา มีทวีตอีก ซ่ึงสะทอนความเขาใจและใชตําพูดในทางท่ีดี อันถือ

เปนวิวัฒนาการทางสรางสรรคขึ้นในเวลาอันสัน้ ผูสื่อขาวเห็นวา ควรขอโทรศัพท

ไอโฟนมาจากนายทรัมปเสีย เพื่อใหเลิกการแสดงปฏิกิริยาโดยฉับพลัน ซ่ึงจะสะทอน

ภาพลักษณในทางไมงามของนายทรัมป สวนนายทรัมปเองน้ัน กลาววาการทวีตท่ีผาน

มาทําใหผูนิยมเขาเพิ่มขึ้นถึงหน่ึงแสนคน ทําใหเขาชนะ ถึงกระน้ันเขาก็จะยับย้ัง 

(restrain) ตัวเองใหมากขึ้น แมเขาจะเช่ือวาสื่อสังคมเปนเคร่ืองมือท่ีชวยการรณรงค

ของเขามาก แตอยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น สุขุมขึน้ พรอมกับวุฒิ

ภาวะท่ีคูควรแกฐานะตาํแหนง และความจําเปนท่ีจะตองสมานความสามัคคีในชาติท่ี

แตกออกเปนสองเสี่ยงเชนทุกวันน้ี เร่ิมคอย ๆ ปรากฏขึ้นหลังจากการพูดคุยกับ

ประธานาธิบดีโอบามาถึง 90 นาที อันนาจะทําใหนายทรัมปเปลี่ยนแนวคิดมิใชนอย 

เพราะตัวเองคงจะเร่ิมรูสึกวาจะตองพยายามอยางมากใหเปนประธานาธิบดีโดย

แทจริง 

อยางไรก็ดี นิสัยและความเช่ืออันยากจะยอมรับไดท่ีครอบงําเขามานานปจะ

เปลี่ยนแปลงไปไดสักแคไหน คงจะตองเฝาตดิตามดูตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง เขาเอง

ไดกลาววา ชัยชนะในการเลือกตั้งท่ีเขาไดมา เทียบไดกับ “Brexit plus plus plus” และ

นายไนเจล ฟาราจ อดตีหัวหนาพรรค UKIP จากอังกฤษ ผูท่ียึดถือความคิดขวาจัดและ 

Populist ฝายขวา ซ่ึงใชความเท็จในการทําให Brexit ชนะในการลงประชามติเมือ่วันท่ี 

23 มิถุนายน ศกน้ี ไดเดินทางมาพบกับนายทรัมปอีกในชวงน้ี การช้ีนําในทางอันไมนา

สงเสริมอาจทําใหบรรดานักการเมืองขวาจัด เชน มารีน เลอ เปน ท่ีฝร่ังเศส นาย

เก๊ียรต วิลเดอร ในเนเธอรแลนด วิคเตอร ออรบานในฮังการี รวมกันสรางกระแส 

Rightist Populism ใหแผขจายไปในท่ีตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น อันเปนมโนคติ ท่ีอันตรายตอ

ผูท่ีหวงแหนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลท่ีนายเบรนดัน ค็อกซ สามีของโจ ค็อกซท่ีตองถูก

สังหารโดยฆาตกรขวาจัดท่ีนิยมแนวนาซีใหมและอปาเถด  

ในตอนตน ๆ ของรายงานฉบับท่ี 1 ขาพเจาไดใหเหตุผลท่ีทําใหจําตองทํา

รายงานและวิเคราะหการเลือกตั้งสหรัฐคร้ังน้ี วาไมวาผลจะเปนเชนไร ผูท่ีเช่ือและยึด

มั่นตามแนวคิดของนายทรัมป อาจจะสรางเหตุการณอันนาหวั่นเกรงขึ้นภายหลัง อัน
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เปนสภาวการณท่ีไมมีวนัสิ้นสุด เชนเหตุรายท่ีเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเรแกนและ

โฆษกทําเนียบขาว แมมูลเหตุจูงใจจะตางจากแนวคิดทางลบและขวาจัดเชนท่ี

แพรหลายในการรณรงคหาเสียงคราวน้ีก็ตาม ในคร้ังน้ี ใคร ๆ ก็ทราบวานายทรัมป

ชอบขมขูคน ตามรายงานขาวในวันน้ี ท่ี 13 พฤศจิกายน ผูไดรับเลือกเปน

ประธานาธิบดีไดทวีตขอความขมขูท้ังหนังสือพิมพนิวยอรกไทมสและวอชิงตันโพสต 

ถึงแมขาพเจาจะยอมรับวา สื่อท้ังหลายในสหรัฐมีความโนมเอียงทางเสรีนิยม 

(Liberalism) และทางฮิลลารี คลินตัน แตผูท่ีจะดํารงตําแหนงสูงสดุในประเทศ

ประชาธิปไตยเชนสหรัฐ ไมควรจะวางตัวกับสือ่เชนน้ัน นอกจากน้ี ยังปรากฏการฉีด

ลายกราฟตตี้ในทางเหยียดผิว และการเพิ่มขึ้นของ Hate crimes เหตุการณเหลาน้ีฟน

ความหวาดกลัวใหแกประชาชน  เพราะดูจะคลายกับอาชญากรรมของความเกลียดชัง

ท่ีเพิ่มขึ้นในชุมชนชาวโปแลนดในอังกฤษทันทีท่ี Brexit ชนะเสียงการลงประชามติเมื่อ

เดือนมิถุนายน ศกน้ี 

ชัยชนะของนายโดนัลด ทรัมปในประเทศท่ียอมรับกันวาเปนผูนําของโลกเสรี

นํามาซ่ึงความไมแนใจในหลายประเทศ แมประเทศสวนใหญจะไดแสดงความยินดีไป

ยังเขาโดยมารยาทก็ตาม  

เก่ียวกับเร่ืองน้ี ขาพเจาเห็นดวยกับสรุปภาพรวมท่ีกรมยุโรปจัดทําเปนขาว

สําคัญ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ท่ีวา—“ประเทศในยุโรปสวนใหญ (ยกเวนรัสเซีย) 

แสดงความหวงกังวลตอนโยบายของนาย Trump” โดยเฉพาะทาทีท่ีเปนปฏิปกษตอ

การคาเสรีมากขึ้น นโยบายดานพลังงาน (ทาทีของนายทรัมปยังไมชัดแจง เน่ืองจาก

เขาเนนทางถานหิน ยังมิไดกลาวถึงสถานะของเช้ือเพลิงจาก fossil และการขัดกัน

โดยตรงกับขอตกลง COP 21 และ COP 22 ท่ีหารือในทางปฏิบัติท่ีมาราเกช โมร็อกโก 

ตลอดจนขอตกลงเลิกใช CFC) และการปฏิบัติตอชนกลุมนอย)  

กรณีท่ีสําคัญตอความมัน่คงท้ังของอียูและสหรัฐไดแกความสัมพันธกับรัสเซีย 

โดยท่ีบัดน้ีไดรับการยืนยันแลวถึงการท่ีประธานาธิบดีปูตินมีสวนเก่ียวพันกับนาย

ทรัมป ท้ังในการ hack ขอมูลของคณะกรรมการพรรคเดโมแครต การสนับสนุนใหวิค

ก้ีลี๊กสงขอมูลท้ังจริงและไมจริงมาทําลายฮิลลารีและพรรคเดโมแครตในระหวางหา
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เสียง ในจังหวะการปลอยขาวท่ีเขาใจวารัสเซียกํากับ  เมื่อผานการเลือกตั้งไปแลว 

Think Thanks ในสหรัฐ ก็ถูก Hackers จากรัสเซียโจมตีประมาณ 5 แหง แตท่ีแนนอน

และนาหวงย่ิงไดแกการท่ี นาย Sergei Ryabkov รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ

ตางประเทศรัสเซียใหสัมภาษณวามีคณะติดตอกับทีมของนายทรัมปตลอดระยะการ

เลือกตั้ง ผูเช่ียวชาญในสหรัฐทราบวาบรรดา Rightist Populist ท้ังหลาย เชนนาย Nigel 

Farage  Marine Le Pen Victor Orban ตางมีความสัมพันธใกลชิดกับประธานาธิบดี

ปูตินท้ังน้ัน นัยยะของบทบาทตอไปของรัสเซียจึงนาหวงย่ิง ขาพเจาไดฟงคําสัมภาษณ

ของรองประธานสภาดมูาและนาย Peskov โฆษกของปูตินแลว พอทราบวา ความ

ประสงคของรัสเซียดูจะไดแกการใหตางประเทศยอมรับวา ไครเมีย (ซ่ึงปูตินสั่งใหยึด) 

เปนดินแดนของรัสเซีย หากสหรัฐผอนคลายมาตรการแซงคช่ัน อียูก็จะยกเลืกใน

วันรุงขึ้นทันที เพราะมาตรการดังกลาวมีผลทางลบตอการเศรษฐกิจของอียูดวย รัสเซีย

อยากใหสหรัฐถอนทหารท่ีสงไปชวยโปแลนดเสียกับกลาวหาวา สหรัฐมีฐานทัพอยูกวา 

800 แหงในโลกน้ี สหรัฐควรรวมมือกันในการตอตานกลุมกอการรายในซีเรียและอิรัก 

(ซ่ึงเทากับชวยซีเรียภายใตอาสสาดดวย) อันซับซอนเกินกวาท่ีนายทรัมปจะทราบถึง 

(แตบัดน้ี เร่ิมไดรับการบรรยายสถานการณและขาวกรองลับย่ิงหรือท่ีเรียกกันวา 

Crown Jewel เชนเดียวกับท่ีประธานาธิบดีโอบามาไดรับแลว คงจะทําใหเขาเขา

ใจความเปนไปในโลกมากขึ้น) 

นาง Fredericka Mogherini ผูทําหนาท่ีหัวหนาดานการตางประเทศของอียู 

พยายามปดเปาความหวงกังวลในชัยชนะของนายทรัมป โดยกลาววาวาทกรรม

ระหวางหาเสียงกับเมื่อไดรับชัยชนะแลวมักจะ กําหนดทาทีใหมโดยอาจไดรับขาวและ

ขอมูล อันทําใหมีความเขาใจดีขึ้น  เมื่อถูกถามวา กรณี Nuclear Deal กับอิหราน น้ัน 

นายทรัมปเห็นวาเปนความตกลงท่ีเลวท่ีสุด เพราะจะทําใหอิหรานผลิตอาวุธนิวเคลียร

ไดอยางงายดาย ดวยเหตุน้ี นายทรัมปจึงจะยกเลิกเสียในโอกาสแรก นางโมเกรินีตอบ

วา ความตกลงดังกลาวมิใชเปนระหวางอิหรานกับสหรัฐ แตเปนความตกลงพหุภาค ีซ่ึง

มีสมาชิกถาวรท้ังหาในคณะมนตรีความมั่นคงบวกอียูกับอิหรานเปนภาคี สวนเงินท่ี

อิหรานไดจากการยกเลิกแซงคช่ัน น้ัน เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขของแซงคช่ันไดรับ

การปฏิบัติตามแลว อียู ไดรับประโยชนเพราะสามารถดาํเนินการคากับอิหรานได แต
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สหรัฐยังคงแซงคช่ันบางอยางไวในช้ันแรกจึงไมอาจคาขายสินคาบางอยางกับอิหราน

ได แตตอไปก็คงไดรับประโยชน นอกจากน้ี สหประชาชาติยังรับรองความตกลงน้ีดวย 

สวนนายเจ็น สโตลเต็นเบอรก เลขาธิการองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลน

ติคเหนือ น้ัน ไดเตือนใหหลีกเลี่ยงการกลาวถึงปญหาใด ๆ ในความเปนหุนสวน

ระหวางยุโรปกับสหรัฐซ่ึงมิไดมี เพราะจะกระทบความมั่นคงของสมัพันธมิตรนาโต

ตอไป ในระยะใกลเคียงกันมีขาววา เรือรบของรัสเซียไดกันใหเรือดํานํ้าของ

เนเธอรแลนดเคลื่อนลาํออกหางจากซีเรียในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซ่ึงท่ีจริงอยูในเขต

ปองกันของนาโต 

การท่ีประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกีไดโทรศัพทไปแสดงความยินดีกับนาย

ทรัมป และไดขอความรวมมือในการสงปรมาจารยกูเลน ซ่ึงผูนําตุรกีกลาวหาวาเปนผู

ชักนําใหเกิดความพยายามกอรัฐประหารในตุรกี แตประสบความลมเหลว จึงขอให

สหรัฐสงเขาในฐานะผูรายขามแดนเพื่อรับการลงโทษในตุรกี น้ัน ตั้งแตตน สหรัฐขอ

หลักฐานขอหาและความมีสวนในความผิดเพือ่การพิจารณาโดยขั้นตอนทางตุลาการ 

เขาใจวายังอยูในขั้นของการพิจารณาทางยุติธรรม ไมแตเทาน้ัน นายเออรโดวันได

เรียกรองมิใหสหรัฐรวมมือกับชาวเคิรด ซ่ึงรวมกับกองกําลังผสมท่ีสหรัฐสนับสนุนใน

การยึดคืนเมืองโมซูลในอิรักและเมืองรัคกาในซีเรีย เพราะนายเออรโดวันเห็นวา พวก

เคิรดเปนขบวนการกอการรายในสายตาของตรุกี แตสหรัฐเห็นวา ปฏิบัติการท้ังสอง

แหงจะเปนการทําลายลางท่ีมั่นสุดทายของไอซิล ซ่ึงตามรายงานลาสดุ คืบหนาไปไดด ี

โดยในโมซูล น้ัน สูรบกันในตัวเมืองแบบ Urban warfare แลว โดยชวยใหชาวอิรักกวา

หน่ึงหมื่นครอบครัวลี้ภัยออกมายังคายแรกรับท่ีสหประชาชาติไดใหการบรรเทาทุกข

อยู อันเปนภาระมิใชนอย เพราะมีทุนไมเพียงพอ แตรัคกา น้ัน ยังอยูในขั้นแรกของ

การบุกโจมตี โดย Syrian Democratic Forces กับทหารชาวเคิรด ท้ังสองสนามรบ 

หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐไดให Advise และ Assist ในภาคพื้นดิน และกําลัง

ทางอากาศของสหรัฐ องักฤษ ฝร่ังเศส เบลเย่ียม และเคร่ืองบินรบของพันธมิตร

ตอตานไอซิล/แดชโจมตีท้ิงระเบิดประสานกับปฏิบัติการภาคพื้นดิน 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤศจิกายน 2559 ฉบับท่ี 3 

 เร่ืองราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนท่ี 45 ยังมีเพ่ิมเติมอีก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นัยยะท่ีจะมีตอการจัดระเบียบหรือครรลองของโลก ซ่ึงในขณะท่ีกําลังจัดทํารายงานฉบับน้ีก็ยัง
มีความเคลื่อนไหวอยู อันไดแกการเดินทางเยือนภาคพ้ืนยุโรปของประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
ซ่ึงเม่ือวันท่ี 15-16 พฤศจิกายน ศกน้ี ไดไปเยือนกรีซ ตนกําเนิดของลัทธิประชาธิปไตย และ
ขณะน้ีไดเดินทางไปถึงกรุงเบอรลินแลว ซ่ึงนอกจากจะหารือกับแองเกลา แมรเคิ่ล 
นายกรัฐมนตรีเยอรมันแลวในฐานะท่ีผูท่ีสนใจแกนสารของการเมืองระหวางประเทศยอมรับวา
จะเปนผูนําของโลกตะวันตกท่ีมีวุฒิภาวะสูงและประสบการณดานความม่ันคงซ่ึงเช่ือถือได
ตอไป บรรดาผูนําของยุโรปอีกหลายคนก็จะไปรวมการพบปะดวย  เชน   ประธานาธิบดี ฟรอง
ซัวส ออลลองด แหงฝร่ังเศส นายมัตเตโอ เรนซ่ี นายกรัฐมนตรีอิตาลี และนายกรัฐมนตรีเธรีส
ซา เมยแหงสหราชอาณาจักร ซ่ึงหลังจากน้ัน โอบามาจะเดินทางตอไปยังประเทศเปรู ในละติน
อเมริกา เพ่ือการประชุมสุดยอดของเอเปค อันจะเปนโอกาสใหไดหารือขอราชการกับผูนําญ่ีปุน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซีย ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะเปนการทําหนาท่ีผูนําสหรัฐรอบสุดทาย 
แมวาในยุโรป น้ัน โอบามาไดไปพบปะหารือ “รอบสุดทาย” มาแลว เม่ือกอนการลงประชามติ
ในสหราชอาณาจักรในประเด็น Brexit แตท่ีจําตองไปอีกเพราะการท่ีนายโดนัลด ทรัมปไดชนะ
การเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสหรัฐในตนปหนา ซ่ึงสรางความหวงกังวลใหแกพันธมิตร
ตะวันตกอยางมาก เน่ืองจากเปนผูขาดประสบการณดานความม่ันคงระหวางประเทศและดูจะ
มีแนวคิดท่ีทําใหโลกตะวันตกหวั่นวิตก  

 ในช้ันน้ี ขอนําเสนอเกล็ดนาสนใจซ่ึงผูอานอาจจะรวมรับทราบไว เพราะเกี่ยวกับนาย
โดนัลด ทรัมปในอีกมุมมองหน่ึง  

 เร่ืองแรกไดรับการกลาวถึงในรายงานเดือนน้ี ฉบับท่ี 1 เกี่ยวกับความสามารถพิเศษท่ี
นายโดนัลด ทรัมปไดประสบความสําเร็จอยางมากในการเปลี่ยนยุคแหงความสัตยจริงเปนยุค
แหงความเท็จอยางเบ็ดเสร็จตลอดปกวาของการหาเสียงและการเลือกตั้ง จนไดรับการแตงตั้ง
โดยนิตยสาร The Economist เปน Lord of the Lies ในฉบับกลางเดือนกันยายน ซ่ึงข้ึน
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หนาปกวา Art of the Lie และ Post-truth politics in the age of social media  รายละเอียดมี
ปรากฏในบทนําของนิตยสารและบทความขนาดยาวพอสมควร ขาพเจาเห็นดวยกับตัวอยาง
และเหตุผลประกอบ ท่ีนึกไมถึงไดแกประกาศของ Oxford Dictionary ในวันน้ี ท่ี 16 
พฤศจิกายน 2016 ใหคํา Post-truth เปน Word of the year. อันท่ีจริง การกลาวเท็จเชนนาย
ทรัมป เปนนิสัยท่ีระบาดไปสูผูสนับสนุนเปนจํานวนไมนอย และหลายคนท่ีประธานาธิบดีผู
ไดรับเลือกไดเลือกสรรเขารวมทีมทําเนียบขาวก็มีแนวคิดไมตางกัน  

 การกลาวเท็จและการแพรความกลัวเปนพฤติกรรมนาหวงกังวลยิ่ง เพราะเปนวาทกรรม
ของพวกขวาจัดท่ีกําลังพยายามจะเขารวบอํานาจรัฐผานการเลือกตั้ง อันคลายกับวิธีการของ
ฟาสซิสตในอิตาลีและนาซีในเยอรมนีในระยะกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในรอบปท่ีผานมา 
กระแส Rightist Populism ไดรับแรงกระตุนจากพวกหัวรุนแรงในประเทศตาง ๆ จนทําให
ขาหลวงใหญวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติตองกลาวเตือนในโอกาสตาง ๆ ดังเชนท่ี
ขาพเจารายงานถึงมากอนแลวในบริบทของการ Demarche ท่ีรัสเซียสั่งการใหเอกอัครราชทูตฯ
ผูแทนถาวร Vitaly Churgin ไปดําเนินการกับ Zeid Ra’ad Al Hussein วากระทําการเกิน
ขอบขายของอาณัติในฐานะขาหลวงใหญวาดวยสิทธิมนุษยชน ตามรายงานออนไลนจาก The 

Independent ของอังกฤษลงวันท่ี 6 กันยายน 2016 ปรากฏหัวขาววา UN’s human rights 

chief compares ‘demagogues’ Donald Trump, Nigel Farage and Geert Wilders to Isis 

และวา Zeid Ra’ad Al Hussein calls for action to stop ‘lies and half-truths, 
manipulations and [the] peddling of fear’ นายไนเจล ฟาราจ ไดพยายามนําแนวคิดราย
กาจของเขาไปแพรในการชุมนุมหาเสียงของนายทรัมปท่ีเมือง Jackson  มลรัฐ Mississippi 

ทามกลางผูสนับสนุนประมาณ 15,000 คนเม่ือกลางปน้ีและไปพบกับนายทรัมปท่ีนครนิวยอรก
อีกเม่ือเขาไดชัยชนะ จนปรากฏเปนขาววา เขาจะเปนสะพานเช่ือมระหวางนายทรัมปกับ
นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ถึงข้ันมีขาววาเขาเองคงจะไดเปนเอกอัครราชทูตอังกฤษ ณ กรุง
วอชิงตัน อันมิใชความจริง เพราะ “โฆษกหญิง” ของนายกรัฐมนตรีเมยไดแถลงวา 
นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ไดโทรศัพทแสดงความยินดีกับนายทรัมปและเขาไดเชิญเมยไปยัง
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กรุงวอชิงตันในโอกาสแรก ตนปหนา นายกรัฐมนตรีเมยไมจําตองมี “คนท่ีสาม” ในการดําเนิน
ความสัมพันธกับผูนําสหรัฐ   

 อีกเกล็ดหน่ึงไดแกคําทํานายของนักประวัติศาสตรในนามวา ศาสตราจารย Allan 

Lichtman แหงมหาวิทยาลัยอเมริกันท่ีกรุงวอชิงตัน ซ่ึงทํานายผูท่ีจะมาเปนประธานาธิบดีถูกมา  
9คนท่ีผานมา รวมท้ังนายทรัมปดวย แตรายหลังน้ีเขาทํานายวา พิจารณาจากกรณีของ Paula 

Jones ซ่ึงมีขอหาตอบิลล คลินตันจนทําใหตองเขาสูกระบวนการ Impeachment ในวาระท่ีสอง 
แมจะไมถูกปลดในบั้นปลาย นายทรัมปก็จะถูก Impeachment เชนกัน เน่ืองจากนายทรัมปได
ใชกลวิธีหลีกเลี่ยงกฎหมายมาตลอด (Playing fast and loose with the law)  รวมท้ังการท่ีเขา
ไมยินยอมใหนําธุรกิจสวนตัวของเขาเขาสู Blind Trust ท้ัง ๆ ท่ีธุรกิจของนายทรัมปกระจายไป
ท่ัวโลก บางกิจการอาจจะเปนการรวมทุนกับรัฐตางชาติ ซ่ึงถึงแมเขาจะมอบใหลูกสาวเขาดูแล 
ก็ยังสุมเสี่ยงตอกรณี “ผลประโยชนขัดกัน” เพราะเขาใหครอบครัวเขามามีสวนตลอดการหา
เสียง ในชวงของการถายโอนอํานาจ ความเปนไปไดท่ีเขาจะใหลูกเขยเขามาทําหนาท่ีท่ีปรึกษา
หรือมีบทบาทในทําเนียบขาวดังท่ีเขาทํามาตลอด จนมีขาววา เขาจะขอ Security clearance   

ใหครอบครัวอันกําลังสรางความหนักใจใหแกฝายท่ีเกี่ยวของมาก เน่ืองจากการหามรับ
ของขวัญและประโยชนตอบแทนจากตางชาติน้ี รัฐธรรมนูญสหรัฐไดกําหนดไวในบท 
Emoluments clause อันมีมาตั้งแตเกากอน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 4 (ใน
พระราชสาสนฯ ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 1861) ทรงทราบระบบเปนอยางดี และ
ประธานาธิบดีลินคอลน (ในสารกราบบังคมทูลตอบฯ ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 1862) ได
กลาวถึงความเขาพระทัยดังกลาวในกรณีท่ีทรงมีพระราชดําริจะพระราชทานชางเพ่ือใชในการ
ขนสงสินคาในสหรัฐ 

นอกจากน้ันยังมีคดีท่ีอาจจะมีผูใดผูหน่ึงหรือหลายคนตั้งขอหา เชนกรณีเกี่ยวกับผูหญิง
หลายคนท่ีดังข้ึนมาในระหวางหาเสียง และคดีฉอโกงเกี่ยวกับ Trump University ท่ียังไมจบอีก 
เวนแตจะมีการตกลงกันยอมชดใชคาเสียหายเพราะมีผูไดรับผลกระทบอยูถงึประมาณ 6 พัน
คน  (ตอมาในวันท่ี 19 พฤศจิกายน ศกน้ีมีขาววาฝายทนายความนายทรัมปไดตกลงกับผูฟอง
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ศาลยอมความไป 3 คดี แตไมปรากฏชัดวานายทรัมปกระทําการผิดกฎหมายหรือไม โดยจาย
คาเสียหายให 25 ลานเหรียญ แตผูไดรับความเสียหายอีกหลายรายอาจจะเรียกรองเพ่ิมข้ึนก็
ได)  อันมิใชเร่ืองลึกลับตอคนภายนอกและบรรดาสื่อท้ังหลาย รวมท้ัง Megyn Kelly จาก Fox 

news ท่ีถูกนายทรัมปลวงเกินดวยคําพูดอันกระทบถึงสตรีเพศไปท่ัว การขูคุกคามใหคนตาง ๆ 
เกิดความกลัวคงจะไมทําใหผูท่ีถูกลวงละเมิดท้ังหมดยอมทนไปไดนาน ในเม่ือคนท่ีมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมต่ําเชนนายทรัมปจะมาเปนผูนําสูงสุดของประเทศ ไมแตเทาน้ัน ใน Trump 

Tower ก็เปนท่ีตั้งของธนาคารแหงชาติจีนซ่ึงทําธุรกิจกับกิจการในครอบครองของนายทรัมป
ดวย จะมากนอยเทาใด น้ัน ไมอาจจะทราบไดในช้ันน้ี และโรงแรมช้ันหรูใกลทําเนียบขาวในกรุง
วอชิงตัน ซ่ึงเพ่ิงมีพิธีเปดไปเม่ือกอนวันเลือกตั้งไมกี่วัน อันเคยเปนท่ีตั้งการไปรษณีย ก็มีช่ือนาย
ทรัมปเปนผูเชาจาก General Services Administration อันเปนหนวยงานของรัฐบาลกลาง ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาสูงสุดไดแกประธานาธิบดี หากจะมีการตอรองกันในเร่ืองคาเชาก็จะเปนนาย
ทรัมปตอรองกับตัวเอง สวนปญหาในระหวางหาเสียงท่ีวา นายทรัมปมิไดจายภาษีเงินไดสวน
บุคคลมาหลายป และเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนแรกท่ีไมยอมเปดเผย 

Income Tax Return โดยอางผิด ๆ วา Internal Revenue Service หรือ IRS ยังตรวจบัญชี 
(Audit) เขาไมเสร็จ ซ่ึง IRS ยืนยันมาหลายคร้ังแลววาไมเกี่ยวกัน อันหมายความวา นายทรัมป
สามารถเปดเผยได การไมจายภาษีน้ีเปนกับดักท่ีชวยใหสามารถจับหัวหนามาเฟยลือช่ือ คือ 
อัล คาโปเน มาเขาคุกไดในทศวรรษท่ี 1930 หลังจากท่ีเอฟบีไอพยายามหาหลักฐานอ่ืน ๆ มา
เพ่ือดําเนินคดีอยูนาน ตามรายงานเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน นายทรัมปมีธุรกิจอยูอยางนอย 
150 บริษัท ในประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา 25 ประเทศ รวมท้ังการขายแบรนด Trump ดวย 
โอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชนขัดกันมีอยูมาก แตนายทรัมปกลับแสดงวา เร่ืองน้ีไมเปนปญหาใด 
ๆ สําหรับเขา เพราะในฐานะรัฐประมุข “กฎหมายยอมอยูขางเขาเสมอ” เขาจึงโออวดวา เขา
สามารถดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของเขาได perfectly และในขณะเดียวกันก็จะดําเนินการใน
สวนของประเทศได perfectly เชนกัน 
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การประทวงนายทรัมปท่ีเร่ิมมีมาหลายวันแลวยังไมยุติลง เม่ือคืนวันศุกร ท่ี 18 
พฤศจิกายน กลุมคนท่ีประทวงหนา Trump Tower บนถนน Fifth Avenue กลางนครนิวยอรก
อันเปนศูนยกลางของยานธุรกิจและหางสรรพสินคาช้ันนํา มีผลกระทบตอผูจะไปซ้ือของมาก 
ท้ัง ๆ ท่ีระยะน้ีเปนฤดูกาลของการซ้ือของขวัญ ตํารวจไดปดถนนสายหลักน้ีบางชวงและไดตั้ง
แผงกันคนเขาไวหลายแหงเพราะมีคนเขาออกเปนประจําในชวงท่ีคณะดําเนินการถายโอน
อํานาจปฏิบัติการอยูในอาคารดังกลาว รวมท้ังการมาเยือนของนายชินโสะ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายนดวย ซ่ึงในวาระน้ัน สื่อท่ีตอไปจะ
ประจําทําเนียบขาวมิไดรับอนุญาตใหทําขาว ทําใหตองอาศัยขาวจากสื่อของญ่ีปุน แตอิวานกา 
ทรัมป ลูกสาวของนายทรัมปไดเขารวมดวย ตอมาเม่ือคืนวันศุกร ท่ี 18 พฤศจิกายน นายไมค 
เพนส ผูไดรับเลือกเปนรองประธานาธิบดี ของนายทรัมป และคณะไดไปชมละคร (เขาใจวาท่ี) 
บรอดเวยเร่ือง Hamilton เม่ือเขาไปในโรง ผูชมไดโหประทวงกันลั่น และเม่ือเสร็จการแสดง  ผู
แสดงท้ังชุดไดออกมายืนบนเวทีและผูแสดงชายแอฟริกัน-อเมริกันไดกลาวถึงความสําคัญของ
การยอมรับความหลากหลายอันสะทอนเอกลักษณของชาติและคานิยมโดยแทของชาวอเมริกัน  
ขณะท่ีนักแสดงกลาว นายเพนสและคณะไดเดินออกจากโรงแสดงแลว แตท้ังคณะไดยินคํา
กลาว เร่ืองน้ีไดปรากฏเปนขาวไปท่ัวท้ังโดยโทรทัศนระหวางประเทศดวย ตลอดจนทวิตเตอร
ของนายโดนัลด ทรัมปซ่ึงตอวาคณะผูแสดงวา  “หยาบคายมาก ขออภัยเสีย” อันท่ีจริง ขาพเจา
ไมไดยินคํากลาวของคณะผูแสดงวา ใชถอยคําหยาบคายแตประการใด ประสบการณคร้ังน้ีดู
จะแสดงวา นายทรัมปยังขาดความอดกลั้นและอดทนในฐานะตําแหนงท่ีเขาจะปฏิญาณตนเขา
เปนในวันท่ี 20 มกราคม ศกหนา และถาจะพิจารณาผูท่ีเขาไดรับเขามารวมคณะรัฐบาลและ
ระดับสูงในทําเนียบขาวจนถึงวันน้ี ยังไมแสดงถึง Diversity ท่ีนาจะไดรับการคัดสรรมาบาง ซ่ึง
ขาพเจาจะกลาวถึงคนตาง ๆ ตอไป เม่ือมีการยืนยันอยางแนนอนแลว 

ในรายงานฉบับท่ี 2 ขาพเจาไดวิเคราะหทาทีของนายทรัมปกอนหนาและภายหลังจากท่ี
ไดพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาใน Oval office ท่ีทําเนียบขาวเปนเวลา 90 นาทีแลว 
หลังจากน้ัน ประธานาธิบดีโอบามาก็ไดเดินทางไปยังกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ กอนออก
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เดินทางโอบามาไดใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนถึงวัตถุประสงคในการไปยุโรป  อันไดแกการเนน
ย้ําความจําเปนอยางยิ่งยวดท่ีจะธํารงรักษาสัมพันธภาพทรานแอตแลนติค ซ่ึงคงจะพยายามสื่อ
ความหมายใหนายทรัมปรับทราบไวดวย เพราะโอบามาคงจะใชวิธีเชิง Tutorial ฝกปรือนาย
ทรัมปไปในตัว ซ่ึงเขาทราบดีวาจากการท่ีเขาไดรับฟงโอบามาบรรยายในการพบปะกันคร้ังแรก 
นายทรัมปเพ่ิงรูสึกถึงความใหญหลวงของความรับผิดชอบท่ีเขาจะตองรับชวงในไมชา โดย
ทราบวานายทรัมปรูสึก Overwhelmed อยางมาก กลาวเชิงเปรียบเทียบ นายทรัมป คงจะ
รูสึกตัวลีบเล็กลงอยางมากเม่ือซึมซับทุกสิ่งท่ีโอบามากลาวถึง 

ตามการคาดเดาของขาพเจา โอบามาทราบดีวานายทรัมปออนดอยหลายอยางใน
ระดับท่ีผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของประเทศผูนําแหงโลกควรเขาใจ   ความรูความเขาใจ
ในคานิยมของชาติท่ีมีประวัติศาสตรมากวา 240 ปเชนสหรัฐเปนขอหน่ึง    อีกขอหน่ึงไดแก
ความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนวิวัฒนาการท่ีผานมาแตโบราณกาล   โดยเร่ิมมา
จากปญญาของนักปราชญชาวกรีกแตเกากอน และความไมสมบูรณครบ 100 เปอรเซ็นต ของ
ระบอบน้ี ซ่ึงเปนท่ียอมรับได เม่ือเทียบกับระบอบอ่ืน ๆ โดยไดยอนกลาวถึงคําพูดของเซอร วินส
ตัน เชอรชิลลท่ีวา ระบอบน้ีเลวรายนอยกวาบรรดาระบบการปกครองอ่ืนในยุโรปซ่ึงลิดรอนสิทธิ
ปวงชน  ตลอดจนความหมายและคุณคาของประชาชน (Citizenship) ประธานาธิบดีโอบามา
พยายามกลาวถึงประเด็นและเร่ืองเหลาน้ี โดยกลาวเปนคําปราศรัยตอผูฟงหลากหลายใน
หอประชุมกลางกรุงเอเธนส เพ่ือใหเห็นวา การปกปกษรักษาสิทธิเสรีภาพของปวงชน น้ัน เปน
ปจจัยสําคัญอันสงเสริมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดังสะทอนในปฏิญญาประกาศเอกราช
ของสหรัฐท่ีมีความตอนหน่ึงวา มนุษยไดรับการสรางสรรคข้ึนมาดวยความเทาเทียมกันและมี
สิทธิในการดํารงชีพ  เสรีภาพและการแสวงหาความสุข โดยท่ีทราบดีวา นายทรัมปมีความโนม
เอียงท่ีจะร้ือความตกลงปารีสวาดวยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือCOP 21 
ประธานาธิบดีโอบามาไดโยงระบอบประชาธิปไตยเขากับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอัน
เปนรูปธรรมท่ีไมอาจจะปฏิเสธได เพราะวิทยาศาสตรไดชวยใหสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงท่ีทําใหโลกรอน ปรากฏการณน้ีมิใชของหลอกลวง หากไมดําเนินการตามท่ีตกลง
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กันแลว  ท่ัวโลก ก็จะเผชิญวินาศภัยท่ีจะคุกคามคนนับพันลาน (ขอน้ีเปนอีกประการหน่ึงท่ีจะ
เตือนภัยไปยังนายทรัมปท่ีกลาวหาบอยคร้ังวา ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเปนการ
หลอกลวงของจีน (Chinese Hoax) ท่ีจะทําลายลางอุตสาหกรรมของสหรัฐ) 

ในการกลาวสั้น ๆ และใหสัมภาษณรวมกับนายอเล็กซิส ซิปรัส นายกรัฐมนตรีแหงกรีซ 
โอบามาเห็นใจท่ีกรีซตองผานวิกฤตเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ซ่ึงเขาไดชวยเกื้อหนุนและ
จะแนะนําแกบรรดาประเทศเจาหน้ีท้ังหลายวา การรัดเข็มขัดมิใชเปนยุทธศาสตรหรือ austerity 

is not a strategy  สิ่งท่ีจําเปนไดแกการผอนภาระหน้ีโดยใหการบริหารหน้ีเปนไปดวยความ
ยั่งยืน และการชวยใหกรีซสามารถปรับโครงสรางและปฏิรูประบบบางอยาง กรีซไดประสบ
ความกาวหนามาบางแลว จนสามารถรับภาระในการดูแลผูอพยพตามสวนท่ีสหภาพยุโรป
กําหนดไดตลอดมา กรีซเปนประเทศภาคีนาโตหน่ึงในหาประเทศท่ีชวยรับภาระทางการเงินรอย
ละ 2 ของจีดีพี ในสวนท่ีเกี่ยวกับปญหาไซปรัส น้ัน ท้ังสองฝายจะตองรวมมือกันแกปญหาให
สามารถอยูรวมกันได โดยท้ังกรีซและตุรกีตองสงเสริมการแกปญหารวมกันโดยไมสงกําลังเขา
ไปแทรกแซง 

ท่ีกรุงเบอรลินหลังจากน้ัน ประธานาธิบดีโอบามาไดพบกับนางแองเกลา แมรเคิ่ล 
นายกรัฐมนตรีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ผูนํายุโรปท่ีเขาท้ังเช่ือม่ันและนับถือ โดยเคยช่ืนชม
วาแมรเคิ่ลไดใชความเมตตาอยางสูงในการตอนรับผูอพยพลี้ภัยท่ีหลั่งไหลเขามายังยุโรปอยาง
มากในชวงเวลาอันสั้น ท้ัง ๆ ท่ีการตัดสินใจดังกลาวทําใหเธอเสียคะแนนนิยมทางการเมืองไป
ไมนอย ในทัศนะของโอบามา เธอจะคงอยูในฝายถูกตองของประวัติศาสตร (On the right side 

of history) 

{ขณะกําลังพิมพรายงานน้ีอยูเม่ือเวลา 19.05 น. วันอาทิตย ท่ี 20 พฤศจิกายน ตาม
เวลาในกรุงเบอรลิน แองเกลา แมรเคิ่ลไดประกาศจะสมัครเขาแขงขันในการเลือกตั้งท่ัวไปใน 
ค.ศ. 2017 และจะแขงขันเปนนายกรัฐมนตรีสมัยท่ี 4 ดวย อันจะเปนการตอบแทนตอสังคม แม
จะทราบวาจะไดรับการตอตานอยางมากจากฝายขวาและฝายซาย แมรเคิ่ลปรารถนาท่ีจะ
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สงเสริมแนวทาง Liberal Democracy ตอไป เพราะบัดน้ีมีกระแสท่ีจะนําพาสังคมไปอีกทิศทาง
หน่ึง และยังมีกรณี Brexit ของสหราชอาณาจักรกับการเปลี่ยนแปลงในระดับผูนําในสหรัฐอีก
ดวย  ระหวางท่ีใหสัมภาษณท่ีกรุงเบอรลิน ประธานาธิบดีโอบามาไดกลาววา โดยมารยาท เขา
ไมควรใหความเห็นทางการเมืองภายใน แตก็อยากแสดงความหวังวา “แองเกลาจะตัดสินใจใน
ไมชาวาจะเขามาเปนผูนําอีก”] 

การไปยังกรุงเบอรลินคร้ังน้ีสําคัญยิ่งกวาท่ีคนสวนมากจะยอมรับ เพราะการเขามาเปน
ประธานาธิบดีของนายทรัมปมีผลกระทบความเช่ือม่ันในบทบาทและอํานาจช้ันนําของสหรัฐใน
ระบบความม่ันคงและสัมพันธภาพขามแอตแลนติคในกรอบสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ
อยางแนนอน นอกจากน้ัน ชัยชนะของแนวคิดคอนไปทางขวาจัดของนายทรัมปและทีม
ทําเนียบขาวเทาท่ีพอทราบในช้ันน้ี ไดถูกกระแสทํานองเดียวกันท่ีกําลังระบาดไปในยุโรป แผ
กระจายไปในวงการเมืองของประเทศตาง ๆ โดยมารีน เลอ เปน หัวหนาพรรคฝายขวาใน
ฝร่ังเศสท่ีถือวา ชัยชนะของนายทรัมปเปนการสรางโลกใหม อันจะเปนแรงหนุนเน่ืองให พรรค
แนวหนารวมแหงชาติ (National Front) ของเขาไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งฝร่ังเศสในอีก
ประมาณ 6 เดือนขางหนา อันเปนเร่ืองยากท่ีจะปกปอง แตจําเปนท่ีจะตองสรางแนวรวมเพ่ือ
สวนกระแส เพราะพรรคอนุรักษนิยมในฝร่ังเศสก็กําลังผันผวน โดยการแขงขันรอบแรกเม่ือวันท่ี 
20 พฤศจิกายน ปรากฏวานาย Sarkozy อดีตประธานาธิบดีตกรอบไป และผูไดคะแนนนําสอง
คนคือนาย Francois Fillon กับนาย Alain Juppe อดีตนายกรัฐมนตรี จะตองไปแขงกันในรอบ
ท่ี 2    สําหรับการผอนคลายความกังวลในผลทางลบของกระแสโลกาภิวัตน และการตอตาน
การคาเสรีระหวางประเทศ น้ัน ประธานาธิบดีโอบามาไดปรารภไวบางแลวในระหวางการเยือน
กรุงเอเธนสดวยการกลาวถึง ความจําเปนท่ีจะตองปรับกระแสโลกาภิวัตน (Course 

correction) ใหยังประโยชนโดยท่ัวถึง เน่ืองจากท่ีผานมา ประชาชนจํานวนมากมิไดรวมรับ
ผลไดของกระแสดังกลาว  ท้ังในสังคมพัฒนาแลว และสังคมกําลังพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
แตการใหอรรถาธิบายในรายละเอียดคงจะเปนในระหวางการประชุมระดับผูนําของเอเปค ซ่ึง
จะมีข้ึน ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ถัดจากการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีโอบามา 
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เพ่ือมิใหรายงานเดือนน้ียาวเกินไป จึงขอสรุปประเด็นสําคัญท่ีประธานาธิบดีโอบามา
นําไปใชเพ่ือมิใหผูนําชาวยุโรปหวั่นวิตกกับนัยยะท่ีแนวนโยบายของนายทรัมปจะมีตอ
สัมพันธภาพขามแอตแลนติค ซ่ึงจะมีบางสวนผสมผสานกับแนวคิดทางนโยบายดานความ
ม่ันคงระหวางประเทศดังท่ีพอจับความไดจากคําใหสัมภาษณของ ดร. เฮนรี คิสซิงเจอร ใน
รายการ Global Public Square-GPS ของนายฟารีด ซาฆาเรีย เม่ือวันอาทิตย ท่ี 20 
พฤศจิกายน ศกน้ี 

1. ประธานาธิบดีโอบามา เห็นวา นายทรัมปมิใชเปนคนฝงหัวดวยอุดมการณและมักจะ
ถือผลในทางปฏิบัติมากกวา (Not an ideologue and a pragmatic person) กลาวอีกนัยหน่ึง
ไมยึดติดในความคิดใดและพรอมท่ีจะยืดหยุนในทางปฏิบัติ  สวน ดร. คิสซิงเจอร เห็นวา นาย
ทรัมปเขามารับตําแหนงโดยไมมีพันธะผูกพันทางนโยบายติดตัวมา หากจะพิจารณาวาโลกใน
ระยะท้ังในยามสงครามเย็นและหลังจากน้ัน สหรัฐมีบทบาทช้ันนํา สิ่งตาง ๆ ท่ีเขากลาวใน
ระหวางหาเสียง เม่ือจะนํามาปรับเปนนโยบาย ก็จะตองคํานึงถึงสถานะของสหรัฐดังกลาวดวย 
โอบามาเห็นวา สหรัฐสนับสนุนการรวมตัวกันของยุโรป และดวยความยึดคานิยมรวมกันเชนวา 
ความสงบสันติจึงดํารงอยูไดตอเน่ืองมาถึง 70 ป 

2. แกนนํายุโรปและสหรัฐควรปองกันการแพรขยายของ Crude nationalism และ
กระแสของการแยกผิว เอกลักษณแหงเช้ือชาติ (Ethnic identity) และลัทธิเผาพันธุ (Tribalism)  

ประชาชนชาวยุโรปและอเมริกันจะตองเปลงเสียงเพ่ือขับเคลื่อนสงครามใหพนไปจากโลก 
เพราะเม่ือเงียบเสียงดังกลาว จะทําใหเกิด “a meaner, harsher and more troubled world.” 

3. วาทกรรมจําเพาะในเร่ืองตาง ๆ ของนายทรัมประหวางการรณรงคหาเสียง อาจจะไป
กันไมไดกับสิ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ีเขาตองการจะดําเนินการเม่ือรับตําแหนงแลว โอบามาจึง
แนะนําผูนําตาง ๆ ท้ังในยุโรปและในเปรู วาอยาดวนสรุปวานโยบายของนายทรัมปจะเปนเชน
ไร เพราะหลังจากท่ีเขารับตําแหนงและไดมีโอกาสพบปะพูดจากับผูนําอ่ืน ๆ แลว ก็อาจมีการ
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ดัดแปลงได เขาเองรูสึก cautiously optimistic .ในทางขางหนาของอเมริกาภายใต
ประธานาธิบดีทรัมป 

คําช้ีแจงท้ังหลายของโอบามาท้ังท่ียุโรปและเปรู ทําใหบรรดาสื่อตาง ๆ ตั้งเขาเปน 
Assurer-in-Chief และ Calmer-in-Chief  โดยท่ีโอบามาเอง แถลงวาเขาจะวิพากษวิจารณการ
ดําเนินนโยบายตาง ๆ ของนายทรัมป ในฐานะคนธรรมดา และจะตอสูตอไป หากไมรักษา
คานิยมอันดีของชาติท่ีเขาเองยึดม่ันอยูเสมอ อันสอดคลองกับท่ีเขาไดแจงแกนายทรัมปเม่ือพบ
กันท่ี Oval office วาเขาพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาอยูเสมอ เม่ือนายทรัมปรับตําแหนงแลว 

การจัดบุคคลตาง ๆ เขารับตําแหนงท้ังในทําเนียบขาวและคณะรัฐมนตรีสรางความ
หนักใจใหแกวงการเมือง ขาราชการประจําและตางประเทศไมนอย นับแตตําแหนงสูงสุด 2 คน
ท่ีจะเปนท่ีปรึกษาสูงสุดประจําทําเนียบขาว ซ่ึงนายทรัมปไดเลือกใหผูท่ีจงรักภักดีตอเขา อัน
ไดแกนาย Stephen Bannon เปน Chief Strategist และนาย Reince Priebus ผูทําหนาท่ีเปน
ประธาน Republican National Committee ตลอดการหาเสียงท้ังในข้ันไพรมารี อันเปนการ
แขงขันระดับพรรค และการแขงขันในระดับชาต ิเปน Chief of Staff ท้ังสองตาํแหนงไมจําตอง
ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภา   Steve Bannon มีประวัติงานในดานการเงินเพ่ือ
การลงทุนมากอน โดยเคยทํางานกับบริษัทยักษใหญดานน้ี อันไดแก Goldman Sachs แตท่ี
เขาดําเนินการมาตลอดเพราะสอดคลองกับอุดมการณขวาจัดท่ีติดตัวเขามา ไดแกการเปน
ผูอํานวยการสื่อ Breibart News ซ่ึงเกี่ยวโยงอยางลึกซ้ึงกับอุดมการณอนุรักษนิยมหรือฝายขวา
จัดของพรรครีพับลิกัน โดยมีรายงานวาเขาคงจะมิไดปฏิเสธความเกี่ยวของกับกลุม White 

Supremacist และ National Policy Institute อันเปนองคกรท่ีสืบเน่ืองมาจากแนวของ KKK ใน
อดีตและ กลุม Alt Right หรือ Alternative Right กับกลุมนาซีใหมซ่ึงยังเคลื่อนไหวอยูใน
ปจจุบนั และไดจัดการชุมนุมเพ่ิอแสดงความยินดีท่ีนายโดนัลด ทรัมปไดรับชัยชนะ โดยไดเปลง
เสียง Hail Trump เสมือนการเปลงเสียง Heil Hitler ของพวกนาซี เม่ือสื่อมวลชนถามถึงจุดยืน
ของเขาในเร่ืองการเหยียดเช้ือพันธุ เขาตอบวา เขาไมสนับสนุน Racism ในอเมริกา เขาถือวา
เขาเปนประธานาธิบดีของ (อเมริกัน) ทุกคน เทาท่ีขาพเจาไดฟงเสียงการใหสัมภาษณของนาย
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แบนนอน เขาและติชเนอร ลูกเขยชาวยิวท่ีนายทรัมปไวใจมาก  เปนผูวางยุทธศาสตรในการหา
เสียงใหแกนายทรัมป ดวยการเจาะเฉพาะกลุมท่ีเขาม่ันใจวาจะออกเสียงใหแกนายทรัมป 
โดยคิชเนอรอธิบายวาเขาไดคิดคอกับผูเช่ียวชาญดานไอทีใน SiliconValley ท่ีชวยกันหากลุม
ดังกลาว ในฟลอริดา นอรธ แคโรไลนา เพ็นซิลเวเนีย โอไฮโอ มินเนโซตาและมิชิแกน โดยได
กําชับใหกลุมชนเหลาน้ีเก็บความตั้งใจไวเงียบ ๆ จนถึงเวลาออกเสียง และไมตองตอบฝายทํา
โพลท้ังหมด ผลการเลือกตั้งจึงออกมาในทางท่ีคนเปนจํานวนมากไมคาดคิด อยางไรก็ดี 
ขาพเจายังไมระบุสาเหตุท่ีฮิลลารี คลินตัน แพคะแนนคณะผูเลือกตั้ง อาจจะเปนการ
ตั้งสมมติฐานบางแหงผิด เพราะคะแนน popular vote นับจนถึงวันเสาร ท่ี 19 พฤศจิกายน 

คะแนนท่ีออกเสียงใหฮิลลารี 63,390,669 เสียง ขณะท่ีนายทรัมปได 61, 820, 845 ฮิลลารีนํา
กวา 1.569, 824 เสียง และคาดกันวาคะแนนท่ียังนับไมเสร็จยังเหลืออยูอีก 7 ลาน ประมาณกัน
วา ฮิลลารีคงจะไดคะแนนสูงกวาไมนอยกวา 2 ลาน เปนความตางกันมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรการเลือกตัง้ของสหรัฐ สํานักขาวบางแหงตั้งขอสังเกตวา คะแนนผูออกเสียงท่ี
นิยมแนว Liberal และเคยสนับสนุนโอบามาเม่ือคร้ังกอนมิไดหันมายกใหฮิลลารี สวนโอบามา
เองไดกลาวระหวางการเยือนยุโรปวา ชาวอเมริกันถึงรอยละ 47 มิไดออกเสียง อันสะทอน
ความรูสึกและจิตสํานึกหลายประการ รวมท้ังความวางใจของคนจํานวนมาก ท้ัง ๆ ท่ี
สถานการณอันดูจะคับขันเชนขณะน้ี ชาวโลกท่ีรักสันติไมอาจเลือกท่ีจะวางใจได สวนการ
ประทวงท่ีเกิดข้ึนติดตอกันมา เพราะไมพอใจผลของการเลือกตั้ง น้ัน ก็มิใชจะไมเกิดข้ึนกับผูนํา
คนอ่ืน รวมท้ังเขาเอง  

การท่ีนายทรัมปเลือกตัวบุคคลมาดํารงตําแหนงอ่ินก็สรางปญหาเชนกัน คนแรกไดแก
พลโทนอกราชการ Michael Flynn อดีตผูอํานวยการสํานักงานขาวกรองทหารท่ีจะดํารง
ตําแหนงท่ีปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงขาพเจาไดคาดหมายมาหลายคร้ังในรายงาน
กอนน้ี ตามท่ีสื่อสํานักตาง ๆ กลาวถึงประวัติการงานของฟลินน เขาดูจะมีปญหาวิธีการ
จัดระบบบริหารองคกรและความขัดแยงกับหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการแชรขาวกรองลับมากกับ
ทหารปากีสถาน โดยไมไดรับอนุญาตจากหนวยเหนือกอน แมจะทราบวา ปากีสถานเปนแหลง
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พักพิงของกลุมกอการรายหลายกลุม  อันคงจะเปนสาเหตุใหประธานาธิบดีโอบามาปลดเขา
ออกจากประจําการเม่ือป ค.ศ. 2012  แตท่ีอันตรายยิ่งไดแกจุดยืนท่ีเขาแสดงทางสาธารณะ
หลายคร้ัง วาอิสลามมิใชเปนศาสนา แตเปนอุดมการณทางการเมืองท่ีมุงจะแผขยายอํานาจใน
การกอการราย ฉะน้ัน เขาและนายทรัมปจึงยืนกรานท่ีจะเรียกเหตุการณการกอการรายวาเปน
ฝมือของ Radical Islam ซ่ึงท้ังโอบามา ฮิลลารีและผูนําคนอ่ืน ๆ ไมเห็นวา ถูกตอง เพราะอิสลา
มิกชนท่ีไมนิยมความรุนแรงมีอยูมากกวา การกลาวหาท้ังศาสนาซ่ึงมีคนเช่ือถือและศรัทธานับ
พันลานคน ไมถูกตอง อยางไรก็ดี เม่ือเดือนสิงหาคม ศกน้ี ฟลินนไดกลาวคําปราศรัยอีก เพ่ือย้ํา
ถึง “ลัทธิอิสลามหรือ Islamism อันเปนมะเร็งรายในรางของผูยึดถือลัทธิน้ีกวา 1 พันลานคน
และโรครายน้ีไดแผขยายไปท่ัวแลว” ซ่ึงแนวคิดเชนน้ีคงจะทําใหการแกปญหาการกอการราย
ขยายวงกวางและซับซอนข้ึนอีก เม่ือคนท่ีเช่ือเชนน้ีมาเปนท่ีปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติ
ของประธานาธิบดี ยอมสรางความหวงกังวลใหแกพันธมิตรอยางไมตองสงสัย และตาม
กระบวนการ ตําแหนงน้ีไมจําตองไดรับการซักถามและยืนยันโดยสภา จึงหวังวาตําแหนงสําคัญ
ในทีมความม่ันคงแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง ซ่ึงนายทรัมป
เลือกนาย Pompeo จากสภาซ่ึงสมาชิกหลายคนจากท้ังสองพรรคเห็นชอบดวย พลเอก James 

Mattis อดีตผูบัญชาการนาวิกโยธิน ท่ีคอนขางแนวาจะมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
นับเปนนายทหารคนแรกท่ีจะมาวาการกระทรวงฯน้ี ในระยะประมาณ 70 ป ซ่ึงนายวิลเลียม 
โคน (William Cohen) อดีตวุฒิสมาชิกจากมลรัฐเมนสังกัดพรรครีพับลิกัน และตอมาไดเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลประธานาธิบดีบิลล คลินตัน จากพรรคเดโมแครต 
ซ่ึงขาพเจารูจักดีพอสมควร เพราะเขามาเยือนประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 1994 พรอม
คณะวุฒิสมาชิกอาวุโสและกระทรวงสั่งใหขาพเจากลับมาชวยดูแลจากกรุงวอชิงตัน และเขาได
เซ็นหนังสือท่ีเขาแตงใหกับไดไปรวมลอยกระทงกันบนเรือโอเรียนตอลปรินเซสกลางแมนํ้า
เจาพระยา โดยไดติดตอกนับางตอมา เห็นวา Mattis มีความสามารถไวใจได อีกคนหน่ึง ซ่ึง
ออกโทรทัศนเลนงานนายทรัมปอยางหนักมาก คือนาย Mitt Romney ซ่ึงเคยสมัครแขงขันเปน
ประธานาธิบดีและแพบารัค โอบามา มาเม่ือวันสุดสัปดาหท่ีผานมาไดรับการเช้ือเชิญจากนาย
ทรัมปไปพูดจากันในคําพูดเขาวา “in depth” ไดรับการเสนอใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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การตางประเทศ ซ่ึงในระยะหลังมาน้ี มักจะถูก marginalized โดยคณะความม่ันคงแหงชาติ 
รอมนีคงจะรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูอํานวยการ CIA คงจะตาน Flynn ใน
นโยบายและการตัดสินใจดานความม่ันคงและการตอตานการกอการรายไดเปนอยางดี เพราะ
แตละคนมีเหตุผลลบลางความคิดผดิฝาผดิตัวของท่ีปรึกษาฝายความม่ันคงได กับยังมีบารมี
มากกวาดวย แตคณะของนายทรัมปยังพยายามจะหนุนใหนายรูดอลฟ จูเลียนี อดีต
นายกเทศมนตรีนครนิวยอรกซ่ึงภักดีตอนายทรัมป ก็ดูจะอยากไดเปนดานการตางประเทศ แต
เคยมีขาววา จูเลียนี ซ่ึงเคยเปนล็อบบียิสตใหแกตางชาติประมาณ 3 ชาติอาจจะเปนปญหา จึง
เคยปรากฏขาววา เขาอาจจะไดรับตําแหนงกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ นอกจากสอง
รายช่ือท่ีกลาวแลว นายพลเปตราอุส อดีตผูบัญชาการ CENTCOM ท่ีอิรัก แตถูกปลดออก
เพราะนําเอกสารลับติดตวัไปพบกับชู ซ่ึงเขาไดใหสัมภาษณท่ีกรุงลอนดอนแสดงความสนใจท่ี
จะมาเปน Secretary of State เหมือนกัน  ไมแตเทาน้ัน นายทรัมปยังไดเสนอแตงตั้ง Nikki 

Haley ผูวาการมลรัฐเซาท แคโรไลนา ซ่ึงตอตานทรัมป ใหเปนเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวร
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก อันเปนตําแหนงระดับรัฐมนตรีและคงจะมีสวนในคณะ
ความม่ันคงแหงชาติดวย ท่ีเลือกเฮลีย จะชวยแกปญหาท่ีนายทรัมปมีความเห็นในทางลบ เชน
นโยบายคนเขาเมือง เพราะเฮลียเปนบุตรีคนเขาเมืองจากอินเดีย อายุเพียง 44 แตไดรับเลือก
เปนผูวาการมลรัฐมาแลวสองสมัย เปนประธานคณะผูวาฯท้ังประเทศ และเม่ือเกิดเหตุเด็กผิว
ขาววัยรุนยิงฆาแอฟริกัน-อเมริกันในโบสถท่ีเมืองชารลตัน 9 คน โดยถือธงฝายใตในสงคราม
กลางเมือง ผูวาเฮลียไดเสนอญัตติใหสภามลรัฐลงมติใหนําธงฝายใตบนเสาหนาท่ีวาการลงจาก
เสาเปนการถาวร คงไวเฉพาะธงชาติสหรัฐเทาน้ัน การชักธงฝายใตหรือ Confederate Flag ลง
จากเสาไดทําเปนพิธีการ โดยมีการถายทอดทางโทรทัศนไปท่ัวประเทศและท่ัวโลกดวย  อยางไร
ก็ดี แมเฮลียก็ถูกตั้งขอสงสัยวาขาดประสบการณดานการตางประเทศ  สวนผูหญิงท่ีนายทรัมป 
เสนอแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีช่ือวา Betsy Devos ซ่ึงจะทําใหคณะ
รัฐบาลมีความหลากหลายมากข้ึน เพราะ 5 คนแรกท่ีตั้งไปเปนทีมงานท่ีทําเนียบขาว ลวนเปน
คนผิวขาวท้ังน้ัน  Betsy เปนมหาเศรษฐีซ่ึงบริจาคเงินใหแกนายทรัมปและผูสมัครพรรครีพับลิ
กันมาหลายป แตไมมีใครทราบวาเธอมีความรูและประสบการณดานการศึกษาสักเพียงใด 
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ในวันตอ ๆ มา K.T. McFarland ซ่ึงเคยชวยงานดานความม่ันคงมาตั้งแตสมัย
ประธานาธิบดีนิกสัน รอนอลด เรแกน และแมกระท่ังบุชผูพอ ไดรับเลือกใหเปนรองท่ีปรึกษา
ฝายความม่ันคงแหงชาติ แนวคิดของเธอคอนไปในทางอนุรักษนิยมและไมเห็นดวยกับนโยบาย
ปราบปรามขบวนการกอการรายของรัฐบาลพรรคเดโมแครต รวมท้ังของประธานาธิบดีโอบามา 

ซ่ึงกวาจะถึงวันท่ี 20 มกราคม ศกหนา ท่ีจะเปนวันสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีคน
ใหม การรุกรบโดยกองกําลังผสมอาหรับ ดวยการแนะนําและปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐ
และพันธมิตร ตอท่ีม่ันสุดทายของไอซิล อันไดแกโมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรีย อาจจะได
ผลสําเร็จไปจนไมอาจจะเปลี่ยนแนวทางไปเปนอยางอ่ืนแลวก็ได 

ความออนหัดทางดานพิธีการทูตของนายโดนัลด ทรัมปปรากฏชัดเม่ือเขาจะเอาใจ
ตัวการดานขวาจัดจากอังกฤษ คือนายไนเจล ฟาราจ อดีตหัวหนาพรรค UKIP ซ่ึงมิไดรับเลือก
เปน ส.ส. ในสภาท่ีอังกฤษแตเคยเปนสมาชิกสภายุโรป  ท่ีพยายามจะรวมมือกับบรรดาพวก
ขวาจัดในยุโรปท้ังหลายโดยไดมาชักนํานายทรัมปรวมแนวทางดวย เม่ือ 02.00 น. ตามเวลาใน
กรุงลอนดอนของวันท่ี 22 พฤศจิกายน ความในทวิตเตอรของนายทรัมปก็ไปถึง เสนอวา นาย
ไนเจล ฟาราจ เหมาะสมมากท่ีจะเปนเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ณ กรุงวอชิงตัน ซ่ึงจะ
ชวยใหสองประเทศมีความสัมพันธใกลชิดตอกัน  

พอรุงเชา นายบอริส จอหนสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหราช
อาณาจักร ไดตอบในสภาและสํานักขาววา สหราชอาณาจักรมีเอกอัครราชทูตประจําสหรัฐอยู
แลว ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของสหราชอาณาจักรในสหรัฐ ขณะน้ีไมมีตําแหนงวาง 
(Vacancy) ท่ีจะตองหาคนมาเปน สวนนายไนเจล ฟาราจก็ไดทวีตเชนกันถึงความสนิทสนมกับ
นายทรัมป และกลาวถึงขอเสนอกอนหนาน้ีของเขาท่ีจะชวยเปนสะพานเช่ือม ซ่ึงตามท่ีรายงาน
กอนน้ี โฆษกนายกรัฐมนตรีอังกฤษช้ีแจงแลววาไมจําตองมี “คนท่ีสาม”มาชวย เม่ือขาว
แพรหลายไปมากวา เขาไมอยูในขายท่ีจะมายุงเกี่ยวกับความสัมพันธ UK-US ฟาราจจึงทวีต
อีก วาอันท่ีจริงเขาก็ไมมีประสบการณดานการทูต เพราะถนัดดานการคามากกวา (เพราะกอน
เขาสูวงการเมือง เขาเปนพอคาสินคาโภคภัณฑอยูหลายป 
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ในรายงานฉบับแรก ๆ ขาพเจาไดกลาวถึงความไมสันทัดของนายทรัมปในหลาย ๆ ทาง
และท่ีไมนาวางใจยิ่งข้ึนไดแกความไมพยายามแสวงหาความรู  ในระยะหลัง ๆ มาน้ี เม่ือ
คะแนนรับเลือกตั้งในช้ันน้ีดูจะแสดงวา  นายทรัมปคงจะไดชัยชนะ แตก็ยังติดนิสัยเกียจคราน
อยู เพราะในฐานะผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจะบรรยายขาวลับยิ่ง
ให ปรากฏรายงานในหนังสือพิมพวอชิงตันโพสต วานายทรัมปอานรายงานลับมากอยู 2 วัน 
และก็มิไดใหความสนใจท่ีจะรับทราบอีก มีแตนายไมค เพ็นส รองประธานาธิบดเีทาน้ันท่ีอาน
มาตลอด ความไมสนใจใฝรูแมจะเปนเร่ืองสําคัญ น้ัน ผูสังเกตการณภายนอกทราบนิสัยของ
นายทรัมปมาตลอด โดยไดใหสัมภาษณแกคริสเตียน อามันพอร ตั้งแตยังอยูในชวงการเลือกตั้ง
ข้ันไพรมารีมาแลว วาทรัมปเปนคนท่ีไมสามารถคิดไดครบถวน ในระยะน้ัน จึงไมมีคนท่ี
สันทัดกรณีผูใดคดิวา ทรัมปจะไปรอดถึงข้ันการเลือกตั้งระดับชาติ ขาพเจาจึงคิดในใจวา นาย
ทรัมปเปนคนลักษณะท่ีวา ถาไมไดดวยเลห ก็ตองไดดวยกล 

อยางไรก็ดี Jill Stein ผูสมัครพรรคกรีนท่ีเขาแขงดวย และไดคะแนนท้ังชาติมาไมมาก
นัก ไดรับการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรหลายคนวา ผลการเลือกตั้ง เชนท่ี
วิสคอนซิน มิชิแกน และเพ็นซิลเวเนีย (Electoral College vote รวม 36) ผิดปกติอยางแนนอน 
เพราะคะแนนของฮิลลารีดูจะมีสวนตางระหวางคะแนนท่ีใชบัตรกากับคะแนนท่ีมาทางอีเล็ค
ทรอนิคถึงรอยละอยางนอย 7 สไตนจึงเรียกรองใหมีการนับคะแนน (Recount) ใหมใน 3 มลรัฐ
ดังกลาว แตการใหคณะกรรมการเลือกตั้งนับคะแนนใหมจะตองเสียคาใชจายใน 3 มลรัฐ 7 
ลานดอลลาร สไตนจึงขอรับบริจาคจากประชาชน ซ่ึงก็มีผูบริจาคมาจนถึงวันสุดสัปดาหท่ีผาน
มาเกือบ 6 ลาน ยังขาดอยูไมมากนัก เม่ือวันศุกร ท่ี 25 พฤศจิกายน จิลล สไตนจึงขอใหมลรัฐ
วิสคอนซินเร่ิมการนับตะแนน โดยเธอใหความเห็นวา เพตุผลสําคัญไดแกการทราบวาผลยังไม
แนชัด ท่ีใหนับใหมก็เพ่ือยืนยัน Integrity of the electoral process in a democracy เธอเอง
มิไดตั้งสมมติฐานวา มีการ Hack จากผูใด (ขาวกอนหนาน้ีตลอดมาไดแกการแทรกแซงทางไซ
เบอรโดยรัสเซีย) ตลอดเวลาท่ีมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนับคะแนนใหมน้ี คณะรณรงคหา
เสียงของฮิลลารีมิไดออกความเห็นแตประการใด อาจเปนเพราะฮิลลารียึดหลักการของการ
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ยอมรับผลการเลือกตั้ง อันตางจากนายทรัมปซ่ึงไมเคยยอมรับหลักการน้ีและกลาวหาการ
เลือกตั้งทุกคร้ังวาคดโกง แตเม่ือผลออกมาวา เขาชนะ คําวาการเลือกตั้งโกงก็หายไป 

เม่ือวันศุกรท่ีผานมา คนจากคายหาเสียงของฮิลลารีก็ไดแถลงวา ฝายเขาสนับสนุน
ความพยายามของจิลล สไตนท่ีจะใหมีการนับคะแนนใหมในสามมลรัฐ เพราะวันศุกรเปนวัน
สุดทายสําหรับมลรัฐวิสคอนซิน สวนมิชิแกนกับเพ็นซิลเวเนีย น้ัน วันสุดทายไดแกวันจันทร ท่ี 
28 พฤศจิกายนและเพนซิลเวเนียวันพุธ ท่ี 30 พฤศจิกายน 

สําหรับนายทรัมปมิไดเปดเผยทาทีจนวันจันทร วันน้ี ไดทวีตวาเขาเองเปนฝายชนะท้ัง
ดวยเสียงของคณะผูเลือกตั้งและเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิมากกวาฮิลลารีนับลาน แตมิได
แสดงหลักฐานใด ๆ วาท่ีวาชนะ Popular vote น้ันเทาใด แตเลี่ยงเปนวา คะแนนเสียงของฮิล
ลารี น้ัน เปนไปเพราะกลโกง อยากทราบวาคะแนนเขาเทาใด ก็ Deduct จากคะแนนโกงของ
ฮิลลารีก็จะไดตัวเลข และยอนกลับไปถึงเร่ือง Rigged  election อีก ไมทราบวา เขาทราบวา
คะแนนท่ีจะนับใหมน้ี จะทําใหคะแนนท่ีเดิมเขาได  เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยยะสําคัญไดอยาง
ใด เวนแตคณะหาเสียงของเขาแอบทําอะไรไว เพราะมีขาวกอนหนาน้ีวา ท่ีวิสคอนซิน คะแนน
เสียงของเขาในการตรวจสอบช้ันแรกถูกตัดไป 5,000 เสียง ท้ัง ๆ ท่ีการนับใหมเพ่ิงจะเร่ิมข้ึน  ใน
ระยะตอมา นายทรัมปขูใหมวา จะแจงดําเนินคดีกับฮิลลารี ท้ัง ๆ ท่ีเอฟบีไอ ยืนยันตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ศกน้ี แลววาไมมีหลักฐานใดจะฟองฮิลลารีได ท้ังหมดเปนขอกลาวหาท่ีนายทรัมป
ปนข้ึนมาในการหาเสียงรอบสุดทาย เร่ืองน้ีจะเปนประการใดตอไป คงไมทันสําหรับเดือนน้ี 

 

    (นายมนัสพาสน ชูโต) 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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 “The United States will not support the use of any additional land for the purpose 

of settlements during the transitional period  Indeed  the immediate adoption of a 

settlement freeze by Israel  more than any other action  could create the confidence 

needed for wider participation in these talks  Further settlement activity is in no way 

necessary for the security of Israel and only diminishes the confidence of the Arabs that 

a final outcome can be freely and fairly negotiated ” 
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This (quote)  was said in 9  by President Ronald Reagan  He was speaking about a 

new proposal that he was launching to end the Israeli-Palestinian conflict  While 

ultimately  of course  President Reagan’s proposal was not realized  his words are still 

illuminating in at least two respects  

First  because they underscore the United States’ deep and long-standing commitment 

to achieving a comprehensive and lasting peace between the Israelis and Palestinians  

That has been the policy of every administration  Republican and Democrat  since 

before President Reagan and all the way through to the present day  

Second  because President Reagan’s words highlight the United States’ long-standing 

position that Israeli settlement activity in territories occupied in 9  undermines Israel’s 

security  harms the viability of a negotiated two-state outcome  and erodes prospects for 

peace and stability in the region  Today  the Security Council reaffirmed its established 

consensus that settlements have no legal validity  The United States has been sending 

the message that the settlements must stop – privately and publicly – for nearly five 

decades  through the administrations of Presidents Lyndon  Johnson  Richard Nixon  

Gerald Ford  Jimmy Carter  Ronald Reagan  George H W  ush  ill Clinton  George W  

ush  and now arack Obama  

ut in reality this vote for us was not straightforward  because of where it is taking 

place – at the United Nations  For the simple truth is that for as long as Israel has been a 

member of this institution  Israel has been treated differently from other nations at the 

United Nations  And not only in decades past – such as in the infamous resolution that 
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the General Assembly adopted in 9  with the support of the ma ority of Member 

States  officially determining that  “Zionism is a form of racism” – but also in  this 

year  One need only look at the  resolutions against Israel adopted during the UN 

General Assembly in September; or the  Israel-specific resolutions adopted this year 

in the Human Rights Council – more than those focused on Syria  North Korea  Iran  and 

South Sudan put together – to see that in  Israel continues to be treated differently 

from other Member States  

As the United States has said repeatedly  such unequal treatment not only hurts Israel  

it undermines the legitimacy of the United Nations itself  

…Member States should also ask themselves about the double standards when it 

comes to this Council taking action  Just this morning we came together  as a Council  

and we were unable to muster the will to act to stop the flow of weapons going to killers 

in South Sudan  who are perpetrating mass atrocities that the UN has said could lead to 

genocide  We couldn’t come together ust to stem the flow of arms  Earlier this month  

this Council could not muster the will to adopt the simplest of resolutions calling for a 

seven-day pause in the savage bombardment of innocent civilians  hospitals  and 

schools in Aleppo  Yet when a resolution on Israel comes before this Council  members 

suddenly summon the will to act  

It is because this forum too often continues to be biased against Israel; because there 

are important issues that are not sufficiently addressed in this resolution; and because 

the United States does not agree with every word in this text  that the United States did 
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not vote in favor of the resolution  ut it is because this resolution reflects the facts on 

the ground – and is consistent with U S  policy across Republican and Democratic 

administration throughout the history of the State of Israel – that the United States did not 

veto it  

…Unlike some on the UN Security Council  we do not believe that outside parties can 

impose a solution that has not been negotiated by the two parties  Nor can we 

unilaterally recognize a future Palestinian state  ut it is precisely our commitment to 

Israel’s security that makes the United States believe that we cannot stand in the way of 

this resolution as we seek to preserve a chance of attaining our long-standing ob ective  

two states living side-by-side in peace and security  Let me briefly explain why  

The settlement problem has gotten so much worse that it is now putting at risk the very 

viability of that two-state solution  The number of settlers in the roughly  authorized 

Israeli settlements east of the 9  lines has increased dramatically  Since the 99  

signing of the Oslo Accords – which launched efforts that made a comprehensive and 

lasting peace possible – the number of settlers has increased by  The total 

settler population in the West ank and East Jerusalem now exceeds 9  Nearly 

9  settlers are living east of the separation barrier that was created by Israel itself  

And ust since July  – when the Middle East Quartet issued a report highlighting 

international concern about a systematic process of land seizures  settlement 

expansions  and legalizations – Israel has advanced plans for more than  new 

settlement units  Yet rather than dismantling these and other settler outposts  which are 

illegal even under Israeli law  now there is new legislation advancing in the Israeli 
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Knesset that would legalize most of the outposts – a factor that propelled the decision by 

this resolution’s sponsors to bring it before the Council  

The Israeli Prime Minister recently described his government as “more committed to 

settlements than any in Israel’s history ” and one of his leading coalition partners 

recently declared that “the era of the two-state solution is over ” 

For Palestinian leaders  that means recognizing the obvious  that in addition to taking 

innocent lives – the incitement to violence  the glorification of terrorists  and the growth of 

violent extremism erodes prospects for peace  as this resolution makes crystal clear  

The most recent wave of Palestinian violence has seen terrorists commit hundreds of 

attacks – including driving cars into crowds of innocent civilians and stabbing mothers in 

front of their children  Yet rather than condemn these attacks  Hamas  other radical 

factions  and even certain members of Fatah have held up the terrorists as heroes  and 

used social media to incite others to follow in their murderous footsteps  And while 

President Abbas and his party’s leaders have made clear their opposition to violence  

terrorism  and extremism  they have too often failed to condemn specific attacks or 

condemn the praised heaped upon the perpetrators  

…President Obama and this administration have shown an unprecedented commitment 

to Israel’s security because that is what we believe in  

…And as the Israeli Prime Minister himself has noted  our military and intelligence 

cooperation is unprecedented  We believe  though  that continued settlement building 

seriously undermines Israel’s security  
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