
 
ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

ประจําป 2560 
 

รวบรวม วิเคราะหและจัดพิมพโดย 
 

 
 

ดร. มนัสพาสน ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต 
ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

และการดําเนินงานดานสารนิเทศ 
ของกระทรวงการตางประเทศ 



1 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ประจําเดือนมกราคม 2560 

 

ช่ือตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงาน
ดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 1 

 

 รายงานและวิเคราะหขาวตลอดป ค.ศ. 2016 ที่ไดนําเสนอมานั้น ครอบคลุม
เหตุการณหลายประเด็นอันไดสรางปญหายุงยากและสลับซับซอนซึ่งทาทายความ
พยายามที่จะแกไขหรอืปองกันภยันตราย ในลักษณะและระดับการคุกคามอันไมเคย
ปรากฏมากอน  และดูจะแสดงถึงความเปนไปไดที่ศักราชใหมซึ่งบัดนี้เริ่มขึ้นแลว จะตก
อยูภายใตระเบียบของโลกใหมอันจะไมเปนทีพ่ึงปรารถนาตอประเทศสวนใหญ ไมวาจะ
เปนมหาอํานาจใหญนอยที่นิยมความเปดกวางโดยยอมรับความแตกตางระหวางชุมชนที่
ปลอดจากอคติและสังคมที่ศรัทธาศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย ตลอดจนความมีสิทธิเทา
เทียมกัน 

 กลาวอีกนัยหนึ่ง ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาซึ่งโลก
สวนใหญยอมรับวาเปนอภิมหาอํานาจหนึ่งเดียวในปจจุบันนี้ ไดนายโดนัลด เจ. ทรัมปมา
เปนผูนําที่อางตลอดมาวาจะทําใหประเทศกลับยิ่งใหญอีก (Make America great again) 
ทั้ง ๆ ที่วาทกรรมทางทวิตเตอรของเขาไดปกปองกลยุทธของผูนําประเทศที่มีเจตนาอัน
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ชัดแจงวาจะเหยียบย่ําใหสหรัฐตํ่าตอยลง  ซึ่งรวมทั้งนาย Julian Assange ผูลักลอบเจาะ
ขาวภายในขององคกรไปเผยแพรในช่ือ Wikileaks โดยทําติดตอกันมาหลายป และ
แหลงขาวกรองทราบถึงความสัมพันธระหวางนายอาสซานจกับรัสเซียตลอดมา และตาม
รายงานลาสุด สามารถระบุวา ใครเปน Go-betweens ระหวางรัสเซียกับนายอาสซานจใน
การส่ือสาร Wikileaks ซึ่งมุง Discredit  ฮิลลารี คลินตัน กับ หัวหนาคณะรณรงคหาเสียง
ใหแกเธอ โดยแพรกระจายขาวปลอมที่บ่ันทอนสถานะของพรรคเดโมแครตและ
กระบวนการแขงขันกันอยางตรงไปตรงมาของระบอบประชาธิปไตย 

 ชาวอเมริกันผูมีปญญาและประสบการณตางยอมรับวา “มึนงง” วาเพราะเหตุใด
นายทรัมปจึงต้ังหนาต้ังตาสรางอริกับหนวยงานขาวกรองของชาติตนเอง ดวยการแสดง
ความไมสนใจวาหนวยงานมืออาชีพเหลานี้มีความสามารถเพียงใด ตัวอยางที่โดดเดน
ไดแก ขอยุติเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ของสํานักงานการขาวกรองทั้ง 17 หนวยที่เห็นพอง
กันวา รัสเซีย ภายใตการบงการของวลาดิเมียร ปูติน ได Hack ขอมูลขององคกรตาง ๆ 
ของสหรัฐมานานป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดใชกลวิธีนี้และกลยุทธทั้งขาวกรอง  ขาวสาร 
ขาวปลอม Misinformation การโฆษณาชวนเช่ือ และวิธีการนานัปการ เพื่อแทรกแซงการ
เลือกต้ังครั้งสําคัญของสหรัฐเมื่อปที่แลวอยางอุกอาจ โดยพุงเปาไปที่การบอนทําลายอัต
ลักษณและการเลือกต้ังของนางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งในที่สุดมีคะแนนนิยมสูงจากผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง  โดยไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากกวานายโดนัลด ทรัมปเกือบ 3 ลาน
เสียง มากท่ีสุดในประวัติศาสตรการเลือกต้ังสหรัฐในรอบ 240 ป  

ไมแตเทานั้น รัสเซียไดพยายามแทรกแซงการเลือกต้ังภายในสหรัฐตลอดมา อยาง
นอยที่สุดต้ังแตทศวรรษ 1960 ในระยะที่เทคโนโลยียังไมกาวหนาเทาสมัยตอมา โดยมี
หลักฐานวาไดใชเงินสนับสนุนผูสมัครที่รัสเซียตองการ ขอยุติดังกลาวนี้ปรากฏตอผูรับชม
การถายทอดการประชุมนัดพิเศษของสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 2 พรรคกับผูอํานวยการสํานัก
ขาวกรองและสํานักตอตานสงครามไซเบอรทั้งฝายทหารและพลเรือน ในวันพฤหัสบดี ที่ 
5 มกราคม ศกนี้ ซึ่งจะไดสรุปประเด็นสําคัญมารวมในรายงานฉบับนี้ เมื่อประชาคมขาว
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กรองเปดเผยรายงานละเอียดที่พอเปดเผยไดตนสัปดาหที่ 10 หรือ 11 มกราคม ศกนี้ 
ตามเวลาในสหรัฐ เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญตอนักการทูตและการขาวกรองทั้งไทยและ
ชาติอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน โดยจะเนนถึงบทบาทของรัสเซียเปนพิเศษ แตก็อาจจะมีบทบาท
ของจีน อิหราน เกาหลีเหนือและไอซิลดวย  การกระทําดังที่กลาวถึงอาจเพงเล็ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งถึงปฏิบัติการไซเบอรของรัสเซีย อันเปนปญหาที่สหรัฐตองประสบใน
การหาทางปกปองการแทรกแซงระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy)
ของตน มิไดละเลยสมมติฐานวา สหรัฐไดปฏิบัติการทํานองเดียวกันหรือไม เพราะนั่นมิใช
โจทยของการคนควาในฉบับนี้ 

ตามรายงานขาวจากสหรัฐในวันนี ้ที่ 4 มกราคม 2017 นายทรัมปเช่ือตามคํากลาว
ของนาย Julian Assange ผูแพรกระจาย Wikileaks  วาขอกลาวหาเก่ียวกับการ Hack ใน
การเลือกต้ัง นั้น เพื่อจะทําใหชัยชนะของนายทรัมปขาดความขอบธรรม (Delegitimize) 
และเพราะเหตุนี้ นายทรัมปจึงไมเห็นดวยกับประชาคมขาวกรอง นักวิเคราะหการเมือง
คนหน่ึงของซีเอ็นเอ็นใหความเห็นวา วิธีการใชทวิตเตอรแจงทาที เปนการแสดงออกของ 
“ทรัมปแบรนด” ไมเชิงเปนทาทีของ President-Elect—PEOTUS แตการใชทวิตเตอรเปน
กลวิธีที่ทําใหอานเจตนาไดลําบาก ถึงกระนั้น การท่ีผูจะเขาเปนประธานาธิบดีก็ควรแถลง
อยางตรงไปตรงมา เพราะความไววางใจหรือไมในระบบการขาวกรองแหงชาติสําคัญยิ่ง
แกการรักษาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งบัดนี้อยูในระดับไมดอยกวาของชาติใดในโลก ดังคํา
กลาวของนาย Leon Panetta อดีตผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานหลายตําแหนง รวมทั้ง
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง  (Central Intelligence Agency—CIA) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ดวย  “ในช้ันนี้ โดนัลด ทรัมปจะตองฟนความสัมพันธ
อันดีระหวางตนกับฝายการขาวกรอง เพราะทาทีปจจุบันไมอาจยอมรับได หากผูจะเปน
ประธานาธิบดีเลือกที่จะระบายอารมณ (บน) และความรูสึกสวนตัวในทางตาง ๆ (เชน
ทวิตเตอร) อยูฝายเดียว แทนที่จะกระตือรือรนหาทางแกไขปญหาเก่ียวกับความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศและประชาชนรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ he would be in for a 
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rough ride.” ขาพเจาขอเติมบรรดาประเทศสัมพันธมิตรของสหรัฐดวย ซึ่งตางเฝาดูเขา
ดวยความหวงกังวล ไมเพียงแตเพราะเขาปกปองปูตินและรัสเซียที่สัมพันธมิตรทราบดีวา 
หาโอกาสบอนทําลายความมั่นคงของพวกเขาตลอดมา และนายโดนัลด ทรัมปเองเปนคน
ยากที่จะเช่ือถือเพราะมีสมยานามวาเปน Pathological Liar โดยมีหลักฐานยืนยันมากมาย  

ผูสันทัดกรณีหลายคนต้ังขอสังเกตวา หากการขาวสหรัฐไมเช่ียวชาญพอ ผูนํา
ขบวนการกอการรายสากลทั้งของอัลไคดาและไอซิสกวา 150 คนคงไมตองถูกปลิดชีวิต
อยางแมนยําโดยโดรนซึ่งการหาเปาได ก็เปนผลงานโดยตรงของฝายขาวกรอง  อิก
ตัวอยางหน่ึงไดแกการสืบหาวา โอซามา บิน ลาเด็น ไดหลบซอนตัวอยูในบานใกลสถาบัน
ฝกนายทหารท่ีอับบ็อตตาบัด ในปากีสถาน อันเปนการคนพบของหนวยงานขาวกรอง 
สวนการวางแผนบุกจบัหรือสังหารของฝายความมั่นคงเพื่อการตัดสินใจดวยความสุขุม
คัมภีรภาพของประธานาธิบดีโอบามา ในฐานะผูบัญชาการทหารสูงสุด และนางฮิลลารี 
คลินตัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งรวมความคิดกับประธานาธิบดี และ
ฝายการขาวกับฝายยุทธการพิเศษ จึงสามารถเขาถึงตัวและสังหารนายโอซามา บิน ลา
เด็นไดสําเรจ และนําศพขึ้นเฮลิคอปเตอรไปเพื่อใหมีการยืนยันอัตลักษณในอัฟกานิสถาน
และ “ฝงในทะเลตามแนวทางของอิสลาม”   สวนยายาห อัล ลิบบ้ี ผูนําอันดับสูงของอัลไค
ดา ซึ่งกําลังจะขึ้นมาเปนผูนําของกลุม ไดถูกปลิดชีพโดยโดรน ณ วารีกิสถาน ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานติดกับอัฟกานิสถาน โดยท่ีเปนเปาหมายสําคัญมาก 
ทําเนียบชาวจึงกํากับดูแลภารกิจลับสุดยอดนี้ และแถลงขาวยืนยันการสังหารโดยโฆษก
ทําเนียบขาว แทนที่จะเปนกระทรวงกลาโหม แตการสืบหาเปาก็เปนอีกผลงานหน่ึงของ
หนวยงานขาวกรอง  รายงานเก่ียวกับปฏิบัติการท้ังหมดที่นํามาเสนอในท่ีนี้มาจาก
รายงานกอนหนานี้ที่ขาพเจาไดประมวลมา (โดยเฉพาะอยางยิ่งในประมวลรายงานและ
วิเคราะหขาวเดือนตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม 2559 และกอนหนานั้น) 

 เจตนาของปูตินที่จะฟนความย่ิงใหญที่ไดกลาวถึง แมในบริบทของประวัติศาสตรมี
ปรากฏอยูแลวในรายงานเดือนธันวาคมของขาพเจา ในช้ันนี้ขอยอนไปรายงานและ
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วิเคราะหความเคล่ือนไหวของประธานาธิบดีโอบามาในการตอบโตการ Hack ของรัสเซีย
และการแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐ ในระดับที่สาสมกับการกระทํา (Proportional) เปน
ลําดับไป เนื่องจากประธานาธิบดีโอบามามีประสบการณอันขมข่ืนต้ังแตการเลือกต้ังเมื่อ
ป ค.ศ. 2008 และตลอด 8 ปที่ผานมา โดยเขาไดติดตามความรายกาจของปูตินตลอด
ชวงเวลาของการเลือกต้ังเมื่อปที่แลวอยางใกลชิด จากรายงานของฝายขาวและความ
มั่นคง ซึ่งเขาวิเคราะหดวยวิจารณญานแลว เห็นดวยวา รัสเซียภายใตคําบัญชาของปูติน
ได “Meddled” การเลือกต้ังสหรัฐอยางอุกอาจหนักย่ิงกวาครั้งใด โดยขยายขอบเขตไปยัง
ประเทศทั้งใกลและไกลตลอดมา  

 มาตรการแรกของโอบามา ซึ่งทําเนียบขาวไดออกประกาศในชวงบายของวัน
พฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2016 ตามวันและเวลาในกรุงวอชิงตัน ไดแกการขับนักการทูต
รัสเซียออกจากประเทศ 35 คนใน 72 ช่ัวโมงและสั่งปดสํานักงานรัสเซีย 2 แหง ที่ต้ังอยูใน
มลรัฐแมรีแ่ลนด และในมลรัฐนิวยอรก นอกจากน้ี รัฐบาลสหรัฐยังไดประกาศแซงคช่ัน
หนวยงานและบุคลากรอีก 9 ราย รวมทั้งสํานักงานขาวกรองของรัสเซียที่มีบทบาทสําคัญ 
อันไดแก GRU (หนวยขาวทหาร) และ FSB อันเปนสังกัดเดิมลาสุดของปูตินดวย 

 เชาวันศุกร ที่ 30 ธันวาคม 2016 ตามเวลาที่กรุงมอสโก นาย Sergei Lavrov 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย เสนอแนะใหขับไลนักการทูตอเมริกัน 35 
คน ทั้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงมอสโกและสถานกงสุลใหญ ณ นครเซนตป
เตอรสเบอรก  (เปนการตอบโตในทํานองเดียวกัน) 

 ตอมาในวันศุกรเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีปูตินแถลงจากวังเครมลินวา จะไมมี
การขับไลใครทั้งนั้น เพราะเขาจะรอการสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีของนาย
โดนัลด ทรัมป กอนจะดําเนินการใด ๆ ในคําแถลงภาษาอังกฤษ ปูตินกลาววา “We will 
not resort to ‘kitchen diplomacy’. We will not create problems for US diplomats. We 
won’t expel anyone. We won’t forbid their families and children to use their usual 
recreation places during the New Year’s celebration.” สวนขาวที่มากอนหนานั้นวา 
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โรงเรียน Anglo-American School in Moscow ที่บุตรีขาพเจาเคยเขาเรียนเมื่อสมัยที่
ขาพเจาเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จะถูกปดดวย นั้น ไมจริง 

 รับฟงอยางผิวเผิน ดูปูตินชางนารักและใจกวางเสียเหลือเกิน  แตในความเห็นของ
ผูเช่ียวชาญในพฤตินัยของปูตินและของขาพเจาเอง ปูตินจงใจกีดกัน (Sidelines) โอบามา
ออกไปจากบริบทของการพิจารณาแมจะยังคงเปนประธานาธิบดีอยูก็ตาม ในขณะที่ถือ
โอกาสสบประมาทโอบามาดวย และทําใหโดนัลด ทรัมปตกที่นั่งอันลําบากเพราะถูกปูติน
ทําใหเขาตกเปนพวกเดียวกัน ในความเห็นของ Bob Baer อดีตนักปฏิบัติการขาวกรอง
ชาวอเมริกัน: “I’ve never seen the Russians ever try to manipulate American politics like 
this, and so successfully, because not expelling the American diplomats right now for 
me is an attempt to delegitimize the new president, Trump. ..The fact that (Putin) is 
saying, look, Trump is our guy, I can get along with him, I’m going to ignore the 
president’ - - This just fuels the conspiracy theories that Trump is the Manchurian 
candidate,’ and there are people on the left who believe it.” กลวิธีนี้ทําใหทรัมปสุมเส่ียง
จากการถูกดูหมิ่นและตองโดดเด่ียวหากเขาตองยอมรับฟงขอยุติของประชาคมขาวกรอง
และหนวยตอตานสงครามไซเบอรและเช่ือตาม เพราะความเห็นของนักการเมืองในสภา
เช่ือถือขอยุติของประชาคมขาวกรอง อยางพรอมใจกันทั้งสองพรรค โดยเห็นวา การท่ี
นายทรัมปแสดงทาทีกอนหนานี้ในการไมเห็นดวยกับประชาคมขาวกรองซึ่งไดชวยรักษา
ความปลอดภัยและชีวิตของปวงชนชาวอเมริกัน จะนําอันตรายมาสูชาติและประชาชน  
แถลงการณของปูตินเปนกลวิธีกลบเกล่ือนเจตนารายของตนเอง ซึ่งจะหลอกคนทั่วไปได
ไมนาน เนื่องจากคนที่รูเทาทันปูคินมีอยูไมนอยในโลกนี้ เพราะปฏิบัติการ Hack และ
แทรกแซงการเลือกต้ังของสหรัฐนี้ หนวยงานการขาวของประเทศพันธมิตรของสหรัฐ เชน
อังกฤษ ก็ทราบดี ดังที่ไดรายงานมากอนนี้วา MI-6 ไดแถลงตอสาธารณชนเปนครั้งแรกใน
กวารอยป ถึงความอุกอาจของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหรัฐบาลอังกฤษตองเพิ่ม
งบประมาณดานนี้กวาหมื่นลานปอนด สวนประเทศเล็ก ๆ รายรอบรัสเซีย เชนจอรเจีย 
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โปแลนด ยูเครน และประเทศบอลติคก็ตกเปนเปาของการโจมตีทางขาวกรองและ
สงครามไซเบอรอยางหนักหนวงขึ้นมากเชนเดียวกัน 

 ในภาพรวม โลกในปใหมนี้ จะตองรับความกระทบกระเทือนจากพฤติกรรมของ
ผูนําอยางนอยส่ีคนและขบวนการ  ในระดับตาง ๆ กัน อันไดแกวลาดิเมียร ปูตินแหง
สหพันธรัฐรัสเซีย โดนัลด ทรัมป  ผูจะเขารับตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใน
เดือนนี้  รีเซบ เทยิบ เออรโดวัน ประธานาธิบดีตุรกีซึ่งมุงหนาที่จะรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ
(Totalitarianism) ใหแกตน  และนายติม จอง อุน ผูนําสูงสุดของเกาหลีเหนือ  ระเบียบ
วาระและเจตนาของแตละคนที่กลาวนี้ จะมีผลกระทบทางลบแกภูมิภาคและทั่วโลก 

  

 ตามท่ีขาพเจาจะรอผลการเปดเผยการบรรยายการกระทํามิบังควรของรัสเซียโดย
ประชาคมขาวกรองสหรัฐในตนสัปดาหหนา นั้น อันที่จริงขาพเจาไดรับทราบความเปนไป 
แมกระทั่งในชวงปลายสัปดาหนี้ ( 7-8 มกราคม ) ที่อาจครอบคลุมประเด็นสําคัญของ
สงครามไซเบอรและวิธีการโจมตีและแทรกแซงในทางตาง ๆ อันสมบูรณพอที่จะรวบรวม
นําเสนอในวันสุดสัปดาหนี้ หากในตนสัปดาหหนามีการเปดเผยเอกสารที่ยกช้ันความลับ
บางแลว ก็จะนํามาเสริมตอไปได เพราะเรื่องนี้ควรใชเวลากลั่นกรองใหดี เนื่องจากเปน
กรณีที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด และประกอบดวยหลายมิติ โดยเฉพาะ “สงครามไซเบอร
ที่อุบัติขึ้นมาหลายปแลว” บัดนี้ไดเพิ่มความรุนแรงและความอุกอาจข้ึนอยางมาก 

 โดยท่ีนายโดนัลด ทรัมปไดส่ือสารผานทวิตเตอรสวนตัวแสดงความไมเช่ือถือใน
ขอสรุปของประชาคมขาวกรอง เปนระยะ ๆ ต้ังแตตนปมา อาทิ หนวยขาวไมเคยขอ
ตรวจคอมพิวเตอรของพรรคเดโมแครต แลวจะทราบไดอยางไรวา ระบบถูก Hack- - การ
กลาวหาเรื่อง Hacking นี่ เขาเองรูเรื่องมากกวาใคร ๆ - -ใคร ๆ ก็รูวา การส่ือสารโดย
เครื่องคอมพิวเตอรไมปลอดภัย กลับไปใชวิธีด้ังเดิม คือเขียนใสในกระดาษ แลวให 
Courier นําสาร ปลอดภัยแน- -รอวันอังคาร พุธหนา จะบอกเรื่อง Hack ให (นายทรัมปไม
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เคยอธิบายหรือกลาวถึงเรื่องนี้จนถึงกําหนดรับฟงการบรรยายโดยผูนําสํานักในวันศุกรที่  
6 มกราคม)  นาจะตองปรับโครงสรางพื้นฐานของระบบการขาวเสียที- -อยางที่ Wikileaks 
เขาวา เรื่อง Hack นี่เพื่อจะลบลางความชอบธรรมของผลการเลือกต้ัง ฯลฯ  

นาย John Kirby โฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐแถลงวา การ Hack ที่เกิดขึ้น 
จริง 100 % ประธานาธิบดีโอบามาไดเรียกรองใหปูตินเลิกเสียที (ต้ังแตเดือนกันยายน ศก
กอนแลว) 

โดยท่ีการแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐโดยรัสเซียเปนเรื่องสําคัญยิ่งและเปนขาว
ใหญสืบตอกันมาต้ังแตกอนวันขึ้นปใหมแลว สมาชิกสภาสหรัฐไดพยายามจะใหมีการ
จัดต้ัง Select Committee เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง เพราะหลังจากการเลือกต้ัง สํานักงาน
ขาวกรองทุกหนวยไดแถลงเพิ่มเติมวา รัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังที่ผานมาดวย
จุดมุงหมายที่จะทําใหผลการเลือกต้ังเปนไปในทางที่เปนคุณตอนายโดนัลด ทรัมป ตอมา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม วุฒิสภาไดจัดใหมีการรับฟงถอยแถลงจากประชาคมขาว
กรอง อันประกอบดวย National Intelligence Agency-NIA, National Security Agency- 
NSA, Central Intelligence Agency- CIA, Anti-Hacking Command ในกรอบของ NSA และ 
Federal Bureau of Investigation-FBI โดยผูอํานวยการและผูบัญชาการทุกหนวยและ
เจาหนาที่จํานวนมากไดมารวมการประชุมพรอมหนากัน  ทั้งนี้ โดยมีนาย James Clapper 
ซึ่งอาวุโสที่สุดและกําลังจะพนตําแหนงใน 17 วันจากวันประชุม เปนตัวนํา สวนทาง
วุฒิสภา วุฒิสมาชิก John McCain สังกัดพรรครีพับลิกันจากแอริโซนา ทําหนาที่ประธาน 
และมีสมาชิกซึ่งสวนใหญมาจากคณะกรรมาธิการขาวกรองและ Senate Armed Services 
Committee สลับกันทั้งสองพรรค และวุฒิสมาชืก Angus King วุฒิสมาชิกที่เปนอิสระเขา
รวมดวย 

นายแคล็ปเปอรสรุปรายงานวา ไดมีการพยายามหลายรูปแบบและวิธีการ –
multifaceted attempts to influence the 2016 presidential election--ทีจ่ะยังผลการเลือกต้ัง
ใหเปนประโยชนตอนายโดนัลด ทรัมป และ hurt or discredit ฮิลลารี คลินตัน ปฏิบัติการ
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ครั้งนี้ อุกอาจที่สุด แตไมไดเขาไปในระบบการออกเสียง  สวนการ hacking จะมีผล
เพียงใดตอการตัดสินใจของผูออกเสียง เปนไปไมไดที่จะประเมิน จริงอยูการกระจายขาว
ปลอม การใหขาวสารบิดเบือน เพี้ยนและปายสีใหเส่ือมเกียรต์ิตอผูสมัครจากพรรคเดโม
แครต (ฮิลลารี คลินตัน) นั้น มีขอบเขตกวางขวางและตอกย้ํา ทั้งโดยส่ือของรัสเซียเองที่
รับรายการไดในสหรัฐ  เชน Russia Today และสื่อสังคมตาง ๆ และ Wikileaks อันได
กระทําการโดยตอเนื่องและหนักหนวงอยางไมเคยปรากฏมากอน ทั้งหมดนี้ทาํไปไดดวย
การบงการของผูนําสูงสุดของรัสเซีย วุฒิสมาชืกจอหน แม็คเคนถามวา ตามขอยุติเมื่อ
เดือนตุลาคม ปที่แลว ที่ยืนยันการ Hacking อีเมลของคณะกรรมการแหงชาติของพรรคเด
โมแครต นั้น มีความเคล่ือนไหวตอมาอันจะทําใหขอยุติตองแปรเปลี่ยนไปหรือไม  นาย
แคล็ปเปอรและหนวยงานท้ังหมดตอบยืนยันวา ไม อันที่จริงการแทรกแซงและการ 
hacking ที่รัสเซียทํามามิไดหยุดหยอน แตกลับอุกอาจและหนักหนวงยิ่งขึ้น  ตามรายงาน-
CNN วาในการประชุม hearing ครั้งนี้ “lawmakers on both sides of the aisle and 
intelligence officials presented a united front in their assessment that Moscow was 
behind the attacks and the intrusions presented a national security threat.” นาง Nancy 
Pelosi ผูนําฝายขางนอยในสภาผูแทนราษฎร และผูนําอีกหลายคนในสภา ยอมรับวา นึก
ไมถึงความบาบ่ินของรัสเซียในพฤติกรรมแทรกแซงการเลือกต้ัง หรือ ‘stunning in its  
(Intelligence) conclusions and the boldness of the Russians’ เมื่อไดฟงรายงานของคณะ
ขาวกรองทั้งหมด เมื่อตอนเชาวันศุกร ที่ 6 มกราคม กอนที่ทั้งคณะจะไปบรรยายใหนาย
โดนัลด ทรัมป รับทราบที่ Trump Tower ในนครนิวยอรก ส.ส. Pelosi กลาวดวยวา การ
โจมตีระบอบประชาธิปไตยของอเมริกัน โดยนายวลาดิเมียร ปูคิน เปนเยี่ยงอันธพาลทาง
การเมืองเพื่อสนับสนุนนายโดนัลด ทรัมป และดวยเหตุนี้ จึงจะตองมีผลตามมา สวน ส.ส. 
Adam Schiff สมาชิกจากมลรัฐแคลิฟอรเนียสังกัดพรรคเดโมแครตและเปนกรรมาธิการ
ขาวกรองของสภาผูแทนราษฎร แถลงวา ขออางของนายทรัมปไมอาจรับฟงได “คํากลาว
ของผูไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีที่วา การ hacking ของรัสเซียไมมีผลอยางเด็ดขาดตอ
ผลการเลือกต้ัง นั้น ไมมีหลักฐานสนับสนุนใด ๆ จากการบรรยาย (ของสํานักขาวกรอง) 
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รายงานที่ปรากฏ และสามัญสํานึก” เขากลาวเสริมวา “It is another thing to say that the 
daily dumping of documents disparaging to Secretary Clinton that was made possible 
by Russian cyberoperations had no effect on the campaigns.” สมาชิกสภาคนนี้ ย้ําวา 
ความพยายามกระทําการตามบงการของปูติน มีประโยชนอยางมหาศาลตอผูไดรับเลือก
และทําความเสียหายแกการรณรงคของฮิลลารี คลินตัน สมตามความต้ังใจของปูคิน เมื่อ
มีการกระทําอันช่ัวรายตออเมริกาเชนนี้ นายทรัมปจะตองยอมรับความจริงกอนส่ิงอ่ืนใด 
“The President-Elect must not obfuscate or distract, but deal honestly with the truth of 
what happened.” วุฒิสมาชิก Lindsay Graham (พรรครีพับลิกันจาก South Carolina) มี
ความเห็นทํานองเดียวกัน เพราะรับไมไดกับการกระทําของรัสเซีย ซึ่งเขาถือวาเปน
ประเทศที่มุงรายตอสหรัฐ 

เมื่อไดรับทราบกระแสทวมทนของชาวอเมริกันในหลายวงการ ซึ่งเช่ือมั่นในขอยุติ
ของหนวยงานขาวกรองแหงชาติ นายโดนัลด ทรัมป ไดเริ่มปรับทาทีบาง แตอดมิไดที่จะ
โทษส่ือตาง ๆ วาไปปนขาววา เขาไมลงรอยกับสํานักงานขาวกรอง ผิดทั้งเพ ที่จริงแลว “ I 
am a big fan” ของทุกสํานักฯ อันเปนปฏิกิริยาเชนเดียวกับที่ เขาโจมตีส่ือมวลชน “ที่ปลุก
ระดมพวกที่ออกไปประทวงการเลือกต้ัง” เมื่อเดือนพฤศจิกายน ศกกอน ในคืนกอนวันที่
คณะขาวกรองแหงชาติจะไปบรรยายใหเขาฟง นายทรัมปไดแจงตอ The New York Times 
วา “ขณะนี้กําลังเกิดการลาแมมด (Witch hunt) อีกแลว” ในระยะใกลเคียงกัน โดนัลด 
ทรัมป ไดทวีตหลายครั้งวา สํานักขาวกรองไดเล่ือนวันที่จะมาบรรยายแกเขาหลายครั้ง 
“คงเพื่อตองการเวลาที่จะสรางกรณีใหดูดีขึ้น” ซึ่งสํานักขาวกรองยืนยันวา ไมมกีารเล่ือน 
เพราะไดกําหนดพบกันในวันศุกร ที่ 6 มกราคม ที่นครนิวยอรก” 

นายทรัมปไดพบกับหัวหนาสํานักงานขาวกรองตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งได
กําหนด นางคอนเวย โฆษกคนหน่ึงของนายทรัมป กลาววา ผูที่บรรยาย ไดแกนาย James 
Clapper-- Director of National Intelligence, นาย John Brennan, CIA Director และ FBI 
Director James Comey การบรรยายใชเวลาประมาณ 90 นาที ที่ Trump Tower 
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เจาหนาที่ในคณะถายโอนอํานาจของนายทรัมป ช้ีแจงวา การพบปะของทั้งสอง
ฝายเปนไปฉันมิตร (Cordial) ไมมกีารโตแยง (contentious) โดยนายทรีมปไดถามปญหา
บางและแสดงความช่ืนชมท้ังคณะเจาหนาที่ประชาคมขาวกรอง เพื่อใหเขาใจและทราบ
แนวทางการแถลงขาวของคณะถายโอนอํานาจของนายทรัมปเก่ียวกับสารัตถะบาง
ประการ จึงขอนําเสนอเปนภาษาอังกฤษดังนี้ “… the official insisted that it’s the 
transition’s view that the hacking was intended to harm Hillary Clinton more than to help 
Trump. This official pointed to what they were told at the meeting that the cyberactivity 
began in late 2015 and early 2016, before it was clear Trump would be the nominee. 
So, the official asked, how could the hacking be a pro-Trump operation if it began so 
early on. This was more an effort to discredit her than anything else, the official said. 
The official would not weigh in on the intelligence community’s main conclusion that 
Putin directed the hacking operation, saying it was based on classified information. 
(รายงานในภาษาอังกฤษมีแหลงทีม่าจาก CNN Online) 

โดนัลด ทรัมปเองกลาวถึงการบรรยายลับวา เปนไปในทางสรางสรรค 
(constructive) แตในถอยแถลงเปนลายลักษณอักษร ทรัมปหลีกเล่ียงการระบุวา รัสเซีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วลาดิเมียร ปูตินเปนตัวการใหญ  โดยคละช่ือประเทศและบุคคลที่ทํา
การ Hack ดังนี้—“While Russia, China, other countries, outside groups and people are 
consistently trying to break through the cyber infrastructure of our government 
institutions, businesses and organizations including the Democrat National Committee, 
there was absolutely no effect on the outcome of the election including the fact that 
there was no tampering whatsoever with voting machines. There were attempts to hack 
the Republican National Committee, but the RNC had strong hacking defenses and the 
hackers were unsuccessful.” 
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ตามรายงานท่ีขาพเจามี ซึ่งไดรับฟงมาจากส่ือเฉพาะกรณีที่เช่ือถือไดซึ่งมิใชฝาย
การเมือง  คณะกรรมการพรรครีพับลิกันแหงชาติถูกรัสเซีย Hack เชนเดียวกับพรรคเดโม
แครต แตไดใชประโยชนครั้งนี้เฉพาะเพื่อบ่ันทอนฮิลลารี คลินตันกับพรรคเดโมแครต
กอน ดังจะเห็นไดจากปริมาณอีเมลที่มุงรายฮิลลารีจํานวนมหาศาลที่รัสเซียปลอยผานวิค
ก้ีล๊ีคและทางอ่ืน เชน Trolls ที่รัสเซียจางไว สําหรับขอมูลที่จะโจมตีพรรครีพับลิกัน นั้น 
รัสเซียมีพรอมอยูแลว โดยอาจจะนํามาใชในปฏิบัติการหากโดนัลด ทรัมปทําตัวใหรัสเซีย
ไมอาจใชประโยชนตามท่ีต้ังใจไว ถาจะวาไปก็ไมตางจากการเตรียมเครื่องมือใหพรอมไว
ในการแบล็คเมล ซึ่งขาพเจาเขาใจวา หนวยงานท่ีเก่ียวของของสหรัฐก็มีขอมูลมากมาย
เก่ียวกับจริยธรรมของปูตินและพวกใกลชิด ดังเชน Panama papers และขอกลาวหาวา 
รัฐบาลรัสเซียอุปถัมภ ในการใชยากระตุนในการแขงขันกีฬาตาง ๆ ที่ปูตินเช่ือวา สหรัฐ
มิไดไรเดียงสาเสียทีเดียว นอกจากน้ียังมีหมายเลขบัญชีเงินฝากลับของปูตินในธนาคาร
และโครงการลงทุนในตางประเทศอีกดวย สวนสาเหตุที่ทําใหปูตินแคนฮิลลารีสวนหนึ่ง 
นั้น จะกลาวถึงตอไปเก่ียวกับบทสรุปปฏิบัติการของประชาคมขาวกรองของสหรัฐ 

กรณีทั้งหลายนี้ปรากฏอยูในรายงานการคนพบการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ัง
ของสหรัฐ โดยประชาคมขาวกรองที่ไดรับการเปดเผยเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2017 ใน
ช่ือ Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections อันเปนฉบับที่ได
ยกช้ันความลับจากฉบับที่ Highly Classified รายงานดังกลาวนี้บรรยายภูมิหลังโดย
ละเอียด เพราะไดเรงรัดปฏิบัติการขาวกรองต้ังแตหลังจากที่สงครามเย็นยุติลง และ
ในชวงหลังนี้ ปูตินไดเปนผูนําในการบ่ันทอน Liberal  Democracy ทั้งในอเมริกา ละติน
อเมริกา ยุโรป ดวยการสรางเสริม Populist regimes ทั่วไป 

โดยท่ีรายงานยาว 14 หนา และมีภาคผนวกดวย ขาพเจาจึงขอใชบทสรุปที่แจมชัด
ในรายงานภาคภาษาอังกฤษของ ซีเอ็นเอ็นที่ไดรับในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2017 มา
ดังนี้ 
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10 most damning findings from report on Russian election interference 

1. Goal was to undermine US faith in democratic process 

"We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 

aimed at the US presidential election. Russia's goals were to undermine public faith in 

the US democratic process, denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and 

potential presidency. We further assess Putin and the Russian Government developed a 

clear preference for President-elect Trump." 

2. Effort was ordered by Putin 

"We assess that influence campaigns are approved at the highest levels of the Russian 

government - particularly those that would be politically sensitive." 

3. Putin's grudge 

"Putin most likely wanted to discredit Secretary Clinton because he has publicly blamed 

her since 2011 for inciting mass protests against his regime in late 2011 and early 2012, 

and because he holds a grudge for comments he almost certainly saw as disparaging 

him." 

4. A 'significant escalation' 

"Russian efforts to influence the 2016 US presidential election represent the most recent 

expression of Moscow's longstanding desire to undermine the US-led liberal democratic 

order, but these activities demonstrated a significant escalation in directness, level of 

activity, and scope of effort compared to previous operations." 
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5. Paid social media trolls 

"Moscow's influence campaign followed a Russian messaging strategy that blends 

covert intelligence operations -- such as cyberactivity -- with overt efforts by Russian 

government agencies, state-funded media, third-party intermediaries and paid social 

media users or 'trolls.'" 

6. #DemocracyRIP 

"Before the election, Russian diplomats had publicly denounced the US electoral 

process and were prepared to publicly call into question the validity of the results. 

ProKremlin bloggers had prepared a Twitter campaign, #DemocracyRIP, on election 

night in anticipation of Secretary Clinton's victory, judging from their social media 

activity." 

7. Russian media involvement 

"Russian media hailed President-elect Trump's victory as a vindication of Putin's 

advocacy of global populist movements - the theme of Putin's annual conference for 

Western academics in October 2016 -- and the latest example of Western liberalism's 

collapse." 

8. Beyond the US 

"Moscow will apply lessons learned from its Putin-ordered campaign aimed at the US 

presidential election to future influence efforts worldwide, including against US allies and 

their election processes." 
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9. Other US targets 

"We assess Russian intelligence services will continue to develop capabilities to provide 

Putin with options to use against the United States, judging from past practice and 

current efforts. Immediately after Election Day, we assess Russian intelligence began a 

spearphishing campaign targeting US government employees and individuals 

associated with US think tanks and NGOs in national security, defense, and foreign 

policy fields." 

10. Putin and WikiLeaks 

"In early September, Putin said publicly it was important the DNC data was exposed to 

Wikileaks, calling the search for the source of the leaks a distraction and denying 

Russian 'state-level' involvement." 

 การวิเคราะหรายงานดังกลาวและพฤติกรรมของนายโดนัลดทรัมป ชวนใหขาพเจา
คิดวา ทรัมปประสานทาทีและวาทกรรมในการหาเสียงกับรัสเซียตลอดมา เชนการ
กลาวถึงขอหาที่อาจจะทําใหฮิลลารีตองคดีอาญาเกี่ยวกับอีเมล ตามคําส่ังของรัสเซีย ส่ือ 
Russia Today และ Wikileaks ไดระดมการเสนอเรื่องราวตาง ๆ ในทางลบและกอความ
เสียหายใหแกฮิลลารี คลินตัน โดยส่ือรัสเซียไดยกเรื่องปญหาสุขภาพของฮิลลารีอันจะทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานาธิบดีได ซึ่งในสหรัฐ นายทรัมปก็ไดทําทาลอเลียนการ
ที่ฮิลลารีเดินไมไหว เหมือนเปนงอย (เมื่อวันรําลึก 9/11 ในนครนิวยอรกที่ฮิลลารีเริ่มมี
อาการปอดบวมและทนรอนไมได จึงมีคนชวยใหขึ้นรถกลับไปพักผอนที่บาน)  สวนการ
ฉลองชัยชนะของทรัมปในกรุงมอสโก นั้น รายงานกลาวถึงโดยละเอียด อันมาจากขาว
กรอง แตขาพเจาเองก็ไดยินเสียงการฉลองในสภาดูมา โดยไดคิดคามการที่คริสเตียน อา
มันพอรไดสัมภาษณนายดมิตรี ปุชกอฟ ประธานกรรมาธิการการตางประเทศ เก่ียวกับ
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ความเห็นของเขาในชัยชนะของโดนัลด ทรัมป ก็ไดยินเสียงเฮอากันจากอีกหองหน่ึง มี
เสียงชนแกวกันดวย เมื่อคริสเตียนถามวา กําลังฉลองกันหรือ นายปุชกอฟตอบวา ไมใช
การฉลองอะไรกัน เขาประชุมกันตามปกติ 

 หากฝายที่เก่ียวของเห็นสมควร ก็อาจจัดทํารายงานทางการถึงหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยจะอางถึงขาพเจาหรือไม ไมสําคัญ สวนรายงานละเอียด นั้น หากจะสงตอ
ใหกับหนวยงานขาวกรองทั้งของพลเรือนและทหาร ก็ติดตอขาพเจาได  

 ขาพเจาจําตองยุติรายงานฉบับที่ 1 ของเดือนมกราคม 2560 เพียงเทานี้กอน 
เพราะใหรายละเอียดมากพอแลว และเพราะขาพเจาจะติดตามคําปราศรัยอําลาตําแหนง
ของประธานาธิบดีโอบามา ในเวลา 08,00 น. วันพุธ ที่ 11 มกราคม โดยโอบามาจะเร่ิม
กลาวคําปราศรัยครั้งสําคัญนี้ในเวลา 21,00 น.ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐ แตจะ
กลาวจากนครชิคาโก ทราบเพียงวา โอบามาจะรางคําปราศรัยเอง 

 

      นายมนัสพาสน ชูโต 

      ประธานคณะทํางานฯ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนะแนวทางการแถลงขาว 

สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2560 

 

ช่ือ/ตําแหนง   นายมนัสพาสน ชูโต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

    และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2560 ฉบับที่ 1 

 

คําสั่งประธานาธิบดีทรัมป ซึ่งโดยเจตนา ตองการที่จะใหมีผลเปน Muslim Ban แตเพื่อ

เลี่ยงการถูกขอหาวาเปนการเลือกปฏิบัติทางศาสนา จึงใชคําวา  Extreme Vetting แทน และอาง

วาที่ตองกําหนดมาตรการรุนแรงเชนนี้ ก็เพื่อใหเปนไปตามคําม่ันที่ใหแกประชาชนในการหาเสียง 

ซึ่งแมจะเปนเชนนัน้จริง ก็เปนสิง่ที่ไมอาจรอดจากการถูกคัดคานโดยอํานาจศาล ดังทีเ่กิดขึ้นแลว

ในบางมลรัฐ 
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ลาสุด นายทรัมปไดสั่งให Sally Yates ผูรักษาการในตําแหนงรัฐมนตรียุติธรรม (Acting 

Attorney General) พนจากตําแหนง เพราะเธอไมแนใจวา คําสั่งดังกลาวถูกตองตามกฏหมาย

หรือไม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบติัตามจึงไมอาจดําเนินการได ขณะนี้ นายทรัมปได

ต้ังผูรักษาการคนใหมแลว สวนวุฒิสมาชิก Jeff Sessions ซึ่งนายทรัมปเสนอชื่อเปน Attorney 

General คนใหม ยังมิไดผานการยืนยันจากวุฒิสภา เพราะถูกขอกลาวหาวา เคยมีทาทีรังเกียจผวิ 

อันจะจริงหรือไม ก็จะตองติดตามความเคลื่อนไหวในวุฒิสภาตอไป 

เม่ือคืนวันที่ 30 - 31 มกราคม ตามเวลาในสหรัฐ ประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งกลาวไวกอนนี้

วา จะใชชีวิตในฐานะ Citizen และไมเก่ียวของกับการเมือง แตจะไมนิ่งเฉยหากมีการละเลย

คานิยมแกนแทของคนอเมริกัน (Core Value) ไดออกคําแถลงเปนคร้ังแรกเมื่อคืนนี้ วา คําสั่ง 

(ของทรัมป) ผิดคานิยมของชนอเมริกันในหลักมูล (Fundamentally wrong) เพราะเปนการเลือก

ประติบัติทางศาสนา ฉะนั้น การที่ประชาชนจํานวนมากออกมาประทวงทั่วประเทศ นั้น เปนการ

แสดงออกทีถู่กตองแลว 

วิธีการออกคําสั่งคร้ังนี้ ซึ่งมีหลายชุดดวยกัน แอบทาํกันในวงจํากัด โดยไมมีการหารือกันถึง

ผลทีจ่ะตามมาและความถูกตอง ทั้งนี้ ไดมีนาย Steve Bannon สมาชิกใหมของสภาความม่ันคง

แหงชาติ และเปน Chief of Staff on Strategic and Political Affairs เปนผูขับเคลื่อนสําคัญ นาย

แบนนอนแถลงเม่ือวานนีว้า เขาสงเสริมนโยบาย Populism และ Nationalism แบบที่เนน 

National Identity เปนหลัก ซึ่งเปนแนวทางที่ปูตินใหความสนับสนนุ เพื่อบอนทําลาย Liberal 

Democracy ในการเลือกต้ังโดยทําไดผลในกรณความพายแพของฮิลลารี คลินตันมาแลว และจะ

ทําตอไปในการเลือกต้ังในยุโรป ซึ่งจะมีตอไปในปนี้ เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในฝร่ังเศสกับนาย Fillon 

และการระดมการหาเสียงใหมารีน เลอ เปน ซึ่งอาศัยกระแสของนายทรัมป เปนเร่ืองทีจ่ะตอง

ติดตามอยางใกลชิดตอไป เพราะนาย Hamon จากพรรคสังคมนิยมคงจะไมมีโอกาสมาก 

เนื่องจากประธานาธิบดีออลลองดไมมีผลงานทีไ่ดรับความนิยมจากผูออกเสียง ปฏิบติัการใตดิน
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ของปูตินสออันตรายมาก เพราะยังเดินหนาอยางอุกอาจโดยไมสนใจในปฏิกิริยาตอตานของทุก

ฝาย 

ในวันนี้ นายไนเจล ฟาราจ ไดกลาวคําปราศรัยสนับสนุนคําสั่งของนายทรัมป ยืนยันอีกคร้ัง

หนึ่งถึงอิทธพิลที่เขามีเหนือนายทรัมป 

การที่วิธีการออกคําสั่งของนายทรัมปปกปดสวนราชการอ่ืน ที่โดยปกติจะรวมหารือดวย 

เปนเหตุใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศหลายสิบคนไดขอลาออกจากตําแหนง โดยนาย 

Tony Blinken ซึ่งกอนหนานี้เปน Deputy Secretary of State เห็นวา แมกระท่ังในการวางแผน

สังหารโอซามา บิน ลาเด็น อันเปนปฏบิัติการลับสดุยอด ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ

จํานวนหนึ่งก็ไดมีสวนในการประชุมภายใน Situation Room แตก็ไมมีขาวร่ัวไหล 

ประเทศในยุโรปหลายประเทศไมเห็นดวยกับมาตรการของทรัมป ในอังกฤษ นอกจากจะมีผู

ลงชื่อคัดคานการไป State Visit ของนายทรัมปตามที่เธรีสซา เมยไดเชิญพระกระแสของสมเด็จ

พระราชินีนาถเอลิซาเบธเม่ือสัปดาหกอน กวาหนึ่งลานคนแลว นายบอริส จอหนสัน รมว กต uk  

ไดแถลงวาคําสั่งฝายบริหารที่ออกมา "Divisive and wrong" สวนแองเกลา แมรเคิล ซึ่งไดแจงแก

นายทรัมปทางโทรศัพทวา คําสั่งของเขาขัดตออนุสัญญาเจนีวาวาดวยสถานะผูลี้ภัย แลว ในวันนี้ 

เธอไดแถลงถึงการที่นายทรัมปไมยอมรับคานิยมสําคัญ เพราะคําสั่งของเขา wrong และ 

religiously discriminatory ตามขาว คะแนนนิยมของแมรเคิลดีขึ้น และเธอเปนผูนําของโลกเสรี 

ตัวจริง สวนนายกเทศมนตรีนครลอนดอน ซึ่งมีเชื้อสายปากีสถาน ก็คัดคานแนวทางของนายทรัมป

อยางเต็มที่ 
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สําหรับอิรัก ซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดประเทศที่เปนเปาของคําสั่งจากวอชิงตัน และเปนหุนสวน

ทางยุทธศาสตรของสหรัฐ โดยคนอิรักไมมีสวนใน 9/11 และการกอการรายในสหรัฐ ตางมึนงง 

เพราะตลอดหลายเดือนที่ผานมาไดรวมกับทหารสหรัฐในการปราบปรามไอซิล จนไอซลิจะยอมแพ

ในไมชา สภาอิรักจึงออกญัตติเรียกรองใหมีการตางตอบแทนกัน ทั้ง ๆ ทีท่หารสหรัฐทีท่ําหนาที่

เคียงขางทหารอิรักนับหม่ืนอยูขณะนี้ ตําสั่งของนายทรัมปสรางความลําบากใจใหแกรัฐบาลอิรัก

มาก ขณะเดียวกัน กษัตริยอับดุลลาหจากจอรแดนไดเสด็จไปพบกับนายทรัมปเม่ือวานนี้ อีกทาง

หนึ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบยี เปนหวงอยางมากที่จะทําใหสหรัฐขาด "the best and 

brightest" 

 

ทางดานอิสราเอล นายทรัมปไดสนับสนุนนายเนตันยาฮูอยางเต็มที่ สภาอิสราเอลไดออก

กฏหมายเม่ือวานนี้ อันจะมีผลใหอิสราเอลเขายึดครองดินแดนจํานวนไมนอยในฝงตะวันตกที่ยึด

มาในคราวสงครามหกวัน เม่ือป ค.ศ. 1967 และไดเชิญนายเนตันยาฮูเยือนสหรัฐอยางเปนทางการ

ในวันที่ 15 กมุภาพันธ ศกนี้ เปนความเคลื่อนไหวที่ควรติดตาม เพราะอาจเปนชนวนใหเกิด

สงครามในตะวันออกกลางไดอีก 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2560 ฉบับที่ 2 

 ความสัมพันธฉันมิตรระหวางสหรัฐกับสหภาพยุโรป ซึ่งเปนไปดวยดีตลอดมา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงที่บารัค โอบามาเปนประธานาธิบดี พลิกโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเม่ือนายโดนัลด 

ทรัมป เขามาเปนประธานาธิบดี หากจะยอนความหลังไปถึงสมัยที่ประเทศในยุโรปไดรวมตัวกัน

เปนประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป และเม่ือพนยุคของนายพลชารลส เดอ โกลล สหราชอาณาจักร

ไดเขาเปนสมาชิกดวยในป ค.ศ. 1973 ดวยกอนหนานั้นเดอ โกลล ไมยอมรับสหราชอาณาจักร 
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เพราะเหน็วา ใกลชิดกับสหรัฐเกินไป แตสหรัฐถือเปนนโยบายสําคัญในการสงเสริมการรวมตัวกัน

ของยุโรป อันชวยใหยุโรปธํารงรักษาสันติภาพไวไดตลอดมา โดยไมเกิดสงครามระหวางกันขึ้นอีก

เลยและยังมีความเช่ือมโยงกันฉันสัมพันธมิตรกับสหรัฐและแคนาดาในนาโต อันเปนปราการ

แข็งแกรงตลอดมาต้ังแต ค.ศ. 1949 เอกภาพของยุโรปในรูปของสหภาพยโุรปย่ิงเปนปจจัยหลัก

ของความม่ันคงสําหรับกลุมประเทศ Transatlantic ที่ทรงพลงัที่สุดในโลก 

 ดวยความเปนมาดังกลาว ประธานาธิบดีบารัค โอบามา จึงพยายามอยางเต็มที่ที่จะ

คัดคานมิใหสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสมาชกิภาพของสหภาพยุโรป หากเห็นวาจาํเปนจะตอง

ปรับตัว ก็ควรรวมกันปฏิรูปองคการภายใน แตดวยกระแส Populism และการใชความเท็จในผลที่

จะมีขึ้นหากคงอยูใน EU ตอไปของนาย Nigel Farage  อดีตหัวหนาพรรค UKIP ในรัฐสภายุโรป 

โดยรัสเซียดูจะมีบทบาทแทรกแซงดวยกลวิธีตาง ๆ เชนเดียวกับที่ไดกระทําอยางอุกอาจในการ

เลือกต้ังประธานาธบิดีสหรัฐ ดวยการบั่นทอนสิ่งที่ประชาคมขาวกรองสหรัฐเรียกวา Electability 

ของฮิลลารี คลินตัน  แต BREXIT ก็เกิดขึ้นจนได แมกระนั้น ประธานาธิบดีโอบามาก็ไดมอบหมาย

ใหนายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รีบเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลสและ

กรุงลอนดอน เพื่อหาทางกูสถานการณเทาที่จะทาํได และประธานาธิบดีโอบามาก็ไดเดินทางไปยัง

กรุงเอเธนสและกรุงเบอรลินเพื่อหารือกันในทันท ีหลังจากที่เขาพบกับนายโดนัลด ทรัมปเปนคร้ัง

แรกในหอง Oval Office เปนเวลา 90 นาที และพอจะอานแนวคิดอันนากังวลของนายทรัมปออก 

โดยผูนําสหรัฐคงหวังใหแองเกลา แมรเคิลเปนหลักของสัมพันธภาพขามแอตแลนติคตอไป เพราะ

ไมแนใจวานายทรัมปจะสามารถเปนผูนําของโลกเสรีได 

หลังจากที่เธรีสซา เมยไดเปนผูนําจากภูมิภาคยุโรปคนแรกที่ไดไปพบนายโดนัลด ทรัมป 

และหวานลอมใหทรัมปยอมรับนาโต 100 % โดยยํ้าความสัมพันธพิเศษระหวาง US กับ UK แลว 

เมยไดเดินทางตอไปหารือกับประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกี ทางกรุงวอชิงตัน  นายทรัมปได

รีบเรงออกคําสั่งที่สรางความวุนวายไปทั่วประเทศและโลกมุสลิม ปรากฏตอมาวา สัมพันธภาพกับ
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ยุโรปก็เร่ิมผันแปรไปในทางที่จะนําความไรเสถียรภาพมาสูทุกฝาย เม่ือวันเสารที่ผานมา 

ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองด แหงฝร่ังเศส ประกาศใหยุโรปพรอมกันยืนขึ้นรับมือกับนาย

โดนัลด ทรัมป (Stand up to Donald Trump) ในวันที่ 31 มกราคม 2560  Professor Peter 

Navarro ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคากับเปนผูอํานวยการ National Trade Council ของนาย

ทรัมป ไดเขยีนเร่ืองลงใน The Financial Times กลาวหาวา เยอรมนีเปนตนเหตุใหความตกลง

การคาเสรีระหวางอียูกับสหรัฐตองลมเหลว และเยอรมนีปนอัตราแลกเปลีย่น (เชนเดียวกับที่นาย

ทรัมปกลาวหาจีน) เพื่อเอาเปรียบประเทศคูคา ทาํใหนางแองเกลา แมรเคิลซึ่งกําลงัเยือนสวีเดนอยู

ไดตอบกลับวา เยอรมนีถือเสมอวา ธนาคารกลางยุโรปเปนอิสระและเยอรมนีไมเคยยุงเก่ียวกับ

เงินตราสกุลยูโรเลย  เร่ืองนี้กับกรณีคําสั่งหามมุสลิมเขาประเทศชั่วระยะหนึ่งนั้นเปนการเลือกประ

ติบัติดวยเหตุผลทางศาสนา และวา “Terror attacks on German soil do not justify religious 

discrimination” เปนรอยราวฉานที่มีทางจะกระทบความสัมพันธระหวางยุโรปกับสหรัฐไดตอไป

(ในวันที่ 1 กุมภาพันธ เจาหนาที่เยอรมันไดจับกุมผูกอการรายจากเมืองตาง ๆ ได 16 คน จํานวน

หนึ่งเก่ียวของกับพวกที่กอการรายที่พิพิทธภัณฑบารโดในกรุงตูนิสเม่ือปกวามาแลว) 

 แตที่หนักย่ิงขึ้นเหน็จะไดแกการที่นายทรัมปไดไปใชวาจาเปรียบเปรยนายโดนัลด ทสุก 

(Donald Tusk) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป วานาจะเหมาะที่ไปเปนนายกเทศมนตรีเมืองเล็ก ๆ 

เชนลุกเซ็มเบอรกมากกวา หรืออาจมีเหตุอ่ืนยิ่งกวานั้นที่ขาพเจายังไมทราบ เพราะนายทุสกไดตอบ

อยางแรงวา อียูมีภัยคุกคามจากภายนอกอยูสามฝายขณะน้ี อันไดแก Donald Trump  Islamic 

terrorism and Vladimir Putin ขอความดังกลาวปรากฏในจดหมายซึ่งนายโดนัลด ทสุกมีถึงผูนํา

ประเทศอียูทีก่ําลังจะไปรวมการประชุมสุดยอดที่มอลตา และไดกลาวในคําปราศรัยตอสาธารณะ

อีกในทํานองเดียวกัน 

 ในเวลาใกลเคียงกัน ปรากฏรายงานการใหสัมภาษณนาย Steve Bannon ที่ปรึกษาดาน

ยทุธศาสตรและการเมืองของนายทรัมป ซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเขารวมในสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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อันเปนการผดิหลักเกณฑขององคกรที่สําคัญย่ิง วาโลกไดเขาสูภาวะวิกฤติอยางหนักจนอาจจะเปน

สงครามในเร็ว ๆ นี้ ในทศันะของเขา สหรัฐตองเปนประเทศที่ยิง่ใหญและทรงพลัง โดยทําให

ประเทศเพ่ือนบานและประเทศอ่ืน ๆ ออนกําลังลงโดยสวนเทียบ ในระยะใกลเคียงกัน นายแบน

นอนไดกลาวแกเอกอัครราชทูตเยอรมันประจําสหรัฐ วิจารณสหภาพยุโรปอยางรุนแรงวาจะลม

สลายเพราะขาดปจจัยยึดเหนี่ยว  จนถึงเวลาทีท่ํารายงานน้ี ยงัไมมีผูใดมากลาวแกทัศนะอันตราย

ของนายแบนนอน ตัวนําของกลุม Alt Right แตอยางใด ทั้ง ๆ ที่เขาดจูะเปนตัวขับเคลือ่นมาตรการ

และคําสั่งหลายประการที่สรางความแตกแยกไปทั้งในสหรัฐเองและในความสัมพันธระหวางสหรัฐ

กับกลุมที่เคยเปนมิตรประเทศทั่วไปในเวลาเพียง 9 วันที่นายทรัมปเขามาเปนประธานาธิบดี 

 ในวันที่ 1 กมุภาพันธ นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาไดสงจดหมายเปดผนกึถึง 

FOX News ในสหรัฐ ซึ่งในระยะหลังมานี้เปนเสมือนกระบอกเสียงของนายทรัมป วารายงานท่ี

กลาววา ผูกอการรายที่กอเหตุที่สเุหราใน Quebec เม่ือสองวันมานี้ มีเชื้อสายโมร็อคโก นั้น ไม

ถูกตอง และแสดงความไมเห็นดวยกับ นโยบายของนายทรัมปดานผูลี้ภัยและกําแพงที่ชายแดนกับ

เม็กซิโก 

 ในสหราชอาณาจักร ความสับสนวุนวายแผกระจายไปทั่ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นของ

การที่เธรีสซา เมยไดอางพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจาเอลซิาเบธที่ 2 ในการเชิญใหนายทรัมป

ไปเยือนสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการ (State Visit) ในปนี้ อันหมายถึงในฐานะราช

อาคันตุกะ เม่ือมีขาวเก่ียวกับคําสั่งของนายทรัมปหามมิใหคนจากประเทศมุสลิม 7 ประเทศ เขา

สหรัฐ และคําสั่งในกรณีทํานองเดียวกัน   คงจําไดวา ในระหวางการหาเสียงเม่ือปที่แลว คนอังกฤษ

จํานวนมากไดลงชื่อตอตานการที่นายทรัมปจะไปเยือนอังกฤษ เพราะวาทกรรมของเขาไดรับการ

ตอตานอยางมาก ในคราวนี้ก็เชนกนั มีชาวอังกฤษลงชื่อใน Petition หนึ่งลานแปดแสนคน นับถงึ

เชาวันที ่1 กมุภาพันธ คัดคานการเชญิ อีกสองแสนเศษเห็นขอบกับการเชญิ ซึ่งตามระเบียบของ

อังกฤษ จะตองมีการอภิปรายในสภา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ ศกนี้ โดยเขาใจวา ผลของการ



8 
 

อภิปรายไมผูกพันใหรัฐบาลตองปฏิบัติตาม  อยางไรก็ดี   การออกความเห็นในเร่ืองนีมี้ขึ้นอยาง

กวางขวาง โดย Sir Peter Rickette อดีตหัวหนาของ Foreign Office เห็นวา ไมควรไปดึงพระราชินี

มาเก่ียวกับการเมือง ถาจะเชิญ ก็ควรลดระดับมาเปนทางการเทานั้น สวน William Hague อดีต

รัฐมนตรีตางประเทศเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ วาสมเด็จพระราชินทีรงวางพระองคได 

เพราะเคยรับพวกที่เปนเผด็จการมาแลว เชนนายโรเบิรต มูกาเบ จากซิมบาบเว นายนิโคไล เชา

เชสกู จากรูมาเนีย และแมกระทั่งกษัตริยซาอุดิ อารเบีย ซึ่งถูกกลาวหาวายึดถือประเพณีหลาย

ประการอันไมสอดคลองกับหลักสิทธมินุษยชน 

 ตามที่เคยเกิดขึ้นจริง เพราะมีการแพรภาพทางสถานีโทรทัศนระหวางประเทศ  เม่ือ

ประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลล โอบามา ไปเยือนอยางไมเปนทางการ เจาชายฟลลปิ ดยุคแหง

เอดินเบอระ ไดทรงขับรถใหโอบามานั่งแถวหนา โดยสมเด็จพระราชินีและมิเชลล โอบามานั่งเกาอ้ี

หลัง  

 การอภิปรายเร่ืองการเชิญนายทรัมปไปเยือนอังกฤษในปลายปนี้ มีขึ้นระหวางการอภิปราย

รางกฎหมายที่จะใหนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย Invoke ขอบทที่ 50 ของสนธิสัญญาลสิบอน เพื่อ

เร่ิมการเจรจาใหสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งใชเวลาสองวัน ในเย็นวันที ่1 สภาลง

มติผานรางดวยคะแนนเสยีง 498 ตอ 114 นายกรัฐมนตรีแถลงวา รัฐบาลจะออกสมุดปกขาวเร่ือง 

Brexit ในวันพฤหัสบดี สวนรางกฎหมายจะไดรับการแปรญัตติในกรรมาธิการ ซึ่งจะมีการเสนอขอ

แกไขเพ่ิมเติม อันไมนาจะสรางปญหามากนัก เพราะรัฐบาลไดปองกันแลว ดวยการเสนอราง

กฎหมายที่คอนขางสั้นและกระชับ เม่ือผานขั้นตอนในสภาผูแทนแลว จะไดรับการพิจารณาอีก

ชั้นหนึ่งโดย House of Lords ซึ่งเธรีสซา เมยเชื่อวาจะสามารถยกขอบทที ่50 ไดทันตามที่

กําหนดเวลาไวในปลายเดือนมีนาคม ศกนี ้
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 นาย Ed Miliband อดีตหวัหนาพรรคแรงงาน เหน็วาสามารถจะสนับสนุนมาตรการที่ไดรับ

การลงมติได และเสริมวา “I can go along with the Prime Minister that Brexit means Brexit. 

But I cannot go along with the idea that Brexit means Trump. And nor do I believe this is 

inevitable, and nor do I believe that is what the British people want either.” 

 เม่ือเวลา 04.00 น. ตามเวลาในไทย คืนวันที่ 1 ตอ 2 กุมภาพันธ วุฒิสภาสหรัฐไดลงมติ

ดวยคะแนนเสียง 56 (รีพับลิกัน) ตอ 43 (เดโมแครต) เห็นชอบใหนาย Rex Tillerson เปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กอนหนานี้ ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ 900+        

คนไดรวมตัวกันประทวงคําสั่งประธานาธิบดีที่มีผลในการหามคนจากประเทศมุสลิมเขาสหรัฐ และ

เรียกรองใหยกเลิกในโอกาสแรก อดีตนายพล David Petraeus อดีตผูอํานวยการ CIA เรียกรองใน

กรรมาธิการ Armed Services ในวันพุธ ที ่1 กุมภาพันธใหรัฐบาลยกเลิกคําสั่งหามการเดินทาง

สําหรับคนมุสลิมใหเร็วเทาที่จะทําได เพราะจะยังประโยชนใหแกผูกอการราย ในขณะทีผู่ที่ไดชวย

ปฏิบัติการของสหรัฐในการปราบปรามไอซิล ตองไดรับผลกระทบกระเทือนไปดวย 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2560 ฉบับที่ 3 

 ออสเตรเลียเกือบจะเปนพันธมิตรรายสุดทายทีผ่ิดใจกับนายโดนัลด ทรัมปหลังจากที่นาย 

Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีจากพรรคลิเบรอล ซึ่งใกลชิดกับสหรัฐมากกวาพรรคแรงงาน ได

โทรศัพทพูดจากับประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐ และ Turnbull ไดแสดงความหวังวา สหรัฐจะ

ดําเนินการตามขอตกลงที่ทําไวกับประธานาธิบดีโอบามาเม่ือปที่แลว โดยที่สหรัฐจะรับผูลี้ภัย

จํานวน 1,246 คนจากประเทศตาง ๆ 22 ประเทศ ที่ประสบปญหาทางมนุษยธรรม เนือ่งจาก

ออสเตรเลียไมยอมใหขึ้นฝงตามนโยบายไมรับผูอพยพที่มาทางเรือและสงไปอยูบนเกาะนอรูและ

เกาะหนึ่งใกลฝงปาปว นวิกินี โดยตกอยูในสภาวะลําบากมาก การพูดจาทางโทรศัพทดังกลาว ซึ่ง
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ตามปกติก็จะไมเปนทีท่ราบกัน แตบนัทึกการโตตอบกันอยางรุนแรงไดร่ัวไหลออกไป ทาํใหวง

ภายนอกทราบถึงถอยแถลงของนายทรัมปวา การโทรศัพทดังกลาว “เลวรายที่สุด” เทาที่

ประธานาธิบดีทรัมปไดรับมาซึ่งใชเวลาเพียง 25 นาที แทนทีจ่ะเปน 1 ชั่วโมง ทวีตฉบบัหนึ่งของ

นายทรัมปมีขอความวา “Do you believe it? The Obama administration agreed to take 

thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study it.” สวนขอตกลงที่ทําไวกับ

โอบามาตามความเห็นของนายทรัมปเปน ‘Dumb deal”  นายกรัฐมนตรีเทอรนบุลลไดพยายามแก

ปมปญหาดวยการทวีตวา การพูดจาเปนไปฉนัมิตรและจบลงดวยความเรียบรอย (Civil) โดยนาย

ทรัมปมิไดจบการพูดดวยการ “Slam” หูฟง นายทรัมปไดทวีตกลับวา ดีแลวที่ใชคําวา “Civil” (ขอ

แกไขความเขาใจผิดของนายทรัมปดวยวา “Refugees” นั้น ไมใช “illegal immigrants” ตาม

อนุสัญญาเจนีวาวาดวยสถานะของผูลี้ภัย ฉบับป ค.ศ. 1951 ) 

 การโทรศัพทคร้ังนั้นมีขึ้นในชวงที่ประธานาธิบดีทรัมปไดลงนามในคําสั่งหลายฉบับ ซึ่ง

หลายฝายเห็นวาเปนการหามมุสลิมเขาเมือง และอาจเปนไดวา ในตอนแรกนายทรัมปอาจจะไม

ทราบชัดวา ออสเตรเลียเปนพันธมิตรใกลชิดของสหรัฐมาหลายสิบปกอนนายทรัมปเกิดเสียอีก 

โดยไดรวมรบกับทหารสหรัฐในสงครามโลกทั้งสองคร้ัง ในสงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม และ

ขณะนี้ ก็รวมปฏิบัติการในการปราบปรามไอซิลคูเคียงกับหนวยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอยู ไมแต

เทานั้น ออสเตรเลียยังเปน 1 ใน 5 Is ซึ่งรวมกันในการขาวกรองกับสหรัฐ และนาวิกโยธนิสหรัฐก็มี

ฐานพักกําลงัในออสเตรเลียอีกดวย  

 ปญหาความผิดใจกับออสเตรเลียนี้ สมาชิกวุฒิสภาทั้งสองพรรครูสึกไมสบายใจอยางมาก 

วุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน (รีพับลิกัน และเคยตกเปนเชลยในสงครามเวียดนามอยูหลายป) เห็นวา 

เปนอันตรายโดยไมจําเปน สวนวุฒิสมาชิกลินดซ ีแกรม จากพรรครีพับลิกันเชนกนั กลาวเตือนสติ

ประธานาธิบดีทรัมปและแนะนําวา “Sleep more, tweet less” เพราะนายทรัมปนอนคืนละไมเกิน

สามหรือสี่ชัว่โมง และต่ืนมาทวีตต้ังแตตีสาม และคงทวีตตอมาทั้งวัน เปนวิธีการทางการทูตที่ไม
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ปกติ เพราะอารมณจะมากอนการไตรตรองใหถองแทถึงเหตุและผล จนบดันี้ นายทรัมปยังยืนกราน

ที่จะพึ่งทวิตเตอรตอไป แมภาระหนาที่ในตําแหนงจะหนักขึ้นกวาเดิม จนมีหลายคนเห็นวา อาการ

เสพติดทวิตเตอรของเขาเปน ‘weapon of mass confusion’ และพฤติกรรมของนายทรัมปเปน

อาการผิดปกติทางจิตวิทยาผสมกับความหลงตัวเองหรือ Narcissistic ไมเชิงอยูในขายจิตเวชหรือ

เปนโรคจิต อยางนอยก็ในขณะน้ี  

 เม่ือวันพุธ ที ่1 กุมภาพันธ David Petraeus อดีตนายพลสี่ดาวซึ่งเคยเปนผูอํานวยการ

สํานักขาวกรองกลาง ซึ่งเปนผูมีความคิดเห็นดีคนหน่ึงและสนัทัดในเร่ืองความม่ันคงและการ

ตางประเทศ แตประพฤติผิดดวยการเลาความลับใหชู จนตองถูกปลดออกจากราชการ โดยเปนคน

หนึ่งที่เสนอตัวเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับนายทรัมป ซึ่งเลือกนายเร็กซ ทลิ

เลอรสันในทีสุ่ด ไดไปใหคําปรึกษาตอ House Armed Services Committee ในหัวขอ The State 

of the World: National Security Threats and Challenges  พอสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

 1. เก่ียวกับคําสั่งหามการเดินทางเขาประเทศ (จากหลายประเทศ) หากจําเปนตองมี

ขั้นตอนเพ่ิมเติม ก็พิจารณาวามีอะไรอีกบางที่จะไมใหพลเรือนเหลานีเ้ขามาทําอันตรายใน

บานเมือง ใหเสร็จเร็วเทาไรได ก็ยิ่งดี ผลในระยะยาวจะเปนอยางไรจะขึ้นอยูกับวาหากตองมีการ

เปลี่ยนแปลง ก็ตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะไดกลับไปทําทุกอยางตามปกติเชนเคย 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ถาต้ังใจจะทําอยางไร ก็รีบทําเสยีและยกเลิกคําสั่ง 

 2. สําหรับชาวตางชาติในประเทศที่ถูกหาม ซึ่งทํางานกับฝายทหารสหรัฐในหนาที่ลาม นั้น 

เขาดีใจที่ เจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และจอหน เคลลี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ ขอใหไดรับการยกเวนจากการใชบังคับตามคําสั่ง 

 3. ในตอนแรก Petraeus กลาววา เราตองเตือนใจวา Islamic extremists ตองการวาดภาพ

วาการตอสูปจจุบันนี้เปนความขัดแยงทางอารยะธรรม...”we must not let them do that” 
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 4. John McLaughlin อดีตรักษาการผูอํานวยการ CIA และขณะนี้อยูกับ The John 

Hopkins School of Advanced International Studies แถลงตอคณะกรรมาธิการเดียวกันวา ทุก

สิ่งทุกอยางที่เราทําไป (หมายถึงคําสั่งของทรัมป) เทากับใหกระสุนแก Islamic extremists ในขณะ

ที่ Petraeus กลาววา “more preparation and better staffing may have avoided some of the 

outcry about the executive order and the problems it caused. The litmus test for policy – 

whether it will take more ‘bad guys’ off the field than it adds.” McLaughlin กลาววา คําสั่ง

หาม (ban) เปนการกระทาํของรัฐบาลที่ยังไมทราบวาการเปนรัฐบาลนัน้ยากเพียงใด เพราะจะตอง

ถามผูที่เก่ียวของทั้งหลายวา ผลที่จะตามมาขั้นสอง ขั้นสามจากสิ่งที่จะทํามีประการใดบาง 

 5. ประเด็นสาํคัญที่ Petraeus ย้ําไดแก ความเปนระเบียบระหวางประเทศ: “Americans 

should not take the current international order for granted. It did not will itself into 

existence. We created it. Likewise, it is not naturally self- sustaining. We have sustained 

it. If we stop doing so, it will fray and, eventually collapse. This is precisely what some of 

our adversaries seek to encourage.” Petraeus เอยโดยจําเพาะเจาะจงถึงวลาดิเมียร ปูติน 

อดีตสายลับ KGB ซึ่งเขาใจวา ในขณะที่การรุกรานดวยสงครามตามแบบอาจทําใหรัสเซียยึด

ดินแดนตามชายขอบประเทศของตนได ศูนยความถวงหลักไดแกปณิธานอันแนวแนทางการเมือง

ของบรรดามหาอํานาจประชาธิปไตยทั้งหลายที่จะปกปอง Euro-Atlantic institutions like NATO 

and the EU.  

 คําสั่งหามคนชาติจาก 7 ประเทศมุสลิมลงวันที ่28 มกราคม ซึ่งไดกลาวถึงแลวในรายงาน

เดือนมกราคม ศกนี้หนา 37 และรายงานขาวดวนมาก เดือนนี ้ฉบับที่ 1 ไดรับการคัดคานเพิ่มมาก

ขึ้นในหลายประเทศ โดยเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ซึ่งไปพบกับนายทรัมปที่กรุง

วอชิงตันในระยะใกลเคียงกับที่เขาออกคําสั่งหามคนจากประเทศมุสลิมเขาเมือง ตองถูกลูกหลงไป

ดวย โดยในการประชุมสภาผูแทนในวันพุธ หัวหนาพรรคแรงงานถามวา ไดทราบเก่ียวกับคําสั่งหรือ
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เปลา ซึ่งเธอตอบปฏิเสธอยางเด็ดขาด แตในการชุมนุมประทวงของคนหลายหม่ืนในกรุงลอนดอน

เม่ือวันเสารที่ 4 กุมภาพนัธ เธอถูกหาวารวมรับรูในคําสั่งหามของนายทรัมปดวย และยังถูกโจมตี

วาเธอตองรับผิดชอบในการสรางความลําบากพระทัยที่จะตองรับนายทรัมปในฐานะราชอาคันตุกะ

อีกดวย การประทวงคําสัง่หามมีขึ้นในนครซิดนีย ออสเตรเลีย กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส แมกระทั่ง

ฮองกง เชนกนั สวนในสหรัฐ นั้น มีไปทั่ว รวมทั้งกลุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย หลายแหงเนื่องจาก

นักศึกษาตางชาติประมาณ 17,000 คนอยูในสถาบันการศึกษาชั้นนําและมีสวนในการสราง

ความกาวหนาดานนวัตกรรมทางเท็คโนโลยีตลอดมา และกลุมบริษัทเท็คโนโลยีระดับสงู อาทิ 

Amazon dot Com, Xpedia  Google ฯลฯ ที่มีชาวตางชาติทํางานดวย ไดบริจาคเงินนับลานเพ่ือ

ชวยในการสูคดีคร้ังนี้ดวย ในเวลาเพียงไมถึง 1 วัน จํานวนบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเปน 97+ และ

ฝายที่ไมเหน็ดวยมีอีกหลากหลาย โดย นาย John Bercow ประธาน House of Commons      

ในสหราชอาณาจักรแถลงตอสภาวา ในโอกาสท่ีนายทรัมปไปเยือนสหราชอาณาจักร เขาจะไม

อนุญาตใหนายโดนัลด ทรัมปไปกลาวคําปราศรัยตอที่ประชุมสภาแมประธานาธิบดีโอบามาจะได

เคยรับเชิญไปกลาวสุนทรพจนมากอนและประธานาธิบดีสหรัฐ 8 คนก็ไดกลาวคําปราศรัยมาแลวก็

ตาม 

 เหตุการณที่รุนแรงกวาการประทวงในประเทศตาง ๆ ไดแกการยิงขีปนาวุธจากพื้นสูอากาศ

ของอิหรานในกรณีที่อิหรานอางวาเปนการซอมรบ เพื่อปองกนัประเทศ เจาหนาที่สหรัฐแจงแก

สํานักขาวตาง ๆ วาขีปนาวุธดังกลาวระเบิดขึ้นเม่ือไปได 1,000 กิโลเมตร นาย Mohammad 

Jawad Zarif รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอิหราน แถลงในการใหสัมภาษณแก

ผูสื่อขาว โดยมีนาย Jean-Marc Ayrault รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฝร่ังเศส รวมอยู

ดวย วาขีปนาวุธที่มิไดติดหัวรบนิวเคลียรมิใชเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนิวเคลียร อิหรานจะไมใช

ขีปนาวุธทีท่าํในอิหรานเพ่ือการโจมตีประเทศอ่ืนใด ในเวลาใกลเคียงกัน อดีตพลโทไมเคิล ฟลนิน ที่

ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติประจําทําเนียบขาว ไดปรากฏตัวในหองแถลงขาวและเดินหนา
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เครียดไปยังแทนสําหรับใหสัมภาษณแลวกลาวอยางหวน ๆ วา จากการที่อิหรานไดยิงขีปนาวุธนี ้

ขอใหทราบวาได “put Iran on notice” และเดินออกจากหองไป ตอมา ประธานาธิบดีทรัมปไดทวีต

ขอความสั้น ๆ วา ทีผ่านมา ประธานาธิบดีโอบามาใจดีตลอด .”Not me!”  ทางคณะทูตถาวรสหรัฐ

ประจําสหประชาชาติแจงวา ไดติดตอใหคณะมนตรีความม่ันคงหารือกันเก่ียวกับการทดลองยิง

ขีปนาวุธ โดยนาย Mark Toner โฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดแถลงวา สหรัฐตอง

ตรวจสอบดูวาการทดลองยิงขีปนาวุธคร้ังนี้ละเมิดขอมติคณะมนตรีความม่ันคงที่รับรองขอตกลง

วาดวยนิวเคลียรหรือไม และวา “When actions are taken that violate or are inconsistent  with 

the resolution, we will act to hold Iran accountable and urge other countries to do so as 

well.” ประธานาธิบดีทรัมปไดทวีตเพิ่มเติมวา กําลังพิจารณามาตรการตาง ๆ อยู “All options are 

on the table.” .ในชวงหลัง ๆ มานี้ ดูสหรัฐจะมิไดกลาวถึงขอตกลงนิวเคลียรเทาใดนัก แมนาย

ทรัมปจะโจมตีขอตกลงดังกลาวมาต้ังแตระยะการหาเสียงขั้นตนวา เปนขอตกลงที่เลวทีสุ่ดและเขา

จะฉีกทิ้งในโอกาสแรก จนฝายอ่ืน รวมทั้ง Frederica Mogherini หัวหนาดานการตางประเทศของ

สหภาพยุโรป ตางชี้แจงวา ขอตกลงนี้เปนแบบพหุภาคี หรือ P5+1 กับอิหราน โดยไดรับการรับรอง

จากสหประชาชาติดวย สหรัฐประเทศเดียวไมอาจจะยกเลิกได  

 ขาพเจาเองเห็นวา กรณีกับอิหรานนี้ ควรพิจารณาดวยความระมัดระวังอยางมาก หากฝาย

อ่ืน ๆ ตองการหลีกเลี่ยงการบั่นทอนเสียงสนบัสนนุฝายหัวปานกลางที่ตองการการปฏิรูปทาง

การเมืองภายในซึ่งมีประธานาธิบดีโรฮานีเปนหัวหนาอยางไมเปนทางการโดยมีนายซาริฟ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ อยูในสายเดียวกัน เพราะเม่ือไมนานมานี้ ตัวนําฝายที่

ตองการปฏิรูปในทิศทางคลายคลึงกนั อันไดแกอดีตประธานาธิบดีรัฟซานจานี ไดถึงแกอสัญกรรม 

การแขงขันกนัสรางฐานกําลังทางการเมืองภายในเพ่ือจะใหไดเปรียบฝายหวัรุนแรง อันไดแก 

Revolutionary Guards ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากอยาโตลลาห คาเมไนอี จะปรากฏผลในการ

เลือกต้ังคร้ังสําคัญในอีกสองสามเดือนขางหนานี ้โลกภายนอกสมัครใจที่จะสงเสริมฝายปฏิรูป ซึ่ง
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ตองการจะเปลี่ยนภูมิทัศนทางการเมืองระหวางประเทศใหเกิดสภาวะสันติภาพและสงเสริมให

ทุมเทกําลังความสามารถไปในการพัฒนาประเทศโดยเปดกวางและเสรียิง่ขึ้น อันจะยังผลดีใหกับ

ภูมิภาคและระหวางประเทศตอไป 

ความเปนไปดังกลาวนี้มีนัยยะตอฝายที่รักสันติและความสงบเรียบรอยระหวางประเทศ ซึ่ง

ขาพเจาสงเสริมและในรายงานนี้ เม่ือปกอน ไดเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ใหพิจารณาเขาไปมีสวนในความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว กับ

อิหราน เพราะขณะนั้นเปนจังหวะที่เหมาะ เนื่องจากไดมีการยกเลิกมาตรการแซงคชั่นอิหรานโดย

หลายประเทศ  เปดทางใหประธานาธบิดีโรฮานี  รีบเดินทางไปแสวงหาความรวมมือกับประเทศ

ตาง ๆ ในยุโรปตะวันตก เชนอิตาล ีและฝร่ังเศส เปนตน สําหรับไทย นัน้ มีพื้นฐานความรวมมืออยู

แลว ไมแตเพียงการขายขาว เนื่องจากสายการบินอิหรานของบริษัทที่อดีตประธานาธบิดีรัฟซาน

จานีเปนประธาน ไดใชนกับินของบริษัทการบินไทยเปนกปัตันบางคน เคร่ืองบินโบอ้ิง 747 ที่ใช

ขณะนั้นเกาแก จนเม่ือเดือนธันวาคม ศกกอน กอนที่นายโดนัลด ทรัมปจะเขามารับตําแหนง บริษัท

โบอ้ิงเกรงวาเขาจะมาวุนวายเชนทีป่นเร่ืองราคาของ Air Force One ซึ่งรัฐบาลโอบามายังไมเคย

สั่งสรางใหม ดวยการทวีตใหยกเลิกคําสั่ง อันเปนการลวงละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญสหรัฐวา

จะมีประธานาธิบดีแตละสมัยไดเพียงคนเดียว โบอ้ิงจึงรีบทําสญัญาสรางเคร่ืองบินขายใหแก

อิหราน 80 เคร่ือง สวนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับไทย นั้น ทราบเพียงวารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศอิหรานไดมาหารือขอราชการกับรัฐมนตรีดอนเม่ือปที่แลว แตจะมีผล

ประการใดบาง ขาพเจาไมอยูในฐานะที่จะทราบได  

สําหรับกรณีขัดแยงกับสหรัฐลาสุดนี้ หลังจากที่นายทรัมปทวีตไปหลายรอบ โดยขูทีจ่ะใช

ทางเลือกตาง ๆ ที ่“ยังอยูบนโตะ” ครบถวน (แปลตามคําจาก All options are still on the table) 

กระทรวงการคลังสหรัฐกป็ระกาศการใชการแซงคชั่นกับบริษทัประมาณ 10+ แหงที่คาขายกับ

อิหรานในชิ้นสวนที่ใชในการประกอบขีปนาวุธ ซึ่งอันที่จริง ก็เปนการแซงคชั่นในวงจํากดัเชนที่
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สหรัฐใชในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเม่ืออิหรานไดยิงขีปนาวุธตามแบบทันทีที่มีขอตกลงวาดวย

นิวเคลียรเม่ือปที่แลว ซึ่งเชื่อกันวา ฝาย Revolutionary guards ที่ไมเห็นดวยกับขอตกลงนิวเคลียร 

ไดลองทดสอบปฏิกิริยาตอบโตจากสหรัฐดู 

แตแทนทีส่ถานการณจะคอย ๆ สงบเงียบลง พลเอก เจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ซึ่งไมไวใจอิหรานมานาน เพราะไดเคยตอบคําถามวาประเทศใดเปนภยัคุกคาม

สหรัฐในโลกนี้ วา “อิหราน อิหราน อิหราน” แตในระยะหลังมานี้ ก็ยอมรับขอตกลงวาดวย

นิวเคลียร แม็ตทิสเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลีใตและญ่ีปุน โดยไดฟนทาทีที่จะรวมปองกันภัยทั้ง

สองประเทศตามพันธกรณีที่มีมานานโดยจะติดต้ังระบบตานขีปนาวุธ Thadd ซึ่งจีนไมอยากใหมา

ต้ังดวยเหตุผลเฉพาะของจีน และไดเตือนจีนวา พงึละเวนการ ‘Shredding peace in the East 

และ South China Seas” โดยประกาศสนับสนุนการอางสิทธิของญ่ีปุนเหนอืเกาะในทะเลจีน

ตะวันออกดวย สิ่งที่แม็ตทิสแถลงโดยขาพเจาไมแนใจวา ควรหรือไม คือคํากลาววา อิหรานเปน 

biggest state-sponsored terrorism ความตึงเครียดจึงเกิดขึ้นอีก และจะไมชวยใหฝายหัวปาน

กลางไดเสียงมากข้ึนในการเลือกต้ังในฤดูใบไมผลิปนี ้ ความจริง นาจะเรียนรูวิธีการรับมือ การขมขู

หรือ Bullying อันเปนนิสยัประจําตัวของนายโดนัลด ทรัมป ดวยการสบประมาทกลาย ๆ ของจีน

แผนดินใหญ เชนที่พลเอกแม็ตทิสเองไดใชตําหนิจนีมาหยก ๆ ในระหวางการเยือนเอเชยีตะวันออก 

ซึ่งไดรายงานไวกอนหนานี้ เพราะการเลือกใช Soft power หรือ Smart power ในการดําเนินการ

ดานการทูตสาธารณะ นัน้ อเมริกามีผูอธิบายตามหลักวิชาอยูไมนอย และขาพเจาเองก็ไดนําเสนอ

ในรายงานนี้อยางละเอียดพอสมควรเพ่ือขอฟงความเห็นจากทกุคนที่ไดรับ ซึ่งจนบัดนี้สิง่ที่ไดรับคือ 

(ขอยืมวาทกรรมของนายเบ็นจามิน เนตันยาฮูตอสมัชชาสหประชาชาติเม่ือสองปมาแลว อันไดแก) 

Deafening silence. ทั้งนี้มิไดหมายความวา ขาพเจาเห็นดวยกับวิธีคิดอันเขาขางตัวเองของเขา 

เพราะหลังจากลั่นวาจาดังกลาวแลว เขาไดกวาดสายตาอันไมพอใจยิ่งไปยังผูที่นั่งในหองประชุม

ทั้งหมด ซึ่งทกุคนก็เงียบกริบเชนกัน แตบริบทของเขาและของขาพเจาตางกันโดยสิ้นเชิง อยางไรก็ดี 
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รายงานขาวในวันที่ 9 กมุภาพันธ แจงวา Revolutionary Guards ไดทดลองยิงขีปนาวุธ “เพื่อซอม

การปองกันตนเอง” ภายในเขตประเทศ โดยกอนหนานั้น ขาวจากกรุงวอชิงตันแจงวา สหรัฐกําลัง

จะพิจารณาประกาศวากลุม เชน Revolutionary Guards ของอิหรานและกลุมภราดรภาพมุสลิม

ในอียิปต เปนกลุมกอการรายสากล จนถึงเวลาทีท่ํารายงานน้ี ยังไมมีประกาศ เพียงแตมีกระแส

ขาววา จะมอบใหกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงกลาโหมรับไปพิจารณา ตามที่เคยปฏิบติั

มา กระทรวงการตางประเทศจะเปนฝายดําเนินการดวยการขึ้นบัญชี  

ในรายงานเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ขาพเจาไดนําเสนอการเดินทางเยือนกรุงเอเธนส

และกรุงเบอรลินในยุโรปและการไปรวมการประชุมเอเปคระดับผูนําที่ประเทศเปรูของ

ประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งต้ังใจจะไปใหขอคิดเห็นและทัศนะเก่ียวกับนายโดนัลด ทรัมป โดยหวังที่

จะชวยใหผูนาํมิตรประเทศทั้งหลายคลายความหวงกังวลในการที่นายทรัมปจะเปนผูบริหารสูงสุด

ของประเทศที่เปนแกนนาํของโลกเสรีในตนป ค.ศ. 2017 มีความโดยสรุปตอนหนี่งวา “วาทกรรม

จําเพาะในเร่ืองตาง ๆ ของนายทรัมประหวางการรณรงคหาเสยีง อาจจะไปกันไมไดกับสิ่งทั้งหลาย

ทั้งปวงที่เขาตองการจะดําเนินการเม่ือรับตําแหนงแลว โอบามาจึงแนะนาํผูนําตาง ๆ ทั้งในยุโรป

และในเปรู วาอยาดวนสรุปวานโยบายของนายทรัมปจะเปนเชนไร เพราะหลังจากที่เขารับ
ตําแหนงและไดมีโอกาสพบปะพูดจากับผูนําอ่ิน ๆ แลว ก็อาจมีการดัดแปลงได เขา (โอ
บามา) เองรูสึก cautiously optimistic ในทางขางหนาของอเมริกาภายใตประธานาธิบดี
ทรัมป” หลังจากนั้น ขาพเจาทราบวา โอบามาไดแนะนําใหผูนาํบางคนที่ดูจะมีความสามารถใน

การใชวาจาหวานลอมไดพบกับนายทรัมปในโอกาสแรก ปรากฏวา นางเธรีสซา เมย 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ไดเดินทางไปปราศรัยตอสมาชิกพรรครีพับลิกันสหรัฐในการ 

Retreat ที่นครฟลาเดลเฟย เพื่อกลาวสุนทรพจนถึงวิวัฒนาการของคานิยมรวมกันที่สรางสรรค

ความสัมพันธพิเศษระหวางสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักร โดย Declaration of 

Independence ที่ประกาศที่นครฟลาเดลเฟยก็ไดวางหลักการแหงความเสมอภาคกับแนวทางจาก 
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Magna Carta และที่เปนพื้นฐานสําคัญของการที่ไดรวมสงครามโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เอาชนะเหนอืนาซีเยอรมนี.ในสงครามโลกคร้ังที่ 2 การรวมกันจัดต้ังสหประชาชาติและสถาบันการ

เศรษฐกิจและการเงินพหภุาคีภายใตระบบ Bretton Woods เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ อันมีกรอบความคิดที่ยอนแยงกับคติ America First ที่นายทรัมปถือเปน

แนวทางของรัฐบาลเขา และในวันรุงขึน้ เธรีสซา เมยก็สามารถชักนําเขามารวมยืนยันพันธกรณีตอ

สัมพันธมิตรนาโต 100 % ทั้ง ๆ ที่ตลอด 1 ปทีผ่านมา นายทรัมปกลาวเสมอวา สัมพันธมิตรนาโต

ลาสมัยแลว (Obsolete)  สวนพลเอกนอกราชการเจมส แม็ตทสิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

ก็ไดยืนยันความยึดม่ันในสัมพันธมิตรนาโตอยาง “unshakeable” เชนกัน ทั้งหมดนี้เปนการหลอ

หลอมโลกทศันใหมใหแกนายทรัมป แมในชั้นแรกนี้ยังไมถึงขั้นที่ยั่งยืนก็ตาม เพราะยังมีอีกหลาย

ประการที่ยังไมถึงขั้นความตระหนักแนหรือ Conviction ในมโนคติของนายทรัมป 

ที่ยังไมอาจชกันําใหนายทรัมปเลือกทางเดินทีผู่นาํสหรัฐใชสืบตอกันมาหลายทศวรรษ อาจ

เปนเพราะเขามิไดทําตามคําแนะนําของโอบามาที่ใหหลีกเลี่ยงการใหคนใกลชิด ทํานองคนที่

ตามใจเขากับญาติในครอบครัวมาเปนเจาหนาที่ในทําเนียบขาว โดยควรใชคนที่มีเหตุมีผล แตนาย

ทรัมปกลับมอบความไววางใจใหแกคนที่เปนตัวนาํของความสุดโตง อันไดแกนาย Steve Bannon 

ซึ่งมีชื่อวาเปนผูฝกใฝในแนวคิด Alt Right และ White supremacist  โดยไดแตงต้ังเขาใหเขา

ประชุมสําคัญของสภาความม่ันคงแหงชาติ ผูที่มีประสบการณในรัฐบาลกอน ๆ เชนนางมาดเดอ

ลีน ออลไบรท อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เห็นวา นายแบนนอนมีบทบาทสําคัญ

มากกวาการใหคําปรึกษา เพราะเขาไดเปนผูวางทศิทางการดําเนินการในนโยบายสําคัญของ

รัฐบาลนายทรัมปที่สรางความสับสนวุนวายอยูขณะนี้ โดยภาพขาวที่ปรากฏตอสาธารณะแสดงให

เห็นวา เขานัง่อยูในโตะขณะที่นายทรัมปกําลังปะทะคารมทางโทรศัพทกับนายมัลคอลม เทอรน

บุลลในประเด็นคนเขาเมืองและผูลี้ภยัอันเปนเร่ืองที่นายแบนนอนมีทาทีทีอั่นตราย สวนคําสั่งหาม

คนจากประเทศมุสลิมเขาเมือง (รายงานดวนมาก กุมภาพันธ  2560 ฉบบัที่ 1) รวมทั้งประเทศที่
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นอกจากจะไมเคยมีสวนในการกอการราย เชนอิรักแลว ทหารอิรักหลายพัน ตองเสียชีวิตในการ

ปราบปรามไอซิลอยูคลอดมา การรวมอิรักเขาไปดวย มาจากการกลาวเทจ็ของนาง Kellyanne 

Conway ที่ปรึกษาประจําทําเนียบขาวที่ปนเร่ือง “Bowling Green Massacre” ในมลรัฐเค็นต๊ัคกี้

วาเปนกรณีผูกอการรายชาวอิรัก 2 คนมากอเหตุและประธานาธิบดีโอบามาไดขับไลกลับประเทศ

เม่ือป 2011 อันมิใชเร่ืองที่เคยเกิดขึน้จริง แตนางคอนเวยนํามากลาวอางเพื่อใชเปนเหตุผลในการ

ออกคําสั่งหามคนเขาเมือง ซึ่งเชื่อกันวา นายแบนนอนเปนตนคิดของมาตรการอันสงผลรายแรงนี้ 

มาดเดอลีน ออลไบรทเหน็วา สองสปัดาหแรกของรัฐบาลทรัมปวุนวายอยางไมเคยเกิดมากอน 

(Unprecedentedly  Chaotic)  ผูเชี่ยวชาญทุกคนไมเห็นควรทีจ่ะนําคนเชนนายแบนนอนไปอยูใน

สภาความม่ันคง และถอนชื่อประธานคณะเสนาธิการรวมกับผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ

ออกไป โดยถาตองการใหเขารวม ก็จะพิจารณาเชญิเปนคร้ัง ๆ ไป เสมือนจะไมตองการไดฟง

แนวคิดของผูนําตําแหนงสูงเชนนี้อยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในประเด็นนโยบายตองรอใหเจา

สังกัดเขาประจําหนาที่เสยีกอน 

.ในวันที่ 2 กมุภาพันธ นาย Rex Tillerson ก็ไดเดินทางไปรับหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ เปนวันถัดจากการปฏิญานตนเขารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

ของพลเอกนอกราชการเจมส แม็ตทสิ ซึ่งทําใหหวังกันวา เจาสังกัดทั้งสองคงจะชวยใหความ

คลุมเครือของนโยบายตางประเทศและนโยบายตอสัมพันธมิตรทั้งในยุโรปผานนาโตและในเอเชีย

ผานความตกลงรวมปองกันกลับเขาแนวทางเดิมทีไ่ดผลในการปองปราม ดังจะเห็นไดจากรายงาน

เดือนมกราคม 2560 ซึ่งแสดงถึงจุดยนืในประเด็นนโยบายสําคัญที่ทิลเลอรสันและแม็ตทิสชี้แจงใน 

Confirmation Hearings อันตางจากการทวีตหลายตอหลายคร้ังของนายทรัมป แนวคดิของใครจะ

ไดรับการนําไปดําเนินการและดูจะยืนยันวาประธานาธิบดีโอนออนตามรัฐมนตรีหลักในรัฐบาล

ปรากฏตามรายงานขาวตอไปนี้ 
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Nikki Haley เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ แถลงตอทีป่ระชุมดวนของ

คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ ศกนี้ ประณามสหพันธ

รัฐรัสเซียที่มีสวนในความรุนแรงที่เพิม่มากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครน โดยขอใหยุติการสูรบ

และย้ําวาสหรัฐประณามการยึดครองไครเมียโดยรัสเซีย ซึ่งจะตองยุติเสีย สวนมาตรการแซงคชั่น 

นั้น จะคงใชบังคับอยูเชนเดิมตราบเทาที่รัสเซียยังยึดครองไครเมียอยู คําแถลงคร้ังแรกของ

เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮลีดู่ตางจากแนวคิดของนายทรัมป แตขาวจากวงในแจงวา สภาความม่ันคง

แหงชาติเห็นชอบตามคําแถลง แมเอกอัครราชทูตเฮลีจ่ะมิไดรับคําสั่งในแนวทางที่แถลงจาก

ทําเนียบขาวก็ตาม และดังที่ขาพเจาชีแ้จงมากอนนี้ ตําแหนงเอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรประจํา

สหประชาชาติของสหรัฐเปนระดับรัฐมนตรี 

การวางตนกํากวมของประธานาธิบดีทรัมปอาจมีสาเหตุจากทาทีของเขาทีดู่ไมยอมรับวา

รัสเซียมีบทบาทสําคัญในการสูรบทางภาคตะวันออกของยูเครน รวมทั้งการที่เขาไมเคยกลาว

ในทางลบเกีย่วกับปูตินในการผนวกดินแดนไครเมีย ขอควรสังเกตก็คือ  ในวันเสารที ่28 มกราคม

ประธานาธิบดีปูตินพูดโทรศัพทกับประธานาธิบดีทรัมป ปรากฏรายงานวา เปนไปดวยดี ทั้งทรัมป

และปูตินตางแสดงความชื่นชมระหวางกัน ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากการพูดจา กราฟทของ

คณะผูตรวจตราสถานการณในดินแดนภาคตะวันออกของยูเครนจาก OSCE ปรากฏวาจากระดับ

ไมสูงนักในชวงนั้น ฝายทีรั่สเซียสนับสนุนไดละเมิดขอตกลงมินส 2 ถึง 11,000 คร้ัง มากกวาชวงใด

ทั้งสิ้น ทําใหอดคิดไมไดวา ทั้งสองพูดอะไรกัน แตตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐลาสุด

แสดงชัดวา Fingerprints ของรัสเซียในการรบอยางหนักแถบโดเน๊ียสและเขตใกลเคียงมีเต็มไป

หมด นางแองเกลา แมรเคิล นายกรัฐมนตรีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งมีสวนอยางสําคัญใน

การเจรจาชดุนอรมังดี 4 (แมรเคิล ปติูน ฟรองซัวส ออลลองด และโปโรเชนโก) ที่กรุงมินสนาน 17 

ชั่วโมง เหน็วาเหคุการณละเมิดทีเ่กิดขึ้นในยูเครนตะวันออกเปนเหตุทีท่ําใหการยกเลิกมาตรการ

แซงคชั่นทําไมได 
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ตามรายงานของผูสื่อขาวอาวุโสประจาํสหประชาชาติของ ซีเอ็นเอ็น คือ Nicole Gaouette 

และ Richard Roth  แหลงขาวในทําเนียบขาวใหขาวแก Dana Bash แหง CNN วาทําเนียบขาว

พอทราบวาเฮลี่จะแถลงอยางไร โดยทําเนียบขาวไมไดหามมิใหเธอนําไปใช แต Elise Labott 

นักขาวอีกคนหนึ่งทราบวา สภาความม่ันคงรับทราบในแนวการแถลง แหลงขาวแรกชีแ้จงวา นิกก้ี

พูดถึงจุดวิกฤติตาง ๆ และบอยคร้ังที่แนวคิดของเธอมิไดไปตามแนวของนายทรัมปในชวงของการ

หาเสียง ซึ่งเคยเห็นควรรับรองการที่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมีย ในระยะหลังการเลือกต้ัง หลายคน

ก็ไมแนใจในความสัมพันธระหวางทรัมปกับมอสโก เม่ือเขาปฏิเสธที่จะประณามการแทรกแซงการ

เลือกต้ังในสหรัฐและการ Hacking  โดยรัสเซีย กบัการที่เขาตาํหนิประชาคมขาวกรองสหรัฐที่ตรวจ

พบ ความไมแนใจในตัวนายทรัมปยิ่งมากขึ้นเม่ือมีการพบ Dossier เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของนาย

ทรัมปซึ่งปูตินมีอยู ซึ่งขาพเจารายงานไวละเอียดกอนนี้ 

ถอยแถลงของเอกอัครราชทูตเฮลี่มีที่สําคัญดังนี ้“I consider it unfortunate that the 

occasion of my first appearance here is one in which I must condemn the aggressive 

actions of Russia. We do want to better our relations with Russia. However, the dire 

situation in eastern Ukraine is one that demands clear and strong condemnation of 

Russian actions. The sudden increase in fighting in eastern Ukraine has trapped 

thousands of civilians and destroyed vital infrastructure and the crisis is spreading, 

endangering many thousands more. This escalation of violence must stop.” ในขณะท่ี

แถลง เอกอัครราชทูตยูเครนไดชูภาพทหารยูเครนขึ้น มองไปทางเอกอัครราชทูตรัสเซยี และวา 

“You killed him.” 

ผูแทนถาวรรัสเซีย – วิตาลี เชอรกิ้น—ต้ังขอสังเกตแกผูสื่อขาววา “น้ําเสียงเปลี่ยนไป

หลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลใหม แตไมนาแปลกใจ” (ขาวเติมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ ---   วิตาลี เชอร

กิ้นซึ่งเปนเอกอัครราชทูตรัสเซยีมา 11 ป ไดถึงแกกรรมเพราะหัวใจวายเม่ือวันกอนจะอายุ 65ป)
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ผูสื่อขาว CNN ตีความวา รัสเซียคงตองการจะทดสอบทาทีของรัฐบาลใหมในวอชิงตัน ซึ่งก็อาจ

เปนเชนนัน้ได แตขาพเจาคิดวา ที่รัสเซียหันไปบุกหนักในยูเครน ก็เพราะบัดนี้ปราบปรามเหตุไม

สงบในซเีรียลงไดแลว เพราะเม่ือรัสเซยีสั่งใหกองทพัอากาศรัสเซียเขาไปชวยอาสสาดปราบฝาย

ตอตานอาสสาดตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2015 นั้น เปนไปตามแผนยุทธการระดับโลกและในระยะ

ที่ในรัสเซียเอง เร่ิมมีคําถามถึง “ภาพ (ศพ) ทหารรัสเซียที่เสยีชีวิตจากการเขาไปชวยกลุมแบงแยก

ดินแดนใน Donbass หรือยูเครนตะวันออก และถูกนํากลับไปรัสเซีย ซึ่งประชาชนชาวรัสเซียไม

ตองการความสูญเสียอันไมนาจะควรเชนการเขาไปรบอยูนานปในอัฟกานิสถานสมัยสหภาพโซ

เวียตเกิดขึ้นอีก” (คัดจากรายงานของขาพเจาฉบบัเดือนตุลาคม 2558 หนา 3) 

ความไมแนใจของชาวอเมริกันในความใกลชิดระหวางนายทรัมปกับวลาดิเมีร ปูตินเกิดขึ้น

อีกเม่ือสองสามวันมานี้ เม่ือเขาใหสัมภาษณตอนายโอไรลี่ยของ Fox News ซึ่งถามนายทรัมปวา

เขายังเคารพปูตินอยูหรือเปลา นายทรัมปตอบวา เตารพซี่  ผูสมัภาษณถามวา “เคารพฆาตกร ?” 

นายทรัมปตอบวา วาเขาเปน “Killer…What about here? lot of killers. Aren’t you convinced!” 

วงการหลายแหง  เห็นวานายทรัมปปกปองนายปติูนดวยการหม่ืนศักด์ิศรีของชาวอเมริกันเอง ดวย

การใช Moral Equivalency ทํานองเดียวกับที่เขาเทียบแองเกลา แมรเคิลวาเทียบเทาในหลัก

ศีลธรรมกับปูติน 

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งฟงแลวเหมือนกับจะเปนการเปลี่ยนแนวนโยบาย ไดแกคําเคือนของ

รัฐบาลทรัมปเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ ศกนี้ วาการต้ังถ่ินฐานใหมของอิสราเอลในเขตยดึครองบนฝง

ตะวันตกของแมน้ําจอรแดน อาจไมอํานวยกระบวนการสันติภาพในเขตตะวันออกกลาง แม

ทําเนียบขาวจะยังคงสงเสริมความสัมพันธใกลชดิกับนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรี

อิสราเอล ซึ่งมีกําหนดจะเดินทางไปเยือนสหรัฐในวันที่ 15 กุมภาพันธ ตามคําเชิญของ

ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ในขณะเดียวกัน ทําเนียบขาวก็ยอมรับวาจนบัดนี้ยังมิไดกําหนด

จุดยืนอยางเปนทางการในปญหาการต้ังถ่ินฐาน (Settlements) ของอิสราเอล เพราะจะรอพูดจา



23 
 

กับนายเนตันยาฮูกอน นาย Sean Spicer โฆษกทาํเนียบขาวใชคําพูดวา “While we don’t  

believe the existence of settlements is an impediment to peace, the construction of new 

settlements or the expansion of existing settlements beyond their current borders may 

not be helpful in achieving that goal.” 

ในวันเดียวกัน Rex Tillerson รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคนใหมไดพูด

โทรศัพทกับนายเนตันยาฮู แตไมปรากฏขาววาไดกลาวถึงประเด็นการต้ังถ่ินฐาน เพราะเพียงแตย้ํา

ถึงความเปนพันธมิตรตามอัธยาศัย และไดพูดโทรศัพทกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

เยอรมัน เม็กซิกัน และคานาดา คงจะเปนในชวงกลางวันในประเทศที่โทรศัพทไป สวนถอยแถลง

ของนาย Sean Spicer ขางตนเปนเวลากลางคืนในอิสราเอล 

ในระยะใกลเคียงกับที่โฆษกทําเนียบขาวแถลงขาว นายเนตันยาฮูไดเดินทางไปหารือกับเธ

รีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ทั้ง ๆ ที่ทราบดีวาจุดยืนของอังกฤษในประเด็นการ

สรางถิ่นฐานในเขตยึดครองมิไดตางจากสมัยประธานาธิบดีโอบามา แตการที่เมยออกถอยแถลงวา

ไมเห็นดวยกับการที่นายจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐกลาวตําหนิ

รัฐบาลผสมของอิสราเอลโดยเรียกวาเปนฝายขวาจัดที่มุงทําลาย Two-state Solution เพราะ

อิสราเอลเปนประเทศพนัธมิตร อาจเปนชองใหเนตันยาฮูเหน็ทางที่จะชกัชวนใหสหราชอาณาจักรตี

ตัวหางจากนโยบายของรัฐบาลโอบามา โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะUK ไดหันไปกระชบั

ความสัมพันธพิเศษกับสหรัฐ แตเทาที่ไดยินเธรีสซา เมยกลาวที่ทําเนียบหมายเลข 10 เธอยืนยัน

การยึดม่ันในทางแกปญหาตามสูตรสองรัฐ 

ความผันแปรของการเมืองระหวางประเทศที่เกิดขึ้นอันทําใหเธรีสซา เมยตองแถลงทาทีอัน

ไมจําเปน สบืเนื่องมาจากผลการลงประชามติเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2016 ซึ่งไดแกการออกจาก

สมาชิกภาพของสหภาพยุโรป หรือ Brexit  แมวา ในวันนี้ ที ่10 กุมภาพันธ สภาผูแทนราษฎร ได
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ออกเสียงดวยตะแนน 494 ตอ 122 ผานกฏหมาย Brexit โดยไมมีมีการแกไข กฎหมายฉบับนีจ้ะ

ไดรับการพิจารณาของ House of Lords หากไมมีมติเปนอยางอ่ืน ก็จะยกขอบท 50 ในราวปลาย

เดือนมีนาคม และเร่ิมการเจรจาการออกจากสหภาพยุโรปตอไป 

 .อันที่จริง เมยมิไดอยูในกลุมที่เรียกรองใหออกจาก EU และนาจะทราบความคาดหมาย

ของ MI-6 วา Brexit จะนํามาซึ่งความไรเสถียรภาพ เพราะนักเคลื่อนไหวใหออกเปนกระแสซึ่งจะ

ผลักดันใหกลุมขวาจัดและ Populist เขาครองอํานาจทั่วไปในยุโรป โดยสหรัฐภายใตการนําของ

นายโดนัลด ทรัมปจะถูกชักนําใหรวมกระแสดวย โดยปูตินเปนแกนนําทีท่กุวันนี้ก็ยังเขาแทรกแซง

การเลือกต้ังทั่วไปหมด หลังจากที่ไดรับผลสําเร็จในการทําใหฮลิลารี คลนิตันพายแพไปแลว นาย

ทรัมปจึงถือวา ชัยชนะของเขาเปน Brexit Plus Plus Plus โดยมีนายไนเจล ฟาราจ มาชวยลาง

สมองในชวงของการรณรงคหาเสียง 

คําสั่งฝายบริหารที่นายทรัมปแอบทําในวันที่ 28 มกราคม เพื่อหามมุสลิมเขาเมือง นั้น 

กําลังเผชิญแรงตานอยางหนักทั่วไปหมด และยังสรางปญหาทางมนุษยธรรมกับคนหลายชีวิต

ดวยกัน ขณะนี้ ผูพิพากษาสหรัฐประจํามลรัฐวอชิงตันไดสั่งระงับการใชบังคับเปนการชั่วคราว แต

โดยที่นายทรัมปไดทวีตตอตานเสียเอง แทนที่จะหลบอยูดานหลัง ทําให Firewall ที่จะกันตัวผูนํา

ฝายบริหารมิใหตกเปนคูคดีเสียเอง การเลือกทางเชนนี้เปนการถือวา ฝายบริหารเปนแบบ Unitary 

administration เชนที่ประธานาธิบดีริชารด นิกสันทําพลาดไวกอน อันไดแกการไมยอมรับระบอบ

การตรวจสอบและถวงดุล (Checks and Balances) ภายใตรัฐธรรมนูญ ปญหาที่เกิดขึ้นแลวนี้อาจ

ไปถึง Supreme Court ได  

ตลอด 20 วันเศษที่ครองตําแหนงมานี้มีปญหาเกิดขึ้นทุกวัน นับจนถึงวันนี้ที่ 10 กุมภาพันธ 

ยังไมมีการโทรศัพทหารือกันระหวางนายทรัมปกับสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจีนเลย นาย Steve 

Bannon ที่ปรึกษาดานการเมืองและยุทธวิธีฝายขวาจัดของนายทรัมปซึ่งนั่งประชุมในสภาความ
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ม่ันคงแหงชาติดวย คาดหมายวา นาจะมีสงครามเสียกอนทีจ่นีจะทรงพลังมากกวาบัดนี้ หวังวา

ขาวนี้ไมเปนจริง และก็หวังวารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ ซึ่งเปนนักคิดรอบคอบพอ จะตานแนวคิดสุดโตงเชนนี้ได   

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2560 ฉบับที่ 4 

 

 ความเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธที่ไดนําเสนอกอนหนานี้เปนเรื่องการ
ดําเนินการที่ควรพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกรณีอุบัติเหตุของเครื่องบินสายการบินมาเล
เซียนแอรไลนสเที่ยวบินที่ MH 370 ซึ่งหายไปหลังจากที่บินออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร 
เพื่อไปยังกรุงปกก่ิงเมื่อเดือน มีนาคม 2557 จนบัดนี้เกือบ 3 ปแลว แมจะพบช้ินสวนที่
ลอยไปขึ้นฝงมหาสมทุรอินเดียทางแอฟริกาบาง แตทางการทุกฝายที่เก่ียวของยังไม
สามารถระบุถึงสาเหตุของการที่เครื่องบินลํานี้หายไปอยางลึกลับได ญาติมิตรของ
ผูโดยสาร ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน ยอมเรียกหาสาเหคุวาอะไรเกิดขึ้น ซึ่งมาถึงขั้นนี้แลว 
(กุมภาพันธ 2560) เปนการยากที่จะหาคําตอบอันจะทําใหผูต้ังคําถามพอใจได แตปญหา
ที่ยากเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ที่เครื่องบินมิไดไปยังปลายทาง ในรายงานเดือนสิงหาคม 
2558 หนา 11 ขาพเจากลาววา เหตุที่เกิดขึ้นดูจะสรางปญหาใหกับช่ือเสียง  ภาพพจน
และความไมนาเช่ือถือของผูนําและผูบริหารช้ันสูงของมาเลเซียจนหาจุดลงตัวไมไดงาย ๆ 

ขาพเจาไดนําเหตุที่เครื่องบินแอรเอเชียอินโดนีเซีย แบบแอรบัส A320 เที่ยวบินที่ 
8501 ในเที่ยวบินจากสุราบายาไปสิงคโปร แตตกลงในระหวางทางเนื่องจากอากาศใน
ทะเลชวาแปรปรวนอยางหนัก มาเปรียบเทียบ และเห็นวานายเฟอรนานเดซ หัวหนา
ผูบริหารสูงสุดจากมาเลเซีย สามารถจัดการกับวิกฤติการณ (Crisis Management) ได
ราบรื่นกวา โดยใหความสําคัญอันดับแรกแกผูใกลชิดผูโดยสาร และปอนขอมูลลาสุดให
ทั้งหมดทราบเปนระยะ ๆ โดยใหเจาหนาที่การบินของอินโดนีเซียรับผิดชอบในการคนหา 
และกูทุกอยางเทาที่จะสามารถทําได แมในที่สุด ทางการอินโดนีเซียจะแถลงวา เปนความ
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ผิดพลาดของนักบิน (Pilot Error) และจะยุติการกูลําเครื่อง ผูใกลชิดก็มิไดโทษผูบริหารแต
ประการใด การขีดเสนใหผูใกลชิดทราบวา ผูบริหารสายการบินจะทําไดอยางมากที่สุด
เพียงเทานั้น จึงสามารถทําใหฝายที่เก่ียวของไมติดใจท่ีจะเรียกรองในส่ิงที่ทางการสุด
ความสามารถที่จะตอบสนองไดเชนในกรณี MH 370 

 การจัดการกับวิกฤติการณที่เกิดขึ้นจึงเปนส่ิงที่สําคัญยิ่งสําหรับผูรับผิดชอบ
ทั้งหลาย อันมิใชงาย เพราะตองเอาใจใสผูที่จะไดรับผลกระทบกระเทือนที่สุดเปนอันดับ
แรก อันตองเขาใจจิตวิทยาของคนจํานวนมากดวย ยิ่งกวานั้น ฝายที่เก่ียวของตองมีความ
รอบคอบ ประเด็นใดก็ตามท่ีทางการจะแถลงออกมาตองโปรงใส ชัดเจน ปราศจากการ
ปดบังอําพราง หรือการใหขอมูลอันอาจสรางความสับสน  การแถลงขาวตองไมผูกมัด
ตนเองในดานเวลาที่จะตองใชในการคนหาและพิสูจนสาเหตุ หากเปนไปไดควรเชิญ
ผูแทนของผูโดยสารมารวมกันคิดหาทางแกปมที่เปนปริศนาเทาที่สถานการณเอ้ืออํานวย  
โจทยใหญไดแกการทําใหฝายบริหารกับญาติมิตรของผูที่ตองสูญเสียมีความรูสึกรวมกัน
ดวยความจริงใจ 

  

ในระยะหลายปที่ผานมา สถานีโทรทัศนระหวางประเทศ เชน บีบีซี และ ซีเอ็นเอ็น 
ไดแสดงภาพพระปรางควัดอรุณ เปน Icon สัญญลักษณกอนหนาการพยากรณอากาศใน
ภูมืภาคเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียนเนีย โดยเขาใจวาฝายไทยไมตองจายเงิน ในระยะ
ประมาณสามส่ีเดือนที่ผานมา ภาพพระปรางคไมปรากฏทางซีเอ็นเอ็น  แตคิดวาเปนการ
ช่ัวคราว แทนที่ไดแกการโฆษณาโอลิมปคฤดูหนาวท่ี Pyeong Chang ซึ่งเกาหลีใตจะเปน
เจาภาพในป 2018 และอาจเปนไดวาพระปรางควัดอรุณกําลังอยูระหวางการ
บูรณปฏิสังขรณ ซึ่งเมื่อเสร็จแลวก็จะเปนภาพที่ยิ่งงดงาม 
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เมื่อวันจันทร ที่ 20 กุมภาพันธ ภาพพระปรางคปรากฏอีกในชวงกอนหนา Saima 
Mohsin โฆษณารายการ Made in Thailand นับวา Icon ของไทยยังคงเปนภาพที่
สถานีโทรทัศนระหวางประเทศเห็นคุณคาทางสัญลักษณอยูเชนเดิม 

 สําหรับการโฆษณาที่ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟลิปปนสได
ดําเนินการทาง ซีเอ็นเอ็น เนนหนักทางดานการสงเสริมการทองเที่ยว ไทยใช Amazing 
Thailand เปนหลัก โดย “วิถีไทย” ดูจะทําไดดี ดีกวาอีกสองสามแนวที่ใชมา มาเลเซียใช
แนวหลักวา “Malaysia---Truly Asia” มีอยูชวงหนึ่งใชดนตรีประกอบที่ทวงทํานองรวดเร็ว 
แตก็ปรากฏอยูไมนาน อินโดนีเซีย ใชวิธีคลายสังคีตไทย เพื่อโฆษณาโบราณสถาน เชนโบ
โรโบดู และท่ีนาทัศนาจร เชนบาหลี แตในระยะ 1 ปที่ผานมาไดไปประสานรายการกับ 
Talk Asia อันเปนรายการรายสัปดาหของสํานักขาวซีเอ็นเอ็นที่ฮองกงแตสวนใหญเปน
เรื่องเก่ียวกับจีนกับมีภาพแทรกเปนการปรุหนังแบบหนงัตลุงวา CNN Indonesia 

 การสงเสริมการลงทุนเปนการชักชวนที่อินโดนีเซียเคยนําเสนอ รวมทั้งการที่
อินโดนีเซียไดเปนกรรมการ ICAO จึงมีการโฆษณาวาอินโดนีเซียเปน Hub ทางการบินใน
ตะวันออกไกล แตโฆษณาเชนนี้ไดงดการใชไปแลว ฟลิปปนสไดเผยแพรทางดานการ
ทองเที่ยวสําหรับนักธุรกิจไปพักผอน แตไมมกีารแพรภาพมาหลายเดือนแลว สําหรับ
โฆษณาสายการบินที่ปรากฏประจําไดแก Turkish Airlines  Etihad  Qatar Airways และ 
Korean Air ซึ่งสายหลังนี้ เนนในดานความเอาใจใส In-flight Service เรื่องการเลือกไวน
และการจัดอาหารในช้ันหนึ่ง 

 ส่ิงที่ประเทศไทยเดนตลอดมาไดแกการโฆษณาดานบริการการแพทย โดยกลุม
การแพทยดุสิตหรือ Bangkok Dusit Medical Services-BDMS ซึ่งใชติดตอกันมากวา 1 ป 
ซึ่งขาพเจาเห็นวานาจะไดผลตอบแทนคุมคา โดยในระยะหลังไดใชควบรายการขาว 360 
องศา ซึ่งมีนาย Anderson Cooper เปนพิธีกร เพราะแขงกันไดอยางเปนรูปธรรมกับ Dubai 
Healthcare City เพราะผูมารับบริการท่ีประเทศไทยจํานวนไมนอยเปนชาวตะวันออก
กลาง อาจถือไดวานโยบายทําใหกรุงเทพฯเปน Medical Hub สําหรับไทยและภูมิภาคซึ่ง
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ขาพเจาสงเสริมมาต้ังแตที่เปนผูอํานวยการบริหารของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคา
และการพัฒนา (ITD) โดยไดจัดการสัมนาภาคบริการรวมกับองคการการคาโลก (World 
Trade Organization—WTO) ภายใตความตกลงสองฝาย  และไดรวมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข ดวยความหวังวาแพทยสภาจะปรับเปล่ียนนโยบายกีดกันแพทยที่ไดรับการ
อบรมเฉพาะทางจากตางประเทศที่เปนมานาน ช่ือเสียงดานความสามารถของแพทยและ
พยาบาลไทยปรากฏเปนขาวเปนครั้งคราว เชนการที่สามารถเยียวยาและสกัดการระบาด
ของโรค MERS ไดทุกครั้ง โดยเห็นไดจากคนนําโรคนี้มาจากโอมาน เพราะ MERS ไมมี
อุบัติการณในไทย  

 แตการเผยแพรขาวใหครบวงจรในการสงเสริมการผลิตกับพัฒนาผูประกอบการ
และการนวัตกรรมใหทันกับการเรงรัดพัฒนาตามแนว 4.0 เริ่มในเดือนกุมภาพันธ ศกนี้ 
โดยมิใชในรูปแบบของการโฆษณา หากแตทําเปนรายการเชิงสารคดีขนาดยาวพอสมควร
ทางสถานีโทรทัศนซีเอ็นเอ็น โดยให Saima Mohsin ผูส่ือขาวช้ันนําซึ่งมีผลงานอันไดรับ
รางวัลมาแลว และมีฐานอยูในกรุงเทพมหานคร เปนผูดําเนินรายการ ซึ่งไดมีการแนะนํา
รายการ Made in Thailand มาตลอดอยางนอย 2 สัปดาหที่ผานมาช่ัวโมงละหลายครั้ง โดย
จะเริ่มรายการในวันเสาร ที่ 18 มกราคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย เขาใจ
วา BOI มีสวนในการจัดรายการน้ี อันเปนการขยายจากการเผยแพรในชุด It’s Thailand’s 
Time 

 คําวา Made in Thailand จะไมสรางภาพลักษณในทางลบ แตอาจลดทอน
ความสามารถดานนวัตกรรมภายในลงไปบาง ซึ่งภาคเอกชนไทยต่ืนตัวในดานสําคัญนี้ชา
มากมานานป แตก็ไมจําเปนที่จะใชอยางที่นายกรัฐมนตรีอินเดียใหใช คิอ Make in India 
เพราะอินเดียกาวหนาทางเทคโนโลยีไปไกลกวาไทยอยางมาก โดยท่ี Silicon Valley ใน
สหรัฐ มีชนเช้ือสายอินเดียเปนผูเช่ียวชาญอยูถึงรอยละ 70 

 รายการ Made in Thailand ชุดแรกเมื่อวันเสาร ที่ 18 กุมภาพันธ เปนการ
ประชาสัมพันธดานการผลิตสมัยใหม ผสมผสานกับดานศิลปหัตถกรรม โดยมีเนื้อหาใน
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ดานความเปนมาแตด้ังเดิมของสยาม ซึ่งไมเคยตกเปนเมืองขึ้นของชาติตะวันตก การ
ทองเที่ยว และมวยไทยอยูดวย นับวาจัดทําไดดีและพิธีกรก็เหมาะสมกับทองเรื่อง  ซีเอ็น
เอ็นเคยเสนอรายการทํานองนี้กับประเทศอ่ืนมาบางแลว เปนแบบที่ควรสงเสริมให
นําเสนอตอไป  ตามประกาศของ ซีเอ็นเอ็น รายการนี้จะออกอากาศคร้ังตอไปในวัน
อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ เวลา 17.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยมีการโฆษณาราย 
การบอยครั้งมาก 

 การออกอากาศรายการนี้ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ เปนชุดเดียวกับรายการที่
นําเสนอมากอน แตมีภาพโฆษณาความกาวหนาของการเศรษฐกิจไทยแทรกในชวง Break 
ทําใหการเผยแพรเรื่องของไทยเต็มเวลา อันชวยใหผูชมไดเห็นเรื่องหลากหลายใน
ทางบวกเก่ียวกับไทยทั้งครึ่งช่ัวโมง  หากจะเผยแพรสารคดีทํานองเดียวกันอีกก็จะดี  โดย
กรมสารนิเทศควรประสานงานกับ BOI หรือจะนํารายงานขางตนนี้ไปเสนอแนะกับรอง
นายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ ในนามของขาพเจาก็ไมขัดของ 

 รายงานฉบับที่ 3 ลงทายไววา เวลาลวงเลยมากวาสามสัปดาหของการที่นายโดนัลด ทรัมป

ไดรับตําแหนงประธานาธิบดี แตผูนําสหรัฐคนใหมยังไมเคยพูดจาทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีส ี

จิ้น ผิงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเลย แตในวันถดัมา ปรากฏวาทั้งสองฝายไดพูดโทรศัพทกัน

แลว โดยมีเนื้อหาสําคัญคือนายทรัมปรับวายังคงถือตามหลักการพื้นฐานของความมีจีนเดียว 

 เทาที่พอทราบ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ซึง่บัดนี้มีนาย Rex Tillerson เขาวาการแลว 

คงไดมีสวนในการริเร่ิมใหมีการโทรศัพทถึงกัน ซึ่งจะเปนเชนนัน้หรือไม ไมอาจยืนยันได เพราะ

ในชวงเวลาที่ผานมานี้ มีขาววาคณะของนายทลิเลอรสนัไดยกเคร่ืองบุคลากรของกระทรวงการ

ตางประเทศอยางขนานใหญ หลายคนถูกปลดออกและโยกยาย ซึ่งมีผลทั้งฝายการทูตและฝายพล

เรือน (ประจาํ) 
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 ความเคลื่อนไหวเพียงเทาที่ปรากฏตามขาวเก่ียวกับการโทรศัพท ก็ถือวามีนัยยะอันสําคัญ 

แตเม่ือคิดทบทวนตามแนวทางการทตูและการเมืองระหวางประเทศแลว มีบทเรียนหลายประการที่

ผูสนใจในดานดังกลาวควรศึกษา 

 ในประการสําคัญ ผูที่จะเปนผูนําของโลกเสรี ซึ่งในหลายทศวรรษที่ผานมาไดแกสหรัฐ ไม

ควรแถลงทาทีและประเด็นอันละเอียดออนใด ๆ กอนที่จะไดศึกษาภูมิหลงัและผลทีจ่ะตามมาตาง 

ๆ ใหครบถวนเสียกอน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองสามารถตอบคําถามใหไดวา แถลงไปเพ่ือผล

ประการใด พรอมหรือไมพรอมที่จะดําเนินการตามนั้น เพราะหากมองขั้นตอไปไมชัดเจนพอ ก็ควร

หลีกเลี่ยงการผูกมัดตนเอง การไปต้ังปญหาวาทําไมถึงตองยอมรับวา จีนแผนดินใหญเปนจีนเดียว 

หรือ One China  เชนทีน่ายทรัมปไดทวีตไปลอย ๆ เม่ือเดือนธันวาคม 2016 หลังจากที่การ

โทรศัพทกับประธานาธิบดีไตหวันไดกอความขัดแยงขึ้นมา นั้น  มิใชเปนการต้ังปญหากับ 

“นโยบาย” เพราะเปนขอเท็จจริงที่สหรัฐได “รับทราบ” มาต้ังแต ค.ศ. 1979 ในสมัยที ่Jimmy 

Carter เปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐ และไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในแบบของ

แถลงการณรวมที่ทํากับสาธารณรัฐประชาชนจนี   

สวนประเด็นวา แถลงการณรวมมีฐานะตามกฎหมายระหวางประเทศหรือไม ขึ้นอยูกับ

บริบท เพราะแถลงการณรวมหรือคําแถลงรวมบางฉบับ อาจเปนการแสดงเจตนาระหวางสองฝาย 

แตแถลงการณฉบับป ค.ศ. 1979 เปนความตกลงตามกฎหมายระหวางประเทศ เพราะเปนเอกสาร

ในการ “รับรองรัฐบาลหรือ Recognition” วารัฐบาลใดเปนผูใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน

สาธารณรัฐประชาชนจนี และในเอกสารเดียวกันนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ไดยุติสัมพันธภาพ

ทางการทูตอยางเปนทางการกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ที่ไตหวัน) 

ตามบทเรียนทางกฎหมายระหวางประเทศ การรับรองรัฐบาลจาํเปน หากมีอีกคณะหน่ึงซึ่ง

เปนคูแขงในความเปนรัฐบาลเหนือรัฐเดียวกัน ตามที่เปนมาต้ังแตด้ังเดิม  คณะปกครองจีน
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พรรคกัวมินต๋ังที่แพสงครามกลางเมืองและตองยายที่ต้ังไปอยูบนเกาะไตหวันเม่ือป ค.ศ. 1949 โดย

พรรคคอมมิวนิสตจีนไดครองจีนแผนดินใหญและต้ังรัฐบาลในชื่อวา สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ปญหาขอกฏหมายสําหรับสหรัฐอเมริกาไดแกการตัดสินใจวาจะรับรองรัฐบาลใหมหรือไม 

ในระยะต้ังแตป ค.ศ. 1949 มาถึง ค.ศ. 1971 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยก็ยังให

การรับรองแกรัฐบาลสาธารณรัฐจีนสบืตอมา และรวมลงมติใหคงเปนผูแทนจีนในสหประชาชาติ

และเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ จนถึง ค.ศ. 1971 เสยีงขางมาก

ของสมาชิกสหประชาชาติเห็นชอบใหจีนแผนดินใหญเปนผูแทนโดยชอบธรรมในสหประชาชาติ แต

รัฐบาลไทยไดรอมาจนถึงป ค.ศ. 1975 จึงไดเจรจาเงื่อนไขกับสาธารณรัฐประชาชนจนีจนในทีสุ่ด

ตกลงกันได เงื่อนไขสําคัญไดแกหลักการ “จีนเดียว” อันเปนพืน้ฐานของการสถาปนาสัมพันธภาพ

ทางการทูตระหวางกัน โดยยกเลิกความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐจีน สวนการติดตออยาง

ไมเปนทางการกับไตหวันยังคงมีอยูตอมา อันเปนรูปแบบเดียวกับสหรัฐที่ใน ค.ศ. 1979 ไดดําเนิน

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไมเปนทางการสืบตอมา 

โดยประเทศเหลานี้ไดต้ังผูแทนไปประจําอยู ณ ไทเป โดยไมเรียกชื่อวาเปนผูแทนทางการทูต แมใน

ขอเท็จจริง จะเปนบุคลากรจากกระทรวงการตางประเทศก็ตาม แตของสหรัฐ นั้น ไปไกลกวา

ประเทศอ่ืน เพราะรัฐสภาไดออกรัฐบัญญัติ Taiwan Relations  Act  อันเปดทางใหสหรัฐขายอาวุธ

เพื่อการปองกันไตหวันและเกาะตาง ๆ โดยบางครั้งก็มีกองเรือเขาไปลาดตระเวนในชองแคบ 

(Taiwan Strait) เทากับการเพ่ิมมิติดานความม่ันคงไวในความสัมพันธอยางไมปนทางการ ซึ่งเม่ือ

รัฐบาลไตหวันกับรัฐบาลจีนแผนดินใหญเปดการติดตอทางการคา การลงทุน การบินและการ

ทองเที่ยวระหวางกัน ฝายจีนก็ถือวาเปนสวนหน่ึงของความพยายามรวมชาติตอไป แตฐานะของ

ไตหวันไดแขง็แกรงมากขึ้น จึงเปนการยากท่ีจะคาดหมายวา การรวมชาติเปนหนึ่งเดียวจะเกิดขึน้

ได หากไมมีการใชกําลังเขายึด 
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อยางไรก็ดี ความเปนจนีเดียว โดยจีนถือวาไตหวันเปนสวนหน่ึงของจนี ก็เปนพื้นฐานซึ่ง

ประเทศทีส่ามยอมรับตลอด 40 ปที่ผานมา เม่ือไตหวันจะเขารวมในการแขงขันกีฬานานาชาติ เชน

มหกรรมกีฬาโอลิมปค คณะกรรมการโอลิมปคระหวางประเทศก็ตกลงกันใหใชธงเปนกลางและ

เรียกชื่อวา Chinese Taipei และเม่ือไตหวันจะเขารวมการประชุมผูนําเอเปค ก็เลี่ยงจากการเรียก

ทั้งเขตปกครองพิเศษฮองกง และไตหวันเปนประเทศ โดยใช “การเศรษฐกจิ” แทน แตแนนอน จนี

ปกก่ิงก็จะแสดงความไมพอใจในทางตาง ๆ เปนระยะ ๆ เม่ือประเทศอ่ืนทําการใด อันรัฐบาลที่

ปกก่ิงเห็นวา เปนเชิงใหฐานะไตหวันมากกวาที่ยอมรับได เชนที่เกิดขึน้ในกรณีใหการตอนรับผูแทน

ของไตหวัน อันไมตางจากกรณีที่เกิดขึ้นกับ Dalai Lama หลายตอหลายคร้ัง 

การที่คณะท่ีปรึกษาของโดนัลด ทรัมป นัดใหพูดโทรศัพทกับประธานาธิบดี Tsai Ing Wen 

เม่ือวันศุกรที่ 3 ธันวาคม ศกกอน อันเปนคร้ังแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐพูดจาทางโทรศัพทกับ

ประธานาธิบดีไตหวันในรอบ 40 ป ซึ่งรัฐบาลจีนปกก่ิงแถลงถึง “ความหวงกังวลอยางมาก” แตสื่อ

ในความควบคุมของรัฐบาลไดกลาวหาอยางแรงกวา แทนที่นายทรัมปจะทําเฉย กลับทวีตขอความ

อันเปนการกระทบสถานะคงเดิม (Status quo) ดวยการตั้งปญหาในประเด็น One China ดังกลาว

แลว ในชวงนั้น ความสัมพันธระหวางสหรัฐกับจีนแผนดินใหญเปนไปดวยดีพอสมควร แมนาย

ทรัมปจะกลาวหาจีนในประเด็นการคาอันสอวา หากจีนยังเอาเปรียบในเร่ืองการ Manipulate 

อัตราแลกเปลี่ยน ก็อาจนําไปสูสงครามการคาไดตอไป โดยขาดความรูและเขาใจถึงผลรายที่จะ

ตามมาหากสหรัฐซึ่งเปนการเศรษฐกิจใหญอันดับ 1 ของโลกจะทําสงครามการคากับจีน ซึ่งมีการ

เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2  

การเร่ิมตนเปนผูนําของโลกดวยการสรางความขัดแยงกับประเทศตาง ๆ ของโลก แลวมา

เปลี่ยนทาทีนอกจากจะถูกดูหม่ินวา เปนสมัครเลนและขาดวุฒิภาวะแลว ยังตองลดฐานะใหตํ่า

ตอยลง ซึ่งใคร ๆ  ตองต้ังตําถามวาบุคคลผูนี้เขามาเปนประธานาธิบดีของประเทศชั้นนําของโลก

เสรีไดอยางไร เวลาผานไป 1 เดือน แตไมปรากฏผลงานสลักสําคัญแมแตชิ้นเดียว 
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ตัวอยางเฉพาะหนาไดแกประสบการณของรองประธานาธิบดีไมค เพนส รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมเจมส แม็ตทิส และนาย Rex Tillerson รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

จากภาคเอกชน ซึ่งไดรับหนาที่ไปหารือกับนายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศรัสเซีย ซึ่งเชี่ยวชาญทางการตางประเทศและการทูต โดยผูแทนสหรัฐทั้งสามมีภารกิจ

ในการยืนยันพันธกรณีสําหรับ Trans Atlantic Alliance เพื่อผอนคลายความหวงกังวลของบรรดา

ประเทศในยุโรปทั้งหลาย ในขณะที่นายโดนัลด ทรัมปแถลงทาทีอันขัดแยงกับผูแทนระดับสูง

ทั้งหมด และหาทางที่จะรวมมือในทางสรางสรรคกับรัสเซีย ซึ่งนายทิลเลอรสันเคยแถลงไวกอนรับ

ตําแหนงวา คงจะยาก เพราะถอยแถลงของนายลาฟรอฟในการประชุมที่มิวนิควา จะใหมีการหยุด

ยิงในภาคตะวันออกของยูเครนต้ังแตวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ นั้น คงคาดหวังมากนักไมไดวาจะ

ประสบผลสําเร็จ เพราะในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีปูตินก็ไดออกประกาศฝายบริหารใหมีการ

ออกบัตรประจําตัวสําหรับคนที่อยูในภาคตะวันออกของยูเครน เพื่อเปดทางใหสามารถครองพื้นที่

ไดตอไป สวนไครเมีย นั้น รัสเซียแถลงชัดวา ไมมีทางคืนใหยูเครนอยางเด็ดขาด อันเทากับปฏิเสธ

คําเรียกรองของนิกก้ี เฮลีย เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติ ซึ่งถือเปน

เงื่อนไขในการยกเลิกการแซ็งคชั่น ในคําปราศรัยคร้ังแรกของเธอตอคณะมนตรีความม่ันคง อันตาง

จากแนวคิดของนายทรัมป 

ตัวอยางของการที่ประเทศในยุโรปขาดความเช่ือม่ันในทาทีของนายทรัมปประการหน่ึง

ไดแกการที่รองประธานาธิบดีไมค เพนสยืนยันในพันธกรณีในการรวมปองกันในการประชุม

ประจําปดานความม่ันคงระดับสุดยอดที่นครมิวนิค  แตในชั้นแรกมิไดเจาะจงถึงการสนับสนุน

สหภาพยุโรป สวนนายทรัมปซึ่งไดชัยชนะในการเลือกต้ังมาแลว กลับเร่ิมชุมนุมผูสนับสนุนในการ

หาเสียงที่มลรัฐฟลอริดา ทั้ง ๆ ที่ไดเขาดํารงตําแหนงมาเพียง 1 เดือน และประกาศชัยชนะของ

กระแสที่ฝาย Brexit กําลังไดรับ อันจะแผขยายไปทั่วยุโรปและทั่วโลก ตกเปนหนาที่ของรอง

ประธานาธิบดีเพนสที่ตองไปย้ํากับ EU ที่กรุงบรัสเซลสวาสหรัฐสนับสนุนสหภาพยุโรปดวยเชนกัน 
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สมาชิกระดับสูงในรัฐบาลทรัมปจึงตางมีภารกิจเรงดวนในการ “ควบคุมความเสียหายหรือ 

Damage control” อันเปนเร่ืองเหลือเชื่อวาจะตองใชเวลาอีกนานแคไหนกวาทีมทรัมปจะเขาใจใน

ยุทธศาสตรชาติรวมกัน (Be on the same page)   ในระหวางหาเสียง ฮิลลารี คลินตัน ไดแสดง

ความไมพรอมของนายทรัมปที่จะเปนผูนํา การเปน Loose Cannon นั้น ประการหนึ่ง นอกจากนั้น

ยังขาดคุณสมบัติอีกเกือบ 30 ประการ  

การลาออกจากตําแหนงที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติของพลโทนอกราชการ 
Michael Flynn เปนความเคลื่อนไหวอันมีนัยยะสําคัญ มิใชเพียงในวงการการเมืองระหวาง

ประเทศของมหาอํานาจใหญในโลกเทานั้น แตยังสะทอนถึงความเปราะบางขององคาพยพดาน

ความม่ันคงแหงชาติและนโยบายตางประเทศ และภาพที่ปรากฏสูภายนอกของการตางความคิด

ระหวางผูรับผิดชอบงานดานความม่ันคงและการตางประเทศกับทาทีของประธานาธิบดี ซึ่ง

บอยคร้ังดูจะไปคนละทาง ถอยแถลงของประธานาธิบดีในการชุมนุมทางการเมืองที่ฟลอริดาเม่ือ

ไมกี่วันมานี้ อันแสดงชัดวากระแสชวงชิงอํานาจในการตัดสินชตากรรมของตนเองกลับมาในกรณี 

Brexit ซึ่งทรัมปย้ําวากําลังแผ (Sweeping) ไปทั่วยุโรป และจะกระจายไปทั่วโลกไมแตเพียงเปน

แนวที่จะสรางความแตกแยกของฝายเสรีประชาธิปไตยดังที่มีหลักฐานขัดเจนวาปูตินกําลังชวย

ผลักดันและบอนทําลายบรรดาพันธมิตรในสหภาพยุโรป และขาวเหตุกอการรายในสวีเดนอันเปน

เร่ืองเท็จจนนาย Carl Bild อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนไดทวีตถามวา ไปเสพอะไรมาไมทราบ? 

พลโทนอกราชการฟลินนมีประวัติการงานอันไมราบเรียบนัก และแนวคิดอันทําใหเขาไม

เหมาะกับความรับผิดชอบดานความม่ันคงแหงชาติ นั้น รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอมาหลายคร้ัง

แลว โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเชื่อฝงหัวของเขาที่ทําใหนายโดนัลด ทรัมปเชื่อตามไปดวย ไดแก

การตอตานมุสลิมอยางรุนแรง ดวยการแถลงตอสาธารณชนในระยะ 2 ปที่ผานมาวา อิสลามมิใช

ศาสนา แตเปนลัทธินิยมทางการเมือง (political ideology) ซึ่งมุงตอผลในการกอการรายพวก

อารยธรรมหรือศาสนาอ่ืน (Clash of Civilizations) อันไมตางจากวิธีคิดของนาย Steve Bannon ที่
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ปรึกษาใกลชิดของนายทรัมป แตนาย Bannon เชื่อม่ันตามคติพจนของ Catholic Conservatism 

และ Alt Right โดยนายทรัมปใหความไววางใจมากถึงขั้นต้ังใหเปนกรรมการสําคัญในสภาม่ันคง

แหงชาติ ซึ่งเขาเชื่อวาสหภาพยุโรปจะไมยั่งยืนตอไปนาน และเขามีอิทธิพลตอนายทรัมปมาก   

ทั้งฟลินน แบนนอนและพรีบุสตางชวงชิงความเปนที่ปรึกษาสําคัญใน West Wing ของทําเนียบ

ขาว และอาจเปนเหตุปจจัยที่วงการภายนอกเห็นวาทําใหเกิดความปนปวนในกลุมใกลชิด

ประธานาธิบดี จนปรากฏเปนวิเคราะหขาวในนิตยสารไทมฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ-6 มีนาคม 

2017 และนําไปสูการที่นายทรัมปประณามสื่อกระแสหลักทั้งหมดวาเปนฝายเสนอ Fake News 

และเปนศัตรูของประชาชนชาวอเมริกัน คลาย ๆ กับที่นายแบนนอนเรียกขื่อสื่อกระแสหลักวาเปน

พรรคฝายคานของรัฐบาล 

 ที่สําคัญไมนอยกวากันไดแกสาเหตุอันนําไปสูการลาออกของฟลินน เพราะมีสวนเชื่อมโยง

กับความสัมพันธระหวางคณะหาเสียงในการเลือกต้ังของนายโดนัลด ทรัมปกับรัสเซีย เนื่องจาก

วงการภายนอกทราบขาวมาวาทั้งสองฝายไดติดตอกันตลอดมา    ประเด็นไดแกความใกลชิด

ของฟลินนกับสื่อ Russia Today และปูติน เพราะประชาคมขาวกรองสหรัฐไดประมวลหลักฐาน

การท่ีสื่อดังกลาวและสื่ออ่ืน ๆ ไดแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐอยางเต็มที่ โดยในระหวางการหา

เสียงพลโทฟลินนไดรับการยกยองอยางมากดวยการไดรับเชิญเปนแขกผูมีเกียรติของสื่อ Russia 

Today โดยไดนั่งขางวลาดิเมียร ปูตินและไดรับเชิญใหกลาวชื่นชมผูนํารัสเซียดวย ในระยะใกลวัน

สงทายปเกาและตอนรับปใหมที่ผานมา ปรากฏหลักฐานวา พลโทฟลินนไดโทรศัพทกับนาย 

Sergey Kislyak เอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงวอชิงตัน หลายครั้งดวยกัน ในชวงที่ประธานาธิบดี

โอบามากําลังประกาศมาตรการแซงคชั่นที่รัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดีโดยตลอด 

ดังที่คาดหมายได ฝายขาวกรองสหรัฐไดดักฟงโทรศัพทตามหนาที่ สํานักขาวกรองสหรัฐยังมิได

เปดเผยบันทึกการพูดโทรศัพท แตเนื้อหาอันเก่ียวกับการพูดจาเปนที่ทราบกันวาเก่ียวกับมาตรการ

แซงคชั่น โดยที่ในชั้นนั้นโอบามายังคงดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอยู 
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ความสับสนเก่ียวกับเหตุนี้ และการวางตัวกลับไปกลับมาทั้งของพลโทฟลินนและของนาย

ทรัมปนําไปสูการพนตําแหนงของพลโทฟลินน ในหลายทางดวยกัน ทางหนึ่งวา เขามิไดพูดความ

จริงกับรองประธานาธิบดีเพนส อีกทางหนึ่ง โฆษก Spicer ของทําเนียบขาวแถลงวา 

ประธานาธิบดีทรัมปไลเขาออก แตในวันรุงขึ้น นายทรัมปไดกลาวในการใหสัมภาษณสื่อมวลชน 

ชื่นชมในตัวที่ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติ และพูดเปนเชิงกลาวหาวา สื่อนําเสนอขาวปลอม 

จนทําใหเขาตองสละตําแหนง นับเปนอีกกรณีหนึ่งของความสับสนที่นายทรัมปไดกอขึ้น แตเร่ืองนี้

อาจกระทบถึงตําแหนงของประธานาธิบดีได เม่ือความจริงถูกคนพบขึ้น และประเด็นความสัมพันธ

ระหวางรัสเซียกับคณะหาเสียงเลือกต้ังของนายทรัมปกําลังสรางความขัดแยงมากขึ้นทุกวัน

ระหวางทําเนียบขาวกับสื่อกระแสหลักทั้งหมด โดยลาสุดนาย Steve Bannon ไดแถลงตอที่ประชุม

ของฝายอนุรักษนิยมวาสื่อทั้งหลายเปนพรรคฝายคานของรัฐบาล ตามดวยนายทรัมปที่ใชคําวา 

Fake News ซึ่งรวมถึง Washington Post  New York Times  Los Angeles Times  Politico  

CNN  ABC  CBS  NBC  AP  REUTERS  BBC โดยเม่ือวันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ สํานักทําเนียบ

ไมอนุญาตใหสื่อเหลานี้เขาฟงการบรรยายขาว ซึ่งจะคงหามอยูตอในสัปดาหหนาหรือไม ตอง

ติดตามขาวตอไป เก่ียวกับเร่ืองนี้  วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันหลายคนไดแถลงวาการกระทํา

ดังกลาวไมถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย วุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน ประกาศชัดวา พฤติกรรม

ดังกลาวดวยการไมยอมรับสื่อเสรี ยอมนําไปสูการปกครองเย่ียงเผด็จการแบบนาซี   

จะอยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรไดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจโดย

ใหหัวหนาประชาคมขาวกรองบรรยายขอมูลลับมาก เพื่อหาความกระจางที่เกิดขึ้น โดยจะพิจาณา

ทุกดาน รวมท้ังขอมูลทั้งหมดที่มี เร่ิมดวยการรับฟงรายงานของนายเจมส โคมีย ผูอํานวยการ

สํานักสอบสวนกลาง FBI โดยไมเวนขอมูลที่อาจเกี่ยวโยงถึงประธานาธิบดีได เพราะกอนนี้ก็มี

กระแสขาวมาแลววา Dossier ที่อดีตเจาหนาที่ MI-6 ของอังกฤษคนความา 35 หนานั้น การขาว
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กรองของสหรัฐ “Corroborate” บางสวนไดแลววามีมูล บางทีพลโทฟลินนอาจจะออกรับแทนคน

ชั้นนําก็ได ในชั้นนี้ ขอเกร่ินไวเพียงเทานี้กอน เพราะรูปการณใกลตัวประธานาธิบดีเขาทุกที 

เร่ิมแตวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธเปนตนมา เจาหนาที่ฝายตาง ๆ ภายใตกระทรวงความ

ปลอดภัยของมาตุภูมิไดเร่ิมจับกุมคนเขาเมืองที่ไมมีเอกสารประจําตัว และดําเนินการเนรเทศ ซึ่ง

หากจับกุมผูอยูในขายที่มีการกลาวถึงจริง ก็จะมีจํานวนมากถึง 11 ลานคน ขณะนี้ไดมีการระดม

กําลังพลเพิ่มเติมหลายพันคนเพื่อดําเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนด และในสัปดาหหนาก็จะ

มีการออกคําสั่งหามคนเขาเมืองใหม แทนคําสั่งเดิมซึ่งยังคางอยูในศาล โดยจะพยายามแกไข

ดัดแปลงถอยคํามิใหถูกศาลระงับการใชบังคับ แตกรณีจับกุมเพื่อจะเนรเทศ นั้น ในชั้นแรกนาย

ทรัมปจะบังคับใหเม็กซิโกซึ่งเปนประเทศเดียวที่อยูทางชายแดนดานใตของสหรัฐ เปนฝายรับไป 

แตรัฐบาลเม็กซิโกยืนยันแนนอนวา โดยที่ผูจะถูกเนรเทศเปนไปตามมาตรการฝายเดียวของสหรัฐ 

มิไดมีการเจรจาหารือสองฝายแตอยางใด เม็กซิโกจึงไมรับ และอันที่จริง ผูที่จะถูกขับออกนอก

ประเทศก็มีคนชาติอ่ืนจากอเมริกากลาง อเมริกาใต และแคริบเบี้ยนรวมอยูดวย 

ในที่สุด นายทรัมปจึงขอใหนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

และพลเอกจอหน เคลลี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิซึ่งรับผิดชอบเร่ือง

คนเขาเมืองและความปลอดภัยในบริเวณพรมแดนไปพบปะพูดจากับฝายเม็กซิโก เพื่อ Mend 

fences โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะหารือกับฝายเม็กซิโกในการแกไข

เปลี่ยนแปลงความตกลงวาดวยการคาเสรีในอเมริกาเหนือดวย ทั้งสองยังอยูที่เม็กซิโกซิต้ีในขณะที่

ทํารายงานนี้อยู หากมีความคืบหนา ก็จะพิจารณาวามีความสําคัญพอจะนํามารายงานในฉบับนี้

หรือไม 

การหารือระหวางเร็กส ทิลเลอรสันและพลเอกจอหน เคลลีกับรัฐมนตรีตางประเทศและ

รัฐมนตรีกลาโหมเม็กซิโก ยังไมปรากฏผลเปนรูปธรรมเทาใดนัก  แตพลเอกเคลลีไดปฏิเสธคํากลาว
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ของประธานาธิบดีทรัมปวาการเนรเทศที่จะเกิดขึ้นเปนปฏิบัติการทางทหาร โดยยํ้าวา ทหารจะไมมี

สวนในการดําเนินการอยางเด็ดขาด และจะไมมีการเนรเทศขนานใหญ (Mass deportation) สวน

ฝายตางประเทศใชภาษาทางการทูตมากกวา ซึ่งก็มีผลเพียงการยอมรับวา เดิมเปนการแถลง

มาตรการฝายเดียว บัดนี้ ไดมีการเร่ิมตนพบปะพูดจาสองฝายแลว แตไมทราบวา ไดมีการจัดต้ัง

คณะเจรจาแกไขเปลี่ยนแปลง NAFTA แตอยางใด เพียงแตมีคํากลาวจากทางเม็กซิโกวา หากมี

การเรียกเก็บภาษีในการคาขาย เม็กซิโกก็จะตอบโตอยางหนัก ในสวนที่เก่ียวกับปญหาคนเขาเมือง 

นั้น หากเนรเทศคนชาติอ่ืน ก็จะไมยอมรับใหผานแดน จะยอมก็เพียงคนชาติเม็กซิโกเทานั้น 

อันที่จริง แตไหนแตไรมา ความสัมพันธฉันมิตรและความรวมมือในทางเศรษฐกิจ การคา

และการลงทุนระหวางแคนาดา สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ก็กระชับแนนและยังประโยชนแกทุก

ฝายอยูตลอดมา จะเร่ิมเกิดความยุงยากและปะทะคารมกันก็เม่ือนายโดนัลด ทรัมปไดสมัครเขา

แขงขันในการเลือกต้ัง โดยที่นายทรัมปมิไดชี้แจงขอเท็จจริงในทางที่จะแสดงวา เขารูและเขา

ใจความตกลงเหลานี้ ถอยแถลงของเขาที่จะ “ฉีกทิ้งความตกลงหุนสวนทางการคาเสรีในภาคพื้น

แปซิฟก” ในอันดับแรก ๆ ที่เขาสูตําแหนง เปนเพราะไดยินนายเบอรนี่ แซนเดอร ผูสมัครในการ

เลือกต้ังขั้นตนโดยแขงกับฮิลลารี่ย คลินตัน จากพรรคเดโมแครตเชนกัน กลาวตอตาน โดยที่ฮิลลา

ร่ียเองก็จําใจตองปรับทาทีไปบางดวยเหตุผลทางการเมืองของการเลือกต้ัง นายทรัมปมิใชตนคิดใน

ประเด็นอันซับซอนเหลานี้  ในทางภูมิรัฐศาสตร การที่นายทรัมปตอตานทีพีพีและไดลงนามในดําริ

ที่จะถอนตัวจากความตกลงดังกลาวเทากับเปนการยกประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง

ระหวางประเทศใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไมตองลงทุนแตอยางใด ทําใหนายสี จิ้น ผิง

สามารถประกาศตัวเปนผูนําของการเศรษฐกิจเสรีและโลกาภิวัตนตอหนาที่ประชุม World 

Economic Forum ที่ดาวอสตนปนี้ ในทํานองเดียวกัน การเรงรีบออกคําสั่งหามคนจากประเทศ

มุสลิมเขาเมือง ก็เปนของขวัญที่นายทรัมปยกใหแกกลุมรัฐอิสลามและขบวนการกอการรายอ่ืน ๆ 

เพียงแคนี้นาจะแสดงชัดแลววาทิศทางของสหรัฐภายใตการนําของนายโดนัลด ทรัมปจะเปนการ
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เดินเขาสูซอยซึ่งแคบมากขึ้นเปนลําดับ ทั้ง ๆ ที่การเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้ใหญเปนที่ 1 ของโลก

โดยมีมูลคารอยละ 17 ของท้ังโลก ขณะท่ีพิมพอยูนี้ นาย Steve Bannon ในตําแหนง Chief of 

Staff on Strategic and Political Matters ของนายทรัมปกําลังคุยตอหนาที่ประชุม Conservative 

Union วา เร่ืองที่รัฐบาลทรัมปไดดําเนินการในอันดับแรก ๆ ภายใน 30 วันที่เขารับตําแหนงไดแก

การยกเลิกทีพีพีและกอต้ัง “Economic Nationalism” อันเปนระเบียบวาระท่ีไดแถลงตอผูมีสิทธิ

ออกเสียงไว 

การโออวดผลงานดังกลาวในโลกซ่ึงอาศัยความสัมพันธอันสรางสรรคทางการคาในการ

เสริมสราง Ever Greater Global Integration อันกาวรุดหนามาดวยดีแตนานาชาติตองรวมมือกัน

ใหประเทศใหญนอยรวมรับประโยชนโดยทั่วหนากัน แตถาหากปลอยใหเปนไปเชนที่นาย Bannon 

เรียกหา คงจะนําไปสูการกีดกันทางการคาและกระทบกระท่ังกันแบบ Mercantilism และ 

Unilateralism โดยปราศจากกลไกในการระงับขอพิพาท และการชวงชิงความไดเปรียบในการ

แสวงหาทรัพยากรซึ่งมีอยูจํากัดตามธรรมชาติ ทางเลือกของโลกจึงมีอยูระหวางความสงบสันติสุข

กับความขัดแยงกันอันอาจนําไปสูสงครามได สิ่งที่นายแบนนอนกลาวตอเอกอัครราชทูตเยอรมัน

ถึงความไมสมประกอบของสหภาพยุโรป ดังที่กลาวถึงกอนนี้ เปนวิสัยทัศนอันตรายยิ่งในโลก

ปจจุบันนี้ ซึ่งคงต้ังใจจะมองขามขอเท็จจริงที่แสดงวาการรวมตัวของยุโรปไดชวยใหมีสันติภาพ

มาแลว 70 ป หลังจากที่ประเทศเหลานั้นไดทําสงครามระหวางกันมาหลายศควรรษและ

สงครามโลกถึงสองคร้ัง 

ตามที่ไดกลาวถึงการลาออกจากตําแหนงที่ปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติของพลโทนอก

ราชการไมเคิล ฟลินน นั้น หลังจากที่ใชเวลาอยูพักหนึ่ง ประธานาธิบดีก็ไดคัดเลือกใหพลเอก H.R. 

McMaster ซึ่งผานการเปนผูบัญชาการในสงครามทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานมาอยางเช่ียวชาญ

และเปนคนตรงไปตรงมา โดยจบการศึกษาวิทยาลัยการทหารเวสตพอยท และศึกษาตอจนจบ

ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอรธ แคโรไลนาที่ Chapel Hill เขาดํารงตําแหนงที่ปรึกษาดาน
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ความม่ันคงแหงชาติ และใหพลโท Kellog เปนเสนาธิการประจําสภาความม่ันคงแหงชาติ นับวาได

บุคลากรในดานสําคัญนี้อยูในชั้นที่ยอมรับได สิ่งแรกที่พลเอกแม็คมาสเตอรแสดงทัศนะคือไมเห็น

ดวยกับการเรียกผูกอการรายวา Radical Islamic Terrorism ตามที่ประธานาธิบดีใชมาตลอด อัน

เปนคําเดียวกับที่พลโท ฟลินนใขจนติดปาก เพราะพลเอกแม็ดมาสเตอรเห็นวาคําดังกลาวเปนไป

ตามท่ีไอซิสแอบอางมาตลอด ทั้ง ๆ ที่พวกน้ีไดบิดเบือน (Pervert) ศาสนาอิสลามอยางมาก ซึ่งไม

ชวย (Unhelpful) จึงควรเลิกใช เพราะผิดเปา อันเปนแนวคิดเชนเดียวกับของประธานาธิบดีโอ

บามาและฮิลลารีย คลินตัน ซึ่งไมเห็นวาการใชคําดังกลาวจะเปน Strategy ในการปราบปรามแต

ประการใด  อีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกแม็คมาสเตอรเห็นตางจากนายทรัมปไดแกรัสเซีย ซึ่งแม็ค

มาสเตอรถือวาเปนศัตรูสําคัญของสหรัฐ 

ทางดานการรุกรบอยางหนักเพ่ือยึดนครโมซูลกลับคืนมาใหได ซึ่งปฏิบัติการดานนี้เร่ิมมา

ต้ังแตกลางเดือนตุลาคม 2016 นั้น กองกําลังอิรักนับหม่ืน ดวยความสนับสนุนและการแนะนําของ

หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐและพันธมิตรทางภาคพื้นดินและทางอากาศสามารถโจมตีอยาง

ไมหยุดยั้ง ทั้งอาวุธหนักเชนปนใหญกับขีปนาวุธภาคพื้นดินและยานเกราะ จนสี่เดือนผานมา 

กองทัพอิรักสามารถปลดปลอยดินแดนทางภาคตะวันออกของโมซูลไดหมด และเม่ือวันที่ 20 

กุมภาพันธ ศกนี้ นายกรัฐมนตรีอบานีไดประกาศการรุกรบเพื่อยึดดินแดนภาคตะวันตกของโมซูล

คืน เชนเดียวกับภาคตะวันออก ไอซิสไดใชเวลากวา 2 ปที่ครอบครองโมซูลมา สรางแนวปองกัน

อยางหนาแนน ทะลวงกําแพงบานและอาคารทั้งหมดเพื่อใหเคลื่อนกําลังตอสูไดทั่วไป และสราง

เครือขายอุโมงคไปทั่ว พรอมดวยน้ําบริโภค และเตียงนอน โดยรวบรวมประชาชนชาวเมืองไว

เตรียมใหเปนโลมนุษยเชนเคย แตในเวลาไมถึง 10 วันที่ผานมา ก็สามารถยึดสนามบินโมซูลและ

คายทหารไอซิสใกลเคียงได จนบัดนี้ไดคืบหนาถึงตัวเมืองดานตะวันตกของโมซูล อันเปนที่ต้ังของ

อาคารที่ทําการของรัฐบาล แตก็ตองตอสูกับไอซิสอยางหนัก ตามรายงานของเบ็น วีดเดอรแมน 

จาก ซีเอ็นเอ็น ทหารหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐไดเขาใกลแนวหนามากกวาคร้ังใด แตยังมิได
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รวมการรบ โดยอาศัยกลองของพลแมนปนในการหาเปาขาศึกเพื่อนําทางใหทหารอิรักเขา

ประจัญบาน การรบหนักมาก คงจะตองใชเวลาในการรุกรบอีกพักใหญ แตในคํากลาวของโฆษก

กองบัญชาการกลางสหรัฐ แมการศึกจะหนัก อันไมผิดคาด แตเชื่อไดวาขณะนี้เปน Beginning of 

the end ในการยึดทั้งโมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรียแลว ซึ่งชัยชนะที่จะไดรับจะเปน A big blow 

ตอไอซิสทั้งในอิรักและซีเรีย เพราะทั้งคูเปน Caliphate ตามที่ไอซิสประกาศเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 

2014 สวนเปาหมายท่ีสหรัฐตามลามาตลอด อันไดแก อาบู บัคร อัล บัคดาด้ี คาลิฟของกลุมรัฐ

อิสลาม นั้น จวนจะไดบอยตร้ังขึ้นในระยะหลังมานี้ คร้ังหลังสุดเม่ือไมกี่วันมานี้ ซึ่งโดรนที่สังหาร

แกนนําของไอซิสไดกวา 10 คนนั้น อัล บัคดาดี้ รอดไปได ขาพเจาเองเชื่อวา อัล บัคดาด้ี หลบซอน

อยูในบริเวณระหวางชายแดนอิรักกับชายแดนซีเรีย ใกลหรืออยูในเมืองตัล อฟาร 

กอนจบรายงานนี้ ขอเพ่ิมเติมวา ที่กรุงมอสโกในวันอาทิตย ที่ 26 กุมภาพันธ วันนี้ เปนวันที่

สองที่ผูประทวงวลาดิเมียร ปูตินวา คงเปนผูสั่งใหลอบสังหารนายบอริส เนียบสอบ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรีรัสเซียสมัยที่นายบอริส เยลทซิ่นเปนประธานาธิบดี ครบรอบ 2 ปโดยยังหามือ

สังหารไมได ตามรายงานขาว จํานวนผูเดินขบวนประทวงมากพอสมควร ขาพเจาไดรายงาน

เก่ียวกับการลอบสังหารนายเนียบสอบบนสะพานขางวังเครมลินและขาวตอเนื่องมาแลวอยาง

ละเอียด 

 

    นายมนัสพาสน ชูโต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

                         และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนะแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนมีนาคม 2560 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน  ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

คําช้ีแจง 

 โดยท่ีทราบวา ขาราชการที่ไดรับประมวลและวิเคราะหขาวเชนฉบับนี้  ซึ่งขยาย
ขอบเขตครอบคลุมขาวหลายดานดวยกันและมีเนื้อหาละเอียดย่ิงขึ้นมาก  คงไมสามารถ
จะใชประโยชนไดทั่วถึง ดวยมีงานประจํารีบดวนที่ตองปฏิบัติอยู แตวัตถุประสงคที่ไดทํา
มาเชนนี้ก็เพื่อใหขาราชการนําไปประกอบรายงานที่หลายคนตองทําตามหนาที่ซึ่งไดเคย
อนุญาตใหนําไปใชไดมากอนแลว ไมแตเทานั้น  ประมวลเหลานี้เปนไปในทํานอง
ประวัติศาสตรรวมสมัย อันนาจะใชประโยชนไดทั้งขาราชการประจํา ที่เกษียณแลว และ
บุคคลภายนอกที่ตองการติดตามความสัมพันธระหวางประเทศ  จนถึงบัดนี้ ก็ทําไปแลว
ประมาณ กวา 26 เลม ๆ ละ 1 เดือน เฉล่ียจากเดือนละ 20 หนาเศษ จนถึงกวา 50 หนา 
อาจไมสมบูรณเต็มที่  เนื่องจากพิมพสด โดยไมมีราง มหีลายเรื่องที่อางอิงถึงรายงานใน
ฉบับกอน ๆ (Cross References)   และนําประสบการณสมัยที่เปนเอกอัครราชทูตมา
ประกอบรายงานดวย อันเปนขอมูลภูมิหลังที่ชวยใหมีมุมมองไดหลากหลายมิติ ดวยเหตุ
นี้ จึงตกลงใจท่ีจะจัดทําเลมทั้งหมด คงจะเริ่มต้ังแตชวงหลังของ 2557 หรือเดือนมกราคม 
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2558  จนถึงปปจจุบันและตอไปจนไมอาจทําได  ทั้งนี้จะไดหารือกับอธิบดีกรมสารนิเทศ
และสถาบันการตางประเทศฯ วาควรจะดําเนินการอยางไรตอไปดี   

  

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 1 

 ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2017 ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ  ประธานาธบิดี

โดนัลด ทรัมปจะกลาวคําปราศรัยตอที่ประชุมรวมของรัฐสภา อันจะเปนโอกาสแรกในการแถลง

ระเบียบวาระของประธานาธิบดีคนที ่45 ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งความสําคัญของมิติดาน

นโยบายอันมีนัยยะถึงงบประมาณที่จะเสนอตอสภาและประชาชนชาวอเมริกัน 

 กอนถึงวันนี้ ประธานาธิบดียังมิไดแสดงใหเห็นวา เขามุงม่ันเพยีงใดที่จะสรางสรรคเอกภาพ

ในประเทศทีแ่ตกแยกมาต้ังแตฤดูการเลือกต้ัง  เม่ือเกิดกรณีขาววงในร่ัวไหลออกไป และการที่

ประชาชนจํานวนมากกอความวุนวายขึ้นในการประชุม Town Halls ของพรรครีพับลิกันอันเปน

พรรคเดียวกับที่ทรัมปถือวาเขาเปนผูนํา ซึ่งเปนโอกาสใหประชาชนที่เคยสนับสนนุพรรครีพับลิกัน

เรียกหาคําชีแ้จงจากผูแทนในวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฏรในเร่ืองตาง ๆ ที่จะกระทบถึงตน  

แทนที่นายทรัมปจะสืบหาสาเหตุของการร่ัวไหลของขาวใหแนชัด กลับโทษวา ตนเหตุมาจาก

ประธานาธิบดีโอบามาและพวก ทั้ง ๆ ที่ไมมีหลักฐานใด ๆ และเหตุผลใดที่โอบามาจะลดฐานะมา

แทรกแซง อันเปนการชุมนุมของคนละพรรค  สวนความขัดแยงกับสื่อกระแสหลัก ก็ยังยืดเย้ือตอมา  

 เร่ืองใหญที่ประธานาธิบดีจะทุมงบประมาณปใหมนี้ใหเปนพเิศษไดแกคาใชจายทาง

การทหาร ซึง่คาดวาจะมีวงเงินไมนอยกวา 54,000 ลานดอลลาร  โดยจะไมมีการตัดลด
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งบประมาณในสวนที่เรียกวา Entitlements  เชนงบประกันสงัคม และอาจรวมถึงงบประกันสุขภาพ 

เชนบางสวนคงหลีกเลี่ยงมิไดที่จะเปนงบ Affordable Care Act หรือ Obamacare เพราะคงจะหา

หลักประกันใหมมาแทนที่จะเลิกไปไมได  หากจะตองตัดลดก็ดูจะเปนงบของกระทรวงการ

ตางประเทศและงบตาง ๆ อันใชตลอดมาเพ่ือชวยเหลือตางประเทศ การสรางความม่ันคงดวย

ปฏิบัติการทางการทูตและ Soft power ของการทตูสาธารณะ รวมถึงกิจกรรม เชน Peace Corps  

USAID และการดําเนินการตาง ๆ โดยวิธีการทางการทูต โดยในชวงสองปที่ผานมา กระทรวงการ

ตางประเทศไดรับงบประมาณประมาณ 50,000 ลานดอลลารสําหรับการดําเนินงานดานการทูตทั้ง

ในสวนกลางและในตางประเทศ และงบชวยเหลือประเทศตาง ๆ กับเงินอุดหนุนองคการระหวาง

ประเทศหลายแหง รวมทัง้สหประชาชาติดวย 

 การตัดลดงบประมาณกระทรวงการตางประเทศจากวงเงินดังกลาวนี้ ผูทีไ่มเห็นดวยมีอยู

มาก แตที่ยนืยันคานอยางชัดแจงไดแกพลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และ

นายทหารชัน้ผูใหญนอกราชการ 120 คน  ซึ่งตางเห็นวาในการดําเนินงานดานความม่ันคงแหงชาติ 

รวมทั้งการตอตานการกอการรายตลอดมา นั้น กระทรวงการตางประเทศมีบทบาททีส่าํคัญย่ิง สวน

ผูที่สนใจในวงการระหวางประเทศและนักวิชาการก็เห็นคุณคาในภารกิจของกระทรวงการ

ตางประเทศเปนอยางดีกนัอยูแลว 

 พลเอกเจมส แม็ตทสิแถลงวา   “If I don’t see that the State Department  is fully 

funded,  then I will have  to buy more ammunitions.”  อันหมายความวา ทางกองทัพจะตอง

เตรียมพรอมเพื่อรับมือกับสงครามและการสูรบทีจ่ะเปนผลตามมา พลเอกแม็ตทิสแถลงในอีกวาระ

หนึ่งวา การติดอาวุธมากมายใหแกทหาร นั้น เกินความจําเปน เพราะการปกปองภัยคุกคามตาง ๆ 

นั้น กระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินงานอยางไดผลและเหมาะสมดีกวา   และเชื่อวา พล

โทแม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติประจําทําเนียบขาวคนใหมจะเขาใจ

ความสําคัญของฝายการทูต ซึ่งเปนตัวหลักในสภาความม่ันคงแหงชาติอยูตลอดมา เพราะไมแต
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เพียงจบการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารที ่ West  Point เทานั้น แตไดรับการศึกษาตอที่

มหาวิทยาลยั North Carolina at Chapel Hill จนจบปริญญามหาบัณฑิตและดุษฏบีณัฑิตทาง

ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา โดยเปนผูเขียนหนังสอืหลายเร่ืองดวยกัน 

 งบประมาณปองกันประเทศมหาอํานาจเปรียบเทยีบเม่ือปที่ผานมามีดังนี้ 

 สหรัฐอเมริกา USD 581,000,000,000 

 สาธารณรัฐประชาชนจนี  USD 166,000,000,000  นายกรัฐมนตรีหลี เคอเฉียงรายงานตอ

สมัชชาประชาชนแหงชาติเม่ือวันที่  6   มีนาคม ศกนี้ วา งบปองกันประเทศปใหมนี้จะเพิ่มขึ้นรอย

ละ 7 นอยลงจากการเพิม่สูงอยางมากในหลายปที่ผานมา 

 สหพันธรัฐรัสเซีย  USD  46,600,000,000 

 เรือบรรทุกเคร่ืองบิน สหรัฐ 19 ลํา เพิ่งสรางเสร็จและทรัมปไปทําพิธีนําเขาประจําการไดแก 

USS Gerald R. Ford  ซึ่งทันสมัยมากและแพงมหาศาลเพราะตองนําเทค็โนโลยีใหมสุดมาใช มี

พลังนิวเคลียรและมีบางสวนลองหน (Stealth techonology) ไดเชน USS Zumwalt เรือพิฆาตที่

เขาประจําการแลว    รัสเซีย 1 ลําชื่อ Admiral Kutznetsov เปนเรือธงของกองทัพเรือรัสเซีย เกาแก

มาก เม่ือแลนไปประจําการที่ Tartus ทางฝงตะวันตกของซีเรียเม่ือป 2016  ตองมีเรือลากจูงว่ิงตาม

ไปดวย เพราะเกรงจะเสีย  จีน 1 ลํา เปนลําแรกทีเ่พิ่งสรางเสร็จและไดแลนทดสอบไปทาง

นิวซีแลนดและยอนกลับมาทางทะเลจีนใต ผานเขาไปในชองแคบไตหวัน แตไมมีเหตุการณผิดปกติ

ใด ๆ  เคร่ืองบินกองทัพอากาศไตหวันไดบินตรวจโดยอางวาเปนนานฟาของตน 

 กอนหนานี้มีขาววา คณะท่ีปรึกษาของนายทรัมปต้ังใจจะโอน “เสียงอเมริกา” (Voice of 

America—VOA) มาอยูในการกํากับดูแลของทําเนียบขาว เขาใจวา เพื่อใชเปนกระบอกเสียง

สําหรับนําเสนอแนวคิดทางการเมือง โดยใหนาย Steve Bannon ที่ปรึกษาประธานาธิบดีดาน
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ยุทธศาสตรและการเมือง ซึ่งเปนตัวนําดานขวาจัดและ Alt Right ดังที่เคยควบคุมทางสื่อ Breit 

Bart มากอน หากเปนเชนนั้นก็จะไมตรงกับภารกิจและคานิยมแหงชาติแตไหนแตไรมา เสียง

อเมริกาออกอากาศทางวิทยุและโทรทศันจากกรุงวอชิงตัน โดยยึดแนวดาน Liberal Democracy 

เปนหลัก โดยมี Radio Free Europe และ Radio Liberty ซึ่งคลุมพื้นที่ถึงตะวันออกกลางเพ่ือ

รายงานการปราบปรามการกอการราย เชนที่โมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรียดวย และมี Radio Free 

Asia ซึ่งเม่ือป 2511 รัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทยไดทําความตกลงต้ังสถานีแรงสงสูง 1,000 

กิโลวัตต ออกกระจายเสียง Voice of Free Asia โดยแบงเวลากัน  ในสวนของไทย นั้น ขาพเจา

ไดรับมอบหมายใหเปนผูอํานวยการสถานีต้ังแตเร่ิมแรก และเปนอยู 6+ ป ดวยการใชประโยชนใน

การเผยแพรนโยบายตางประเทศของไทย หลายปตอมาสถานีนี้ไดแปรสภาพเปนสถานีวิทยุสราญ

รมย ในความควบคุมของกองวิทยุกระจายเสียง (เพิ่งทราบในวันนี้วาเปลี่ยนชื่อเปนกอง

ประชาสัมพนัธ) กรมสารนิเทศ    ขาพเจาไดมีโอกาสไปใหสัมภาษณที่เสียงอเมริกาภาคภาษาไทย 

ณ กรุงวอชิงตัน ประมาณ 6-7 คร้ัง ในรอบ 10 ปมานี้ ในโอกาสสําคัญ เชนการฉลองครบรอบ 60 ป

ของการจัดต้ังมูลนิธิการศกึษาไทย-อเมริกัน ซึ่งทุกคร้ังเสียงอเมริกาจะสงรายการมาออกอากาศ

ทางวิทยุสราญรมยอีกทางหนึ่งดวย ระบบของเสียงอเมริกาอาจอยูในขายถูกตัดลดงบประมาณ 

เชนเดียวกับการลดงบประมาณกระทรวงการตางประเทศ ดังที่นายโดนัลด ทรัมปกลาวถึง 

 โครงการในความดูแลของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ซึง่เสี่ยงตอการถูกตัดลด

งบประมาณคร้ังนี้ดวยไดแกทุนการศึกษา J. William Fulbright ที่สหรัฐใหแกหลายประเทศในโลก 

โดยสําหรับไทย นั้น รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐไดจัดทําความตกลงดานการแลกเปลีย่นทาง

การศึกษาขึ้น เปนพื้นฐานใหมีการจัดต้ังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรทไทย) ขึ้น เม่ือวันที ่

1 กรกฎาคม 2493 จนถึงบัดนี้มีอายุกวา 66 ปแลว ในระยะ 9 ปมานี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐ

รวมกันรับผิดชอบคาใชจายในสดัสวน 35: 65 ขาวที่มีมากอนนี้ ไดแกการตัดลดงบประมาณ

ประมาณรอยละ 10 ซึ่งขาพเจา ในฐานะที่เปนประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิมาแลว 9 ป จึง
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ไดเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีบารัค โอบามาย้ําถึงประโยชนของกองทุนดังกลาว ในสองปที่

ผานมา รัฐบาลสหรัฐชุดที่แลวมิไดตัดลดงบประมาณของฝายสหรัฐแตอยางใด  แตไมอาจ

คาดหมายไดวาต้ังแตนี้ รัฐบาลนายโดนัลด ทรัมปจะเห็นคุณคาของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

และการพัฒนาความรูความเขาใจอันดีดานวัฒนธรรมระหวางสองประเทศสักเพียงใด 

 การกลาวสุนทรพจนตอทีป่ระชุมรวมของรัฐสภาโดยประธานาธบิดีโดนัลด ทรัมป เม่ือคืนวัน

อังคาร ที่ 28 กุมภาพนัธ ตามเวลาในสหรัฐ หรือชวงเชาของวันพุธ ที ่1 มีนาคม ตามเวลาในไทย

นับเปนคร้ังแรก โดยจัดรูปแบบเชนเดียวกับ State of the Union Address ที่ประธานาธบิดีจะ

กลาวในวันที ่20 มกราคม มีการคาดหมายกันตาง ๆ นานา เพราะคนจํานวนไมนอยเห็นวาคํา

กลาวสุนทรพจนในโอกาสการสาบานตนเขารับตําแหนง เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2017 นั้น นาย

ทรัมปวาดภาพประเทศอยางมืดมน และสรางความแตกแยกระหวางประชาชนอยางนาเสียดาย 

เพราะการหาเสียงในการเลือกต้ังตลอด 590 วัน ของการเลือกต้ังทั้งรอบแรกและการเลือกต้ัง

ประธานาธิบดี นายทรัมปไดกอใหเกิดการแตกความสามัคคีในชาติอยางยากที่จะประสานรอยราว 

ดังที่รายงานมากอนนี้ การติดการใชทวิตเตอรเปนนิสัย เร่ิมแตประมาณ 03.00 น. เปนประจํา เปน

เหตุหนึ่งของความแตกแยก แมกับสือ่กระแสหลกัก็เขากันไมไดตลอดมา คําปราศรัยเพี่อรับชัยชนะ

เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน ศกกอน เปนคร้ังเดียวทีมี่น้ําเสียงและเนื้อหาในทางบวก แตการใชถอยคํา

รุนแรงดูจะเปนทางเลือกในการแสดงออกของนายทรัมป คําเชน American carnage  Radical 

Islamic Terrorism   ในคําปราศรัยวันสาบานตนเขารับตําแหนงสรางความไมสบายใจใหแกผูคน

เปนจํานวนมาก 

 ประธานาธิบดีทรัมปต้ังใจจะแสดงสนุทรพจนคร้ังนี้ใหดีที่สุด แตก็อดเปนหวงมิไดวาฝาย

ตรงขามในวงการเมืองอาจจะตอตานทํานองเดียวกับที่ไดบอยคอตต Inaugural Address มาแลว

เม่ือเดือนมกราคม เขาไดปรารภไวในวันกอนการประชุมรวมของรัฐสภาวา ผลงานของเขาในรอบ 1 

เดือนแรก นัน้ มีมากมาย (ทั้ง ๆ ที่ไมปรากฏเปนรูปธรรมแตอยางใด) ซึ่งเขาใหคะแนนตัวเองไวใน
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ระดับ A แตยอมรับวา การสื่อสารผลงานยังสอบตกอยู คือเทากับ C นับเปนวิธีคิดที่ไมปกติของคน

ในระดับผูนําของอภิมหาอํานาจ อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีทรัมปยังคุยลวงหนาเชนเดียวกับในคํา

ปราศรัยในวันสาบานตน วา เขาจะรางคําปราศรัยเอง ทั้ง ๆ ทีมี่รายงานวา ผูที่รางไดแกนาย 

Stephen Miller และ Steve Bannon  ที่ปรึกษาแนวขวาจัดของนายทรัมป  แตในคร้ังนี้   เขาจะ

ขอรับฟงแนวคิดจากที่ปรึกษาฝายตาง ๆ มาประกอบถอยแถลง 

 อยางไรก็ดี สุนทรพจนคร้ังแรกของประธานาธิบดีทรัมปชวนฟงกวาความคาดหมายของ

ฝายที่ไมนิยมเขา ดวยการใช Teleprompter ชวย อันมิใชเร่ืองแปลก เพราะประธานาธบิดีคนกอน

หนาเขา ก็ใชกันทั้งนั้น แตจะมีสวนที่ใชกลอนสดแทรกเพียงใดยอมแลวแตความสันทัดในการ

ปราศรัยตอสาธารณของแตละคน ซึง่เทาที่ทราบทรัมปดูจะไมอยูในขายนี้ และอาจจะเพราะเหตุนี้ 

โดนัลด ทรัมปจึงเลือกใชทวิตเตอรเปนประจํา แตโดยสวนรวม ประธานาธบิดีทรัมปทําไดดี

พอสมควร น้ําเสียงก็ออนโยนกวาที่เคย และมีบางตอนซึ่งฝายเดียวกันอาจเห็นวาจรรโลงใจได 

เพราะในท่ีสดุ ประธานาธิบดีคนใหมก็ดูจะปรับคําปราศรัยและเนื้อหาใหเขารูปแบบดังที่เปนมา

ตามธรรมเนียม โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงความรูสึกเห็นใจกับภริยาของวีรบุรุษ Navy seal  ผู

วายชนมระหวางปฏิบัติการลับมากเพื่อตอตานอัลไคดาในคาบสมุทรอะเรเบ้ียน (AQAP) ที่เยเมน 

ซึ่งมานั่งฟงในสภาขางอิวานกา ทรัมป ซึ่งผูฟงทั้งหมดไดยืนปรบมือรวมความรูสึกทั้งหองประชุม 

 หลายฝายยอมรับวา เปนคร้ังแรกที่โดนัลดทรัมปวางตนเปน Presidential เสียที จะทาํตัว

เชนนี้ไดตลอดไปหรือไม ตองติดตามดูตอไป แตเทาที่ไดเหน็มาคงจะยากมาก เพราะมาตรฐานการ

วางตัวของเขาตํ่ากวาธรรมดาต้ังแตสมัยเลือกต้ังแลว 

 ตามรายงานของนาย Stephen Collinson แหง CNN ใตหัวขาว “Presidential Trump” 

ผูเขียนไดเร่ิมตนวา “President Donald Trump reached for poetry and conjured a vision of 

common national purpose Tuesday during his first address to Congress, shifting his tone 
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from the dark, searing approach of his previous big speeches to the nation. Trump 

adopted a statesmanlike cadence,  hitting notes of inspiration  (seeking) to stabilize his 

administration after a tumultuous five weeks in office. Though his language was more 

lofty and unifying than normal, Trump gave little quarter on the substance of his policies 

on issues ranging from trade, defense, immigration and  counterterrorism. The result 

was a populist, nationalistic  prescription that he said would yield ‘a new chapter of 

American greatness.’” แมกระทั่งนกัขาวชาวอเมริกันก็ยังอดที่จะต้ังปญหาเชนที่ขาพเจากลาวไว

ขางตนมิไดวา โดนัลด ทรัมปจะเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมเชนที่กลาว หรือจะกลบัไปยังนิสัย

เดิมอีก 

 Chuck Schumer หัวหนาฝายขางนอยในวุฒิสภาใหความเห็นวา “Until his reality 

catches up with his speeches, he’s got big trouble.” 

 อยางไรก็ตาม วาทกรรมของทรัมปยังไมเปลี่ยน แมที่ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติคน

ใหมจะคัดคาน คือการเรียกผูกอการรายวา “radical Islamic terrorism” และแถลงความต้ังใจที่จะ

สราง “a great, great wall’  ที่ชายแดนดานใต โดยมิไดกลาววา เม็กซิโกจะจายคากอสรางหรือไม 

ทั้งนี้เพื่อประกาศวา “As we speak tonight, we are removing gang members, drug dealers, 

and criminals that  threaten our communities and prey on our very innocent  citizens. 

Bad ones are going out as I speak, and as I promised throughout the campaign.”  

 ทางดานนโยบายตางประเทศและความม่ันคงแหงชาติ  ซึ่งตางชาติยังสับสนกันมากจากคํา

แถลงตาง ๆ กอนหนานี้ สุนทรพจนคร้ังแรกมิไดใหรายละเอียดแตประการใด ทรัมปยืนยันนโยบาย 

America first แตไดกลาวสนับสนุนสมัพันธมิตร NATO ตราบเทาที่ภาคีบริจาคเงินทีย่ังคางอยู แต
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บนวา ในอดีต สหรัฐตองเสียเงนิหลายลานลานเพื่อการสงครามในตางประเทศ และเสริมวา หนาที่

ของเขามิใชเปนตัวแทนของโลก หนาที่ของเขาคือเปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกา 

 โดนัลด ทรัมปไดปฏิบัติตนเย่ียงประธานาธิบดีอยูเพียงหนึ่งวัน ก็เกิดความปนปวนจาก

รายงานขาวทั่วไปวา นาย Jeff Sessions ซึ่งเพิง่สาบานตนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

(Attorney General) ซึ่งกาํกับดูแล FBI ดวย ไดพบปะกับนาย Sergey Kislyak เอกอัครราชทูต

รัสเซียประจาํสหรัฐมา 10 ปแลว ที่ Trump Tower ในนครนิวยอรกและในระหวางการประชุม

แหงชาติของพรรครีพับลิกันที่คลีฟแลนด มลรัฐโอไฮโอ ซึ่งในระหวางการรับฟงของกรรมาธิการ

กฎหมายของวุฒิสภากอนที่จะออกเสยีงยืนยัน  วุฒิสมาชิก Al Franken จากพรรคเดโมแครต ได

ถามถึงความเปนไปไดทีจ่ะมีการพบปะกัน แตนายเซสซั่นสมิไดใหคําตอบตามที่ถาม ทั้ง ๆ ที่เปน

การรับฟง Under oath จงึเกิดปญหาวา โดยที่เปน the nation’s top cop นายเซสซัน่สจึงควรจะ

ลาออกจากการสืบสวนประเด็นความสัมพันธระหวางรัสเซียกับคณะผูจดัการเลือกต้ังของนาย

ทรัมป โดยทางหน่ึงไดแกการแตงต้ังอัยการพิเศษ (Special Prosecutor) ใหสอบหาขอเท็จจริง 

 ในวันตอมา นายเซสซั่นสไดแถลงตอผูสื่อขาวที่กระทรวงยุติธรรมถึงการพบปะกับ

เอกอัครราชทูตรัสเซียวา พบกันในฐานะท่ีเปนวุฒิสมาชิกในกรรมาธิการการทหารของวุฒิสภา

อยางไรก็ตาม เขาขอ Recuse ตัวเองจากการสืบสวนความสมัพันธกับรัสเซีย แตไมมีการกลาวถึง

การตั้งอัยการพิเศษ 

 ในขณะนี้ กรรมาธิการกฎหมายของวุฒิสภากําลังรับฟงความคิดเห็นของ นาย Rod 

Rosenstein  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Deputy Attorney 

General) แตสมาชิกพรรคเดโมแครตก็ไมเห็นพองที่จะใหรองรัฐมนตรีทําหนาที่ประธาน

คณะกรรมาธิการพิเศษของทั้งสองสภาเพื่อสืบสวนกรณีความสัมพันธกับรัสเซีย 
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 Sergey Kislyak เปนเอกอัครราชทูตรัสเซียคนเดียวกับที่พลโทนอกราชการไมเคิล ฟลินน

พูดโทรศัพทดวยหลายครั้ง และเขาใจวาการดักฟงการสนทนาทางโทรศัพทโดยฝายขาวกรองของ

สหรัฐแสดงวามีการพูดจากันเก่ียวกับการแซงคชั่นอันเปนสวนหน่ึงของมาตรการตอบโตที่

ประธานาธิบดีโอบามาประกาศใชในวันเดียวกับทีมี่การสนทนาทางโทรศัพท คือวันที่ 29 ธันวาคม 

2016 และเร่ืองนี้นําไปสูการลาออกจากตําแหนงที่ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติของพลโทนอก

ราชการไมเคิล ฟลนินหลงัจากที่ไดประจําอยูในทําเนียบขาวไดเพียง 24 วัน 

 ตามประวัติ เซอรเกย คิสลีหยัก ปจจบุันอายุ 66 ป จบการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร และ

เขารับราชการในกระทรวงการตางประเทศโซเวียตเม่ือป ค.ศ. 1977 โดยไปรับตําแหนงเลขานกุาร

โทประจําคณะทูตถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก และยายไปเปนเลขานกุารเอกที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ตอมาไดกลับไปรับราชการในกระทรวง แลวไปเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส โดยเปนผูแทนคนแรกประจํา NATO หลังจากนั้นไดกลับไปเปน

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ และยายไปเปนเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุง

วอชิงตันเม่ือ 10 ปที่แลว และยังคงเปนอยูจนทุกวันนี ้

 ทางรัสเซียไดปฏิเสธการกลาวหาจากทางสหรัฐอยางเด็ดขาดตลอดมา โฆษกหญิงของ

กระทรวงการตางประเทศยืนกรานดวยอารมณโกรธวา เอกอัครราชทูตคิสลีหยักปฏิบติัหนาที่

ตามปกติของวิชาชีพ ขาวที่ปรากฏเปน False news   แตในสหรัฐ มีการกลาวหาวา  คิสลีหยักเปน 

Top spy และ Top recruiter   ขาพเจาไมอยูในฐานะจะชี้มูลเกีย่วกับคิสลีหยักได แตในฐานะทีเ่คย

ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกรุงมอสโก หนาที่โดยถูกตองของขาพเจาคือ

การเปนหูเปนตาใหแกรัฐบาลไทยและการรายงานการเมืองและเศรษฐกิจจากกรุงมอสโกของ

ขาพเจา ซึ่งทําโดยทางโทรพิมพอันเชามาจากทางการโซเวียต จึงตระหนกัดีวาคงจะถูกดักรับจาก

ฝายขาวกรองของโซเวียต แตคงจะไมเขมงวดมาก เพราะเปนชวงของการเปดประเทศที่มิคาอิล 

กอรบาชอฟ เปนประธานาธิบดี อยางไรก็ดี ขาพเจาไดระมัดระวังตามปกติวิสัยของวิชาชีพ โดย
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คัดเลือกเน้ือหาที่ไมปกปดรายงานทางโทรพิมพ สวนเร่ืองลับหรือไมพึงเปดเผยก็จะทําเปนหนังสือ

รายงานเพ่ือสงทางถุงเมลการทูต 

 การขอไมรับหนาที่ในการสืบสวนขอหาถึงการติดตอสัมพันธกับรัสเซียของเจฟฟ เซสซัน่ส  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม “upset” ประธานาธิบดีทรัมปอยางมาก ตามขอสังเกตของ

ผูสื่อขาวทั้งหลาย เพราะขอหาที่เซสซั่นสเผชิญ เกิดขึ้นไมกี่สปัดาหหลังจากที่พลโทฟลินนตอง

ลาออกจากตําแหนง โดยคําสั่งของประธานาธิบดีทรัมป ซึ่งสองวันหลังจากนั้น ไดกลาวตอหนา

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่มาเยือนและใหสัมภาษณสื่อมวลชนที่ทําเนียบขาววา ฟลนินเปนคนดี 

ราวกับวาเขามิใชคนที่สัง่ใหออก แต “Dishonest media” ตางหากทําใหตองเสียเขาไป ใน

ระยะใกลเคียงกันก็มีขาวคนใกลชิดของประธานาธิบดีเชนลูกเขยเขาและที่ปรึกษาสมัยหาเสียงอีก

คนหนึ่งไดพบปะกับเอกอัครราชทูตคิสลีหยักเม่ือปลายปที่แลว ความกดดันตอโดนัลด ทรัมปคง

เพิ่มมากขึ้น สภาพจิตเขาเปนเชนไรไมทราบแนเม่ือเขาเดินทางไปยังบานพักผอนวันสุดสปัดาหที่

มลรัฐฟลอริดา แตกอนรุงสางวันเสารที่ผานมา โดนัลด ทรัมปก็ทวีตหลายชุด กลาวหาวา 

ประธานาธิบดีโอบามาได “wiretap” โทรศัพทที่ Trump Tower ในนครนิวยอรกของเขา ทรัมป

ระเบิดทางทวิตเตอรวา “รายกาจจริง”  “ทําเหมือน Nixon/Watergate –Bad (and  sick ) guy!” 

ทั้งหมดนี้ ไมมีหลักฐานอางอิงใด ๆ ทัง้สิ้น หลายคนคิดวา ทรัมปพยายามจะดึงความสนใจจาก

กรณีความสัมพันธระหวางคณะหาเสียงของเขากับรัสเซีย ทีก่ําลังมีการสืบสวนหลาย ๆ ทาง อดีต

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติซึง่เปนหัวหนาประชาคมขาวกรองตลอดเวลาของการเลือกต้ัง 

ปฏิเสธโดยไมลังเลแมแตนอยวา ไมมีการดักฟงใครทั้งสิ้น เพราะกฎหมายหามการกระทําดังกลาว 

ถามีใครทํา เขาและหนวยขาวกรองตาง ๆ ตองทราบ รายงานอีกกระแสหนึ่งซึ่งอางแหลงขาวโดย

มิไดระบุชื่อแจงวา นายโคมี่ ผูอํานวยการ FBI กลาววา เปนขอกลาวหาที่ปราศจากขอมูลหรือ

หลักฐานใด ๆ ซึ่งถาผูบังคับบัญชาสั่งมา เขาแถลงความจริงได แตจนถึงวันที่ทํารายงานนี้ (9 

มีนาคม) นายโคม่ีก็ยังมิไดใหขอเท็จจริงตอสาธารณะ โดยที่วันที่ 14 มีนาคม ศกนี้ เปนวันสุดทายที่
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สภาทั้งสองกําหนดให FBI และสํานกัขาวกรองยืนยันวา คํากลาวหาของประธานาธิบดีทรัมปจริง

หรือไม และประธานาธิบดีจะถอนขอกลาวหาหรือไม แตในรอบสองสามวนัที่ผานมา คณะท่ี

ปรึกษาของทําเนียบขาวและโฆษกประธานาธิบดีไดเร่ิมการถอนขอกลาวหา อาทิ นาย Sean 

Spicer โฆษกเร่ิมการ “เลี่ยงบาลี” โดยชี้แจงวา คําที่ทรัมปใชไดแก “wiretapping” ในความหมาย

กวาง เพราะครอบคลุมการติดตามตรวจความเคลือ่นไหวตาง ๆ หรือ “Surveillance” ซึ่งเม่ือปที่

แลว บรรดาสื่อมวลชนทัง้หลายก็ไดรายงานกรณี “surveiilance”  กันทั่วไป สวนนาง Kellyanne 

Conway ที่ปรึกษาอาวุโสของนายทรัมป ก็ใชคําพูดเลี่ยงเชนกนั โดยพยายามยืนกรานวา คําวา 

“wiretap” หมายความวา “surveil” สวนผูที่ถูกกลาวถึง คือ Obama ก็หมายถึง “Obama 

administration” มิใชบุคคลใดโดยเฉพาะ คนที่โทรศัพทถึงกันก็มีอยูไมนอย อันไดแกการกลาวถึง 

“Obama” เปนคนทั่วไป ทั้ง ๆ ที่ทุกคนก็ทราบวา ทรัมปกลาวหาอดีตประธานาธิบดีโอบามาโดย

จําเพาะเจาะจงทางทวิตเตอรวาไดพยายามลวงความลับทางการเมืองจากคณะในการเลือกต้ังของ

นายทรัมป ทาํนองเดียวกับที่นิกสนัทําในคดีวอเตอรเกต อันเปนพฤติกรรม (ชั่วราย) แบบแม็คคารธี 

ทั้งหมดนี้เปนคํากลาวหาในถอยคําที่ชัดเจนทางทวิตเตอร สาํนักขาวอิสระในสหรัฐและอังกฤษได

เปดเผยความเขาใจเชนเดียวกับที่นําเสนอขางตน  ทั้งหมดทีน่ายทรัมปทวีต โดยปราศจากมูล

ความจริง แตก็ทําใหหลายฝายตองเสียเวลา เงนิภาษีจากประชาชน และความรูสึกกันไมนอย 

ภายในเวลาเพียงหาสิบวันที่นายทรัมปไดเขามารับตําแหนงผูนําของโลกเสรี เขาใจวานายทรัมป

อาจไดผลบางในการดึงความสนใจของหลายฝายไปจากการสบืหาขอมูลตาง ๆ ในความสัมพันธ

อันเรนลับระหวางคณะของเขากับรัสเซียในการเลือกต้ังที่ผานมาดวยชัยชนะของเขา 

 การที่นายทรัมปกลาวเท็จเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาเกิดขึ้นหลายคร้ัง อาทิ การ

ประกาศวาโอบามาเกิดที่คีนยา อันหมายความวา เขาไมมีคุณสมบัติที่จะเปนประธานาธิบดีสหรัฐ 

เพราะมิไดเกิดในดินแดนสหรัฐ และจดัต้ังกลุม Birtherism ขึ้นโดยยึดถือตามคํากลาวเทจ็ดังกลาว 

โดยเขาเปนแกนนําตอเนื่องมาจนเดือนกันยายน ป 2016 ในการชุมนุมอดีตนายทหาร ซึ่งขาพเจา
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อยูที่กรุงวอชิงตันพอดีและไดเห็นโทรทัศนแสดงภาพ นายทรัมปเดินไปทีแ่ทนปราศรัยและกลาว

หวน ๆ วา “Obama was born in Hawaii period”  แลวออกจากเวทีไป ระหวางการหาเสียง เขา

ไดแถลงวา โอบามา และตอมาฮิลลารี คลินตัน เปนผูกอต้ังไอซสิ ฯลฯ เร่ืองการกลาวเทจ็เปนนิสัย

ของนายทรัมป นั้น คนจาํนวนไมนอยทราบกันดี จึงไดสมยานามวาเปน Pathological  liar และ

นิตยสาร The Economist ฉบับเดือนกันยายน 2016 ต้ังใหเปน Lord of the Lies 

 ในวันที่ 8 มีนาคม สมาชกิสภาสหรัฐทั้งสองพรรคจะรวมกันสอบสวนกรณีการกลาวหาอดีต

ประธานาธิบดีโอบามา   ส.ส. อดัม ชฟิฟท พรรคเดโมแครตจากแคลิฟอรเนยี ซึ่งเปนสมาชิกอาวุโส

ของกรรมาธิการขาวกรองของสภาเชือ่วาการสอบสวนดังกลาวใชเวลาวันเดียวก็เสร็จ  ลาสุด   ผู

ใกลชิดประธานาธิบดีโอบามากลาววา โอบามารูสึก “irked and exasperated” จากคํากลาวเท็จ

ของนายทรัมป ที่นาแปลกใจไดแก คําพูดของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันคนหนึ่งซึ่งเหน็วา เปนเร่ือง

เล็กที่ประธานาธิบดีจะ Tweet his first amendment right (ซึ่งประกัน Freedom of Expression 

และ Free speech)  ในเร่ืองใดก็ได มารยาททางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองในอเมริกาดู

จะหาไดยากเหลือเกิน 

 ปญหาการกลาวเท็จของนายทรัมปทัง้กอนรับตําแหนงและหลังจากสาบานตนเปน

ประธานาธิบดีแลว คือเม่ือปรากฏชัดวาสิ่งที่เขากลาวหรือทวีตออกไป ไมใชความจริง นายโดนัลด 

ทรัมปไมเคยยอมรับและไมขออภัยผูเสียหาย เชื่อวาเม่ือฝายทีเ่ก่ียวของกับขอหาวา ประธานาธิบดี

โอบามาเคยดักฟงโทรศัพทที่ทําการเขายืนยันวา ไมมีมูลของความจริง นายทรัมปก็จะปลอยให

ขอหาเท็จของเขาเงียบหายไป ทั้ง ๆ ทีเ่ปนคํากลาวเท็จที่อุกฉกรรจมาก Google มีประมวลคําเท็จ

ของนายทรัมปอยูกวา 10 หนา เว็บไซท salon.com บันทึกไววา “Donald Trump lies a lot. He 

lies so much it’s usually safer to assume any random statement he makes is false until 

proven otherwise.”  
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 เม่ือบายวันพุธ ที ่15 มีนาคม ศกนี้ นกัขาวหลายสํานักตางลาหาขอเท็จจริงเก่ียวกับขอ

กลาวหาของประธานาธิบดีทรัมป และไดฟงนาย David Nunes (รีพับลิกัน) ประธานกรรมาธิการ

ขาวกรองของสภาผูแทน และนายอดมั ชิฟฟ (เดโมแครต) กรรมาธิการอาวุโสในคณะเดียวกัน

ยืนยันชัดแจงวา คํากลาวหาของทรัมปไมมีมูลความจริงเทาทีท่ั้งสองทราบ สวนนายเจฟฟ เซสซัน่ส 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม อึกอักอยูพักใหญกอนจะตอบวา “erhh No” สวนนายโคม่ี 

ผูอํานวยการ FBI ยังไมยอมแถลงตอสาธารณะ แตมีกําหนดจะใหปากคําอยางเปดเผยตอสภาใน

ประเด็นความสัมพันธกับรัสเซียในวันจันทร ที ่20 มีนาคมนี้ ซึ่งจะมีคําชี้แจงเก่ียวกับขอหา

ของทรัมปดวย ซึ่งโดยทีเ่ปนคําใหการเปดเผย ทุกฝายยังไมแนใจวา โคม่ี จะพูดไดสักเพยีงใด    ใน

บายวันพุธนีเ้ชนเดียวกัน  วุฒิสมาชิก Lindsay Graham ® South Carolina และวุฒิสมาชิก 

Sheldon Whitehouse (D) Rhode Island ไดเรียกรองให FBI เปดเผยความจริงในขอกลาวหาของ

ประธานาธิบดีทรัมปโดยเร็ว รวมทั้งขอเท็จจริงเก่ียวกับการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ

ดวย เพราะทั้งสองเร่ืองควรจะกระจางชัดมานานแลว ในอีกรายการหนึ่ง คริสเตียน อามันพอร แหง 

CNN ไดสัมภาษณวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน จากพรรครีพับลิกัน เก่ียวกับสถานการณในซีเรีย 

โดยในตอนหน่ึง ไดถามวาทราบใหมวา เพราะเหตุใดประธานาธิบดีทรัมปจึงทวีตกลาวหา

ประธานาธิบดีโอบามาอยางอุกฉกรรจโดยไมมีหลกัฐานใด ๆ เชนนั้น จอหน แม็คเคนตอบวา “ได

คิดทบทวนการทวีตของนายทรัมปเม่ือเวลา 6.30 น.มาหลายวันแลว ขอตอบวา ผมไมทราบ 

(เหตุผลของเขา) จริง ๆ” 

 ขณะที่กําลังทํารายงานน้ีอยู ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไปตระเวน “หาเสียง” ที่ถิ่น

อุตสาหกรรมสรางรถยนตที่มลรัฐมิชแิกน เพื่อ “เลนงาน” ความตกลง NAFTA วาเปน A disaster

ดวยขออางที่กลาวซ้ําซากวาทําใหคนอเมริกันเชนที่มาฟงเขาถูกแยงงานไปเปนจํานวนมหาศาล 

เทาที่เปนมา เม่ือทรัมปกําลังมีปญหาในเมืองหลวง เขาก็จะเดินทางไปนัดชุมนุมกับผูสนับสนนุเขา 

ซึ่งเขาจะหลบจากปญหาเฉพาะหนาไปไดชั่วขณะ  



15 
 

 อยางไรก็ดี ในวันพุธนีเ้ชนกัน FBI ไดเปดแถลงเก่ียวกับหมายจับชาวรัสเซยี 2 คนซึ่งได 

Hack ขอมูลของยาฮู 500 ลาน accounts  คนหน่ึงทางการสหรัฐจับตัวได แตอีกคนหนึง่กลายเปน

ผูตองขังเม่ือปลายปที่แลวของรัสเซียในขอหาวา ไดขายความลับใหแกสหรัฐ ทั้งคูทํางานใหกับ 

FSB หนวยราชการลับของรัสเซีย ซึ่งเดิมไดแก KGB อันเปนสังกัดเดิมของวลาดิเมียร ปูติน 

 เม่ือบายวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม วุฒิสมาชิก Richard Burr สังกัดพรรครีพับลิกัน 

ประธานคณะกรรมาธิการขาวกรองของวุฒิสภา และวุฒิสมาชิก Mark Warner พรรคเดโมแคร็ต 

รองประธานฯ ออกคําแถลงวา “Based on the information available to us, we see no 

indications that the Trump Tower was the subject of surveillance by any element of the 

United States government either before or after Election Day 2016.” ทางสภาผูแทนราษฎร 

ไดออกคําแถลงเสริม โดยผานนาย Paul Ryan ประธาน วา “The point is the intelligence 

committees in their continuing, widening, ongoing investigation of all things Russia, got 

to the bottom—at least so far—with respect  to our intelligence community that no such 

wiretap existed.” แตสภาผูแทนกจ็ะใหผูอํานวยการ FBI แถลงอยางเปดเผยในวันจนัทร ที่ 20 

มีนาคม อีกคร้ังหนึ่ง จนถึงบัดนี้ ไมมีผูใดคาดหมายวาประธานาธิบดีทรัมปจะขออภัย

ประธานาธิบดีโอบามาแตอยางใด 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม เกาหลีเหนือไดยงิขีปนาวุธพสิัยกลาง 4 ชดุไปยังทะเลญ่ีปุนโดย

ขีปนาวุธทั้ง 4 ไดพุงไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรกอนตกลงในทองน้ําในจุดอันอยูในนานน้ําอาณา

เขตของญ่ีปุน ขีปนาวธุดังกลาวแสดงถึงความกาวหนาในทางเทคโนโลยี  เพราะไดเปลีย่นระบบ

เชื้อเพลิงเปน Solid fuel อันชวยใหสามารถยิงไดจากยานเคลือ่นที่บนบก (Mobile launcher) และ

เรือใตน้ํา ซึ่งคลองตัวกวาเชื้อเพลิงเหลวที่ตองใชเวลาในการเติมบนฐานอันเคลื่อนที่ไมได เขาใจวา

เกาหลเีหนือต้ังใจจะคุกคามฐานกําลังของสหรัฐในญ่ีปุน และแสดงความไมเห็นดวยกับการซอมรบ

รวมประจําปของกองกําลงัสหรัฐและเกาหลีใต แตปจจัยภายในเกาหลีเหนอืก็อาจมีสวน เพราะเม่ือ
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ไมกี่วันมานี้มีขาววา คิม จอง อุน ไดสั่งประหารรัฐมนตรีดานความม่ันคงดวยวิธียิงดวยปนตอสู

อากาศยาน ทําใหจํานวนผูที่ถูกประหารเพราะ “ผูนํา” ไมไววางใจมีประมาณ 340 คน คิม จอง อุน

ยังไมม่ันใจในความย่ังยืนของระบอบที่ตนเปนผูนํา ความเขาใจของวงการภายนอกที่วาคิม จอง 

อุนยังมีอาการ paranoid คงจะไมผดิ ในขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือก็ไดแสดงความต้ังใจที่จะ

พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลขามทวีปหรือ Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) เพื่อใชติดหัวรบ

นิวเคลียรไปโจมตีสหรัฐ อันเปนเปาหมายระยะยาวที่กําหนดมานานแลว 

 ในชั้นนี้ วงการภายนอกยังไมทราบวา รัฐบาลใหมของสหรัฐไดกําหนดนโยบายตอเกาหลี

เหนือไวประการใดบาง แตนิคกี้ เฮลี่ย เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติไดแถลง

หลังการประชุมคณะมนตรีความม่ันคงวา การเจรจาคงจะไมแกปญหา เพราะ “Kim Jong Un is 

not a rational person.” แตในทางทหาร กระทรวงกลาโหมไดสงระบบตอตานขีปนาวธุ Thaad  ไป

เร่ิมติดต้ังในเกาหลีใตแลว โดยสหรัฐและพันธมิตรเห็นชอบในการติดต้ังอาวุธในการปองกัน

ดังกลาวในญ่ีปุน เกาหลีใตและกองเรือสหรัฐซึ่งมีเรือบรรทุกเคร่ืองบิน USS Carl Vinson ในทะเล

ตลอดแนว และใหมีการประสานสัญญาณตามเรือทั้งหมดที่อยูในนานน้ําทะเลญ่ีปุนหรือจีน

ตะวันออก แมจีน และนักการเมืองเกาหลีใต เชนมูน เจ อิน ผูนาํฝายซายที่ไมสูจะเห็นดวยกับการ

ใชนโยบายตอตานเกาหลเีหนือ ซึ่งกําลังแขงขนัเขามาเปนประธานาธิบดี แทนปารก จนุ เฮ ซึ่งถูก

ถอดถอนจากตําแหนงไปเม่ือวานนี้ จะไมอยากใหนําระบบนีไ้ปใชในเกาหลีใตก็ตาม สวนนาย 

William J. Perry อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบิลล คลินตัน เห็น

ควรใชวิธีการทางการทูต แตสหรัฐควรหาทางติดตอกับเกาหลีเหนือโดยตรง และเสนอใหความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจเปนการตอบแทน สวนการเปดเจรจาจดัทําความตกลงเลิกลมการสราง

อาวุธนิวเคลยีร ทํานองเดียวกับที่ทํากับอิหราน นัน้ คงจะไมงายนัก แตเม่ือพิจารณาความ

เคลื่อนไหวในระหวางประเทศและการที่นายโดนัลด ทรัมปไดกลาวถึงการสรางเสริมพลานุภาพทาง
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นิวเคลียรใหสหรัฐมีมากที่สุด (Top of the pack) แลว เขาเปนหวงถึงความเสี่ยงทีจ่ะมีสงคราม

นิวเคลียรในไมชา ขณะนี ้ทั้งโลกมีอยูแลวกวา 1,500 ลูก มากพอที่จะทําใหทั้งโลกสลายสิ้นอยูแลว 

 เก่ียวกับการสงครามในระดับโลกทีเ่กิดขึ้นแลวและจะขยายขอบเขตและความเขมขนขึ้นอีก

มาก ยอมหนีไมพน Cyberwarfare  ซึ่งมหาอํานาจหลายประเทศกําลงัหาทางตอตาน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานวาถูกโจมตีประมาณไมตํ่ากวา 1,000, 000 คร้ังตอวัน ขาพเจาได

เคยกลาวถึงสงครามรูปแบบใหมนี้ในรายงานเม่ือปที่แลว ซึ่งสงครามไซเบอรนี้เร่ิมปฏิบัติการมา

ต้ังแตทศวรรษ 1990+ เทาที่ทราบ  วิทยาลัยการทหารเวสตพอยท ปจจบุนันี้ก็มี   Cyber cadet 

ศึกษาอยู  ไมทราบวา เร่ิมมาต้ังแตเม่ือใด ตามขาวที่เพิ่งไดทราบ Professor Joseph S. Nye ซึ่ง

เคยสอนอยูที่  School of Advanced International Studies  มหาวิทยาลยั Johns Hopkins  แต

ขณะนี้ อาจจะไปสอนที่ Kennedy School ที่ Harvard แตงหนังสือใหมชือ่วา Cyberdeterrence 

อันหมายถึงมาตรการที่ตองใชเพื่อปองปรามสงครามไซเบอร ปรากฏที่หนาปกอยูสามคํา ขาพเจา

จําไดเพียงสอง คือ Defence และ Taboo   ( ขอความกรุณาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

หาซื้อแลวสงใหขาพเจาทางถุงเมล C.O. อธิบดีกรมสารนิเทศ คนใหม หรือรองอธิบดีวิชชุ เวชชา

ชีวะ ก็ได ) 

 ในกรณีของจีนและเกาหลี นายเร็กส ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐคนใหมมีกําหนดจะไปเยือนประเทศจนีในสปัดาหหนาตอจากการเยือนญ่ีปุนและเกาหลีใต 

โดยจะมีการหารือขอราชการครอบคลุมหลายเร่ือง  มิใชจํากัดอยูเพียงปญหาเกาหลเีหนือ ซึ่งคงจะ

มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันดวย เพราะในแงของอํานาจตอรองแลว จนีนาจะมีมากกวาสหรัฐ 

แมเม่ือไมนานมานี้ จีนไดยกเลิกการนาํเขาถานหินจากเกาหลีเหนือแลว สวนจะไดผลประการใด 

ยังไมปรากฏในชั้นนี้  ความวุนวายทางการเมืองภายในเกาหลีใตขณะนี้ยอมเปนตัวแปรสําคัญอัน

หลีกเลี่ยงมิได เพราะเม่ือศาลไดพิพากษาโดยมติเอกฉันทใหถอดถอนปารก จุน เฮ  ออกจาก

ตําแหนงประธานาธิบดี โดยปารกไดยายออกจากทําเนียบ “สีน้ําเงนิ” ไปอยูบานพักสวนตัวแลวใน
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วันเสาร ที ่11 มีนาคม ที่นาสังเกตไดแกขอหาในการถอดถอนซึ่งดูจะไมเก่ียวกับการทุจริตตอ

ราชการ แตเปนเร่ืองที่ทําใหเกิดการขายหนา (Embarrassing)   อันดูจะคอนขางแปลก เนื่องจาก

ในอีกสังคมหนึ่ง คือสหรัฐอเมริกา นายทรัมปมีขอหารุนแรงกวานี้จนเทียบกันมิได แตพรรครีพับลิ

กันมีเสียงขางมากทั้งในสองสภา คงจะไมดําเนินการอยางไรในการถอดถอนนายทรัมปในชั้นนี้ แต

ตอไปเม่ือพรรคถูกลากเขาไปรวมรับผิดชอบกับพฤติกรรมอันรายกาจของนายทรัมป ทาทขีองพรรค

ก็จะตองเปลีย่นไป อยางไรก็ดี ในกรณีของเกาหลีใต ซึ่งหาผูเหมาะสมไดยาก ผูสังเกตการณคาดวา 

อาจมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากฝายอนุรักษนิยมทีบ่ริหารประเทศมาตลอด  เปนฝาย

ซาย ซึ่งมีนายมูน เจ อินเปนแกนนํา เนื่องดวยพรรคที่สนับสนุนปารก จุน เฮ ก็ไดออกเสยีงขับเธอ

ออกจากตําแหนง และบนั คี มูน อดีตเลชาธกิารสหประชาชาติ  ซึ่งบัดนี้เดินทางกลับไปยังเกาหลี

ใตหลังจากครบวาระการดํารงตําแหนงระหวางประเทศแลว ไดประกาศถอนตัวจากการแขงขัน

เลือกต้ังประธานาธิบดีคนใหม ซึ่งจะตองมีขึ้นในสองเดือนนบัจากนี ้

 ตามรายงานในวันที่ 16 มีนาคม ศกนี้ นายเร็กซ ทิลเลอรสันไดหารือปญหาในภูมิภาคกับ

ญ่ีปุน โดยในสวนทีเ่ก่ียวกับเกาหลเีหนือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐคนใหมดู

จะใชแนวทางตามแบบของประธานาธิบดีทรัมปทีมี่แนวโนมในการโทษความลมเหลวของรัฐบาลที่

ผานมา ดวยการแถลงตอที่ประชุมสื่อมวลชนในกรุงโตเกียววา การใชกลวิธีทางการทูตกับเกาหลี

เหนือตลอด 20 ปที่ผานมามิไดประสบผลสําเร็จแตอยางใด เขากลาววา “The strategic 

patience”  with North Korea ใชตอไปไมได—หมายถึงการเจรจาเพื่อมิใหเกาหลีเหนอืมีอาวุธ

นิวเคลียร (Denuclearization)—จําตองใช “approach” ใหม โดยนายทิลเลอรสันมิไดชี้แจงวา

อะไรจะเปน Approach ใหม โดยใชถอยคําเขนเดียวกับนิคก้ี เฮลี่ยทีส่หประชาชาติวา “All options 

are on the table” อันหลายฝายมองไปวาคงหมายถึงวิธีการทางทหาร เนื่องจากเจาหนาที่สหรัฐไม

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของจีนที่วา เกาหลีเหนือคงจะระงับการทดลองขีปนาวุธและอาวุธ

นิวเคลียรหากสหรัฐจะระงับการดําเนนิกิจกรรมทางทหารทั้งหมดในภูมิภาค 
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กิจกรรมทางทหารในขอเสนอของจีนหมายถึงการติดต้ังจรวดตอตานขีปนาวุธ “Terminal 

High-Altitude Area Defence system THAAD” ในเกาหลีใตและการซอมรบของกองกําลังสหรัฐ

และเกาหลีใตประจําป ซึง่ทางการจีนไมไวใจรัสมีของเรดารใน Thaad วาจะสามารถตรวจจุด

ยุทธศาสตรในแผนดินจีนได แตเม่ือนายเร็กซ ทลิเลอรสันไปเจรจากับนายหวังอ้ี   รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศจีนและประธานาธิบดี สี จิน้ ผงิ ฝายจีนก็ไดขอใหสหรัฐ “ใจเย็น ๆ หนอย” 

ในการดําเนินนโยบายตอเกาหลีเหนอื 

  การเดินทางไปราชการของนายทิลเลอรสันคร้ังนีต้างจากธรรมเนียมของการเดินทางของ

คนกอน ๆ เพราะไมมีผูแทนสื่อมวลชนรวมไปดวย เพื่อความโปรงใสของการปฏิบัติหนาที่ แม

เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศในคณะก็มีจํานวนจํากัด ทัง้ ๆ ทีเ่คร่ืองบินที่ใชก็เปนเคร่ือง

ประจําตําแหนง  

 สมาชิก House of Lords ของสหราชอาณาจักรออกเสียงกลางดึกคืนวันที่ 1 มีนาคม ตาม

เวลาในไทย เห็นชอบใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรางกฏหมาย Brexit ในประเด็นที่จะคุมครองสิทธิชาว 

EU ซึ่งอยูในสหราชอาณาจักร ทําใหรางกฏหมายดังกลาวตองถูกสงกลับไปยัง House of 

Commons เพื่อพิจารณารับหรือไมเห็นดวย คาดวา สภาลางจะไมรับ เพราะรัฐบาลมีเสยีงขางมาก

อยูเพียงพอ นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย คงไมพอใจ เพราะกระบวนการในสภาจะทําใหรัฐบาลไม

สามารถ trigger ขอบทที่ 50 ไดเร็วทันความต้ังใจที่จะดําเนินการดังกลาวในปลายเดือนนี ้

สมาชิก House of Lords ที่เสนอขอแกไขเพ่ิมเติมไดแก Diane Hayter สังกัดพรรคแรงงาน

ผูสังเกตุการณเห็นวากรณีที่เกิดขึ้นเปนเสมือนการเลนปงปองดานนิติบัญญัติ คงจะเพ่ือให EU เหน็

วา คน UK ที่ทํางานอยูใน EU ก็นาจะไดรับความคุมครองในทํานองเดียวกันในกระบวนการของ

การเจรจา   
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นาย Tony Blair อดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานไดเสนอในสองวาระดวยกันใหเธรีส

ซา เมย นายกรัฐมนตรี ยกเลิกความต้ังใจที่จะเจรจาเพื่อถอนสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพ

ยุโรป และวงการบางแหงในอังกฤษเหน็ควรใหจัดการลงประชามติใหมเปนคร้ังที่ 2 ดวยความเช่ือ

วา เสียงสวนใหญจะใหอยูในสหภาพยุโรปตอไป แตบัดนี้ อาจสายเกินไปทีจ่ะเปลี่ยนแนวทาง สวน

ขาพเจาเองยังคงเห็นเชนเดิมวา Brexit จะนําไปสูการหยอนเสถียรภาพทางการเมืองในภาคพื้น

ยุโรป เพราะเหตุปจจัยพืน้ฐานไดแกการถือทาที Anti-establishment  และการ “ลางบาง” หรือที่

คณะของนายทรัมปเรียกวา “drain the swamp” อันเปนสถานะที่นาจะตกหนักย่ิงขึ้นดวยนโยบาย 

Inward looking และ America first  ของสหรัฐภายใตการนําของนายโดนัลด ทรัมป ทั้ง ๆ ที่

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังม่ันคงอยู อันเปนผลของการฟนตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ปนมรดกตก

ทอดมาจากรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา แตความไมแนนอนยังปรากฏอยู เพราะไมอาจพยากรณ

ไดวา นายทรัมปจะเอาตัวรอดจากคดีความและขอกลาวหาที่เร่ิมจะรุมเราเขา ครอบครัว และ

ผูรวมงานใกลชิดอยูอยางมากขึ้นทุกวันไปไดหรือไม เม่ือไดเหน็ขอกลาวหาทั้งในทางการเมือง ทาง

ธุรกิจและทางจริยธรรมซึ่งไดทับทวีขึน้เปนลําดับแลว ทางรอดดูจะมีนอย ผูสังเกตการณคนหนึ่ง

กลาววา ศัตรูที่รายมากสําหรับนายทรัมปไดแกตัวเขาเอง 

 ทางดานสหราชอาณาจักร House of Lords ไดมีการประชุมเม่ือวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 

เพื่ออภิปรายประเด็นเก่ียวกับการเจรจาเพ่ือออกจากสหภาพยุโรป ในชวงแรก อดีตสมาชิกพรรค 

Liberal Democrat ในสภาขุนนาง ไดเสนอใหมีการลงประชามติอีกคร้ังหนึ่งวาจะอยูหรือออกจาก

สหภาพยุโรป แตเสียงขางมากไมเห็นดวย ญัตตินี้จึงตกไป ตอมาไดมีการพิจารณาญัตติแกไข

เพิ่มเติมรางกฏหมายในการจะเร่ิมการเจรจากับสหภาพยุโรปวา ผลของการเจรจาไมวาจะออกมา

ในรูปใด จะตองผานการลงมติ -   A meaningful vote  ของสภาทั้งสองกอนจะนําไปใชบังคับ การ

อภิปรายในสภาฯซึ่งมีผูเขารวมการประชุมมากที่สุดต้ังแต ค.ศ. 1831 ใชเวลาถึงสามชัว่โมง รัฐบาล

แพคะแนนเสียงในสภาขนุนาง 366 ตอ 268 ขอแกไขเพ่ิมเติมผานสภา โดยจะตองไปสูการ
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พิจารณาของ House of Commons อีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลต้ังใจท่ีจะมิใหมีการแกไขเพ่ิมเติมอีก 

เชนที่ไดลงมติไมรับญัตติแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 มากอนแลว กรณีนี้จะทําใหกําหนดการแจงการใช

ขอบท 50 ตอสหภาพยุโรปตองลาชาไปอีกหรือไม ตองรอการอภิปรายในสภาลางกอน ซึ่งในชัน้นี ้

สมาชิกตองการเวลาในการพิจารณาประมาณ 5 วัน 

 กอนหนานี้ นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยไดกลาวคําปราศรัยแสดงความไมเห็นดวยทีน่างนิโค

ลา สเตอรเจีย้น มุขมนตรี (First Minister) ของสก็อตแลนดจะใหมีการลงประชามติเพื่อแยกตัว

จากสหราชอาณาจักรในการออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป เพราะตองการคงสถานะเดิม

ในการรับสิทธิประโยชนในตลาดเดียวของยุโรป   เร่ืองนี้  จะตองติดตามดูความเคลื่อนไหวตอไป 

เพราะเม่ือวันที่ 8 มีนาคม ศกนี้ นางนิโคลา สเตอรเจี้ยน มุขมนตรีสก็อตแลนดเกร่ินวา การออก

เสียงลงประชามติเพื่อแยกตัวจากสหราชอาณาจักรอาจมีขึ้นในป 2018 หรือตนป 2019 

 ตามรายงานจากกรุงลอนดอนในวันจนัทร ที่ 13 มีนาคม House of Commons มีกําหนด

จะพิจารณาขอแกไขเพ่ิมเติมจากสภาขุนนางในสปัดาหนี้ อันแสดงวา รัฐบาลนางเธรีสซา เมย

เตรียมพรอมที่จะเสนอการเร่ิมใชขอบทที่ 50 ในอีกไมกี่วันนี้ สวนนาย Donald Tusk  ประธาน

กรรมาธิการสหภาพยุโรปกลาววา สหภาพจะสามารถตอบรับการแจงของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ไดใน 48 ชั่วโมง ในวันนี้ (13 มีนาคม) นิโคลา สเตอรเจี้ยน มุขมนตรีแหงสก็อตแลนดแถลงความ

ต้ังใจที่จะแยกจากสหราชอาณาจักรและคงอยูกับสหภาพยุโรปตอไป โดยย้ําถึงความเปนไปไดที่จะ

จัดใหมีการออกเสียงลงประชามติคร้ังที่ 2 หลังจากที่สภาสก็อตแลนดลงมติเห็นชอบ แตนาย Alex 

Salmond อดีตมุขมนตรีสก็อตแลนดเห็นวาคงจะไมงาย เพราะสเตอรเจีย้นเปนเสียงขางนอยใน

สภา ในวันเดียวกัน เธรีสซา เมยก็ไดตอวานิโคลา สเตอรเจีย้นวา แทนทีจ่ะไปพยายามหาเสียง

สนับสนุนการลงมติเพื่อแยกออกจากสหราชอาณาจักร ควรรวมกันคิดถึงทางที่จะเปนประโยชนใน

การเจรจาเง่ือนไขกับสหภาพยุโรปมากกวา “Thjis is not a game” สิ่งที่ทาํไปเทากับสรางความ

แตกแยกโดยไมควร 
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 ความเคลื่อนไหวดาน Brexit กาวไปอยางเร็วกวาที่คาด โดยในวันเดียวกันนี้ (ที่ 13 

มีนาคม) สภาลางไดพิจารณาขอแกไขเพ่ิมเติมของสภาขุนนางขอที่ 2 และลงมติไมรับ มติของสภา

ลางไดเขาสูการพิจารณาของสภาขนุนางในเวลาอันสั้น ซึ่งไดลงมติดวยเสียงขางมากเชนเดียวกับ

สภาลาง รางกฏหมาย Brexit ไดผานการพิจารณาของทั้งสองสภา แทบจะในรูปเดิมที่รัฐบาลเสนอ

ต้ังแตตน พรอมที่จะนํากราบบังคมทูลสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที ่2 เพื่อทรงลงพระ

ปรมาภิไธยใหเปนพระราชบัญญัติที่สมบูรณในวันที่ 14 มีนาคม ศกนี้ 

 นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยแถลงตอสภาผูแทนราษฎรในวันนี้วา ตนจะสงหนังสือแจงการ

ออกจากสหภาพยุโรป ตามขอบทที่ 50 ของสนธสิญัญาลิสบอนและเปดการเจรจาทั้งเงือ่นไขในการ

ออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปและการเจรจาจัดทําความตกลงทางการคาระหวางสหราช

อาณาจักรกับสหภาพยุโรปในสิ้นเดือนมีนาคม ศกนี้ เมยไดย้าํอีกคร้ังวา รัฐบาลสหราชอาณาจักร

ไมเห็นดวยกับการที่สก็อตแลนดจะจดัการลงประชามติเพื่อแยกตัวจากสหราชอาณาจกัรอีกคร้ัง

หนึ่ง เพราะสก็อตแลนดลงประชามติคร้ังที่ 1 มาเม่ือสองปมานี้ และแพดวยคะแนน 62 ตอ 38 

หากสก็อตแลนดจะออกเสียงลงประชามติอีก ก็จะเปนการ Betray ประเทศชาติ โดยนําเร่ืองนี้มา 

“Play politics หรือเลนการเมืองมากเกินไป เพราะเร่ืองนี้ไมใช “Game” ตามกฏเกณฑของสหราช

อาณาจักร เขาใจวา นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรอาจไมอนุมัติใหมีการลงประชามติซ้ําซอนได 

 อยางไรก็ดี เม่ือชัดเจนแลววาสหราชอาณาจักรจะเร่ิมการเจรจากับสหภาพยุโรปในระยะตน

เดือนเมษายน ศกนี้ เงินปอนดไดลดคาลงตํ่าสุดในระยะ 8 สปัดาหคือมีคา $1.2139 เม่ือวันที่ 15 

มีนาคม วงการบางแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย Oxford เกรงวาจะตองประสบปญหา

สมองไหล เพราะสภาผูแทนไมยอมรับขอเสนอแกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่1 ของสภาขุนนางที่ให

หลักประกันสิทธิของนักวิจัยจาก EU ซึ่งมีอยูไมนอย มหาวิทยาลัยเคมบริดจก็วิตกในปญหา

เดียวกันต้ังแตกอนวันลงประชามติที่ 23 มิถุนายน ศกที่แลว ดังที่ขาพเจาไดรายงานไวในฉบับเดือน

พฤษภาคมและมิถุนายน ปที่แลว สําหรับการเศรษฐกิจภาคตาง ๆ ก็มีความกังวลในสวนของตน 
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เพราะไมอาจทราบไดวา รายละเอียดในการเจรจากับ EU จะเปนเชนไร เพราะเธรีสซา เมยย้ําให

ปกปดแนวทางการเจรจา ดวยหวงวาทาทีในการเจรจาจะร่ัวไหลออกไปกอนกาลอันควร 

ยุโรปตกอยูในบวงของความขัดแยงอยางมากเม่ือประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกี

พยายามจะใหชาวตุรกีทีพ่ํานักอยูในเนเธอรแลนดและเยอรมนีออกเสียงสนบัสนุนการแกไข

รัฐธรรมนูญ 18 ประเด็น ในวันอาทิตย ที่ 16  เมษายน 2017  ซึ่งจะมีผลใหเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบบประชาธิปไตยโดยรัฐสภาปจจุบนัเปนระบบประธานาธิบดี อันเปนความตองการ

ของเขาที่จะรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) ดวยการเปนทั้งรัฐประมุขและหัวหนารัฐบาล 

โดยที่บัดนี้สภาไดเห็นชอบในการสรางระบบประธานาธิบดีแลว ต้ังแตเดือนมกราคม ศกนี้ มติ

ดังกลาวถูกเรียกกันวา TRexit (from parliamentary democracy)  ตุรกีไดใหนาย Cavusoglu 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เดินทางโดยเคร่ืองบินไปยังประเทศเนเธอรแลนด เพื่อไป

หาเสียงสนับสนุนประธานาธิบดีเออรโดวันในกลุมชาวตุรกีจํานวนมากที่อยูในเนเธอรแลนด แต

นายกรัฐมนตรี Mark Rutte จากพรรคลิเบรัล (อนุรักษนิยม) ซึง่เปนหัวหนารัฐบาลเนเธอรแลนด

ปฏิเสธมิใหเคร่ืองบินลง ดวยเหตุผลหลายประการดวยกัน รวมทั้งการไมตองการใหชาวมุสลิมเขา

ประเทศในขณะท่ีจะมีการเลือกต้ังในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ซึ่งนายเกิยต วิลเดอร  แกนนําขวาจัดจาก

พรรค Freedom Party ซึ่งเลือกทีจ่ะใชชื่อเลนวา Trump และหาเสียงดวยการตอตานพวกมุสลิม

อพยพเขาเมืองหรือ Anti-Islam และตอตานคนเขาเมือง อาจไดเสียงมากขึ้นโดย “การโหนกระแส

ทรัมปและ Brexit” อันเปนกําลังหนุนในการเลือกต้ังหลายประเทศในยุโรป นาย Mark Rutte 

นายกรัฐมนตรีเนเธอรแลนด ชี้แจงวา ประเทศเขาจําเปนตองสกัด “Domino effect” ที่อาจจะ

ผลักดันฝายขวาจัดใหไดรับชัยชนะการเลือกต้ังในยุโรปตามกระแสประชานิยมขวาจดั (Populism) 

ที่ถูกบิดเบือนไปทั่ว (The wrong type of populism) โดยฮอลแลนดเปนดานแรก ฝร่ังเศสและ

เยอรมนีเปนปราการดานสุดทาย หากไมตอตานโดยเฉียบขาดและผูมีสิทธิออกเสียงวางใจก็จะ

เกิดผลเชนในสหราชอาณาจักรที่ตองแพแกพวก Brexit และในสหรัฐที่ทําใหนายโดนัลด ทรัมปได
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ชัยชนะ  โดยตลอดมานายทรัมปไดสงเสริมแนวทาง Brexit มากวา 1 ป แมจะไดชัยชนะในการ

เลือกต้ังมาแลวเพื่อบั่นทอนความเปนเอกภาพของสหภาพยุโรป ทางดานตุรกี ซึ่งไมพอใจในทาที

ของทั้งดัชทและเยอรมัน ไดกลาวหาวาทั้งสองประเทศยังคงเปนฟาสซสิตและ นาซีอยูเชนเดิมและขู

ที่จะไมใหความรวมมือในการดูแลผูอพยพลี้ภัยซึ่งสวนใหญเปนชาวซีเรียและเปนอิสลาม 

 ผูสันทัดกรณีจากอังกฤษเห็นวา เออรโดวันจงใจย่ัวยุใหเกิดความวุนวายขึ้น เพราะการสง

ผูแทนระดับสูงเขาไปในเนเธอรแลนดเพื่อจัดการชมุนุมทางการเมืองเพียงสองสามวันที่จะมีการ

เลือกต้ังคร้ังสําคัญ นั้น ผดิประเพณีปฏิบัติ เพราะวันลงประชามติของตุรกี ยังจะเกิดขึน้อีกสองสาม

เดือนขางหนา 

 ในวันจันทร ที่ 13 มีนาคม ความขัดแยงเร่ิมจะบานปลาย เพราะตุรกีแสดงความไมพอใจไป

รอบดาน นางแองเกลา แมรเคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีซึ่งมีกําหนดจะเดินทางไปหารือกับ

ประธานาธิบดีทรัมปที่กรุงวอชิงตันในวันที่ 15 นี้ (แตเพราะเกิดพายุหิมะในภาคตะวันออกของ

สหรัฐ จึงไดเลื่อนไปเปนวันศุกร ที่ 17 มีนาคม) ไดเตือนตุรกีมิใหละทิง้ระบอบประชาธปิไตย สวน

นาย David McAllister ชาวเยอรมัน ซึ่งเปนประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศของรัฐสภา

ยุโรปเห็นวา ทุกฝายควร deescalate ความขัดแยงไดแลว เพราะความแตกแยกในยุโรปจะไมนํา

ผลดีมาสูภูมิภาคซึ่งอยูรวมกันในสัมพันธมิตรนาโตมานาน สหภาพยุโรปก็ตองพรอมเจรจาเง่ือนไข

การออกจากสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรในอีกไมกี่วันนี้ ซึ่งจําตองรักษาบรรยากาศของความ

เขาใจอันดีกนัไว สวนที่ตุรกีอางถึงภาระที่ตองดูแลผูอพยพและผูลี้ภัยจํานวนมากนั้น สมาชิก EU 

ไดจายเงินใหเปนจํานวนมาก ณ บริเวณพรมแดนของตุรกีกับซีเรียอยูตลอดมา 

 เม่ือคืนวันที่ 13 มีนาคม ตุรกีไดประกาศระงับความสัมพันธทางการทูตระดับสูงกับ

เนเธอรแลนด สวนการแขงขันกันในการเลือกต้ัง นั้น ผลโพลลแสดงวาใกลกันมาก ระหวางนาย

มารค รุตเตอรกับนายวิลเดอร แตมีพรรคการเมืองเขาแขงขนักันมากถึง 28 พรรค ในการเลือกต้ัง
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ตามสวน (Proportional) รายงานขาวจากนครร็อตเตอรดามคาดวา พรรคสวนใหญคงเขารวม

รัฐบาลผสมกับนาย Rutte นายกรัฐมนตรีคนปจจบุันจากพรรคลิเบรัล เพราะรัฐบาลตองมีที่นั่งใน

สภาตั้งแต 70 ที่เปนอยางนอย 

 เม่ือเวลาประมาณ 03.00 น. ตามเวลาในไทยของวันที่ 15 มีนาคม สถานวิีทยุเนเธอรแลนด

ไดรายงานผล Exit Poll วาพรรค ลิเบรัลภายใตนาย Mark Rutte นายกรัฐมนตรีคนปจจบุันได

คะแนนนําสงูสุด คือ 31 ที่ ตามดวยพรรคสามพรรค อันไดแกพรรคแรงงาน พรรคเสรีภาพของนาย

เกิรต วิลเดอร ไดเพียง 19 ที่และพรรคคริสเตียนเดโมแคร็ต ซึ่งไดคะแนนเสมอกัน ความหวงกังวลที่

กระแสประชานิยมขวาจดัจะไดชัยชนะ นาจะผอนคลายไปได แมนายวิลเดอรจะสูตอไป สําหรับใน

คร้ังนี้ พรรคอ่ืน ๆ ดูจะไมตองการอยูกับนายวิลเดอร   อาจารยรัฐศาสตรที่นครอัมสเตอรดัมเห็นวา 

ทาทีอันแข็งกราวตอตุรกี ไดชวยใหชาวดัชทหันไปหนุนนาย Rutte เพิ่มมากขึ้น  สวนนักวิชาการอีก

คนหนึ่ง เห็นวาการเลือกต้ังในฝร่ังเศสที่จะมีขึ้นตอไป นายมาครอง (Macron) คงจะชนะ แตมารีน 

เลอ เปนคงจะตอสูอยางหนัก การเลอืกต้ังคงจะไมชนะในรอบเดียว กลาวคือผูไดคะแนนนําสองคน

จะตองไปแขงขันกันอีกในรอบที่เรียกกันวา Run-off election 

ในวันที่ 16 มีนาคม จากการนับคะแนนไดรอยละ 95 พรรค VVD ภายใตนายมารค รุตเตอร 

ไดที่นั่ง 33 ที ่มากเปนทีห่นึ่ง พรรคเสรีภาพของนายเกียต วิลเดอร ไดเปนลําดับสอง ดวย 20 ที่ 

มากกวาเดิม 4 ที่ สวนพรรคคริสเตียนเดโมแคร็ตและ (เขาใจวา) พรรคแรงงาน ได 19 ที่เทากัน 

สวนพรรคกรีน (ฝายซาย) ได 14 ที่มากขึ้นกวาเดิมดวยนโยบายสงเสริมการเขาเมืองและการรักษา

สหภาพยุโรปใหคงอยูอยางม่ันคงตอไป เปนที่แนนอนวา รัฐบาลที่นายมารค รุตเตอร จะเปน

นายกรัฐมนตรีเชนเดิม จะตองรวมกับพรรคอ่ืน เปนรัฐบาลผสม ในภาพรวมมีผูออกเสยีงไปใชสิทธิ

มากเปนประวัติการณ โดยการไดรับชัยชนะเหนือกระแสประชานิยมขวาจดัไดรับความชื่นชมจาก

ประเทศตาง ๆ ในยุโรป อันไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเห็นวาเปนชัย

ชนะเหนือพวก Far right ในยุโรป นายยุงเกอรจากสหภาพยุโรป ผูนําจากเยอรมนี ซึ่งจะมีการ
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เลือกต้ังทั่วไปในประเทศภายในปนี้ สวนที่ผูสังเกตการณในยุโรปยังไมสูจะแนใจ ไดแกอิตาลี ซึ่งจะ

มีการเลือกต้ังในปหนา แตเวลาที่ทิ้งชวงไปอีกพักใหญนาจะเหน็ความกระตือรือรนในกระแสขวาจัด

ออนพลังลง อันยอมหมายถึงความต่ืนตัวในชัยชนะของนายทรัมปที่นับวันจะหยอนความนาเชื่อถอื

ลงอยางมาก เพราะแนวคิดของกลุมนายทรัมปเร่ิมทําใหผูคนเสื่อมศรัทธาลงเปนลําดับ และ

นโยบาย America First กับการลดบทบาทในทางการทูตในฐานะมหาอํานาจจะทําใหอเมริกามี

อิทธิพลในโลกลดตํ่าลง สวนภูมิทัศนในทางการเมืองระหวางประเทศจะแปรสภาพไปเปนเชนไร นั้น 

จะตองวิเคราะหกันอยางรอบคอบตอไป เนื่องจากภายในวงการเมืองของสหรัฐเองก็กาํลังสับสน

มากขึ้น 

คําสั่งประธานาธิบดีหามคนเขาเมือง ฉบับที ่2.0 ซึง่นายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดี ลง

นามอยางไมเอิกเกริกใน Oval Office ของทําเนยีบขาว หลงัจากที่ลาชามานานถึง 6 สปัดาห 

เพราะคณะของนายทรัมปตองการใหชอบดวยกฎหมาย อันเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหไมอาจ

ดําเนินการใชบังคับได ตางจากฉบับแรกโดยยอดังนี้ 

วิธีประกาศใชเปลีย่นจากการดําเนินการอยางกะทันหันจากทําเนียบขาวโดยไมมีคําเตือน

ลวงหนาใหมีผลใชบังคับทันที ซึ่งกอความสับสนอลหมานไปทัว่ทั้งในสหรัฐกับในประเทศตาง ๆ 

ดวยการมอบหมายใหนายเร็กซ ทลิเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายเจฟฟ 

เซสซั่นส รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และพลเอกจอหน เคลลี ่รัฐมนตรีวาการกระทรวงความ

ปลอดภัยของมาตุภูมิ ตามลําดับ อานคําประกาศเฉพาะสวนที่เก่ียวกับงานของแตละสังกัด 

ประเทศที่อยูในขายถูกหาม ซึ่งในฉบับ 1.0 มีอยู 7 ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา 

นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศชี้แจงวา จากการที่ไดหารือกับนายไฮเดอร อัล อบาดี 

นายกรัฐมนตรีอิรัก ในฐานะผูนําของประเทศพันธมิตรที่รวมรบในการปราบปราม Radical Islamic 

terrorism (อันเปนคําทีท่ีป่รึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติคนใหมไมเห็นดวย แตเขาใจวานายทรัมป
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และทีป่รึกษาดานยุทธศาสตรแนวขวาจัด Steve Bannon ยังยืนยันใหใชโดยไมฟงเหตุผล) ใหตัด

ชื่ออิรักออก และรัฐบาลอิรักจะชวยกันคัดกรองคนชาติที่อาจเปนผูกอการรายแปลกปลอมเขามา 

ประเทศ (ซึ่งมีคนสวนใหญเปนมุสลิม) ซึ่งอยูในขายตองหาม คงเหลือ 6 ประเทศ สวนคําสั่งหามผูลี้

ภัยชาวซีเรียโดยไมมีกําหนด นั้น ไดจดัรูปใหม โดยหามการเขาเมืองของผูลี้ภยัทั้งหมดเปนการ

ชั่วคราว 

ถอยคําซึ่งในคําสั่งหาม ฉบับที่ 1 ใหการพิจารณาเปนพิเศษแกคนกลุมนอยในประเทศทีอ่ยู

ในขายตองหามที่นับถือศาสนาคริสต ถูกตัดออกไป (เพราะการระบุเชนนัน้แสดงเจตนาชัดวาเปน

การเลือกประติบัติทางศาสนา เนื่องดวยเปนการเจาะจงใหมี Religious test) 

คําสั่งใหมนี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ 15 มินาคม เพื่อเปดโอกาสใหผูที่อยูระหวางการ

เดินทาง ซึ่งรวมทั้งผูที่มี Green card และมีวีซาทียั่งใชไดอยู เดินทางไดตามปกติ 

หลังจากที่คําสั่งใหมนี้ไดรับการประกาศ อีกไมกี่วันตอมาผูพิพากษาในมลรัฐฮาวายก็ไดสั่ง

ใหระงับการใช นายโดนลัด ทรัมปไดแถลงดวยความไมพอใจวา อํานาจตุลาการลวงล้าํสิทธิ 

(Overreach) ฝายบริหารอีกคํารบหนึ่งแลว คงตองมีการอุทธรณตอไปจนถึงขั้นศาลสงูสดุ เหตุผล

ของฝายผูพพิากษามีพื้นฐานเพียงวา คําสั่งดังกลาวยังไมชอบตอหลักการของรัฐธรรมนูญวาดวย

สิทธิในการนบัถือศาสนา  

เม่ือวันที่ 16 มีนาคม ผูพพิากษาสหรัฐ (Federal judge) คนทีส่องจากมลรัฐแมร่ีแลนดก็ได

ออกคําสั่งระงับการใชคําสั่งเชนเดียวกับผูพิพากษาสหรัฐทีฮ่าวาย ทั้งสองคนอางคําพูดของนาย

โดนัลด ทรัมปตลอดการหาเสียงที่ประกาศคร้ังแลวคร้ังเลาใหหามคนมุสลมิเขาประเทศ (Moslem 

ban) รวมทั้งคําใหสัมภาษณของนายรูด้ี จูลิอาโนที่ไดแนะนําใหนายทรัมปใชคําวา Extreme 

vetting แทนคาํวา Moslem ban ประธานาธิบดีทรัมปขุนเคืองในคําวินิจฉยัของผูพิพากษาทั้งสอง

อยางยิ่ง เพราะในทัศนะของเขา ประธานาธิบดีมี “อํานาจสิทธขิาด” ภายใตรัฐธรรมนูญที่จะสั่งการ
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เก่ียวกับคนเขาเมือง สิ่งทีเ่กิดขึ้นเปน Unprecedented judicial overreach อันลวงเกินอํานาจของ

เขา จึงจะตองตอสูกันอยางเต็มที่ทุกศาล จนถึง Supreme Court 

                                       

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 2 

 ระหวางการใหสัมภาษณสื่อมวลชนที่ East Wing ในทําเนียบขาวของนายกรัฐมนตรีแอง

เกลา แมรเค่ิล แหงเยอรมนีผูมาเยือน กับประธานาธิบดีโดนลัด ทรัมป เม่ือวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 

2017 ผูสื่อขาวเยอรมันไดถามนายทรัมปวา เขายังนิยมการใชทวิตเตอรอยูเชนเดิมหรือ และขอ

กลาวหาวาโอบามาอาศัยสํานักขาวกรองของอังกฤษดักฟงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาที่ 

Trump Tower อันเปนเร่ืองที่โจษจันกันไปทั่ว เขาจะชวยใหความกระจางแกสาธารณชนอยางไร 

 ตามความคาดหมายของคนที่หวังดีทั่วไป คําถามเชนวาจะเปนโอกาสใหนายทรัมปขอโทษ

วา เปนคํากลาวลอเลนหรือเปนความเขาใจผิดของเขา เพราะขอหาเชนนัน้อาจนําความเสียหาย

ใหแกผูนําประเทศกอนหนาเขา แตนายทรัมปกลับไมใชโอกาสเชนนั้นแสดงวุฒิภาวะของความเปน

ผูนําประเทศมหาอํานาจสําคัญในโลก ซึ่งคําพูดแตละคํายอมมีความหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

กรณีที่มีความละเอียดออนอยางยิ่ง และจะยํ้าถึงความเช่ือไมไดของคําพูดเขาทั้ง ๆ ที่ Credibility 

ของประธานาธิบดีเปนคุณสมบัติที่สาํคัญ โดยผูฟงอยู ณ หองใหสัมภาษณ มีหนาที่ตองกระจาย

ขาวไปทั่วโลกกับยังมีการถายทอดสดโดยสื่อกระแสหลักเปนจํานวนมาก อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ไม

อาจจํากัดขอบเขตผูรับฟงได 

 โดยที่เปนเร่ืองสําคัญ ขาพเจาขอสรุปคําตอบของนายทรัมปดังนี้ 



29 
 

 1. การใชทวิตเตอร บางคร้ังก็ใชบาง เพราะมิฉะนัน้สื่อทั้งหลาย ซึ่งกระจายขาว Fake news 

หรือขาวปลอม ก็จะครอบงําคนทั่วไป อันแสดงวาเขายังคงรับขาวเฉพาะที่ยึดถือแนวขวาจัดหรือ

อนุรักษนิยม  นายทรัมปยังถือแนวตาม Fox News เปนสวนใหญและใชเปนแหลงขาวของเขา

ตลอดมา ในมุมมองของเขา สื่อกระแสหลักเปนแตพวกมีความเห็นไปในทางเท็จหรือหลอกลวง

ผูคน เชื่อไมได ทวิตเตอรของเขาใหเฉพาะความจริง 

 2. เร่ือง “Wiretap” – “นี่ทัง้นางแมรเค่ิลและเขาก็ตกเปนเหย่ือของโอบามาเชนกัน—(อัน

หมายถึงการดักฟงโทรศัพทในวงกวางที่ปรากฏหลักฐานจาก Snowden ที่สํานักงานความม่ันคง

แหงชาติ (National Security Agency—NSA)  เคยทําในอดีตและโอบามา ซึ่งมิไดสัง่การต้ังแตตน 

เม่ือทราบก็ไดสั่งระงับการกระทําและไดขออภัยผูนําตาง ๆ เหตุดังกลาวเกิดขึ้นแกผูนําหลายคน 

รวมทั้ง อดีตประธานาธิบดี Dilma Roussef แหงบราซิลดวย ซึง่ทุกคนก็เขาใจดี และเปนเหตุผลให

ประธานาธิบดีสั่งสังคายนาระบบใหม โดยวางขอกําหนดใหเคารพความเปนสวนตัวอยางเขมงวด 

(Right to privacy) และประสานงานกับนาย David Cameron อดีตนายกรัฐมนตรีสหราช

อาณาจักร เพื่อกําหนดกฎเกณฑใหรัดกุมย่ิงขึ้น สวนการดักฟงการสื่อสารของคนอเมริกันนั้น ทํา

มิได และตองไดรับอนุญาตตามคําสั่งศาล เพื่อความเขาใจหลักเกณฑที่ถอืปฏิบัติ ขอยอนกลาวถึง

กรณีสังหารหมูที่เมืองซานเบอรนาดิโน มีรายงานวา ภรรยาซึ่งรวมกอเหตุรายดวยไดโทรศัพทแสดง

ความภักดีตอนายอาบูบัคร อัล-บัคดาด้ี หัวหนาใหญของไอซิส กอนกอเหตุ ในการสอบสวน ฝาย

เจาหนาที่ขอเขาถึงรหัสผานเพ่ือตรวจขอความในโทรศัพท ไอโฟน 6 ดวยเหตุผลทางความปลอดภัย 

แตหัวหนาผูบริหารบริษัท Apple ยืนยันวา ไมอาจจะยอมปฏบิัติตามได เพื่อคุมครองความเปน

สวนตัวของลูกคา แมทางการจะไดคําสั่งศาลสูงมา บริษัทก็ไมยอมอยูดี ในที่สุด FBI ไดยกเลิกคํา

ขอเพราะสามารถเขาสูระบบไดเอง 

 3. การอางกรณีของแมรเค่ิลวา ตกที่นัง่เดียวกับเขาไมแตเพียงทําใหแขกเมืองแสดงสีหนา

กระอักกระอวน แตยิ่งเปนการตอกยํ้าความไมยินยอมของนายทรัมปที่จะสารภาพวา เขาปนขอหา
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ขึ้นมาเองโดยไมมีหลักฐานใดๆ ทั้งสิน้ และยํ้าความต้ังใจของนายทรัมปทีจ่ะไมขอโทษที่ไดกลาวหา

โอบามาอยางรุนแรงมาก โดยไดทวีตดวยวา ที่โอบามาทํากับเขาและคณะเลือกต้ังของเขา “เลว

มาก” (very bad) เชนกรณีของอดีตประธานาธิบดีนิกสันในคดี “Watergate” และเลยเถิดไปถึง

กลาวหาวา เปนแบบเดียวกับ McCarthyism  

 4. ที่เลวรายเชนกันไดแก คําแถลงของนาย Sean Spicer  โฆษกทําเนียบขาว ที่อาง

ความเห็นของนาย Andrew Napolitano ที่ไดสัมภาษณทาง “Fox News” (สื่อขวาจัดเชนกัน) วา

เขาไดยินจากสํานักขาวกรองสหรัฐ 3 หนวยวาโอบามาหลบเลี่ยงการใหปรากฏรองรอย 

(signature) ของการดักฟง ดวยการใช GCHQ (General Communication Head Quarters ศูนย

ขาวกรองของอังกฤษ) ดําเนินการดักฟงที่ Trump Tower แทน 

 5. นิสัยโกหกโดยปราศจากความรับผิดชอบของนายทรัมปไดยังผลรายไปยังแดนไกล ถึง

กระนั้นนายทรัมปยังไมรูสึกถึงผลกระทบของขอกลาวหาที่ตนปนขึ้น เม่ือผูสื่อขาวเยอรมันถามขึ้น 

เขากลับกลาวแกวา เขาไมไดพาดพิงไปถึงอังกฤษ “คนที่ยกเร่ืองนี้ขึ้นก็เปนนักคิดทางกฎหมายที่

เปยมดวยพรสวรรค (a very talented legal mind) ถาอยากจะแกคํากลาว ก็ไปแกกับ Fox News 

ซิ เขาไมไดเปนคนพูด” นายทรัมปพยายามใหเร่ืองนี้พนตัวเขา ทั้งๆ ที่คนนําคํากลาวของนาย 

Napolitano มาใช เปนโฆษกทางการของเขาเอง และแถลงอยางชัดเจนทกุคํากลาวจากแทนแถลง

ขาวอยางเปนทางการของโฆษกรัฐบาลอเมริกัน ซึง่จนวันที ่21 มีนาคม ค.ศ. 2017 ก็ยังไมยอมรับ 

แตโทรทัศนทุกชองมีบันทึกภาพและเสียงเปนหลกัฐานชัดเจน  เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลนาย

ทรัมปก็เงียบเฉย แมคณะกรรมาธิการขาวกรองของสหรัฐไดออกคําแถลงเปนลายลักษณอักษรดังที่

ขาพเจาไดคัดขอความประกอบรายงานเดือนนี้ ฉบับที่ 1 มาแลวก็ตาม 

 6. เม่ือวันพฤหัสบดีที ่16 มีนาคม GCHQ ไดปฏิเสธขาว และทาํเนียบนายกรัฐมนตรี 

สหราชอาณาจักรไดออกคําแถลงวา ขอกลาวหาที่พาดพิงถึงสํานักขาวกรองเปนเร่ือง “นาหัวเราะ 
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(ridiculous)” “ขอมิให repeat เร่ือง rubbish ดังกลาวอีก” โลกของคนอารยะคงเห็นใจเธรีสซา เมย 

ซึ่งรับภาระหนักอยูแลวและก็ไมอยากทําลายพันธมิตร แตนายทรัมปก็มิไดยั้งคิดถึงผลของการพูด

พลอยของตน (อังกฤษเปนกลุมที่รวมรับและตอตานขาวกรองที่เรียกวา Five Eyes อันมี สหรัฐ 

สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด) ในทีสุ่ด H.R. McMaster ที่ปรึกษาฝาย

ความม่ันคงของนายทรัมปเขาใจปญหาดี จึงไดรีบขอโทษอังกฤษโดยตรง แตไมปรากฏเปนขาว

มากนัก  

 7. การใหการตอคณะกรรมาธิการขาวกรองรวมของสภา เม่ือวันที่ 20 มีนาคม ศกนี้ ของ

นาย James Comey ผูอํานวยการสํานักงานสอบสวนกลางของสหรัฐ (Federal Bureau of 

Investigation – FBI) และพลเรือเอก Mike Rogers ผูบัญชาการสํานักงานความม่ันคงแหงชาติ 

(National Security Agency) แถลงชดัวา “Tweets ทุกฉบับทีป่ระธานาธิบดีทรัมปออกไป” (ที่

กลาวหาวาประธานาธิบดีโอบามาสั่งใหมีการดักฟงที่ Trump Tower) นั้น “ไมมีมูลความจริง 

หนวยงานตอตานขาวกรอง (Counter Intelligence) และหนวยงานทั้งหมดของกระทรวงยุติธรรม

ขอยืนยันในทํานองเดียวกัน” พลเรือเอกไมค โรเจอรส เสริมวา นาเสียดายที่ไปพาดพิงถึงพันธมิตร

ในการขาวกรอง หรืออังกฤษ ซึ่งเปนหนึ่งใน 5 Eyes ที่ไดรวมงานดานการขาวมาดวยดีต้ังแตหลัง

สงครามโลก คร้ังที่ 2 เม่ือสมาชิกสภาคนหนึ่งถามวา ประธานาธิบดีโอบามาสั่งการในการดักฟง

ไมไดหรือ โรเจอรสตอบสวนทันทีวา “ประธานาธิบดีคนใดก็สั่งไมได”  คํากลาวนําของเจมส โคม่ีย 

มีนัยสําคัญดังนี้ “I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the 

FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government’s 

efforts to interfere in the 2016 presidential election, and that includes investigating the 

nature of any links between individuals associated with the Trump campaign, and the 

Russian government, and whether these was any coordination between the campaign 

and Russia’s efforts.” 
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 8. ผูอํานวยการ FBI แถลงดวยวา การสอบสวนกรณีรัสเซีย เร่ิมมาต้ังแตเดือนกรกฎาคม ป

ที่แลว แตยังอยูในขั้นแรก ๆ    ชวงนั้น เปนเวลาที่นายโคม่ียใชหองแถลงขาววา ไดสอบสวนกรณีที่

นางฮิลลาร่ีย คลินตัน มี server สวนตัวและไดสื่อสารทางอีเมลเปนจํานวนมาก บางคร้ังดูจะ

คอนขาง careless แตไดตรวจสอบอยางละเอียดแลว ไมมีทางจะดําเนนิคดีใด ๆ กับเธอได ขอควร

สังเกตก็คือ เพราะเหตุใด นายโคม่ียจึงวกมากลาวถึงเร่ือง อีเมล ของผูชวยฮิลลาร่ีย คลนิตันอีกใน

ระยะเพียง 9 วันกอนหนาวันเลือกต้ัง จึงไมนาประหลาดใจท่ีสาํนักขาวหลายแหงไดเสนอบทความ

เชิงประชดวา “นอกจากรัสเซียภายใตปูตินซึ่งแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐเพื่อมุงใหฮิลลาร่ีย

เสียเปรียบแลว CIA และ FBI ก็มีสวน” 

 ในระหวางการใหการ นายโคม่ีย แถลงวา “รัสเซียรูสึก disdain นางคลินตันอยางย่ิง นัน่

เปนดานหนึง่ของเหรียญ เม่ือพลิกเหรียญ ก็จะเหน็ความต้ังใจของรัสเซียทีจ่ะชวยใหคูตอสูของเธอ

ไดชัยชนะ—“Hurt her and help him” คําใหการของโคม่ีย ทําใหสาธารณชนเร่ิมสงสัยใน

ความสัมพันธที่แทจริงระหวางรัสเซียกับคณะหาเสียงของโดนลัด ทรัมป เพราะประเด็นที่ผูสนใจใน

กิจการระหวางประเทศยอมตองการทราบขอเท็จจริงในความสัมพันธระหวางทรัมปกับปูติน ดังที่ได

มีการตั้งคําถามมากวา 1 ปแลว วาทําไมนายทรัมปจึงวิจารณผูนําไปทั่วโลก โดยจงใจมองขาม

พฤติกรรมของปูตินและปกปองเขาอยูคนเดียว แมในกรณีที่เกือบทั่วโลกทราบกันดีมานานแลว เชน

การที่รัสเซียไดผนวกดินแดนไครเมียของยูเครนและพยายามจะสนับสนุนคนนิยมรัสเซยีที่จะแยก

ดินแดนภาคตะวันออกของยูเครนดวยความชวยเหลือจากทหารรัสเซีย การที่ฝายนิยมรัสเซียไดยิง

จรวด Buk  (ผลิตโดยบริษัทอัลมา อารตีของรัสเซยี) จนทําใหเคร่ืองบินโดยสารของมาเลเซีย 

เที่ยวบินที่ MH 17 ตกเหนือยูเครนตะวันออก ทําใหนักบินและผูโดยสารทั้งหมดเสียชีวิต และความ

ชวยเหลือทางการทหารทุกทางเพ่ือฟนฐานะของบาชาร อัล อาสสาดและโจมตีเปาหมายในซีเรีย

อยางไรมนุษยธรรม 
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 นอกจากคํากลาวของผูอํานวยการ FBI ดังขางตนที่ยืนยันวาจะสอบสวนเร่ือง 

“ความสัมพันธระหวางรัสเซียกับคณะหาเสียงของทรัมป รวมทั้งตัวบุคคลและแมกระทั่งนายทรัมป

เอง” เร่ืองนี้ ยังเร่ิมบานปลายในวันที่ 22 มีนาคม เม่ือปรากฏรายงานวา นาย Devin Nanunes 

ประธานกรรมาธิการขาวกรองของสภาผูแทนสังกัดพรรครีพับลิกัน ไดเปดเผยความเคลือ่นไหว

ดังกลาวใหแกประธานาธบิดีทรัมปและฝายอ่ืน โดยมิไดแบงปนขอมูลใหฝายเดโมแคร็ต จนนาย 

Adam Schiff สังกัดพรรคเดโมแคร็ต ซึง่เปนสมาชิกอาวุโสของกรรมาธิการขาวกรอง ไดเรียกรองให

นาย Nunes เลือกวาจะทําหนาที่ประธานโดยอิสระ หรือจะเปน Surrogate ของนายทรัมป อัน

ละเมิดตอการสอบสวนกรณีโดยอิสระของฝายนติิบัญญัติ ซึ่งเม่ือไดขอมูลจากนาย Nanunes นาย

ทรัมปก็รีบแถลงวา ขออางของเขาไดรับการยืนยันแลว วาเขาถูกมาตลอด ซึ่งประเด็นนีห้มายรวม

ไปถึงขอกลาวหาประธานาธิบดีโอบามาวา ดักฟงเขา อันตางจากคําแถลงของผูอํานวยการ FBI ที่

พูดชัดวา ขอกลาวหาของเขาไมมีมูลความจริงแตประการใด ตอมา Nancy Pelosi ผูนําเสียงขาง

นอยของสภาผูแทนกลาววา การกลาวถึงความพยายามดักฟงมิใชเร่ืองในระหวางหาเสียงจนถึงวัน

เลือกต้ัง ในวันที่ 8 พฤศจกิายน ศกกอน แตเปนในชวงของคณะถายโอนอํานาจ อยางไรก็ดี ในการ

ประชุมภายในของกรรมาธิการขาวกรองของสภาผูแทนในวันนี ้(ที่ 23 มีนาคม) สมาชิกพรรคเดโม

แคร็ตไดตอวา นาย Nunes อยางหนกั ซึ่งเขาไดขอโทษ   ส.ส. Speier จากพรรคเดโมแคร็ตให

ความเห็นสวนตัววานาย Nunes คงไมสามารถร้ังตําแหนงไปไดนาน แตในทัศนะของผูสื่อขาวบาง

คน พรรครีพับลิกันคงพยายามกวนคลื่นจนในที่สดุ FBI คงจับประเด็นของการสอบสวนไดลําบาก 

สวนทางพรรคเดโมแคร็ตคงหาทางใหต้ังผูสอบสวนอิสระ(Independent Prosecutor) ตอไป 

 ในชวงเวลาเดียวกัน ก็ปรากฏหลักฐานถึงเสนทางการเงินที่นาย Paul Manafort อดีต

ประธานการหาเสียงของผูสมัครทรัมป ซึ่งเขาใจวาเปนเงนิที่รัสเซียจายเปนงวด ๆ ตาม Dossier ที่

อดีตเจาหนาที่อาวุโสจาก MI 6 ของอังกฤษ ในนาม Christopher Steele ซึ่งบัดนี้ ฝายขาวกรอง

หลายคนมีความโนมเอียงที่จะเห็นดวยกับผลงาน อันแสดงชัดถึง Kompromat นายโดนัลด ทรัมป
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และพวก ที่ไดตกเปนเบี้ยลางของปูตินมาไมนอยกวา 5 ป ทั้งหมดนี้คงจะเปนหลักฐานที่หนักพอที ่

FBI คงจะใชประกอบการสอบสวนของตน หากไปในแนวทางเดียวกัน  ก็อาจนําไปสูความ

เปลี่ยนแปลงทําเนียบขาวอีกคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตรสหรัฐเชนกรณีของประธานาธิบดีนิกสัน 

เนื่องดวยขณะน้ี เอกสาร 35 หนาของ Dossier นัน้ ใคร ๆ ก็เขาถึงได และขาพเจาก็มีอยูแลวหนึ่ง

ชุด หากแตขอหาคราวนี้จะหนักกวา Watergate มาก 

 ไมแตเทานั้น พฤติกรรมมากมายของนายโดนัลด ทรัมปเอง และของคนใกลชิด ทัง้ Ivanka 

บุตรสาวและ Jared Kushner บุตรเขย ซึ่งบัดนี้ไดรับตําแหนงที่ปรึกษาอาวุโสในทําเนยีบขาว แม

จะไมรับเงินเดือนก็ตาม  ยังอาจทําใหตองถูกดําเนินคดีดานผลประโยชนขัดกัน การรับผลประโยชน

ตอบแทนหรือของขวัญจากรัฐตางประเทศ (Emoluments) ตามรัฐธรรมนูญ   การละเมิดจริยธรรม 

การละเมิดกฎหมาย Anti-Nepotism ซึ่งไดบัญญัติขึ้นหลังจากกรณีที่ประธานาธิบดีจอหน เอฟ. 

เคนเนดีต้ังใหนายโรเบิรต เคนเนดี นองชาย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Attorney 

General) ฯลฯ  แมวากระบวนการถอนถอนประธานาธิบดี (Impeachment) อาจถูก Congress 

ขัดขวางเพราะขณะนี้พรรครีพับลิกันจะครองเสียงขางมากในสภาทั้งสอง การเลือกต้ังในป ค.ศ. 

2018 คงจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงพรรคเสียงขางมากในสภา 

  

 

 

ขาวดวนมาก สงไปยังผูรับ เมื่อเวลา 02.56 น. ของวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 

เม่ือเวลา 14.40 น. ตามเวลาในกรุงลอนดอน วันที่ 22 มีนาคม 2560 เกิดเหตุรายที่รัฐสภาสหราช

อาณาจักรขณะท่ี House of Commons กําลังมีการอภิปรายโดยนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยอยูใน
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ที่ประชุมดวย โดยมีรถประเภท SUV ว่ิงมาบนสะพานเวสตมินสเตอรทับคนเดินบนทางบาดเจ็บ

หลายคน (รมว มท ฝร่ังเศสใหขอมูลตอมาวา เด็กนักเรียนฝร่ังเศสอยูในกลุมนี้ดวย) เขาใจวาคนขับ

ไดกระโดดออกจากรถและว่ิงไปที่ทางเขาสภา และใชมีดจวงเจาหนาที่ตํารวจที่รักษาการณ

บาดเจ็บสาหัส ตํารวจคนอ่ืนไดยิงคนราย (จนถึงเวลา 18.30 น. ตามเวลาลอนดอน ทางการยังมิได

เปดเผยอาการของคนราย) เม่ือ 18.50 น. ผูสื่อขาว CNN ประจํากรุงลอนดอนรายงานวา คนราย

เสียชีวิตแลว สวนผูหญิงที่บาดเจ็บจากถูกรถชนตกไปในแมน้ําเธมสและหญิงที่บาดเจบ็จากถูกรถ

คนรายทับไดเสียชีวิตจากพิษบาดแผล รวมผูเสียชีวิต 3 ราย (รายงานตอมาในเชาวันรุงขึ้น ที ่23

มีนาคม มีผูเสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 40 คน จากฝร่ังเศส เกาหลีใต  สเปน จนี กรีซ โปแลนด 

สหรัฐ และคนอ่ืนอีก สวน ผูหญิงที่ตกลงไปในแมน้าํเธมสไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่และ

ไมถึงกับเสียชีวิต)  

 

ในชั้นแรก ทางการ สอ. กลาวถึงสถานการณวา Firearm Incident และอีกไมนานตอมาได

เปลี่ยนเปน Terror Incident  จนกวาสถานการณจะกระจางขึน้ แตสถานะนี้คงอยูตอมาอีกไมตํ่า

กวา 5 ชั่วโมง สวนสภาอยูในสถานะ Lockdown โดยไดมีการปกปอง นรม ออกไปในที่ซึ่งไม

เปดเผย แตไดไปโดยรถ Jaguar ประจําตําแหนง สวนนักทองเทีย่วที่ขึ้นไปใน London Eye ตอง

คางอยูบนนัน้หลายชั่วโมงจนเจาหนาที่ม่ันใจวา สถานการณปลอดภัยพอ เพราะกอนหนานั้น 

เจาหนาที่ในชุดขาวปองกันภัย 2 คนไดเขาไปใกลรถคันที่ชนราวเหล็ก เพื่อตรวจวามีวัตถุระเบิดหรือ

อาวุธราย เชนเชื้อชีวภาพติดอยูหรือเปลาและเก็บหลักฐาน  อีกดานหนึ่ง นรม ไดเรียกประชุม

คณะกรรมการ COBRA ในสถานการณฉุกเฉิน  

ในเวลาใกลเคียงกับการรายงานการเสียชีวิตของคนราย ทางการไดระบุชัดวา เหตุทีเ่กิดขึ้นเปนการ

กอการราย และหนวยงานตอตานการกอการรายกับ MI 5 หนวยขาวกรองภายใน ไดสอบสวนตอ 



36 
 

โดยเจาหนาที่ขาวกรองคนหน่ึงกลาววา มีคําเตือนมากอนแลว โดยไดสกดัแผนไปประมาณกวา 10 

คร้ัง เหตุที่เกิดวันนี้ ตรงกับเหตุกอการรายคร้ังใหญที่สนามบินกรุงบรัสเซลสและสถานีรถใตดินเม่ือ

วันที่ 22 มีนาคม ปที่แลว ซึ่งในตอนเชา กษัตริยและพระราชินีเบลเยี่ยมไดเสด็จไปรวมพิธีไวอาลัยที่

ทาอากาศยาน Zaventem สวนการใชรถเปนอาวุธ นั้น เขาใจวาเปนไปตามคําแนะนําของนายอัด

นานี่ (รองหัวหนาไอซิส) ซึ่งถูกสหรัฐสังหารดวยโดรนเม่ือปที่แลว และมีเหตุเกิดขึ้นที ่Nice และ

ตลาดคริสตมาสในกรุงเบอรลิน โดย Lone wolf ที่ฝกใฝในไอซิส แตเหตุการณกอการรายที่กรุง

ลอนดอนในวันนี้ ยังไมมีกลุมกอการรายใดอางความเชื่อมโยงในขณะท่ีทํารายงานน้ี 

ในชวงเชาของวันนี้ (22 มีนาคม)  นายเร็กซ ทลิเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐ ไดกลาวเปดการประชุม Anti Isil Coalition ที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีผูแทนพันธมิตร 68 ประเทศ

เขารวม โดยไดกลาวถึงการยึดดินแดนในอิรักและซีเรียคืนไดเปนจํานวนมาก โดยตลอดปกวาที่

ผานมา ไอซสิไมสามารถยึดพื้นที่ไดอีกเลย แตอิทธิพล (ทางความคิด) ของไอซิสยังแผไปไดใน 

Pacific Rim South Asia Central Asia และที่อ่ืน ๆ อีก รวมทั้งในแอฟริกาตะวันตก เชน Boko 

Haram ซึ่งสหรัฐและประเทศรวมพันธมิตรควรชวยกันรวมมือกับ Law Enforcement  authorities 

เชนทีส่หรัฐไดรวมมือกันอยูแลวกับ UAE และ มาเลเซีย ทีส่ําคัญไดแกการตอตาน Warped 

interpretation of Islam อันเปนอุดมการณของเหลาราย รวมกับบริษัท Hi Tech ในทาง On line 

และสิ่งที่เร็กซ เรียกวา Digital Caliphate ทางภูมิภาค วันนี้เชนกัน กองกําลังสหรัฐไดเร่ิมการโจมตี

ที่ม่ันของไอซสิที่ Raqqa ในซีเรีย ซึ่งคําแถลงทั้งหมดของทิลเลอรสันมิไดแสดงใหเห็นวา 

ยุทธศาสตรของรัฐบาลใหมของสหรัฐตางจากของโอบามาแตอยางใด 

ขาวตอมาในวันที่ 23 มีนาคม 

หลังจากที่สงขาวเม่ือคืนนี้ไปประมาณ 1 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ไดกลาวคําปราศรัย

จากทําเนียบ หมายเลข 10 ถนนดาวนนิ่ง ถึงเหตุการณรายที่เกิดขึ้นในศูนยกลางของแมแบบ
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ประชาธิปไตย นาเศราใจที่คนหลายชาติตองเสียชวิีตและไดรับบาดเจ็บ เจาหนาที่ตํารวจไดปกปอง

รัฐสภาไว โดยเสียชีวิตไปหนึ่งนาย ไมมีใครมาลุกล้ําสถาบันประชาธิปไตยและความรักในเสรีภาพ 

อันเปนคานยิมสําคัญได คนรายปฏิบติัการรายคนเดียว เปนผูมีอัตลักษณที่สํานักขาวกรอง  MI 5 

ในภารกิจภายในทราบ และเจาหนาทีไ่ดไปตรวจคนสถานที่ตาง ๆ 6 แหงและจับคนได 8 คน โดยที่

ทกุคนไมยินยอมใหใครมาเปลี่ยนวิถชีวิีตได   รัฐสภาจะมีการประชุมโดยปกติในวันรุงขึ้น 

เม่ือเวลา 10.30 น. House of Commons มีการประชุมตามปกติ เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีได

กลาวคําปราศรัยในที่ประชุมและมีการถายทอดสดไปทั่วโลก ย้ําถึงเหตุกอการรายที่เกิดขึ้น ซึ่ง

เจาหนาที่สามารถรับมือได –“We are not afraid of terrorism…We will not be cowed”  

“Millions across our country are going about their way of life” การเดินทางโดยยานพาหนะ

ทุกอยางเปนไปโดยปกติ รวมทั้งการเดินทางมายังกรุงลอนดอนอันเปนที่รักและไววางใจของคน

จํานวนนับลาน เพราะไมมีใครมาเปลี่ยนความเปนเสรีและสถาบันประขาธปิไคยได ฝายความ

ม่ันคงไดดําเนินการสืบสวนและสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพท้ังในกรุงลอนดอนและเมืองเบอรม่ิง

แฮม จับกุมผูตองสงสัยได 8 ราย สวนผูกอเหตุรายทําคนเดียวตามขอมูลในชั้นนัน้ เปนผูเกิดใน

อังกฤษ (British born) ซึ่ง MI 5 เคยสอบปากคํามากอนแลว เปนคนนอกขอบของผูกอเหตุราย 

(Peripheral) หรือเปน “terrorist inspired”  เชนเดียวกับคําปราศรัยเม่ือคืน  ระดับภัยคุกคาม 

(Threat level) ที่กําหนดมานานแลวที่ Severe ยังคงไวตามเดิม (สูงสุดไดแก Imminent ยังไมตอง

ใช เธรีสซา เมย เม่ือยังเปน Home Secretary เคยชี้แจงวาการเปลี่ยนระดับภัยคุกคามเปนหนาที่

ของฝายประจําดานความม่ันคง มิใชฝายการเมือง ซึ่งขาพเจาเคยกลาวถึงในรายงานเม่ือปที่แลว

คราวเกิดเหตุในยุโรป) 

เม่ือเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย สํานักขาว Amag ของไอซิสออกขาววา ผูกอ

เหตุรายในกรุงลอนดอนเปน Soldier of the Caliphate  การใหชื่อเชนนี้มักเปนในกรณีที่เหตุเกิดใน

ตางแดน สวนใหญเปนการกระทําแบบ Lone wolf หรือ Lone wolves อันมักจะมิใชการกระทํา
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ตามแผนจากสวนกลาง เวนแตเหตุกอการรายที่กรุงจาการตาเม่ือวันที่ 14 มกราคม 2559 ซึ่ง

เลียนแบบการกอการรายที่กรุงปารีส โดยปฏิบัติการตามคําสั่งของนายบาหรุน เนม ซึ่งขณะนั้นอยู

ในซีเรีย พักใหญหลังเกิดเหตุและผูกอการราย 3 คนถูกเจาหนาที่สังหารไดหมด ไอซิสเรียกกลุมนี้วา 

“soldiers of the Caliphate เพื่อตอสู citizens of the  Crusader coalition against the group” 

(ตามรายงานจากอีกแหลงหนึ่ง ปฏิบติัการกลางกรุงจาการตาคร้ังนั้น วางแผนไมดีพอและลมเหลว 

แตบาหรุน เนมกลับเปนคนหน่ึงซึ่งไดรับมอบหมายใหรับหนาที่กํากับปฏิบติัการในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต) 

ในเวลาใกลเคียงกับการอางความรับรูถึงเหตุการณของไอซิส เจาหนาที่สหราชอาณาจักรก็ได

เปดเผยวาคนรายที่กอเหตุเม่ือวันที่ 22 มีนาคม ชื่อ Khalid Masood อายุ 52 ป แตใชชือ่ตาง ๆ อีก

หลายชื่อ เกิดที่เมือง Kent และไดชื่อวา Adrian Russell Ayao หลายปตอมา ไดเปลีย่นไปนับถือ

ศาสนาอิสลาม เคยถูกคุมขังจากคดีอาญา 3 คร้ัง ดวยขอหาเชนทํารายรางกาย  (causing bodily 

harm) รวมทั้งการใชมีดแทงหนาคนเม่ือป 2003 อันเปนคร้ังสดุทายที่ตองโทษ MI 5 ไดเคย

สอบปากคํา แตมิไดอยูในกลุมอันหนวยขาวกรองตองติดตามความเคลื่อนไหว เพราะไมเคยมี

หลักฐานวาอยูกับกลุมกอการรายใด สําหรับรถ SUV สีเทาที่ใชกอเหตุ นั้น เชามาจากรานใหเชาใน

เมือง Birmingham อันเปนเมืองที่เจาหนาที่จับผูตองสงสัยไปรวม 11 คน คนหนึ่งประกันตัวได ที่

เหลือถูกคุมตัวภายใตกฎหมายวาดวยการกอการราย (Terrorism Act) ซึ่งสามารถคุมตัวไวไดถึง 

14 วัน สวนของสวนตัวของผูกอการรายและผูที่ถกูจับไป นัน้ เจาหนาที่ไดยึดไปตรวจสอบ รวมทั้ง

แหล็บท็อป เพื่อคนหาขอมูล โดยเฉพาะการที่ Masood เปลี่ยนเปนคนหัวรุนแรง ซึ่งรองผบ สก็อต

แลนดยารดไดขอใหทุกคนที่มีขอมูลเกี่ยวกับคนนี ้แจงใหทางการทราบ เพื่อประกอบการสอบสวน

ตอไป สวนผูตองสงสัยทีย่ังคุมขังอยูคงจะมีบทบาทบางอยาง เพราะจากรายงานของผูสื่อขาว แต

ละกลุมกําลงัจะกอเหตุรายตอไป ดังที่กลาวถึงกอนหนานี้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดเปดเผยวา 

ทางการไดสกัดแผนการกอการรายไปแลว 13 แผนดวยกัน 
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 การสืบสวนและสอบสวนผูที่ถูกจับกมุไป กับขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับมาแจงวา นาย Masood 

ไดเคยเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษทีซ่าอุดิ อารเบีย 3 คร้ังดวยกัน แตยังยืนยันไมไดชดัเจนวา เขา

ไดรับการทําใหเปนคนหัวรุนแรง หรือ Radicalisation ที่ใดและเม่ือใด แตยังไมปรากฏหลักฐานถึง

ความเชื่อมโยงโดยตรงกับไอซิสหรืออัลไคดา  ตามลักษณะจําเพาะ อายุ 52 ปตามธรรมดาไมสูจะ

อยูในขายนักปฏิบัติการของกลุมใด  สําหรับจํานวนผูเสียขีวิต นั้น ชายวัย 75 ปที่ไดรับบาดเจ็บจาก

รถชนหรือทบั ไดทนพษิบาดแผลไมไดและถึงแกชีวิตในโรงพยาบาล 

  เหตุกอการรายในเบลเย่ียมในวันที่เกิดเหตุในอังกฤษ มีกรณีที่คนขับรถซึ่งมีอาวุธไมนอยได 

เรงความเร็วไปทางเมืองแอนทเวอรพดวยความต้ังใจจะกอเหตุ แตทางเจาหนาที่ไดสกัดจับไดกอน 

 

 25 มีนาคม ค.ศ. 2017 เปนวันครบรอบ 60 ป ของการลงนามในสนธิสัญญากรุงโรม กอต้ัง

ประชาคมเพ่ือความรวมมือสวนภูมิภาคของประเทศในทวีปยโุรปตะวันตก ซื่งตอมาไดปรับตัวเปน

ประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป (European Economic Community) โดยต้ังแตเร่ิมแรกสมาชิก

ประเทศทั้ง 6 กําหนดเจตนารมณที่จะใหการรวมกลุมดังกลาวกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนจน

เปน “สหภาพยิ่งๆขึ้นเปนลําดับ” (Ever closer union) 

            ในชัน้แรก สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในภาคพ้ืนยุโรปมิไดเขารวมในการ

รวมกลุม ดวยเหตุผลเพราะสหราชอาณาจักรยังมีความผูกพันกับดินแดนและอาณานคิมในอดีต

และความรูสกึของชาวอังกฤษไมนอยตองการคงความเปนใหญอยูตางหากตามความยึดติดกับ

มโนคติ “Splendid isolation” ด้ังเดิม และเม่ือตัดสนิใจจะเขารวมกับประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป

ประธานาธิบดี Charles de Gaulle ซึง่ไมไวใจอังกฤษเปนทุนอยูแลวและเกรงวาสหราชอาณาจักร

จะเปดทางใหสหรัฐอเมริกาเขามามีอิทธิพลเหนือกลุมจึงไดยบัยั้งมิใหเขาเปนสมาชิกถึงสองวาระ

จน De Gaulle พนไปแลว สหราชอาณาจักรจึงไดเขารวมประชาคมฯ ในป ค.ศ.1973 และประเทศ
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อ่ืนๆ ก็เขามาเปนสมาชิกดวย    หลังจากนั้นไมนานประเทศสมาชิกก็ไดเจรจาจัดทํา

สนธสิัญญา Maastricht แปรสภาพกลุมภูมิภาคเดิมเปนสหภาพยุโรป (European Union) อันมี

สถานะคลายกับเปนรัฐบาลเดียว อันมีองคประกอบเสมือนหน่ึงรัฐ คือมีความเปนหนึ่งเดียวใน

ความสัมพันธกับประเทศภายนอก สมตามความใฝฝนของผูนําทางความคิดที่จะใหความเปน

เอกภาพนี้ประกันความเจริญรุงเรืองกาวหนาทางเศรษฐกิจ การเงินและการคา และทีส่ําคัญ ไดแก

การนํามาซึ่งยุคใหมแหงความสงบสนัติสุขแทนความขัดแยงกันจนตองเกิดสงครามระหวางกันเชน

ในประวัติศาสตรยุโรปกอนหนานัน้ 

            การฉลองครบรอบ 60 ป ของสนธสิัญญากรุงโรมเปนจังหวะอันไมนาปลื้มปติเต็มที่ เพราะ

ในวันที่ 29 มีนาคม ศกนี้ สหราชอาณาจักรก็จะออกจากสมาชิกภาพ หรือ Brexit ตามผลของการ

ลงประชามติในสหราชอาณาจักรเม่ือวันที ่ 23 มิถุนายน  ค.ศ. 2016  โดยกระบวนการถอนตัวตาม

ขอบทที ่50  ของสนธสิัญญาลิสบอนจะมีสภาพบงัคับเปนทางการ  อันจะเปนจุดเร่ิมของการเจรจา

เงื่อนไขการออก ฉะนั้น สมาชิกประเทศ EU ที่รวมในการรําลึกถึงวันครบรอบ  60  ป ของการลง

นามในสนธสิัญญากรุงโรมในวันที่ 25 มีนาคม ศกนี้  จงึมี  27 ประเทศ 

            วันที ่25 มีนาคม มิใชเปนเฉพาะการเฉลิมฉลองแตอยางเดียว เพราะ 3 วันกอนหนานัน้ได

เกิดเหตุกอการรายในใจกลางมหานครลอนดอน ณ บริเวณหนารัฐสภาสหราชอาณาจักร โดยชาย

วัย 52 ป ซึ่งเกิดในอังกฤษ ที่เมือง Kent  ไดใชรถยนตเปนอาวุธว่ิงทับและชนคนจากหลายประเทศ 

บาดเจ็บถึง 40 คนบนสะพานเวสตมินสเตอร และใชมีดจวงแทงตํารวจที่รักษาการณอยูที่ทางเขา

สภาHouse of Commons เสียชีวิตหนึ่งนาย โดยตัวเองถูกยิงเสียชีวิตตอมา เหตุการณกอการราย

ที่เกิดขึ้นอันดูจะเปนวิธีการในระยะหลัง ๆ มานี้ ทีก่อเหตุแบบ  “low tech, high impact”   ในวันที่

ครบหนึ่งปของการกอการรายแบบรุนแรงดวยระเบิดพลีชีพในกลางกรุงบรัสเซลส  ซึง่ทาํความ

เสียหายอยางหนัก และมีการทําพิธีไวอาลัย ณ ที่เกิดเหตุในชวงเชา ไมกี่ชั่วโมงกอนการกอการราย

โดยชายสูงวัยในกรุงลอนดอน  (รายละเอียดมีอยูในรายงานเดียวกันกอนหนานี้) 



41 
 

            ในวันที ่25 มีนาคม ผูคนนานาชาติไดเดินขบวนอยางสงบเรียกรองตางๆ นาๆ ทั้งที่กรุงโรม 

กรุงลอนดอน กรุงปารีส และกรุงบรัสเซลส จํานวนไมนอยสนับสนุนสหภาพยุโรปและไมตองการ

ใหสหราชอาณาจักรทําตาม  Brexit  โดยเรียกรองใหมีการลงประชามติวา

จะ Remain หรือ Leave สหภาพยุโรปอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งสายเกินไปแลว เนื่องดวยสหราชอาณาจักร

จะเปดการเจรจาในการแยกออกจาก EU ในวันที่ 29 มีนาคมศกนี้ โดยเม่ือวันที่ 27 มีนาคม

นายกรัฐมนตรี Theresa May ไดเดินทางไปเมือง Glasgow เพื่อยํ้าอีกคร้ังหนึ่งทีจ่ะ

ให Scotland  อยูรวมกับสหราชอาณาจักรตอไป  โดยไดหารือกับ Nicola Sturgeon  มุข

มนตรี Scotland ใหเปลีย่นใจจากการที่จะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร เพราะเหน็วาหากทั้ง

สหภาพแหงสหราชอาณาจักรคงอยูตอไปจะชวยใหฐานะในการเจรจากับสหภาพยุโรปเขมแข็งขึ้น 

ซึ่งเขาใจวา สเตอรเจี้ยนไมยอมรับแนวคิดของเธรีสซา เมย 

            อันที่จริง หากทกุฝายใน EU จะรวมพลังกันทําให EU-minus one ในฐานะมหาอํานาจทั้ง

ทางการทหารและทางเศรษฐกิจเขมแข็งย่ิงขึ้น ภายใตระเบียบของโลกใหม (New World 

Order) ได  ก็จะไมสรางความเสียหายใหกับโลกมากขึ้นกวาในปจจุบนันี้  แตนี่เปนไดแตเพียง

ความหวัง เนื่องดวยโลกในปนี้ตองสบัสนและยุงยากตลอดจนความไมแนนอนจากการที่

นาย Donald Trump เขามาดํารงตําแหนงผูนําของอเมริกา ที่ขาดความรู ความเขาใจ และวุฒิ

ภาวะของความเปนผูนําโลก และเลือกทางเดินของนโยบายที่จะคํ้าจุนเสถียรภาพและความม่ันคง

ของโลก แทนการถอยหลังเขาคลอง  อันรังแตจะทําใหอภิมหาอํานาจเดียวตกตํ่าลง เนื่องดวย

นโยบาย America First ที่หากไมปรับเปลี่ยน ก็จะกลายเปน  America Only แมนายโดนัลด 

ทรัมปจะประกาศตอหนานางแองเกลา แมรเค่ิลและผูสื่อขาวในการใหสัมภาษณรวมเม่ือวันศุกรที่ 

17 มีนาคมที่ทําเนียบขาวซ้ําสองวา “I am not an isolationist” ซึ่งคงจะเปนการใหความม่ันใจกับ

นายกรัฐมนตรีเยอรมันผูมาเยือน ดวยความเปนหวง แตนายกรัฐมนตรีแมรเค่ิลมิไดแสดงทาทีวา

เชื่อตามคําพูดของนายทรัมป 
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 ในวันที่ 29 มีนาคม 2017 อันเปนวันที่สหราชอาณาจักรจะแจงการออกจากสมาชิกภาพ

ของสหภาพยุโรป นาง Theresa May นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ไดลงนามในหนังสือ

ทางการแตรุงเชา เพื่อใหเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรสหราชอาณาจักรประจําสหภาพยุโรปนําไป

มอบแกนายโดนัลด ทสุก ประธานคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป อันเปนการ Trigger ขอบทที่ 50 

ของสนธสิัญญาลิสบอน เพื่อเร่ิมการเจรจาเงื่อนไขตาง ๆ ของการที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัว

จากสหภาพยุโรป และหลังจากนัน้ เมยไดโทรศัพทหารือในประเด็นตาง ๆ อันสําคัญกับนางแอง

เกลา แมรเต่ิล นายกรัฐมนตรีแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน นาย Donald Tusk ประธานคณะ

มนตรีสหภาพฯ กับผูนําคนสําคัญของยุโรปอีกจํานวนหนึ่ง จนเม่ือถึงเวลา 12.30 น. เธรีสซา เมย 

ไดกลาวคําปราศรัยถึงการแจงการดําเนินการตามขอบทที่ 50 อันไมเปดโอกาสใหเปลีย่นกลับเปน

อยางอ่ืนได  

 สาระสําคัญในคําปราศรัยคร้ังนี้มีหลายประการ เทาที่พอโนตไดมีดังนี้ 

 “This is an historic moment from which there can be no turning back.” 

 บริเตนจะตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ดวยตนเอง จัดทํากฎหมายของบริเตนเอง “and take 

control of the things that matter most to us – we are going to take this opportunity to 

build a stronger, fairer Britain, a country that our children and grandchildren are proud to 

call home.” 

 ปจจุบันนี้ มีความเคลื่อนไหวในหลายแหงที่เลือกแนวทางปองกันทางการคา 

(Protectionism)—หมายถึงโดยเฉพาะอยางย่ิงสหรัฐ ภายใตนายทรัมป—สหราชอาณาจักรกับ

สหภาพยุโรปจะยืนหยัดขางเคียงกันในการสงเสริมการคาเสรี (เม่ือไมกี่วันมานี้ นางแองเกลา แมร

เค่ิลแหงเยอรมนีกับนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดแถลงในทํานองเดียวกัน  สวน

สาธารณรัฐประชาชนจนี ก็ไดประกาศจุดยืนเชนเดียวกัน โดยสงเสริมโลกาภิวัฒนดวย) 
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 ขณะนี้ โลกตองการคานิยมแหง Liberal Democracy ที่ดํารงอยูในยุโรปย่ิงกวาคร้ังใด อัน

เปนคานิยมที่สหราชอาณาจักรรวมยึดถือดวย 

 สหราชอาณาจักรจะยึดม่ันในความเปนหุนสวน (Partner) กับยุโรปตลอดไป  

 การออกจากสหภาพยุโรปมิไดหมายถึงการออกจากยุโรป  “เรายังจะรวมมือกับยุโรปในดาน

ตาง ๆ เชนความม่ันคง และการปองกนัภัยจากภายนอก โดยจะรวมกับพันธมิตรในยุโรปในการ

เผชิญกับภัยจากความสุดโตง (Extremism) และความคุกคามของการกอการราย” 

 “เราจะเจรจากับยุโรปฉนัสหราชอาณาจักรแตหนึ่งเดียว” 

 “เราจะควบคุมชายแดนของเราเอง แตเราจะดึงดูดคนทั้งหลายที่เปน “the best and 

brightest” โดย UK ในฐานะที่เปนประเทศยุโรปแหงหนึ่ง จะยังคงเปนศูนยกลางเย่ียมทีสุ่ดของ

วิทยาศาสตรและเท็คโนโลยี 

 “ในฐานะที่เปนประเทศยุโรปแหงหนึง่ เรารวมกับประเทศยุโรปท้ังหลายในการยึดถือ

คานิยมรวมกัน” 

 “เราจะไมใชสมาชิกของตลาดเดียว”. . .เราจะมี “a bold trade agreement  with the EU” 

 เราจะดูแลคนชาติของ EU ที่อยูในสหราชอาณาจักร และจะติดตามดูใหสหภาพยุโรปดูแล

คน UK ที่อยูใน EU เชนกนั ในคํากลาวตอสภา She “promised to ‘represent every person in 

the whole United Kingdom’ during the negotiations—including EU nationals, whose 

status after Brexit has yet to be settled.’” 

 กระบวนการออกจากสหภาพยุโรปจะเปนไปอยางราบร่ืนและเปนระเบียบเรียบรอย 

(Smooth and orderly exit) 
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 นอกจาก managed immigration แลว จะมีขอตกลงพิเศษในดาน Financial services. 

การคา ความม่ันคง การทหาร สิ่งแวดลอม  ฯลฯ 

 คําปราศรัยคร้ังนี้ย้ําหลายคร้ังถึงเอกภาพของสหราชอาณาจักร ในกระบวนการของการ

เจรจา แตความม่ันใจดังกลาวมิไดมีการสนองรับจากสก็อตแลนด นโิคลา สเตอรเจีย้น มุขมนตรี

แหงสก็อตแลนดแถลงวา อังกฤษไดพลาดตกจากหนาผา ลงไปในที่ซึ่งไมทราบวาเปนอะไร และวา

ไอรแลนดเหนือก็ตกที่นั่งลําบาก Alex Salmond อดีตมุขมนตรีสก็อตแลนดรูสึกวา เธรีสซา เมย 

มิไดใหความเอาใจใสในสเตอรเจี้ยนเทาที่ควร โดยที่สก็อตแลนดเปนชาติหนึ่งมานับรอยป แตเมย

กลับทํายังกบัวา สก็อตแลนดเปนเพียงเขตเลือกต้ัง และไมเคารพในสิทธิในการกําหนดเจตจํานง

ของสก็อตแลนดแมแตนอย Alistaire Campbell อดีตผูชวยของโทน่ี แบลร ซึ่งเรียกรองมาตลอดมิ

ใหยอมรับ Brexit มองอนาคตของสหราชอาณาจักรอยางมืดมน และใชคําวาเมย ซึ่งมิไดอยูในฝาย 

Brexit ไมควรไปรับแนวซึง่รังจะนําไปสูความพินาศ 

 ขอที่ทุกคนพึงสังวรไดแก เนื้อหาในหนงัสือที่เธรีสซา เมยมีไปถงึนายโดนัลด ทุสกและคํา

ปราศรัยตอ House of Commons นัน้ เปนความคาดหวังของรัฐบาลสหราชอาณาจักรแตฝาย

เดียวที่อยากจะใหมีการเจรจากัน โดยที่ฝาย EU ยังมิไดเปดเผยกําหนดการกอนหลังของเร่ืองที่จะ

นํามาเจรจา กลาวอีกนัยหนึ่ง ในขณะนี้ ยังไมมีใครทํานายไดวา ผลของการเจรจาในสองปขางหนา

จะเปนเชนไร ผูสังเกตการณบางคนคาดวา การเจรจาที่จะมีขึน้คงจะ “messy” และยุงยากมาก 

เพราะหากสหราชอาณาจักรสามารถไดความตกลงในการออกที่ดีมาก อีกหลายประเทศสมาชิกก็

คงจะพากันออก  

 ในหนังสือของเธรีสซา เมย ตามขอบทที่ 50 ของสนธสิัญญาลิสบอน เมยใชคําวา ความ

ลมเหลวของการทําขอตกลงทางการคาภายในกําหนด 2 ป จะ “weaken” ความรวมมือกันในการ

ตอสูกับอาชญากรรมและการกอการราย  ฝาย EU และผูไมเห็นดวยกับ Brexit เห็นวา UK  ขมขู 
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EU ดวยการใชความตกลงทางการคามาตอรองกับการที่ UK ซึ่งทรงพลังทางการทหารที่สุดใน

ยุโรป จะใหความรวมมือในการปราบปรามอาชญากรรมกับการกอการราย  ผูสังเกตการณคนหนึ่ง

ต้ังแงวา หนงัสือทางการของเมยยาว 6 หนา กลาวถึงคําวา “Security”  ถึง 11 คร้ัง สวนนาย Guy 

Verhofstadt หัวหนาในการเจรจาจากรัฐสภายุโรป แถลงวา เขาไมยอมรับความพยายามใด ๆ ที่จะ

ใชการคามาเปนขอตอรองกับประเด็นความม่ันคง โดยเสริมวา “I think the security of our 

citizens is far too important to start a trade off from one for the other.” แต Amber Rudd 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ กลาววา UK อาจยุติ Intelligence Sharing กับ 

Europol อันเปนสํานักงานตํารวจของสหภาพยุโรปซึ่งมีภารกิจในการตอตานปฏิบัติการขาวกรอง 

เชน Hacking หากทําขอตกลงกันไมได แตนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ใหสมัภาษณตอ BBC One 

ในประเด็นความม่ันคงวา เธอ would like to be able to maintain the degree of co-operation 

on these matters that we have currently.” ในขณะที่ทําเนยีบนายกรัฐมนตรียืนกรานวา คํา

กลาวของเธอมิไดมีเจตนาจะใหเปนคําขูแกผูเจรจาของ EU และเสริมวา “It was a simple fact the 

existing arrangements would lapse if Britain left the EU without a deal.” 

 นายโดนัลด ทุสก ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป ไดชูหนงัสอืของเมยตอที่ประชุม

สื่อมวลชนทีก่รุงบรัสเซลส และวา “We already miss you.” เขากลาวสัน้ ๆ วา It was not a 

happy day for him or for the EU และสัญญาวาจะเร่ิมเตรียมการเพ่ือ “The UK’s ‘orderly with- 

drawal.”  จดุมุงหมายของการเจรจาไดแก “damage limitation” และ “minimize costs” สําหรับ

ประชาชนชาว EU ภาคธรุกิจทั้งหลายและรัฐสมาชกิ 

 ตามรายงานทาง บีบีซ ีออนไลน นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิลไมยอมรับขอเสนอของ

เมยที่จะใหมีการเจรจาเง่ือนไขการออกควบคูไปกบัการเจรจาความตกลงทางการคา แมรเค่ิลกลาว

วา  “The negotiations must first clarify how we will disentangle our interlinked 

relationship. . .and only when this question is dealt with, can we, hopefully soon after, 
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begin talking about our furture relationship.” นอกจากนั้น ยงัมีประเด็นเงินคางจายที ่UK 

จะตองจายให EU จํานวนหนึ่ง เมยต้ังใจจะจายใหเทาที ่fair แต EU ตองการ 50 พันลานปอนด 

 คํากลาวของแมรเค่ิลตองคํานึงถึงบริบททางการเมืองดวย เพราะเธอจะตองแขงขันในการ

เลือกต้ังทั่วไปในเดือนกันยายน ศกนี้ เพื่อจะไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกเปนวาระท่ีสี่ จึงจําเปน

ที่จะตองแสดงใหเห็นวา เธอมิไดออนขอใหบริเตน แมการเลือกต้ังทองถิ่นเม่ือเร็ว ๆ นี้จะปรากฏผล

วา เธอไดคะแนนนํานาพอใจ แตตามโพลลาสุด พรรค SDP มีคะแนนใกลเคียงพรรคซีดียูก็ตาม แต

แมรเค่ิลก็ไดแนะใหผูแทน EU แสดงความเคารพกับคูเจรจาเชนเดิม เพราะเธอยอมรับวา นา

เสียดายทีจ่ะเสียเพื่อนที่เขมแข็งเชนบริเตนไปจากสมาชิกภาพก็ตาม 

 ตามขาวลาสุด รัฐบาลบริเตนจะนําเสนอ The great repeal bill อันจะจัดทํากฎหมายทุก

ฉบับดวยการเลียนแบบกฎหมายของสหภาพยุโรปใหเปนกฎหมายของสหราชอาณาจักร เพื่อยืน

กรานอํานาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติของบริเตน ไมแนวา EU จะยอมตามหรือไม เพราะรัฐสภา

ยุโรปยังยืนยนัใหสหราชอาณาจักรปฏิบัติตามกฏหมายของ EU ตอไปจนกวาจะเสร็จสิ้น

กระบวนการออกจากสหภาพยุโรป 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับขอสังเกตดานการประชาสัมพันธ 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

 

คําช้ีแจง 

 รายงานและวิเคราะหฉบับนี้ จะเริ่มดวยรายงานขาวดวนมาก 2 ฉบับเก่ียวกับการ
เลือกต้ังครั้งสําคัญในฝรั่งเศสที่สงมาในคืนวันอาทิตยและวันจันทร (ที่ 7 และ 8 
พฤษภาคม) ซึ่งทุกทานไดรับแลว และหลายทานไดตอบยืนยันทางอีเมลไปยังขาพเจาแลว
ดวย ซึ่งขอขอบคุณอยางมากที่เขาใจความประสงคของผูจัดทํา สวนขาวดวนมากอาจมี
เพิ่มเติมตอไป เพราะระยะนี้มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นบอยครั้ง แตขอซอมความเขาใจวา 
รายงานขาวดวนมากทุกฉบับจะไดรับการแกไขเพิ่มเติมและขยายความ (Update) เมื่อ
ประมวลทั้งฉบับประจําเดือน รวมทั้งแกคําผิดดวย เพราะสวนใหญพิมพตอนดึกมากโดย
ไมมีราง จึงขอขอบคุณที่ปรึกษาฐานิดา ณ กรุงวอชิงตันที่ชวยแกช่ือของอดีตผูอํานวยการ
เอฟบีไอทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยกอนสงตอไปยัง สอท และสกญ กับขาราชการ
ทั้งในสหรัฐและแคนาดา และขอขอบคุณขาราชการกรมยุโรปและกรมสารนิเทศซึ่งชวยสง



2 
 

รายงานตอดว)  อันยอมแสดงถึงขอบเขตการกระจายขาวนี้ไปยังผูรบัจํานวนมาก ทั้ง
ขาราชการประจํากระทรวง สถานทูตสถานกงสุล คผถ ขาราชการบํานาญและ
บุคคลภายนอกที่สนใจและรับปากที่จะไมนําไปเปดเผยกับคนอ่ืนกอนที่จะไดรับความเห็น
ชอบจากขาพเจา 

 รายงานฯ ฉบับนี้จะขยายความเก่ียวกับชัยชนะของเอ็มมานูเอล มาคองเพิ่มเติม 
เพราะที่นําเสนอมากอนหนากลาวถึงอยางกวาง ๆ และทําไประหวางที่ตองรับฟงขาว
สําคัญอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟง (Hearing) ในคณะอนุกรรมาธิการยุติธรรมของ
วุฒิสภาสหรัฐ เก่ียวกับพฤติกรรมของ อดีตพลโท Michael Flynn ซึ่งเคยทําหนาที่ที่ปรึกษา
ดานความมั่นคงแหงชาติของนายโดนัลด ทรัมป ระหวางการหาเสียงเลือกต้ังและไดรับ
การแตงต้ังเปนที่ปรึกษาดานเดียวกันประจําทําเนียบขาว ทั้ง ๆ ที่ประธานาธิบดีบารัค โอ
บามา ไดเตือนนายทรัมปเพียง 2 วันหลังจากปรากฏผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อตน
เดือนพฤศจิกายน 2016   วาเปนบุคคลที่ไมควรใหเขารับตําแหนงดานความมั่นคง เพราะ
มีความพัวพันกับรัสเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งวลาดิเมียร ปูติน และทบวงการสืนสวนแหง
สหรัฐ (FBI) ไดแจงพฤติกรรมใหทําเนียบขาวทราบแลววา Flynn อาจตกเปนเปาของการ
แบล็กเมลจากรัสเซีย แตประธานาธิบดีทรัมปก็ยังแตงต้ังใหรับตําแหนงอยูดี อันมีนัยยะ
ถึงเบ้ืองหลังของนายโดนัลด ทรัมปเองวามีการสมรูรวมคิด (Collusion)หรือไมเพียงใดใน
กรณีที่ทราบกันแลววา รัสเซียใตการบงการของปูตินไดแทรกแซงการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐ อันเปนการกระทําหลากหลายกลวิธีและอุกอาจย่ิง ซึ่ง FBI ได
สืบสวนตอเนื่องมาจากเดือนกรกฎาคม ปที่แลว จนบัดนี้ยงไมแลวเสร็จ ขอเติมดวยวา 
Flynn เปนคนท่ียัดเยียดขอมูลเขาไปในสมองอันไมลํ้าลึกของทรัมปจนตืดปากการเรียก
ผูกอการรายวา Radical Islamic Terrorism เพราะในความคิดของเขาอิสลามมิใชศาสนา 
แตเปนลัทธินิยมทางการเมือง (Political Ideology) เสมือนมะเร็งรายซึ่งจะลามไปเรื่อย ๆ 
ยากแกการตอตานหรือเยียวยา 

  ขาวดวนที่ไดรับขณะนี้มี (ประมาณ 19.00 น. ตามเวลาในไทย) 
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 1. ผล Exit Poll ของการเลือกต้ังประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีแสดงวา นาย 
Moon Jae-In อายุ 60 เศษ จากครอบครัวที่ล้ีภัยมาจากเกาหลีเหนือ ไดคะแนนนําหนา
ผูสมัครอ่ืน ๆ มากพอสมควร   แนวคิดของเขาคอนไปทางเสรีนิยม  เพราะตางจากแนว
อนุรักษนิยมซึ่งครองอํานาจทางการเมืองตอเนื่องกันมาต้ังแตแรกเริ่ม (แตแนวคิดของ
อดีตประธานาธิบดี คิม แด จุงซึ่งมแีนวทางรอมชอมกับเกาหลีเหนือ จะจัดอยูในแนวทาง
การเมืองใด ไมทราบชัด) ทราบเพียงวา มูน เจ อิน ตองการจะหาทางพบปะพูดจากับ
เกาหลีเหนือเมื่อสถานการณแวดลอมเหมาะสม  แทนการใชนโยบายแข็งกราวและเห็นวา 
การตัดสินใจใหติดต้ังจรวดตอตานขีปนาวุธ Thaad ที่สหรัฐไดดําเนินการไปแลว ตาม
ขอตกลงกอนการเลือกต้ัง นั้น นาจะปลอยใหเปนการตัดสินใจของประธานาธิบดีคนใหม
แตโดยท่ีการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว ยังไมทราบวาเขาจะดําเนินการอยางใด เพราะ
เกาหลีใตกับสหรัฐมีความตกลงรวมปองกัน ซึ่งใชมาต้ังแตสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-
1953) 

 2. การฉลองชัยชนะในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในภาคพื้นยุโรป หรือ V.E. Day ทีก่รุง
มอสโก รัสเซียไดแสดงพลานุภาพทางทหารอยางยิ่งใหญ ตามท่ีไดตาดหมายในรายงาน
กอนหนานี้ ประธานาธิบดีปูตินไดกลาวคําปราศรัยประกาศเจตนารมณที่จะปราบปราม
การกอการรายสากลและตอตาน Extremism อันอาจจะดูแปลก เพราะในพฤติกรรม
แทรกแซงการเลือกต้ังในประเทศฝายตะวันตก รัสเซียสนับสนุนฝายขวาจัดซึ่งมีความโนม
เอียงไปในทาง Extremism ดังเห็นไดจากการที่เขาสนับสนุนมารีน เลอ เปน อันจะสังเกต
ไดจากสารของนายโดนัลด ทุสก ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปที่แสดงความยินดีในชัย
ชนะของเอ็มมานูเอล มาคอง วาเปนความพายแพของ Tyranny of Fake News 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤษภาคม 2560 ฉบับที่ 1 

รายงานขาวดวนมาก (สงเมื่อ 02.26 ของคืนวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560) 
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 การเลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบสุดทาย อันเปนการชิงตําแหนงระหวางเอ็มมานูเอล 

มาคอง สาย Centrist กับมารีน เลอ เปน หัวหนาพรรค National Front ฝายขวาจัด ซึง่ปดหีบ

ลงคะแนนเม่ือ 01.00 น. ตามเวลาในไทยคืนวันที ่7 พฤษภาคม ตาม Projection ของ BFMTV-

ELABE ปรากฏวา Emmanuel Macron เปนผูชนะโดยเด็ดขาดดวยคะแนนเสียงรอยละ 65.9 ตอ

เลอ เปน 34.1 นับเปนขาวดียิ่งของสหภาพยุโรปและผูนิยมลัทธิเสรีประชาธิปไตย (Liberal 

Democracy)  และเปนสญัญาณชัดแจงถึงชัยชนะของฝายตอตานประชานิยมขวาจัด (Rightist 

Populism) 

มารีน เลอ เปนเพิ่งกลาวคําปราศรัยยอมรับความพายแพ แตย้ําวา ขบวนการ (Movement) 

ของเธอจะสูตอไป เธอกลาวดวยวา ไดโทรศัพทไปแสดงความยินดีกับมาคองแลว สวนมาคองได

จองสถานทีต่รงพิพิธภัณฑ Louvre เพื่อกลาวคําปราศรัยฉลองชัยชนะในคืนนี้ โดยเจาหนาที่ตํารวจ

ไดตรวจตราสถานทีเ่พื่อความปลอดภัย เพราะกรุงปารีสเพิ่งเผชิญกับการกอการรายเม่ือเดือนที่

แลว 

เม่ือคืนวันศุกร เพียงสองชั่วโมงกอนปดการหาเสียง มีการ Hack ขอมูล การสง Fake News 

และขอมูลบดิเบือนเพ่ือใสรายมาคอง เปนจํานวนมหาศาล จนคณะกรรมการการเลือกต้ังไดหามมิ

ใหสื่อมวลชนทั้งหมดนําเสนอ อันตางจากกรรมาธิการการเลือกต้ังในสหรัฐ ซึ่งมิไดหามในทํานอง

เดียวกัน สื่อตาง ๆ จึงนําเสนอกันอยางแพรหลาย ฮิลลารี คลินตัน ซึ่งถูก Hacking และ 

Disinformation จากรัสเซียอยางหนกัตอเนื่องเปนเดือน ตามรายงานยืนยันจากสํานักขาวกรอง 

สหรัฐ 17 สํานัก แตในฝร่ังเศส แมจะทราบกันดีวา เลอ เปนไดรับความสนับสนนุจากปูตินกับไดรับ

เงินจํานวนไมนอยจากธนาคารรัสเซยี ทางการฝรั่งเศสมิไดเจาะจงวาฝายใดเปนผู Hack  และ

กระจายขาวปลอม   
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เม่ือวันพฤหสับดีที่ผานมา อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดออกวิดิโอสนับสนนุมาคอง 

เพื่อสงเสริมระบอบ Liberal Democracy และความเขมแข็งของยุโรป และจบลงดวยคํากลาววา 

En-Marche อันเปนชื่อ Movement ของมาคอง สวนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดแสดงความ

สนับสนุนเลอ เปน อันเปนเชนเดียวกับการประกาศชัยชนะของเขาวาเปน  Brexit plus plus plus 

ความแตกตางของแนวความคิดระหวางโอบามากับทรัมปดังกลาวขางตน แสดงชัดถึง

วิสัยทัศนของผูนําสหรัฐคนที่ 44 และ 45 ซึ่งมีโลกทัศนตางกันอยางมาก ในขณะที่ไอบามาและ

ผูนําสหรัฐกอนหนาเขา สงเสริมความเปนเอกภาพของพันธมิตรในยุโรปอันเปนปจจัยชวยความอยู

รอดของสหรัฐดวย เพราะเปนองครวมของสัมพันธมิตร Trans-Atlantic  โดนัลด ทรัมปกลับคิด

เพียงขอใหสหรัฐทรงสถานะอันม่ันคงกอน ประเทศอ่ืนจะเปนอยางไรมิใชเร่ืองสําคัญอันดับแรก ดัง

จะพอเขาใจไดจากนโยบาย America First ที่ทรัมปประกาศแตเร่ิมแรก โดยไมเขาใจวา ในบริบท

ของศตวรรษที่ 21 นี้ เม่ือเวลาผานไป นโยบายดังกลาวจะตองเปลี่ยนไป เพราะสันติภาพของโลก

ตองการความพึ่งพาอาศัยระหวางประชาชาติ (Global inter-dependence) อยางหลีกเลี่ยงมิได 

 

ตามรายงานทางโทรทัศนที่ถายทอดตลอดมาทั้งวัน ขณะนี ้ไดมีการเชิญธงชาติฝร่ังเศสและ

ธงสหภาพยุโรปข้ึนสูเสา ณ สถานที่ซึง่มาคองจะฉลองชัยชนะ 

มาคองเปนประธานาธิบดีที่อายุนอยที่สุด คือ 39 แตในฐานะผูนําแหงชาติ นโปเลียน โบนา

ปารตมีอายุนอยกวามาคอง 5 ป สวนภริยาของมาคองมีอายุ 64 ป เปนแมมายลูกติด และเปนอดีต

ครูสอนศิลปะการละคอนของมาคอง เร่ืองนี้มาคองไดเปดเผยรายละเอียดกอนหนานี้แลว เพื่อ

หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณของสาธารณชนโดยไมจําเปน  
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ทางการเพ่ิงประกาศผลตามการนับคะแนนซึง่ยังไมเสร็จสิน้ ปรากฏเปนตัวเลขดังนี ้-- มา

คองรอยละ 60.3 และเลอ เปน 39.7 คาดวาตัวเลขสุดทายคงใกลเคียงกับทีส่ถานีโทรทัศน

ประมาณการณ 

ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดไดทวีตแสดงความยินดีอยางย่ิงในชัยชนะของมาคอง 

ซึ่งเคยเปนรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจในรัฐบาลออลลองดมากอน กอนปดการหาเสียง ออลลองด

ไดขอใหปะชาชนผูมีสทิธอิอกเสียงไมผิดทาง โดยมิไดเอยชื่อผูใด เพราะหลายวันมานี้ ไดเคย

สนับสนุนมาคองมาแลว ในระยะใกลเคียงกัน ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดทวีตแสดงความยินดี

ไปยังมาคอง ดวยขอความสั้น ๆ จบลงดวยเคร่ืองหมายตกใจ (Exclamation mark)   สวนเธรีสซา 

เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ไดแสดงความยินดีไปยังมาคอง และแสดงความพรอมใจท่ีจะ

รวมมือกันในการดําเนินการตาม Shared objectives 

ผูไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีคนใหมไดกลาวคําปราศรัยแถลงเจตนารมณของเขาแลว

ทางวิทยุและโทรทัศน มีหลายคร้ังที่กลาวถึงความต้ังใจที่จะปราบปรามการกอการรายทั้งใน

ประเทศและระหวางประเทศและการแกไขความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ประชาชนที่รวมฉลอง

พรอมธงชาติหนาแนนมาก รายละเอียดขอนําไปเติมในรายงานประจําเดือนตอไป  

รายงานขาวดวนมาก ฉบับที่ 2 (สงเมื่อ 02.11 น. คืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2017) 

สารแสดงความยินดีที่ผูนาํตาง ๆ สงมาแสดงความยินดีในชัยชนะของมาคอง แมจะสัน้ แต

มีเนื้อหาที่นาสนใจและจะชวยในการวิเคราะหไดบาง ดังนี ้

Hillary Clinton ชัยชนะของมาคองนั้นจะเปนผลดีตอฝร่ังเศส สหภาพยุโรปและโลก 
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Donald Tusk ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป ยนิดีอยางมากในชัยชนะของมาคอง อัน

ชวยสงเสริมคุณคาของ Liberty, Equality and Fraternity and demonstrate the defeat for the 

tyranny of fake news 

Bernard Kushner อดีตผูอํานวยการของแพทยไรพรมแดน และอดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศฝร่ังเศส (ซึง่มาเยือนประเทศไทยดวย) “France is back" 

Vladimir Putin - Russia is ready for constructive work with France 

คะแนนเสียงจากกระทรวงมหาดไทยลาสุดใกลเคียงกับ projection ของ BFMTV-ELABE ที่

รายงานมาเม่ือคืนวันอาทิตย ดังนี้ มาคอง รอยละ 65.7 และเลอ เปน 34.3 ถือไดวาเปนชัยชนะ

อยางทวมทน คร้ังสุดทายที่ Front National ไดเขาไปแขงในรอบ run-off ไดแกเม่ือป ค.ศ. 2002 ซึ่ง

บิดาของมารีนไดเขาแขงกับ Chirac คะแนนอยูในเกณฑรอยละ 60 ตอ 40 

 

การฉลองชัยชนะของมาคองเม่ือคืนวันอาทิตยที่บริเวณดานนอกของพิพิธภัณฑ Louvre 

เต็มไปดวย Symbolism ชั้นแรกมาคองไดกลาวคําปราศรัยทางวิทยุและโทรทัศน ซึ่งไดรายงานมา

บางแลวในฉบับกอนนี้ และกอนหนาที่จะเดินเด่ียวมาตามทางจากพิพิธภัณฑ  ดนตรีไดบรรเลง

เพลง Ode to Joy จาก Symphony หมายเลข  9 ของ Beethoven อันถือเปนเพลงประจําสหภาพ

ยุโรป จนถึงแทนกลาวคําปราศรัย ผูสนับสนุนมีจาํนวนมาก มาคองกลาวถึงความต้ังใจที่จะสมาน

สามัคคีภายในชาติ เม่ือเขาเอยชื่อมารีน เลอ เปน คนจํานวนไมนอยไดโห Boo ซึ่งมาคองไดขอรอง

มิใหสงเสียงคัดคาน เพราะฝร่ังเศสนบัแตนี้จะดํารงรักษาเอกภาพในสังคม ทุกคนจะตองรวมกัน

สรางชาติใหม สกัดความเหลื่อมล้ําในประเทศ รวมกันปฏิรูปประเทศและชวยกันชวยเพ่ือนมนุษย

ทั่วโลก เพื่อปูพื้นฐานมิใหเกิด Extremism ขึ้นได  ปวงชนฝร่ังเศสจะตองเผชิญปญหารอยแปดที่มี
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อยู และสรางชาติกันใหม -National renewal- อันจะนํามาซึง่ความเปลี่ยนแปลงคร้ังสาํคัญ ทั้งแก

สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหภาพยุโรป 

เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร แถลงวา มาคองไดเขามาเปนผูนําดวย A 

very strong mandate ซึ่งสหราชอาณาจักรก็จะรวมการเจรจาดวย A strong mandate 

เชนเดียวกัน เมยจําตองย้ําทาทีเชนนัน้ แตการเจรจา Brexit จะไมงายและในช้ันนี้ ไมมีใคร

คาดหมายวา ทั้งสองฝายจะหาขอตกลงไดงาย ๆ เพราะดังที ่Jean-claude Juncker ประธาน

กรรมาธิการยุโรปกลาวไวเม่ือตนเดือนนี้ หากการหาขอตกลงงายและดี  หลายประเทศก็จะชิงกนั

ออก อันเปนความเห็นที่ขาพเจาไดกลาวไวในรายงานกอนนี้แลว ดวยความไมเขาใจวาทําไม 

สหราชอาณาจักรซึ่งเปนสมาชิกสําคัญของสหภาพฯและมีสวนเก้ือกูลอยูไมนอย ทั้งในดานความ

ม่ันคงและดานเศรษฐกิจ จึงเลือกที่จะออก หากไมชอบอะไรบางอยาง ก็ควรหาทางดัดแปลงแกไข

ภายในสหภาพฯ  เชนที่เดวิด แคเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรไดปูพื้นฐานไว 

วันนี้เปนวันที่ 8 พฤษภาคม อันเปนวันชนะสงครามโลก คร้ังที่ 2 ในภาคพื้นยุโรป 

ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดไดเชิญใหมาคองไปรวมในพิธีฉลองที่ประตูชัย และไดใหเกียรติ

อยางมากโดยรวมกันเดินไปที่ Arc de Triomphe เพื่อเรงเปลวเพลิงกับไดทกัทายบรรดาสมาชิก

ฝาย Resistance ที่ผานศึกมา แมจะยังมิไดรับตําแหนงอยางเปนทางการ   เทาที่ติดตามความ

เคลื่อนไหวมา ชัยชนะของมาคองไดรับการตอนรับอยางดียิ่งจากประชาชนวัยตาง ๆ กนั เทากบั

เปนการฟนความมีกําลังใจและความมุงหวังในทางดีของชาวฝร่ังเศสโดยทั่วหนา ประชาชนดูพรอม

ที่จะใหนายมาคองเปนผูนําในการปฏิรูปสังคมในทางตาง ๆ อันเปนอาณัติที่มาคองไดรับมากับชัย

ชนะคร้ังยิ่งใหญในการเลือกต้ัง ฝร่ังเศสตอไปนี้จะเปนประเทศที่เปดกวางสูสังคมโลก โลกาภิวัตน 

(Globalization) จะไดรับการสงเสริม โดยแกไขสวนที่ไมเปนธรรมแกประเทศสวนใหญ อันไดแก

ประเทศกําลงัพัฒนา ในความเห็นของหลายฝาย ชัยชนะของนายมาคองจะอํานวยใหสหภาพยุโรป

มีพลังมากขึ้น 
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โดยที่ขณะนีก้ําลังมีการรับฟงขอเทจ็จริงเก่ียวกับการแทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดี

สหรัฐเม่ือปที่แลว โดยมีการกลาวถึงเหตุที่เกิดขึ้นในการเลือกต้ังของนายมาคองดวย เพราะสํานัก

ขาวกรองสหรัฐและในยุโรป ทราบเร่ืองนี้และมีการประสานการขาวกัน  ในรัฐสภาสหรัฐ จึงขอยุติ

รายงานและวิเคราะหเก่ียวกับการเลือกต้ังในฝร่ังเศสไวเพียงนีก้อน หากมีประเด็นเพิ่มเติม ก็จะ

รายงานมาตอไป 

รายงานประจําเดือน (ตอ) 

 เอ็มมานูเอล มาคอง มิใชนักการเมืองโดยอาชีพ แมจะเคยไดรับแตงต้ังจากประธานาธิบดี 

ฟรองซัวส ออลลองดแหงพรรคสังคมนิยม ใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจอยูประมาณ 2 

ป โดยมาคองถูกมองวาเปนนักปฏิรูป แตรูสึกวา แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจการคลังที่พยายาม

นําเสนอมิไดรับการตอบสนองเทาใดนัก เขาจึงทํางานตอมาในฐานะนายธนาคารเพ่ือการลงทุน  

 เม่ือมาคองตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดี เขาจึงเรียกกลุมการเมืองของ

เขาวา เปนขบวนการ En-Marche โดยไมมีพรรคการเมืองในสภา ซึ่งเขาจะตองหาสมาชิกที่จะ

สนับสนุนเสยีงในรัฐสภาใหไดมากพอเพื่อดําเนินงานตามอาณัติตาง ๆ ของเขาในการเลือกต้ังที่จะ

มีขึ้นในเดือนมิถุนายน ศกนี้ แมจะทราบวา อยางนอยที่สุดสมาชิกพรรคสังคมนิยมและพรรครีพับลิ

กันที่มีนาย Fillon และอดีตประธานาธิบดีซารโกซี เปนแกนนาํ คงจะหนุนหลังเขา  เพือ่ศึกษา

แนวคิดทางการเมืองของมาคอง ประเด็นสําคัญที่เขาเนนในการพูดจาทางโทรศัพทกบัโดนัลด 

ทรัมป ไดแกการสรางสรรคประชาธิปไตยที่แทจริง การแกไขปญหาอันหนกัหนวงของความ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ตามความตกลงปารีสในเร่ืองนี้ อันเปนประเด็นสําคัญที่ประธานาธิบดี

บารัค โอบามาไดกลาวยํ้าในคําปราศรัยเชาวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม วันนี้ ที่นครมิลานของอิตาลี
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ในหัวขอการปฏิวัติดานอาหารโลก ขณะเดียวกัน มาคองไดกลาวกับทรัมปขอใหรวมกันตอตาน 

Populis และปกปอง A spirit of enlightenment 

 ตามคํากลาวของ Pascal Lamy อดีตผูอํานวยการองคการการคาโลก ซึ่งสนิทสนมและ

บางคร้ัง ก็เปนทํานองที่ปรึกษาของมาคอง ประมาณรอยละ 43 ของเสียงทีม่าคองไดรับ มิใชเปน

เสียงใหเขา แตเปนเสียงตอตานชาตินิยมแบบที่มารีน เลอ เปน สงเสริม ในความหมายของฝายหัว

รุนแรง ในสวนที่เก่ียวกับสหภาพยุโรป นั้น ลามีเห็นวา มาคองตองการจะ “โอบอุม” สหภาพยุโรป 

ดวยความต้ังใจที่จะปฏิรูปในบางดาน โดยตองการใหมีการบูรณาการ (Integration) มากขึ้น อันจะ

เปนการเพ่ิมสมาชิกของ Eurozone ดวย 

 ในการหารือทางโทรศัพทกับเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (เปน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมาคองใชไดคลอง) มาคองไดเนนวา เมยควรปกปองคนฝรั่งเศสซึ่งอยูในสหราช

อาณาจักรอยางดี ลามีเสริมวา Open borders สําคัญ สวนเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ณ กรุงวอชิงตัน

ย้ําตามแนวของประธานาธิบดีมาคอง ซึ่งกลาวเปนภาษาอังกฤษกับชาวอเมริกันกอนวันเลือกต้ังวา 

France will remain open, tolerant and liberal 

อัตราคนวางงานในฝร่ังเศสขณะน้ีอยูที่รอยละ 10 อันสูงมาก ยิง่สูงเพราะอัตราในสหรัฐอัน

เปนผลงานในการฟนเศรษฐกิจของสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า

เม่ือป ค.ศ. 2008 จนถึงรอยละ 4.6 ในป 2016  โดยประธานาธิบดีทรัมปไดรับชวงมาจนในเดือน

เมษายนนี้อยูที่รอยละ 4.4  โดยในทางสถิติเทียบไดเทากับ Full employment มาคองจึงจะตองรีบ

บรรเทาปญหา เร่ิมแรกดวยการเจรจากับฝายสหภาพแรงงานเพื่อปฏิรูประบบอันเปนภารกิจหลาย

มิติที่จะไมงายนัก เชนเดียวกับปญหาที่ตองเผชญิในการเลือกต้ังที่เกาหลใีต เพราะคนหนุมสาว 

รวมทั้งพวกที่จบมหาวิทยาลัยมา แตหางานทําไดยาก 
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 นาย Dominique de Villepin รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมัยประธานาธิบดี

ชิรัค ชี้แจงแนวทางของมาคองวา หลงัการเลือกต้ังในเยอรมันซึ่งคาดหมายกันวา   แองเกลา แมร

เค่ิลจะไดกลบัมาเปนหัวหนารัฐบาลเยอรมันอีก ฝร่ังเศสและเยอรมันควรรวมกันยกเลิกนโยบาย 

Austerity ทัว่สหภาพเสยีที  ซึ่งยอมหมายรวมถึงกรีซดวย  สวนในฐานะประธานาธิบดี นั้น เม่ือ

รวบรวมเสียงขางมากในสภาไดแลว ก็อาจทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารสูงสุด และออก Executive 

Order ที่จําเปน ในความเห็นของเขา มาคองกับแมรเค่ิลจะรวมกันแสดงใหเห็นยโุรปทีแ่ทจริงที่จะ

แสดงบทบาทสําคัญในโลก  โดยยอนกลับไปดูนโยบายตางประเทศในอดีตวาจะจัด A new world 

order ใหม โดยรวมจีนเปนสวนหนึ่งดวย   

 แนวคิดตาง ๆ เหลานี้จะประกอบกันเปนหลักชัยใหมของโลก และอาจจะเพราะเหตุนี้ ผูมี

สิทธิออกเสียงในฝร่ังเศสจึงหวังวา ผูนําวัยหนุมของเขาจะรวมพลังกันไมเพียงแตสรางชาติที่มีความ

ม่ันใจในสังคมภายในเทานั้น แตรวมกนักับคนยุโรปท้ังปวงสรางประชาคมโลกที่ม่ันคงและประกัน

สันติภาพทั่วหนาตอไป เอ็มมานูเอล มาคองมีเวลา 5 ปที่จะสรางผลสําเร็จตามอาณัติที่บัดนี้เขา

ไดรับมอบหมายจากชัยชนะอยางทวมทนในการเลือกต้ังเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้ 

 เม่ือวันจันทร ที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้ นายมาคองและผูสนบัสนุนเขาตลอดการหาเสียงได

รวมตัวกันไดสมาชิก 400+ คน จัดต้ังพรรค Republic on the move หรือ  La Republique       

En-Marche เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาแหงชาติ คร่ึงหนึ่งของสมาชิกเปนนักการเมืองที่

ไมเคยลงสมัครรับเลือกต้ังมากอน โดยเปนผูหญิงถึงคร่ึงหนึ่ง ซึ่งจํานวนไมนอยเปนสมาชิกของกลุม

ประชาสังคมตาง ๆ ภาคธุรกิจ ขาราชการ  พรรคฯ หวังที่จะชนะการแขงขันในการเลือกต้ังในวันที่ 

11 มิถุนายน ศกนี้ เพื่อจะไดเปนตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง โดยมีการทําความเขาใจกันกับ

อดีตผูบริหาร เชนนายมานูเวล วาลล อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาคองจะไมสงผูสมัครจากพรรคของ

ตนเขาแขงในเขตเลือกต้ังของนายวาลล  ตามรายงานของสํานักขาวฝร่ังเศส อายุเฉลีย่ของผูสมัคร
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ในนามพรรคของมาคองไดแก 46 ป ในขณะที่อายุเฉลี่ยของสมาชิกพรรครัฐบาลซึ่งมีพรรคสังคม

นิยมนําที่ยังเปนรัฐบาลอยูในขณะน้ีไดแก 60 ป 

 พรรค Republique En-Marche สงผูสมัครลงเลอืกต้ัง 428 คน เพื่อเขาสูสภาซึ่งมีที่นั่ง 577 

ที่ พรรคใหมหนาใหมของมาคองจะตองตอสูอยางแข็งขันและสรางฐานทางการเมืองใหม่ันคง 

เพราะมารีน เลอ เปน จาก National Front ก็ประกาศตัวที่จะสูอยางเต็มที ่แตกระแสของมาคองยัง

มาดวยดีอยู แมจะทราบกันวารอยละ 43 ของคะแนนเสียงที่มาคองไดรับเปน Protest  Vote ซึ่ง

ตอตานมารีน เลอ เปน 

 วันจันทร ที่ 14 พฤษภาคม เปนวันพธิีปฏิญานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดี ซึ่ง

ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดเปนผูโอนอํานาจที่เอลเีซ ปาลาซ โดยมีการสงมอบเอกสารลับ

และรหสัลับมากสําหรับอาวุธนิวเคลยีร ทั้งสองใชเวลาสงมอบงานกันกวา 1 ชั่วโมง พิธเีปนไปอยาง

เต็มที่ตามประเพณี มีขบวนรถไปตามถนน Champs-Elysees เพื่อประกอบพิธีที่ประตูชยั และ

ประธานาธิบดีใหมไดยืนในรถเปดหลงัคาเพื่อโบกมือทักทายประชาชนจํานวนมากที่ออกมารวม

แสดงความยินดีบนถนนทั้งสองขาง 

 คําปราศรัยรับตําแหนงมีบางประเด็นคลายกับที่มาคองกลาวมาแลว แตมีคํากลาวถึงวาระ

ที่ผูนําจะเรงดําเนินการ คําปลุกใจและแนวคิดทางบวก ซึ่งขอถายทอดมาบางตอนดังนี้.- 

 ประธานาธิบดีคนใหมจะชักนําใหชาวฝร่ังเศสฟนความเชื่อม่ันในตัวเองและในอนาคตของ

ชาติ 

 ประธานาธิบดีต้ังใจที่จะเห็นสหภาพยุโรปไดรับการปฏิรูปและเริ่มตนในบริบทใหมใน

ชวงเวลาที่เขาอยูในตําแหนง 
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 ผูนําคนใหมต้ังใจที่จะปรับเปลี่ยนระเบียบทางการเมืองในประเทศอยางขนานใหญและทํา

ใหการเศรษฐกิจคึกคักขึน้กวาที่เปนมา   

 “The division and fractures in our society must be overcome.” 

 “The world and Europe need more than ever France,  and a strong France, which 

speaks out  loudly for freedom and solidarity.” 

 เขาจะทําใหประชาชนตระหนักแนวา “the power of France is not declining – that we 

are on the brink of a great renaissance.” 

 ผูสื่อขาว บบีซีี ประจําปารีสต้ังขอสังเกตวา คําปราศรัยของมาคองมีคํา “re” อยูทั่ว อาทิ 

“re-formulate”, “re-invent”, “re-mould”, “re-juvenate”, “re-launch”, and “re-naissance”. It 

was all intended to “re”-inforce the message that this presidency will be one of newness, 

youth and optimism. He cited Francois Hollande as noting that when Mr. Macron worked 

for him, he “radiated joy.” An almost preternaturally sunny demeanour, combined with 

his winning way with words, has been the new president’s magic formula. 

 วันจันทร ที่ 15 พฤษภาคม วันนี้ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคอง แตงต้ังใหนาย 

Edouard Philippe สมาชิกพรรคกลางขวา Republican อายุ 46 ป เปนนายกรัฐมนตรี โดยต้ังใจ

จะแตงต้ังคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาหนี้  Philippe เปนนายกเทศมนตรีเมือง Le Havre ทางเหนือ

ของฝร่ังเศส ทันทีหลังแตงต้ัง ประธานาธิบดีมาคองเดินทางไปยังกรุงเบอรลินเพื่อพบปะหารือกับ

แองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ทั้งสองไดใหสัมภาษณรวมกัน โดยจะปรับปรุงโครงการ

ยุโรปตอไปตามโรดแม็พ แตสองผูนํายังมิไดลงรายละเอียด เพราะท้ังสองจะตองใหผานการ

เลือกต้ังเสียกอน  ในสวนที่เก่ียวกับการเจรจา Brexit กับสหราชอาณาจักร นั้น  มาคองแยง
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ความเห็นของนาย Juncker วาขอตกลงที่ดีกับ UK มิไดหมายถึงการชักนําใหประเทศอ่ืนใน EU

ออกไปตาม  เพราะเขาจะรวมกับแมรเด่ิลและสมาขิกสหภาพอ่ืน ๆ ปรับปรุงใหสหภาพยุโรปมี

ความหมายตอสมาชิกมากย่ิงขึ้น  ประเด็นหนึ่งทีม่าคองยํ้าไดแกการแกปญหาคนวางงานภายใน 

ซึ่งรวมถึงวัยหนุมสาวที่จบมหาวิทยาลัยดวย  รายงานขาวกระแสหนึ่งวา ประธานาธิบดีมาคองจะ

เดินทางไปอิรักเพื่อเย่ียมทหารฝร่ังเศสที่ไปชวยปฏิบัติการปราบปรามผูกอการรายอยูที่นั่น  

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2017 คณะกรรมาธิการขาวกรองของวุฒิสภาสหรัฐไดจัดให

มีการรับฟงคําบรรยายสถานการณทั่วไปในโลก แตประเด็นใหญที่มีการถาม-ตอบกันมากไดแกการ

ที่รัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังทั้งในสหรัฐ ยุโรปและการทีป่ระธานาธิบดีทรัมปไดไลนายเจมส โค

มีย ผูอํานวยการสํานักงานสืบสวนและสอบสวนกลางหรือ Federal Bureau of Investigation 

(FBI) ออกจากตําแหนงและผลกระทบ (ถามี) ตอการสืบสวนความเช่ือมโยงระหวางนายโดนัลด 

ทรัมปและพวกกับปูตินและรัสเซีย 

 นายริชารด เบอรร (พรรครีพับลิกัน) ประธานกรรมาธิการไดชี้แจงประเด็นตาง ๆ ที่

กรรมาธิการฯ สนใจจะไดรับฟงรายงาน ซึ่งรวมประเด็นที่ขาพเจาเปนหวงมาหลายเดือนโดยไม

ทราบจะแจงกับฝายใด อันไดแกสิ่งทีป่ระธานไดต้ังถาม คือ Sustainability of the Mosul Dam 

ตามลุมแมน้ําไทกริสในอิรัก ซึ่งหากเปดชองใหไอซิสเพียงไมกี่คนเล็ดลอดเขาไประเบิดได ก็อาจ

นําไปสูวินาศภัยอยางใหญหลวงดังที่เคยประมาณความเสียหายไวเม่ือกลางปที่แลว อยางไรก็ดี

ขาพเจามิไดฟงคําตอบ เพราะติดภารกิจอ่ืน และโดยที่ขณะนี้เกือบสิ้นเดือนพฤษภาคมแลว น้ําใน

แมน้ําไทกริสไมมากนัก ภยันตรายเฉพาะหนาจึงลดนอยลงอยางมาก และกําลังรบของไอซิสแทบ

ไมเหลือจากผลของการรบในนครโมซูล 

 

รายงานขาวดวนมาก (สงเม่ือ 18.55 น. วันพธุที่ 17 พฤษภาคม 2017) 



15 
 

ความเคลื่อนไหวซึ่งเปนขาวสําคัญมาต้ังแตคืนวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม เวลาประมาณ 

04.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย ทีข่าพเจาไดทราบวา ประธานาธิบดีทรัมปไดสั่งใหนายเจมส โค

มีย ผูอํานวยการสํานักงาน FBI ออกจากตําแหนง ซึ่งขาพเจาไดรับการตอบรับรายงานดวนกอน

หนานั้นจาก ที่ปรึกษาฐานิดา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพอดี โดยขาพเจาไดตอทาย

โนตสวนตัวถึงเธอวา โคมียถูกไลออก แตมิไดทํารายงานโดยละเอียด เพราะยังมิไดทราบเหตุผล

ครบถวน และผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 

เหตุที่เกิดขึ้นเปนขาวใหญซึ่งไดรับการนําเสนอโดยสํานักขาวทั้งในสหรัฐและทั่วโลก โดย

คาดวาจะเปนจุดเดนของขาวตอไปอีกนาน แตทรัมปไดกอเร่ืองอันเสี่ยงตอความผิดอีกหลายกรณี

แทบทุกวัน ดังเชน 

1. การไมยอมยุติกรณีที่เขาเองไดปลดอดีตพลโทไมเคิล ฟลินน ซึ่งทรัมปไดต้ังใหเขาเปนที่

ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติ ทั้ง ๆ ที่ประธานาธิบดีโอบามาไดเคยเตือนถึงความไมนาไววางใจ

ของฟลินนมาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2016 เพียงสองวันหลงัจากที่ทราบผลการเลือกต้ังวา ทรัมป

ชนะและไดพบกับโอบามาที่ทําเนียบขาวเปนคร้ังแรก สาเหตุที่ไมนาไววางใจเก่ียวเน่ืองกับ

ความสัมพันธกับรัสเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งปูติน 

2. การที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดประกาศหามคนจากประเทศมุสลิม 7 ประเทศเขา

สหรัฐ อันสรางความอลหมานไปทั่ว แตประธานาธิบดีทรัมปไดปลดแซลลี ่เยทส (Sally Yates) ผู

รักษาการในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (เพราะผูที่ไดรับการเสนอชื่อมารับตําแหนง 

คือนายเจฟฟ เซสชั่น ยังไมผานความเห็นชอบจากสภา) ดวยเหตุผลวา เธอไมสามารถดําเนินการ

ตามคําสั่งไดเนื่องจากความไมแนใจวาถูกตองตามกฏหมายหรือไม การณตอมาปรากฏวา ผู

พิพากษาสหรัฐไดยับยั้งการใชบังคับคําสั่งดังกลาว และคําสั่งทีอ่อกใหม ซึ่งทําเนียบขาวไดอุทธรณ 

แตผูพิพากษาในระดับศาลแขวง (Circuit Court) มีทาทีวาจะไมอนุมัติ ซึ่งนายทรัมปประกาศวาจะ
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สูไปถึงศาลสงูสุด (Supreme Court) คงจะเพราะหวังวา ผูพิพากษาคนที่ 9  ซึ่งทรัมปเปนคนเสนอ

ชื่อคงจะเขาขางเขา ซึ่งมาถึงวันนี้  ไมแนเสมอไป เนื่องจากคําสั่งดังกลาวขดัตอการเลือกประติบัติ

ทางศาสนา อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญสหรัฐ  ตามขาวซึ่งไดรับเม่ือวันที่ 25 

พฤษภาคม ศกนี้ ศาลอุทธรณสหรัฐไดวินิจฉัยวา การที่ฝายบริหารอางวา อํานาจในการออกคําสั่ง

หามคนเขาเมืองเปนอํานาจของฝายบริหารโดยจําเพาะ นั้น ไมถูกตอง เพราะฝายตุลาการก็

สามารถใชดุลพินิจได เพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนวา คําสั่งดังกลาวสืบเนือ่งมาจากเจตนาดั้งเดิม

ที่จะหามมิใหคนนับถืออิสลามเขาประเทศ อันละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกประ

ติบัติทางศาสนา เร่ืองนี้แถลงออกมาระหวางที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกําลังเดินทางเยือน

ตางประเทศอยู แตมีขาวจากทําเนียบขาวที่จะสูคดีตอไปถึงศาลสูงสุด (Supreme Court) ใน

ความเห็นสวนตัวของขาพเจา หากจะพิจารณาวา คําสั่งแรกที่เรงรัดออกมา โดยมิไดเปดโอกาสให

เจาหนาที่ฝายตาง ๆ เชนกระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ และ

กระทรวงยุติธรรม มีสวนรวมในการใหความเห็น เพราะรางกันโดยคนใกลชิดในทําเนยีบขาว นั้น 

อางเหตุผลหนึ่งวา ภัยคุกคาม (จากการกอการราย) กําลังจะเกิดขึ้น หากเปนเชนนั้นจริง ทําไมจึง

รอเวลาผานไปเกือบสีเ่ดือนไดจนบัดนี้ โดยไมปรากฏเหตุรายตอประเทศแตอยางใด และเหตุ

ลักษณาการกอการรายในรอบหลายปที่ผานมา ผูที่กอเหตุเปน Home grown ทั้งนั้น มิใชคนเขา

เมือง 

3. การที่ประธานาธิบดีทรัมปไดตอนรับนายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศรัสเซีย และเอกอัครราชทูตรัสเซีย ในหองทํางาน (Oval Office) อันทําเนียบขาวไดหาม

มิใหผูแทนสือ่มวลชนอเมริกันเขาไปทําขาว แตปรากฏวา ชางภาพรัสเซียไดรับอนุญาตโดย

ภาพถายปรากฏในสื่อสิ่งพิมพของรัสเซียในวันถัดมา และปรากฏขาวครึกโครมวา นายทรัมปได

เปดเผยความลับขั้นสงูดานความม่ันคงแหงชาติแกฝายรัสเซยี โดยมิไดคํานึงถึงความละเอียดออน

ยิ่งของความลับดังกลาว ซึ่งขอมูลเดียวกันนี้ สหรัฐไดปดบังแมกระทั่งพันธมิตรที่รวมมือกันในการ
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ขาวกรอง แตนายทรัมปก็ทวีตอยางเปดเผยวาเก่ียวกับเร่ืองทีผู่กอการรายสามารถคิดวิธีซอนระเบิด

เขาไปในแบตเตอรร่ีของแล็พทอบ อันเปนที่มาของคําสั่งหามเคร่ืองบินที่จะบินเขาสหรัฐจากยุโรป

และตะวันออกกลางอนุญาตใหผูโดยสารนําคอมพิวเตอรแล็พทอบติดตัวขึ้นเคร่ือง แตนายทรัมป

อางวา ในฐานะประธานาธิบดีและผูบญัชาการทหารสูงสุด เขาจะใหขอมูลกับใครก็ได และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและพลโทแม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความม่ันคง

แหงชาติก็อยูในหอง  

4. รายงานขาวใหญในวันนี้ไดแกการที่อดีตผูอํานวยการเอฟบีไอแจงแกบางคนวา เขามี

บันทึกที่ประธานาธิบดีทรัมปไดขอใหเขายุติการสบืสวนกรณีของพลโทฟลนินเสียที หากบันทึกมี

จริง ซึ่งนอยคนจะไมเชื่อ และบันทึกนี้อาจอยูในขายขัดขวางกระบวนการยุติธรรม อันเปนฐาน

ความผิด ซึ่งสามารถดําเนินคดีถอดถอนออกจากตําแหนงได ไมแตเทานั้น การที่ประธานาธิบดี

ทรัมปใหเขาไปรับประทานอาหารที่ทาํเนียบขาวในวันที่ 27 มกราคม ซึ่งมีรายงานตอมาวา (ก) โค

มียไมสูสบายใจ (feeling uneasy)    (ข) ประธานาธิบดีจะใหโคมียรับปากวาจะจงรักภักดีกับเขา 

ซึ่งตามขาวทั้งหมด โคมียปฏิเสธ เพราะในตําแหนงของเขา เขาจะปฏิญานตนท่ีจะซื่อสตัยและ

ปกปองไวเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฏหมายเทานัน้  ไมแตเทานั้น นายทรัมปยังใหสัมภาษณกับ

โทรทัศนเอ็นบีซีวา โคมียเปนคนชอบ "Show boat" และ "Grandstand" และเม่ือรับประทานอาหาร

ดวยกัน และพูดกันทางโทรศัพทอีก 2 คร้ัง โคมียยืนยันวา เขา (ทรัมป) ไมอยูในการสืบสวนของเอฟ

บีไอเก่ียวกับสายสัมพันธกับรัสเซีย เหตุการณเหลานี้แสดงชัดวา ทรัมปไมตองการใหมีการสืบสวน

ความเชื่อมโยงระหวางเขาและคณะผูหาเสียงกับรัสเซีย ซึ่งเม่ือเดือนกอนนี้ โคมียใหการ Under 

oath วา ทั้งหมดนี้กําลังไดรับการสืบสวน   ประเด็นโยงถึงใคร ก็จะสืบสวนหมด โดยเร่ิมมาต้ังแต

เดือนกรกฎาคมปที่แลว เม่ือปรากฏวารัสเซีย ภายใตปูติน ไดแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐดวยกลวิธี

หลากหลายและดวยความอุกอาจ และยังทําอยู ประเทศในยุโรปก็ถูกรัสเซียระดมการโจมตีเชนกนั 
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สํานักขาวตาง ๆ ทั้งในสหรัฐและภูมิภาคอ่ืนใหความสําคัญกับขาวนี้อยางกวางขวางย่ิง 

ตามกําหนด ประธานาธิบดีทรัมปจะเดินทางไปตางประเทศคร้ังแรกในวันศุกร ที่ 19 พฤษภาคมนี้ 

เพื่อไปเยือนซาอุดิอารเบีย อิสราเอล วาติกัน และจะไปรวมการประชุม จี 7 ที่ซิซลีี ในอิตาลี และ

ประชุมนาโตระดับสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส หลายคนภาวนาใหเขาเจรจาความเมืองตาม Talking 

points และ Script อยางละเอียด โดยไมมีกลอนสดเลย เพราะนายทรัมปเปน Loose cannon จริง

ตามที่วงการเมืองไดหว่ันเกรงมาตลอด และไมตองการโนตยาวเกินหนึ่งหนา เจาหนาทีท่ําเนียบ

ขาว ซึ่งบางคนเปนทีย่อมรับนับถือในวงกวาง ก็ "เสียคน" ไปมากแลว ในสัปดาหนี ้นาง Sarah 

Huckabee Sanders รองโฆษก นาย Sean Spicer หัวหนาโฆษก และแมกระทั่งพลโทนอก

ราชการ ดร. H.R. McMaster ที่ปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติ ตกอยูในขายดังกลาว เพราะ

พยายามอธิบายเก่ียวกับสิ่งที่ประธานาธิบดีไดพูดไป แตทรัมปกลับแถลงขดัไปอีกทางหนึ่ง  

จุดออนของโดนัลด ทรัมป อันทราบกันในวงการสื่อ ไดแกการมี Attention span สั้น และมักวางตัว

ใหเปนศัตรูรายของตนเอง (Trump is his own worst enemy) 

 

เม่ือสักครูมีขาวจากกรุงมอสโก วาประธานาธิบดีปูตินจะชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการพบปะ

ระหวางทรัมปกับลาฟรอฟ จะใหเปน Transcript ก็ได  แตฝายตาง ๆ ในสหรัฐรูสึก "ระอา" ในความ

จริงของปูตินมามากพอแลว  จึงไมมีใครตอบรับ 

ในรายงานของขาพเจาต้ังแตปที่แลวมาจนถึงไมนานนี้ ขาพเจาไดประเมินความเปนไปใน

ความสัมพันธระหวางทรัมปและคนใกลชิดกับปูตินและรัสเซีย วาขอหารายแรงใกลตัวนายทรัมป

เขาไปทุกท ียิ่งเขาไมหยดุทวีต ยิ่งถลาํลึกลงไปทุกวัน ผูนําตางชาติทราบกันดีวาจะทําใหนายทรัมป

ถูกใจอยางไร คือ "Flattery" และยกใหเปนเดน  ประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกีอัดลูกยอเขาไป

ในการใหสัมภาษณที่ทําเนียบขาวเม่ือวันอังคาร วานนี้ นายทรัมปยิ้มรับอยางหามไมได 
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ดังที่ทราบกันทั่วไปอยูแลว ประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกีไดสั่งจับขาราชการทั้งฝาย

ทหารและพลเรือน ผูพิพากษาและพนักงานฝายตุลาการ นักวิชาการ ผูแทนสื่อมวลชน จํานวน

หลายหม่ืนดวยขอหาวามีสวนในการพยายามกอรัฐประหารเม่ือปที่แลว และดําเนนิการผานวง

การเมืองเพ่ือเถลิงอํานาจเปนประธานาธิบดีผูครองอํานาจเบ็ดเสร็จ ในระบบประธานาธิบดีซึ่งมี

อํานาจสูงสดุ อันเปนความพยายามมานาน แมวาจะไดเปนนายกรัฐมนตรีมากอนแลวสองสมัย ดัง

เกิดปญหาขดัแยงกับรัฐบาลในยุโรปบางแหงที่ไดรายงานมาเปนระยะ ๆ แลว ในสวนทีเ่ก่ียวกับ

สหรัฐ นั้น เออรโดวันเรียกรองใหสงตัวเฟธทลูา กูเล็น ปรมาจารยอาวุโสทางนิกายศาสนาจากตุรกี

ซึ่งยายไปลี้ภยัอยูที่มลรัฐเพ็นซิลเวเนียในสหรัฐมานานแลว เม่ือสมัยประธานาธิบดีโอบามาก็ได

ขอใหตุรกีสงหลักฐานวาไดกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของการสง

ผูรายขามแดน จนบัดนี้ เขาใจวายังไมเสร็จกระบวนการ เออรโดวันคงคาดหมายวา ประธานาธิบดี

ทรัมปคงจะตัดสินใจในเร่ืองนี้ไดงายกวา เพราะถือหลักการตางจากประธานาธิบดีคนอ่ืน ๆ ไม

ทราบวา การไปเยือนกรุงวอชิงตันคร้ังนี้ไดผลอยางไรบาง 

ที่เกิดขึ้นไดแกการที่คนอเมริกันและผูอพยพชาวตุรกีจํานวนมากไดเดินขบวนประทวงทีห่นา

สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ณ กรุงวอชิงตัน และเกิดการปะทะกันกับฝายรักษาความปลอดภัยของ

สถานเอกอัครราชทูตและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของเออรโดวันในเคร่ืองแตงกายสากล มี

ผูไดรับบาดเจ็บไมนอยและถือเปนเหตุการณผิดมารยาททางการทูตอยางชัดแจง เพราะเหตุเชนนี้

มิใชเปนหนาที่ของคนในคณะของแขกเมืองจะเขาไปจัดการเอง 

รายงานขาวดวนมาก (สงเมื่อ 03.28 น. คืนวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2017) 

1. ไมนานหลังจากทีน่าย Rod Rosenstein รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม  แตงต้ัง

ใหนาย Robert Mueller อดีตผูอํานวยการสํานักงานเอฟบีไอ เปน Special Counsel/Special 

Prosecutor เพื่อสืบสวนและสอบสวนคดีความเช่ือมโยงระหวางโดนัลด ทรัมปและคณะหาเสียง 
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อันหมายรวมถึงคณะเจาหนาที่ทีเ่ก่ียวของในทําเนียบขาวกับรัสเซีย ประธานาธิบดีทรัมปไดทวีต

ขอความวา นี่เปน "the single greatest  witch hunt of a politician in American history." โดยที่

นาย James Comey กลาวตอหนากรรมาธิการ (ดังปรากฏในรายงานของขาพเจาเม่ือวันพุธที่ 17 

พ.ค. วานนี้) วาเอฟบีไอไดสืบสวนความเช่ือมโยงระหวางทรัมปและคณะผูหาเสียงกับรัสเซีย นาย

ทรัมปไดไลเขาออก ดวยความตองการจะสกัดก้ันการสืบสวนมิใหเดินหนาตอไป เพราะมีขาววา 

เขาจะให Jeff Sessions (ซึ่งไดแถลงวา เขาขอไมมีสวน (Recuse) ในการสืบสวนกรณีดังกลาว 

เพราะตัวเขาเองก็มีปญหาที่พบกับเอกอัครราชทูตรัสเซียหลายตอหลายคร้ัง) หรือ Rod 

Rosenstein เปนผูเสนอผูที่จะรับตําแหนงผูอํานวยการเอฟบีไอแทนนายโคมีย เม่ือกลบักลายเปน

การแตงต้ังนาย Mueller เปนอัยการพเิศษ  ถอยคําที่นายทรัมปทวีต จึงดูคลายกับเปนความรอนตัว 

ดังที่นักวิเคราะหการเมืองกลาวในรายการคืนวันนี้ วาในที่สุด ประชาชนชาวอเมริกันจะไดสิ่งที่

ควานหามานาน อันไดแก "Truth" 

ในวันนี้เชนกนั ผูจัดรายการ "วันนี้" ของ CNN ไดขอความเห็นจากนาย Richard Haas 

ประธาน Council on Foreign Relations วาที่ประธานาธิบดีทรัมปจะออกเดินทางในวันศุกร พรุงนี้ 

เพื่อเยือนตางประเทศเปนคร้ังแรก จะพลั้งพลาดไหม เขาตอบวา ก็เปนปญหานาคิดเหมือนกัน 

เพราะเขาเองก็ทราบอยูวา "ทรัมปมี Collusion กับรัสเซียอยู" ความนาเชื่อถือ (Credibility) เขาใน

สายตาของผูนําตาง ๆ กมี็นอยอยูแลว จึงเพียงแตหวังวา เขาจะวาตาม "Script" โดยเครงครัด

ตลอดทาง อันเปนความคาดหวังที่ปรากฏในรายงานเม่ือวันพธุของขาพเจา 

ความเสียหายจากการที่ทรัมปไวใจคนที่ไมซื่ออยางพลโทฟลนิน ซึ่งมิไดเปดเผยวาเขาเปน

เอเยนตที่ตุรกีจางมาพักใหญ แมระหวางคณะถายโอนอํานาจ รองประธานาธิบดีไมค เพนซก็ไม

ทราบ จึงมิไดแยงเม่ือทรัมปจะต้ังใหฟลินนเปนทีป่รึกษาดานความม่ันคง ทั้ง ๆ ที่ไดถูกเตือนมาจาก

หลายแหลงแลว ความเสียหายเกิดขึน้เม่ือกองกําลังพิเศษสหรัฐ ซึ่งใหคําแนะนําทางยุทธการแก

ทหาร Kurd ไมอาจเร่ิมการบุกนคร Raqqa ที่ไอซิลอางวาเปนเมืองหลวงของตน แตตุรกีไมเห็นดวย 
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ฟลินนซึ่งคานการบุกตามแนวของตุรกีจึงทําใหแผนการปราบกลุมกอการรายไอซิลตองเสียจังหวะ

ไป กรณีฟลนินนี้ แซลลี่ เยทส อดีตรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมไดแจงแกที่ปรึกษากฏหมายประจํา

ทําเนียบขาวมากวา 18 วัน แตทรัมปปลอยใหดํารงตําแหนงตอ ทั้ง ๆ ที่ทราบ กรณีเหลานี้จะไดรับ

การสืบสวนและสอบสวนตอทั้งโดย Special Counsel กรรมาธิการขาวกรองทั้งของวุฒิสภาและ

สภาผูแทน และกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาไปพรอม ๆ กนั 

มีผูรับรายงานน้ีบางทานถามกลับไปยังขาพเจาวา ทรัมปจะถูกถอดถอน (Impeach) ไหม 

ขาพเจาตอบไปเพียงวากระบวนการดังกลาวจะตองใชเวลา เนือ่งจากเปนกระบวนการกํ้ากึ่งกันทาง

ขอกฏหมายและทางการเมือง   กรณีแรกในประวัติศาสตรสหรัฐไดแกประธานาธิบดี Andrew 

Johnson เม่ือป ค.ศ. 1868 อันเปนชวงไมนานหลงัสงครามกลางเมือง และเม่ือมีญัตติของสภา

ผูแทนใหถอดถอน แตเสยีงในวุฒิสภาไมถึงสองในสามจึงรอดไปอยางเฉยีดฉิว  กรณีประธานาธิบดี

นิกสันในสมัยที่ 2 ของการดํารงตําแหนง หลักฐานสําคัญที่ชี้มูลไดแกเทป็บนัทึกเสียง แต

ประธานาธิบดีนิกสันชงิลาออกจากตําแหนง เพราะทราบแนวาจะถูกถอดถอน ในกรณีของ

ประธานาธิบดีบิลล คลินตัน สภาซึง่มีเสียงของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภามากพอไมลงมติตามการ

ชี้มูลของคณะ Grand Jury สําหรับกรณีของนายทรัมป นั้น เม่ือประมาณ 10 นาทีมานี้ วุฒิสมาชิก

ลินดซี่ แกรหม จากพรรครีพับลิกัน เสนอใหดําเนินเปนคดีอาญา ซึ่งขาพเจายังไมทราบนัยยะในชั้น

นี้ สวนกระบวนการ Impeachment นั้น ยังมิไดเร่ิมขึ้น 

2. รายงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐแจงวา เคร่ืองบินสหรัฐไดโจมตีทิ้งระเบิดกองกําลงั 

Shia ซึ่งชวยกองกําลังฝายอาสสาดทีใ่กลชายแดนซีเรียกับจอรแดน และล้าํเขาไปในเขต 

Deconfliction กับรัสเซยี เม่ือเคร่ืองบินสหรัฐสงสัญญานเตือน กองกําลังภาคพ้ืนดินไมถอยออกไป

จึงถูกโจมตี ยานเกราะเปนจํานวนไมนอยถูกระเบิด 
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3. การเลือกต้ังประธานาธิบดีอิหรานในวันศุกร พรุงนี้ แขงขันกนัอยางหนักระหวาง

ประธานาธิบดีโรฮานี ฝายหัวปานกลาง กับEbrahim Raisisi ฝายอนุรักษนิยม ซึ่งนโยบายสหรัฐ

มิไดชวยโรฮานีเทาใดนัก ทั้ง ๆ ที่เขาตั้งใจจะปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคม แตกลับถกูมองวาเปน

ศัตรูไป แตขาพเจาหวังวา โรฮานีจะไดชัยชนะ เพราะเขาเปนคนชวยใหความตกลงยุติการสราง

อาวุธนิวเคลยีรระหวาง P-5+1กับอิหรานสําเร็จผลไดและเม่ือนายโรฮานีจะไปประชุมสมัชชากอน

หนานี้เม่ือสมัยประธานาธิบดีโอบามา  เขาไดลงพิมพบทความในหนังสอืพิมพวอชิงตัน โพสตเสนอ

แนวทาง Constructive engagement กับสหรัฐ  แตคราวนี้นายทรัมปตองการจะขายอาวุธทันสมัย

ใหแกซาอุดิ อารเบีย เพื่อใชตอสูกับเชยีอิหราน ซึ่งซาอุเชื่อวาเปนฝายสนับสนุนกบฏ Houthis ใน

เยเมน อันเปนสถานการณที่ซับซอนมาก เพราะอัลไคดาในคาบสมุทรอะเรเบ้ียน (AQAP) ซึ่งกําลัง

แขงขันความยิ่งใหญกับไอซิสในเยเมนเชนกนั 

เม่ือกลางวันวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม หนังสือพิมพนิวยอรกไทมสไดเสนอขาววา สวนหนึง่

ของบันทึก (Transcript) การหารือขอราชการกับเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศรัสเซีย ซึ่งเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงวอชิงตันอยูใน Oval Office ที่ทําเนียบขาวดวย 

ประธานาธิบดีทรัมปไดกลาววา การที่เขาตัดสนิใจไลนายเจมส โคมีย ออกจากตําแหนง

ผูอํานวยการเอฟบีไอ ก็เพือ่ผอนคลายความกดดันอันเปนผลจากการที่เอฟบีไอสืบสวนความ

เก่ียวพันของเขากับรัสเซยีระหวางการหาเสียงเลือกต้ังเม่ือปที่แลว (Trump: “I just fired a crazy 

man, a real nut job” to ease the pressure of the Russian probe) ขาวนี้ ปรากฏเม่ือเคร่ืองบิน

ประจําตําแหนงประธานาธิบดี (Air Force One) ทะยานข้ึนสูฟาเพื่อไปยังกรุงริยาดพอดี หลายฝาย

เขาใจวา ความดังกลาวอาจมาจาก “transcript” ที่ปูตินเสนอจะสงมาใหและจากแหลงขาวภายใน

ทําเนียบขาว ซึ่งไมปฏิเสธคํากลาว แตวงการวอชิงตันไมนึกวา ทรัมปจะเรียกโคมียวา “Nut job” 

แมจะเคยไดยินนายทรัมปใชคํานี้เม่ือไมพอใจบางคน เชน Kim Jong-Un หรือวุฒิสมาชิก Bernie 

Sanders  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Special Counsel Robert Mueller ซึ่งเคยดํารงตําแหนงเม่ือเกิด 
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9/11 อันเปนงานสําคัญชิน้แรกที่เขาตองสอบสวนและดํารงตําแหนงหัวหนาเอฟบีไออยู 12 ป นาน

ที่สุดนับแต J. Edgar Hoover และเปนคนที่มิใชฝายการเมืองกับไมชอบการใหสัมภาษณ

สื่อมวลชน สาํหรับขาวทีป่รากฏในนิวยอรกไทมส นั้น ผูสื่อขาว ซีเอ็นเอ็น ประจํากรุงมอสโกรายงาน

วา เจาหนาที่รัสเซียระดับสูง รวมทั้งนายเซอรเก ลาฟรอฟ เพยีงแตกลาววา “We did not touch on 

that subject” แตเทาที่ไดติดตามขาวมา สวนใหญเจาหนาทีร่อง ๆ ลงมาจะกลาวถึงขาวตาง ๆ เอง 

ในชั้นนี้จึงไมอาจยืนยันไดแนนอน ดังเชนคํากลาวอางวา ฝายรัสเซียสามารถบอกให Michael 

Flynn เสนอเรื่องที่ตองการแกทรัมปได เพราะทรัมปรับฟงฟลินนเสมอ  

เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม ทรัมปไดใหสัมภาษณที่ทําเนียบขาวรวมกับประธานาธิบดีซาน

ตอสแหงโคลมัเบีย ทรัมปไดตอบคําถามเก่ียวกับความเช่ือมโยงกับรัสเซีย ในขั้นแรก เขาปฏิเสธวา

การ Collusion กับรัสเซยีและคณะหาเสียงของเขาไมจริง และเปลี่ยนคําพดูเปนเฉพาะในสวนที่

เก่ียวกับเขาคนเดียว ซึ่งคลายกับปองกันตัวเขาคนเดียว คนอ่ืนจะมีสวนพวัพันหรือไมเขาบอกปด

ตอหนาผูสื่อขาว 

4. เม่ือใกลเที่ยงวันวันนี ้มีคนขับรถทับผูคนที่อยูในถนนที ่Times Square กลางนคร

นิวยอรก ตาย 1 บาดเจ็บ 22 ในจํานวนนี้ 15 คนอาการไมสาหัส จนถึงขณะที่รายงานนี ้เจาหนาที่

ตํารวจยังถึอวา เปนอุบัติเหตุ โดยคนขับซึ่ง intoxicated โดยเคยทําผิดเชนเดียวกันมากอน 2 คร้ัง

และถูกคุมขงั จนบัดนี้ ยงัไมถือเปนการกอการราย 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีอิหราน ซึ่งเริ่มมาแตวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม ศกนี้ มีผู
ออกเสียงมากเกินคาด ปรากฏภาพผูออกเสียงเขาคิวกันยาวมาก ทางการตองขยายเวลา
ลงคะแนนเพ่ิมขึ้นถึง 5 ช่ัวโมง แตสถานการณทั่วไปเรียบรอยและสงบดี การนับคะแนน
ดําเนินมาจนถึงวันเสาร ที่ 20 พฤษภาคม ผลการเลือกต้ังปรากฏวา ประธานาธิบดี ฮาส
ซาน โรฮานีชนะการเลือกต้ังโดยไดคะแนนเสียงรอยละ 58.6 นับเปนชัยชนะโดยเด็ดขาด 
มีผูไปออกเสียงรอยละ 70 รายงานกระแสหนึ่งวาโรฮานีได 23.5 ลาน จากผูมีสิทธิออก
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เสียง 40 ลาน ทําใหเขาไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีเปนวาระที่สอง อันเปนโอกาศดี
สําหรับการปฏิรูปและการยึดถือนโยบายหัวปานกลาง 

ประธานาธิบดีโรฮานีประกาศเจตนารมณที่จะเปดประเทศเพื่อสรางเศรษฐสัมพันธ
กับประเทศตาง ๆ เพื่อความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดเริ่มไวบางแลวเมื่อประเทศตาง 
ๆ ยกเลิกการแซงคช่ันอิหรานหลังจากที่ความตกลงยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเริ่ม
ใชบังคับ 

นาย Rex Tillerson รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ซึ่งใหสัมภาษณ
รวมกับ Abdel Jubeir รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซาอุดิ อารเบียสรุปผลการ
เยือนราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียอยางเปนทางการวันแรกของประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมป ไดกลาวแสดงความหวังวาประธานาธิบดีโรฮานีจะใชชัยชนะในการยุติการใชเงิน
สงเสริมและเลิกลมเครือขายการกอการรายและชวยกันรักษาความสงบในภูมิภาค  

เม่ือวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม หลังจากที่ประธานาธบิดีทรัมปและคณะออกเดินทางเพื่อ

เยือนตางประเทศเปนเวลา 9 วันโดยเร่ิมที่ซาอุดิอารเบีย พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม พรอมดวยพลเอกดันฟอรธ ประธานคณะเสนาธิการรวมและนาย McGurk 

โฆษกกองกําลังรวมในการปราบปรามไอซิส ขอยืมตัวจากกระทรวงการตางประเทศสมัย

ประธานาธิบดีโอบามา ไดรวมกันบรรยายสรุปถึงการปราบปรามผูกอการรายกลุมไอซิส โดยเฉพาะ

อยางยิ่งปฏิบัติการยึดนครโมซูลในอิรักและแผนการบุกยึดนครรัคกาในซีเรีย 

แผนการรุกรบลาสุดไดแกการลอมที่ม่ันของไอซิสทุกแหง ดวยจุดมุงหมายที่จะทําลายลาง

ฝายกอการรายใหหมดสิ้น กองกําลังสหรัฐและพนัธมิตรจะสนับสนนุกองกําลังอิรักที่

นายกรัฐมนตรีไฮเดอร อัล อบาดีสั่งการ เพื่อปองกันมิใหฝายไอซิสยึดพื้นทีก่ลับคืน อันจะตัดทางมิ

ใหนักรบเหลานี้ยอนกลับไปกอเร่ืองที่ประเทศในยุโรป โดยทั่วไป ยุทธศาสตรหลักยังคงเปนเชนที่

ประธานาธิบดีโอบามาไดกําหนดไว เพียงแตจะปองกันมิใหพวกกอการรายสามารถหลบหนีออกไป
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นอกดินแดน แตเทาที่ไดฟงจากพลเอกแม็ตทิส นายทรัมปดูจะสั่งให Obliterate ผูกอการรายหรือ

ปราบใหหมดสิ้น โดยไมไวชีวิต ซึ่งเม่ือดูเหตุการณภาคสนามแลว ก็ถึงจดุจบเชนกัน ไมจําเปนทีผู่

บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งไวอยางใดก็ตาม 

ตามรายงานภาคสนาม การเขายึดนครโมซูลภาคตะวันตกใกลจะพิชิตศึกไดแลว แมการสู

รบจะดุเดือดอยางยิ่ง เพราะตองรบกันไปตามบานทีละหลัง แตพลเรือนนับพันก็ไดหลบหนีออกมา 

ซึ่งก็เปนภารกิจของหนวยงานบรรเทาทุกขทั้งกาชาดระหวางประเทศ สหประชาชาติและของกลุม

ประเทศตาง ๆ ใหความชวยเหลือตอไป สําหรับการรบกับไอซิสเพื่อยึดนครโมซูลซึ่งเร่ิมมาต้ังแต

กลางเดือนตุลาคม ศกกอน นั้น กองกําลังผสม ดวยคําแนะนําและชวยเหลอืของสหรัฐและ Anti-

Isis Coalition Partners รายงานเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม ศกนี้วา จะตองยึดตําบลสุดทายในโมซูล

ตะวันตกใหไดในเวลาไมเกิน 1 สัปดาห การปลดปลอยนครโมซลู อันเปนทีซ่ึง่อาบู บัคร อัล-บัคดาด้ี 

คาลิฟของไอซิสประกาศการจัดต้ัง Caliphate  หรือเมืองหลวงที่นคร Raqqa ในซีเรีย โดยใหนครโม

ซูลเปนเมืองหลวงฝายบริหาร เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2014 คงจะหมายถึงการสลายกองบัญชาการ

กลางของไอเอสหรือไอซิส ทําใหคาดไดวาปฏิบัติการของหนวยยอยที่จัดต้ังมากอนแลวในเอเชียใต

และเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเร่ิมเคลื่อนไหวตอไป ตามที่ไดรายงานมาเปนระยะ ๆ กอนหนานี้

แลว การสูรบระหวางกลุมที่สวามิภักด์ิกับไอซิสกาํลังตอสูอยูกับกองทัพฟลิปปนสขณะทํารายงาน

ฉบับนี้อยู สวนการกอการรายที่นครแมนเชสเตอรในสหราชอาณาจักร โดยอาจเชื่อมโยงกับ

กองบัญชาการหนวยยอยในลิเบีย จะตองติดตามวิเคราะหตอไป เพราะในพ้ืนที่ใกลเคียง ก็มีกลุม

กอการรายอัลไคดาแหงมาเกร็บภายใตม็อคตา เบล ม็อคตาเคลื่อนไหวอยูโดยแผอิทธิพลไปยัง

แอฟริกาตะวันตกมากขึ้นดวย   

ในรายงานในปที่แลว ไดมีการกลาวถึงนโยบาย One Belt One Road ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดูเปนเชิงการฟนฟูทางสายไหมแตโบราณกาล เพราะจีนเริ่ม
ดําเนินการตามแนวน้ีมาเปนขั้น ๆ โดยนอยคนจะเขาใจวา แนวทางนี้จะกลายเปน
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ยุทธศาสตรอันในบ้ันปลายจะขยายขอบเขตไปทั่วโลก แมในช้ันนี้ จะไมไปถึงขัน้นั้น แต
ผูเช่ียวชาญทางภูมิรัฐศาสตรในโลกตะวันตกก็พอจะเห็นทางขางหนา หากมหาอํานาจ
ระดับโลกจะเปดทางใหเกิดสูญญากาศขึ้นดวยนโยบายเชน America first และการยกเลิก
ความตกลงการคาเสรีเชน TPP อันรัฐบาลนายโดนัลด ทรัมปแหงสหรัฐไดเคยริเริ่มมาแลว 
แตสภาพความเปนจรงิของการเมืองระหวางประเทศอาจจะบีบใหตองปรับเปล่ียนไป ดัง
จะเห็นไดจากถอยแถลงของพลโท ดร. H.R. McMaster ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ
ของประธานาธิบดีทรัมป กอนถึงวันออกเดินทางไปเยือนตางประเทศครั้งแรกในเดือน
พฤษภาคม ศกนี้ วา America first มิไดหมายถึง America alone แตสหรัฐจะคงรักษา 
Leadership ในโลกตอไป ถอยแถลงทํานองนี้ ก็ปรากฏในถอยคําตาง ๆ ที่ใชในสวนที่
เก่ียวกับการปองกันภัยในเอเชีย (โดยพลเอกเจมส แมต็ทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม) ในภูมิภาคยุโรปและสัมพันธมิตรแอตแลนติคเหนือ (โดยรอง
ประธานาธิบดีไมค เพนส พลเอกเจมส แม็ตทิส และนายเร็กส ทิลเลอรสัน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ)  

กอนหนาที่จะมีการปรับเปล่ียนโลกทัศนใหมดังกลาวขางตน วาทกรรมหลาย
ประการระหวางการหาเสียงเลือกต้ังของโดนัลด ทรัมป ไดเปดทางใหประธานาธิบดีสี จิ้น 
ผิงเริ่มโครงการดานการขนสงทางบกดวยรถไฟจากจีน ผานซินจางและเอเชียกลางไปยัง
ปากีสถานจนถึงชายฝงมหาสมุทรอินเดีย การสงกําลังรบในนามกําลังรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติไปยังเอริเตรีย การสงกําลังทางนาวีไปชวยปราบโจรสลัดในชองเชื่อมตอกับ
ทะเลแดง การเปดเสนทางขนสงโดยรถไฟจากทางใตของจีนขามประเทศตาง ๆ ไปยัง
ปลายทางที่สหราชอาณาจักร ซึ่งเปดใชแลว ทั้งหลายเหลานี้ ดูจะเปนสวนหนึ่งของ
นโยบาย One Belt One Road ไมแตเทานั้น ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ยังไดประกาศวาจีน
จะเปนผูนําของระบอบการคาเสรี  ตอตานการกีดกันทางการคา (Protectionism) และ
สงเสริมโลกาภิวัตน จีนวางนโยบายเชนที่วาได เพราะการเศรษฐกิจจีนใหญเปนที่สองของ
โลกรองจากสหรัฐ และมีโครงสรางพื้นฐานในทุกดานที่เอ้ืออํานวยตอการแผอํานาจไปใน
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รูป Soft power เชนที่ไดขยายสถาบันขงจื๊อไปเกือบทั่วโลกแลว ตางจากรัสเซียภายใต
ปูติน ซึ่งมักจะใชวิธีการของการเมืองแหงอํานาจเปนหลัก  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ซึ่งไดบรรยาย
สถานการณตอกรรมาธิการขาวกรองของวุฒิสภา ไดย้ําวา การประชุมระดับสุดยอดวา
ดวย One Belt One Road ที่กรุงปกก่ิง นั้น วัตถุประสงคหลักไดแกการแผอิทธิพลไปในที่
ตาง ๆ โดยอาศัยการเช่ือมโยงทางคมนาคม อันเปนวิธึคิดทางยุทธศาสตรระหวางประเทศ
ไมตางจากที่ขาพเจากลาวไวขางตน ดังจะเห็นไดวา ญี่ปุนและอินเดียมิไดไปรวมการ
ประชุม เพราะไมไวใจในแผนการของจีน ตามวิเคราะหของ Carrie Gracie บรรณาธิการ
ขาวประจํากรุงปกก่ิงของบีบีซี ทั้งสองประเทศ “suspicious that China’s development 
agenda masks a bid for strategic assets and geopolitical ambitions. And some 
economists are cautious about the viability of projects in areas of political instability and 
poor governance.” ผูนําที่ไปรวมในวันเปดประชุมไดแกประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน 
และประธานาธิบดี เออรโดวันแหงตุรกี สวนสหรัฐและสหภาพยุโรปมิไดไปรวมดวย
เหตุผลภายใน นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีจากสเปน อิตาลี กรีซและฮังการีไดไปรวมดวย 

ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ใหคํามั่นที่จะจายเงิน 124 พันลานดอลลาร เพื่อโครงการที่
เขาเรียกวา Belt and Road initiative โดยไดเริ่มมาต้ังแตป 2013 ดวยแผนงานที่จะเช่ือม
เสนทางการคาระหวางเอเชีย  แอฟริกา ยุโรปและเลยตอไป เพราะการคาเปนจักรกล
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิงออกตัววาทางสายไหมใหมมิใช
ความพยายามจะแผอิทธิพลของจีนไปทั่วโลก 

มีขาววา ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ไมพอใจอยางยิ่งที่เมื่อเขาเริ่มกลาวคําปราศรัย
ครั้งสําคัญ เกาหลีเหนือไดยิงขีปนาวุธอันไดรับการปรับปรุงใหมจนเปนขาวใหญ โดยทํา
ใหรัสเซียตองเตรียมปองกันภัยทางอากาศในภาคตะวันออกของรัสเซียและขีปนาวุธไปตก
ใกลฝงรัสเซียใตไซบีเรีย หลังจากที่วิ่งไป 700 กิโลเมตร 
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รัสเซียไดประณามการยิงจรวดครั้งนี้วาอันตราย แตขอมิใหประเทศตาง ๆ ขมขู
เกาหลีเหนือ จีนก็ไดแถลงประณามเชนกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เกาหลีเหนือไดยิง
ขีปนาวุธพิสัยกลาง ช่ือ Pukguksong-2 อีกหนึ่งลูก ซึ่งไปได 500 กิโลเมตรก็ตกลงในทะเล
ญี่ปุน ผูสังเกตการณเขาใจวาจรวดลูกนี้ใช solid fuel อันเปนเช้ือเพลิงที่จําเปนหากจะใช
สําหรับ ICBM ตอไป 

รายงานขาวดวนมาก (สงเมื่อเวลา 05.00 น. คืนวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560) 

ตามที่เกิดเหตุการณการกอการราย โดยระเบิดพลชีีพแบบ Improvised Explosive Device 

ที่โรงแสดง Ariana Grande Concert ที่ Manchester ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ทําใหมี

คนตาย 22 ชีวิต บาดเจบ็ 59 สวนใหญเปนเด็กและวัยรุน ประมาณ 20 อาการเสี่ยงตอชีวิต คนราย

จุดระเบิดที ่Foyer ของโรง และเสียชวิีต ทราบตอมาวา ชื่อ Salman Abedi อายุ 22 ชื่อคนกอเหตุ

ระเบิดนี้ เทาที่ผานมา ทางการบริติชมักจะไมเปดเผยแตแรก ๆ เพื่อใหโอกาสในการสืบสวนถึงผูที่

อาจมีสวน เพื่อเก็บชื่อไวมิใหกลุมกอการราย (ถามี) ทราบลวงหนา และในกรณีที่เขาเสียชีวิตไป

แลว จะตองรอให Coroner ตรวจสอบอัตลักษณเสียกอน แตเขาใจวา ฝายอเมริกัน ไมแนวาจาก

ทําเนียบขาวหรือฝายการขาว  ไปเปดเผยเสียกอนโดยหนังสือพมิพนิวยอรกไทมสไดลงภาพชิ้นสวน

ของระเบิดดวย จึงเกิดความไมพอใจขึ้น เพราะหากฝายกอการรายเตรียมจะบุกใหญ ก็อาจถือ

จังหวะนัน้ รีบดําเนินการ ดวยเหตุดังกลาว Amber Rudd รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึง

รูสึกไมพอใจ-- โกรธอาจจะตรงกับความจริงอยางเห็นไดชัด เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนอีก

จํานวนหนึ่ง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ เม่ือประกอบกับขาวร่ัวจากประธานาธิบดีทรัมปไปยังรัสเซียกอนหนานี้ 

ก็จะมีนัยยะอันกระทบความไววางใจในระหวาง Five Eyes ตอไปได ตามขาวในวันที่ 25 

พฤษภาคม ศกนี้ ทางการแมนเชสเตอรไดขอระงับความรวมมือทางขาวกรองกับสหรัฐไวกอน 

และเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรต้ังใจที่จะยํ้าใหประธานาธิบดีทรัมปตระหนักถึง
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ความจําเปนที่จะตองรักษาความม่ันใจไดในความลับที่แบงปนกันเม่ือพบกันในการประชุมสุดยอด

ของนาโตที่กรุงบรัสเซลสคืนวันนี้ วันพฤหัสบดีที ่25 พฤษภาคม 2017 

นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยไดเรียกประชุม COBRA  (Cabinet Office Briefing Room หรือ

การประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีฉุกเฉิน พรอมเจาหนาที่ดานความม่ันคง) คร้ังที่ 1 สําหรับเหตุราย

ที่แมนเชสเตอร เม่ือเชาวันที่ 24 พฤษภาคม และออกมากลาวคําปราศรัยที่หนาทําเนียบหมายเลข 

10 ถนนดาวนนิ่ง วาเหตุกอการรายเกิดขึ้นเม่ือ  22.33 น. ของคืนกอนหนาขณะที่การแสดงเสร็จ

พอดี ทําใหมีผูเสียชีวิต 22 คน บาดเจบ็ 59 อันนับเปนประสบการณเลวรายที่สุดทีส่ห

ราชอาณาจักรเคยประสบ   นายกรัฐมนตรีไดแสดงความสลดใจแกครอบครัวของผูเสยีชีวิต อัน

ไดแกเด็กเลก็และวัยรุนสวนใหญ และหวังวาผูทีไ่ดรับบาดเจบ็จะรอดพนจากความทรมาน  ตอมา

ในเชาวันที ่23 วันนี้ เจาหนาที่จับผูตองสงสัยไดหนึง่คน  อายุ 23 และเจาหนาที่ไดบุกเขาคนบาน

นายอเบดี นายกรัฐมนตรีเธรีสซาเมยกลาววา เจาหนาที่ไดสกดัแผนกอการรายในรอบปที่ผานมาได 

13 แผน ในชัน้นั้น นายกรัฐมนตรียังคงระดับภัยคุกคามไวที่ Severe ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห

ภัยจากการกอการรายเสนอ  อันเปนระดับที่ใชมาต้ังแตการโจมตีที่กรุงปารีส เม่ือ ศุกรที่ 13 

พฤศจิกายน 2015 อันไดแกการโจมตีคร้ังใหญที่โรงแสดงดนตรีบาตาคลองและการโจมตีคร้ังใหญ

ที่กรุงบรัสเซลส เม่ือ 22 มีนาคม 2016 ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีไดขอระงับการหาเสียง

เลือกต้ังทั่วไป ซึ่งเดิมกําหนดจะมีขึน้ในวันที่ 8 มิถุนายน ศกนี้ไวกอน สวนการสืบสวนดานตาง ๆ 

เก่ียวกับเหตุกอการรายก็ไดดําเนินการโดยรีบดวนตอไป และยํ้าวา ชาวสหราชอาณาจักรจะไมยอม

ต่ืนตระหนกจากการกระทําเย่ียงขี้ขลาดที่เกิดขึ้น โดยจะใชชีวิตตามปกติสืบไป 

ตอมาในวันเดียวกัน สมเด็จพระราชินนีาถเอลิซาเบธท่ี 2 ไดทรงมีพระราชสารแสดงความ

เศราพระทัยไปยังทุกครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณรายคร้ังนี้ ซึ่งเกิดจาก “Act of 

barbarity” และในวันที่ 25 พฤษภาคม พระองคไดเสด็จไปทรงเย่ียมผูไดรับบาดเจ็บตาม
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โรงพยาบาลในแมนเชสเตอร โดยมิไดมีการแจงลวงหนา มีผูไดยินพระสุรเสียงวาผูกอเหตุ 

“Wicked” แท 

สารแสดงความสลดและเศราใจจากผูนําทั่วโลกไดหลั่งไหลไปยงัรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

โดยผูนําบางคน เชนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคองแหงฝร่ังเศสไดไปลงนามแสดงความเสียใจ

และเห็นใจทีส่ถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ณ กรุงปารีส 

เชนคร้ังกอน ๆ บริการฉุกเฉินของบริเตนใหญไดทําหนาที่อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เพราะทุกภาคสวนไดมีการซอมปฏบิัติการอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งรถพยาบาลและบริการ

กูภัยซึ่งใชหลัก Pro-active ในการทํางาน เนื่องจากการนําผูบาดเจ็บไปถึงแพทยและพยาบาลได

เร็วเทาไหรกจ็ะชวยชีวิตคนไดมาก สาํหรับเหตุการณที่แมนเชสเตอรคร้ังนี้ คนรายไดจุดระเบิดที ่

Foyer เพราะหากเขาไปในโรงแสดงซึ่งจุคนไดสองหม่ืนคน  ไมอยากคิดวาภยันตรายจะย่ิงรายแรง

สักเพียงใด ทําใหอดยอนคิดมิไดถึงความพยายามของไอซิสที่จะกอเหตุที่ Stade de France ใน

กรุงปารีสเม่ือวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2015  ซึ่งกําลังมีการแขงขันฟุตบอลลระหวางชาติอยู  มีคน

ดูแนนสนาม   โดยประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดไปชมการแขงขันดวย   เพราะคร้ังนั้นคนราย

คนหนึ่งเกิดหวาดกลัว จงึกระชากเขม็ขัดรัดระเบิดรอบตัวดังลั่นขึ้นเสียกอน ขณะที่ประตูเขาสนาม

ปดแลว และนายอับเดสซาลาม หัวหนากลุมเกิดเปลี่ยนใจ ไมกระชากระเบิด เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยจึงรีบคุมกันประธานาธิบดีออกไปนอกสนาม คนจํานวนนับหม่ืนที่ไปชมและผูเลนจึงรอด

จากภัยไปไดอยางเคราะหดี 

ต้ังแตเกิดเหตุ ฝายที่บริการผูประสบเหตุไดทําหนาที่ของตน ตํารวจไดรีบกระจายกําลังใน

การสืบสวน เฉพาะในนครแมนเชสเตอร ตํารวจไมนอยกวา 400 คนพยายามสืบสวนในที่ตาง ๆใน

ชั้นแรก มีการต้ังคําถามวา นายซาลมาน อเบดี ทําคนเดียวหรือ ในที่สุดเม่ือ 21.40 น. ตามเวลาใน

กรุงลอนดอน คืนนี ้23 พฤษภาคม  เธรีสซา เมย ไดกลาวคําปราศรัยอีก วาคณะกรรมการวิเคราะห
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ขาวกรองและตอตานการกอการรายไดพิจารณาสถานการณแลว เสนอตอนายกรัฐมนตรีใหเพิ่ม

ระดับภัยคุกคามจาก Severe เปน Critical อันเปนระดับสูงสดุ เพราะแมวา นายอเบดีจะเปนคน

เดียวที่จุดระเบิด  แตยังเปนที่นาหวงอยางมากวา มีเครือขายที่กวางกวาจะดําเนินการใหญ 

รัฐมนตรีกลาโหมจึงขอใหทหารพรอมสรรพาวุธเขารวมในการระวังภัย อันถือวา Imminent รัฐบาล

ไดอนุมัติงบประมาณ และสรรพาวุธพรอมมูล รวมทั้งระบบการสงกําลังบาํรุง และ

เฮลิคอปเตอร ต้ังแตเม่ือคืน ทหารประมาณ 3,800 คน ซึ่งมีขาววา บางคนไดผานการรบกับไอซิส

ในอิรักมาแลว พรอมอาวุธปนกล ไดกระจายกําลังไปกับตํารวจเพ่ือคุมกันสถานที่ตาง ๆ เชนสภา

เวสตมินสเตอร ทําเนียบนายกรัฐมนตรี พระราชวังตาง ๆ และจุดยุทธศาสตรสําคัญ ในคืนนี้เชนกัน 

กําลังตํารวจพรอมอาวุธ 1,000 คนไดเสริมกําลังตรวจการณไปทั่วประเทศ 

ตามความเขาใจในชั้นนี้ นายอเบดีมิไดทําระเบิดชนิด Improvised Explosive Device เอง 

เพราะมีลักษณะพิเศษซึ่งตองการความเชี่ยวชาญมาก และยังมีแรงระเบิดซึ่งสูงย่ิง สูงกวาระเบิดที่

บอสตัน มาราธอนมาก จงึคงมีที่ผลิตแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งเจาหนาที่กําลังสืบคนอยู และ

ขณะเดียวกัน ก็ตองเตรียมรับมือกับเครือขายที่กําลังมีแผนจะโจมตีตามแผนกอการรายอยู จํานวน

ผูตองสงสัยที่จับไดถึงคืนนี้ 24-25 พฤษภาคม 10 คน สวน 8 คนที่จับมากอนยังถูกคุมขังอยู  อดีต

ประธานกรรมาธิการขาวกรองรวมและตอตานการกอการรายคาดวา ตราบใดที่ยังไมแนใจวา 

เครือขายสลายตัวหรือหนีไปแลว ระดับภัยคุกคามก็ยังคงอยูที่ขั้นสูงสุดเชนขณะนี ้

คืนนี้เชนกัน มีขาวจาก Militia ทีล่ิเบียวา Hashim  Abedi นองชายอายุ 20 ปของ Salman 

ไดถูกกลุม Militia จับกมุ ทางกลุมไดอางวา ทั้งสองพี่นองเปนสมาชิกของไอซิสในลเิบียเม่ือเร็ว ๆ นี้ 

สวนบิดาของทั้งคูไมเห็นดวย   แตหนงัสือเดินทางที่ตนเก็บไวถกู ซาลมานขอไปโดยอางวาจะไป

ทําบุญที่เม็คกะ แตกลบัยอนไปแมนเชสเตอรและไปกอการราย โดยทางการกําลังสืบวาไปทางใด 

เพราะไมมีสายการบินจากลิเบียไป UK โดยตรง 
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ขาวนี้ คริสเตียน อามันพอรแหง ซีเอ็นเอ็นไดสอบถาม ดร. นอยมาน ผูอํานวยการศูนย

ศึกษาความเปนพวกหัวรุนแรง ที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย ดร. นอยมานตอบวา คอนขาง Sceptical 

ในขอมูลจากพวก Militia ซึ่งสวนใหญเปนพวกหลักลอย จึงควรหาหลักฐานที่นาเชื่อถือตอไป แต

ขาพเจาเองเห็นวาขาวดังกลาวนาจะมีมูลบาง จึงคอยฟงกระแสอ่ืนตอไป เพราะทราบวา นายอเบดี 

เปนคนคอนขางเดียวดายมาแตเด็ก ตอมาไดเขาเรียนดานบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย Salford ที่

แมนเชสเตอร แมจะเปนคนอังกฤษ เชื้อสายลเิบีย เม่ือสามเดือนที่ผานมาไดเดินทางไปลิเบีย  โดย

กอนหนา ก็ไดไวหนวดและเครากับนุงเสื้อยาวคลมุขาแบบชาวลิเบีย เทาทีท่ราบเขาและครอบครัว

ตอตานมวนมา กัดดาฟมาแตเดิมทั้งหมดจึงยายไปอยูที่แมนเชสเตอร โดยซาลมานเดินทางไป

ตางประเทศอยูบอยคร้ัง  แตเม่ือเดินทางกลับไปแมนเชสเตอร เจาหนาทีด่านความปลอดภัยจัดให

เขาอยู “ในเรดาร” แตเพราะเหตุใด เขาจึงเล็ดลอดไปกอการรายได?  ตามรายงานของแหลงขาว

สหรัฐ ซึ่งเปดเผยแกสื่อมวลชน นายอเบดีและนองชายไดฝกใฝในไอซิสและไปรับการฝกอบรมกับ

กลุมกอการรายในซีเรียและกลบัไปยังลิเบียอยูสามสัปดาหกอนอเบดีเดินทางไปที่แมนเชสเตอร

และกอการรายในไมกี่วันตอมา ตามรายงานจากฝายลิเบีย นายซาลมาน อเบดี โทรศัพทไปถึงฮา

ชิมนองชายวาจะลงมือกอเหตุในเวลาเพียง 15 นาทีกอนเกิดเหตุระเบิด ฮาชิมดูจะทราบแผนการ

กอการราย แตในคําใหการตอทางการลิเบียในวันตอมา เขาไมยอมรับวาทราบรายละเอียดวาจะ

เกิดเหตุที่ใด 

อยางไรก็ดี ในวันพฤหสับดี ฝายตาง ๆ ยอมรับความเช่ือมโยงของลิเบียตามขอมูลขางตน 

เพราะไอซิสในลิเบียและตูนิเซียไดเร่ิมเคลื่อนไหวอีกแลว ในสวนที่เก่ียวกับการปลอยใหขาวกรองใน

การสืบสวนเหตุรายที่แมนเชสเตอรร่ัวไปภายนอกจากแหลงสหรัฐและสหราชอาณาจักรไดเลิกการ

ประสานการขาวกับสหรัฐในกรณีที่แมนเชสเตอร นั้น เธรีสซา เมยไดแจงแกประธานาธบิดีทรัมปใน

ระหวางการประชุมนาโตที่กรุงบรัสเซลส และนายเร็กส ทลิเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ ไดรับคําสั่งจากประธานาธิบดีใหเดินทางไปยังกรุงลอนดอนในวันศุกร ที่ 26 
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พฤษภาคม และทรัมปไดกลาวแกเมยวาจะสืบหาคนทําผิดเพื่อลงโทษอยางหนักตามกฏหมาย

ตอไป 

รายงานจากเยอรมนียืนยันวา นายอเบดีไดเดินทางผานดุสเซลดอรฟกอนไปยัง

แมนเชสเตอร ไมกี่วันกอนเกิดเหตุ สวนนายเร็กส ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐ เดินทางกึงกรุงลอนดอนในวันที่ 26 พฤษภาคม วันนี้ โดยไดหารือกับนายบอริส 

จอหนสนั รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร  ทิลเลอรสันแถลงตอ

สื่อมวลชนวา สหรัฐขอรับ “Full responsibility” ในสิ่งทีเ่กิดขึ้น อันทําใหเขาใจกันได ทัง้สองฝายจึง

จะรวมมือกันดานการขาวกรอง เชนเดิมตอไป ผูสือ่ขาวต้ังขอสังเกตวา คํากลาวของทิลเลอรสันมิได

ขออภัยการที่ทําเนียบขาวอางวา  ศูนยกลางการขาวกรองของอังกฤษชวยตรวจตราความ

เคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสหรัฐที่เร่ิมจากขอกลาวหาโดยปราศจากหลักฐานของโดนัลด 

ทรัมป ซึ่งกระทรวงยุติธรรม เอฟบีไอ และหนวยงานอ่ืนยืนยันมากอนแลววาเปนคํากลาวหาที่ไมมี

มูลความจริงแมแตนอย จนบัดนี้ นายทรัมปยังมิไดขออภัยตอประธานาธิบดีโอบามา และเม่ือเร็ว ๆ 

นี้ก็ยังกลาวหาอีก 

สําหรับเหตุรายที่แมนเชสเตอร นั้น การเรงรัดการสืบสวนและการคนสถานที่ตาง ๆ ได

ผลคืบหนาไปอยางรวดเร็ว ผูตองสงสัย 14 คนถูกคุมขังอยูขณะนี้ ผูตองสงสัยคนลาสุดอายุ 25 ป

ถูกควบคุมตัวในวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคมและในวันอาทติย จับไดเพิ่มอีก 2 คน เจาหนาที่ได

คนพบสถานที่หนึ่งซึง่เขาใจวาเปนแหลงประกอบระเบิด ฝายวิเคราะหสถานการณ  ซึ่งมิใชฝาย

การเมืองตามระบบ ของบริเตนใหญไดลดระดับภัยคุกคามจากขั้นสูงสุดที่ Critical เปน   Severe 

เร่ิมแตวันที่ 26 พฤษภาคม ศกนี้ สวนเจาหนาที่ตํารวจดานความปลอดภัยยังคงใชปนกลและปน

พกก่ึงอัตโนมัติอยูเพื่อระวังการณ   Amber Rudd  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแถลงวา 

เครือขายยังคงรอดจากการควบคุมตัวอยู ประชาชนจึงควรระแวดระวัง โดยอยูในความไมประมาท

และในวันอาทิตย ที่ 28 พฤษภาคม ไดมีการเปดเผยภาพถายนายอเบดีพรอมอาวุธ มีเคราเพียง
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เล็กนอย กําลังจะไปกอเหตุระเบิด อันเปนภาพจากกลองวงจรปด สวนทีล่เิบีย กระทรวงมหาดไทย

ของทองถิ่น ไดเขามาดําเนินการในการจับสมาชิกในครอบครัวของซาลมาน อเบดี ไปคุมขังและ

สอบสวนความเก่ียวของตอไป 

สวนการหาเสียงเพ่ือการเลือกต้ังในวันที่ 8 มิถุนายน ไดเร่ิมขึน้ใหมในวันที่ 26 พฤษภาคม 

โดยนายเจเรมี คอรบิน หวัหนาพรรคแรงงานไดหาเสียงวา นโยบายตางประเทศของเธรีสซา เมย

เปนสาเหตุของการกอการรายที่แมนเชสเตอร ซึง่นายกรัฐมนตรีเมย ซึ่งถูกถามในการใหสัมภาษณ

ถึงผลการประชุมกลุม G-7 ไดปฏิเสธถึงความเชื่อมโยงของการกอการรายที่แมนเชสเตอรไปถึง

นโยบายตางประเทศ  และวา หัวหนาพรรคแรงงานไมสูจะทราบสาเหตุที่แทจริงของการกอการราย 

อันการทําใหสถานการณผอนคลายขึน้จําตองอาศัยความเขาใจและความเด็ดเด่ียวของผูนํา 

ไอซิสไดกอการรายอีกในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยคนรายจํานวนหนึ่งไดบุกขึ้นไปยังรถ

โดยสารค็อปติค คริสเตียนและยิงกราดสังหารจนเสียชีวิต 29 คน ทางทิศใตของอียิปต ในชั้นแรก 

ไมอาจระบุไดแนวา ใครเปนผูกอเหตุ ตอมา ไอซิสไดประกาศแสดงความรับผิดขอบ โดยไมมี

ประกาศทํานองเดียวกันจากกลุมอ่ืน ประธานาธิบดีฟตตา อัล-ซิซี่แหงอียิปตไดสั่งการใหเคร่ืองบิน

ทิ้งระเบิดโจมตีคายของไอซิสในลิเบียตอเนื่องกันในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม ขณะนี้ ยงัไมไดรับ

รายงานความเสียหาย  

การประชุมระดับสุดยอดของภาคีสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ ซึ่งมีขึ้นทีก่รุงบรัสเซลสใน

วันนี้ ที ่25 พฤษภาคม โดยมีชิ้นสวนจากกําแพงเบอรลินกับอาคารแฝดที่ถูกอัลไคดาถลมเปน

สัญลักษณ นางแองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมันไดกลาวคําปราศรัยโดยกลาวถึง

ความหมายอันเลวรายของแนวคิดในการสรางกําแพง อันใกลเคียงกับคําปราศรัยอยางไมเปน

ทางการของบารัค โอบามาที่ประตูแบรนเดนเบอรกในกรุงเบอรลิน ซึ่งมีเปาหมายที่อนุชนรุนใหม 

โดยมีคนฟงหลายหม่ืนคนเต็มถนน แตคําปราศรัยคร้ังแรกของประธานาธิบดีทรัมปไมนาประทับใจ
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อยางยิ่ง เพราะแทนทีจ่ะย้ําพันธกรณีของสหรัฐตอนาโต โดยเฉพาะอยางย่ิงความผูกพันของรัฐภาคี

ตอขอบทที่ 5 อันเปนหัวใจของนาโต ดวยการถือวา การรุกรานตอภาคีประเทศหนึ่งเปนการรุกราน

ตอภาคีทั้งมวล กลบัไปเนนถึงการบริจาคเงินใหแกนาโตในระดับรอยละ 2 ของ GDP  ย้ําประเด็นนี้

อยูนานและหลายคร้ังดวยกัน อันเปนการไมฉลาดและผิดกาลเทศะอยางเหน็ไดชัดจากปฏิกิริยา

ของผูนําอ่ืน ๆ ในที่ประชุม ซึ่งแสดงทาเบื่อหนายกันทั้งนั้น  

ตอมาเม่ือผูนําจะถายภาพหมูรวมกัน นายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกรไดมาอยูในแถวหนา 

เพราะขณะนั้นยังจัดที่ไมเรียบรอย นายโดนัลด ทรัมป ซึ่งตองการยืนอยูหนา จึงผลักนายกรัฐมนตรี

มอนเตเนโกรออกไป เปนภาพที่ไมนาเกิดขึ้นตอหนาคนเปนจาํนวนมาก สาํนักขาวบางแหงเชื่อวา 

คนที่อาจจะพอใจในการกระทําของนายทรัมปไดแกปูติน เพราะรัสเซียพยายามขัดขวางความเปน

เอกราชของมอนเตเนโกรและการเขารวมในวงการนาโตมาตลอด แตไมคิดวานายทรัมปทราบ

ความต้ืนลึกหนาบางระหวางรัสเซียกับมอนเตเนโกร 

Lord Alan West อดีตรัฐมนตรีดานความปลอดภัยและการตอตานการกอการราย      

ของสหราชอาณาจักร สมัยกอรดอน บราวนเปนนายกรัฐมนตรี  และอดีตเสนาธิการทหารเรือ เห็น

วาการที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไมยอมกลาวถึงขอบทที่ 5 ของนาโตเปนเร่ืองแปลกมาก 

เพราะขอบทนี้ไดรับการกลาวยํ้าเพื่อชวยสหรัฐเอง หลังเกิดเหตุกอการรายคร้ังใหญที่เรียกกันวา 

9/11 แตที่นาหวงยิ่งคือการละเวนไมกลาวถึงชื่อวลาดิเมียร ปติูนในคําแถลงของนาโตคร้ังนี้ ทั้ง ๆ ที่

เปน Existential threat ตอสัมพันธมิตรแอตแลนติคเหนือโดยตรง 

วันศุกร ที่ 26 วันนี้ คณะประเทศทางเศรษฐกิจชั้นนํา ไดมีการประชุมกลุม G-7 ขึ้นที่เมือง 

Taormina บนเกาะซซิีลี ่ในอิตาลี อันเปนวาระสุดทายของการเดินทางเยือนตางประเทศ 8 วัน เปน

คร้ังแรกของโดนัลด ทรัมป ในฐานะประธานาธิบดี  กอนหนาการประชุม ประธานาธิบดีโอบามาได

กลาวอยางไมเปนทางการในประเทศเยอรมนีถึงความจําเปนทีจ่ะตองฟนระบบโลกาภวัิตนที่ไดรับ
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การแกไขปรับปรุงใหรักษาความเปนธรรมแกทุกฝาย คําแถลงสดุทายของกลุม G-7 มิไดกลาวถึง

ระบบการคาใด ๆ  มีแตรายงานในหนงัสือพิมพเยอรมันวา โดนัลด ทรัมปตอวานโยบายการคาของ

เยอรมันวา Bad, very bad เพราะไดเปรียบดุลการคากับสหรัฐมาก อันเปนแนวคิดแบบ 

Mercantilist ที่ขาพเจาอางถึงคําวิจารณนโยบาย America first ในรายงานเม่ือประมาณสองเดือน

ที่แลว ศักด์ิศรีของประเทศอภิมหาอํานาจ ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาไดรับการยอมรับนับถือตลอด

มาเหือดหายไปแทบไมเหลือแลว 

แตในระหวางการเดินเปลี่ยนสถานทีใ่นซิซีลี ่นักขาวไดถามถึงการประชุมกอนหนานั้น 

ประธานาธิบดีทรัมปไดทําทาคลายกระซิบตอบวา “Great win in Montana”  อันหมายถงึชัยชนะ

ของนาย Greg Gianforte ส.ส. พรรครีพับลิกันในเขตเลือกต้ังซึง่สนับสนุนผูสมัครจากพรรครีพับลิ

กันที่มลรัฐมอนทานา แตคืนกอนวันเลือกต้ัง เขาไดทํารายรางกายนักขาวจากหนังสือพิมพการ

เด้ียนซึ่งถามเขาเก่ียวกับสถานะของกฎหมายประกนัสุขภาพ อันเปนคําถามตามปกติของนักขาว 

แตก็ถูกลงไมลงมือโดย ส.ส. ผูนั้น จนตองรับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล และตํารวจไดต้ังขอหา 

Assault โดยจะไตสวนคดีในวันที่ 7 มิถุนายน ศกนี้ ดวยเหตุทํารายรางกายเชนนี ้ก็ไมธรรมดาที่

ประธานาธิบดีทรัมปจะถือเปนชัยชนะย่ิงใหญ เพราะไดมีการออกเสียงทางไปรษณียกอนหนาไป

ประมาณรอยละ 70 แลว และในมลรัฐมอนทานาไมมีกฏใหเปลี่ยนเสียงที่ออกไปแลวได  

 

ทางสหรัฐวันนี้ นายจอหน เบรนนั่น อดีตผูอํานวยการ CIA ใหการตอกรรมาธิการขาวกรอง

ของสภาผูแทนวา การแทรกแซงการเลือกต้ังของรัสเซียทําอยาง "brazenly" ซึ่งเขาไดแจงตรงไปยัง

หัวหนาขาวกรองของรัสเซียใหยุติ (Knock it out)แตรัสเซียก็ยงัทําตอมา ในวันนี้เขนกนั มีขาวซึ่งยงั

ไมมีการยืนยันวาหัวหนาฝายขาวกรองเชนนายแดน โค็ตส ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ได

ถูกโดนัลด ทรัมปขอใหปฏิเสธวา ไมมีการสมรูรวมคิด (Collusion) ซึ่งเขาไมยอมตาม Mike Roger 
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หัวหนา NSA ก็ไมยอมตามเชนดียวกัน สําหรับประธานาธิบดีทรัมปในคืนนี้ไดอยูในอิตาลี เพื่อเขา

เฝาพระสันตะปาปา  ซึ่งทรงมอบหนงัสือและเอกสารให รวมทั้ง Encyclical ที่ทรงขอใหชวยกัน

รับมือกับปญหาความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งเปนทีท่ราบกันมากอนวา นายทรัมปเห็นวา 

ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเปนภาวะจอมปลอมที่จีนสรางขึ้น เร่ืองเดียวกันนี้ไดรับการหารือ

ในระหวางการประชุม G-7 ที่ซซิีลี่ดวย ลงทาย นายทรัมปไดวางตนเปน 1 ตอ 6 เก่ียวกับเร่ืองนี้ 

คริสเตียน อามันพอรแหง ซีเอ็นเอ็น ไดสัมภาษณนาย Richard Clarke อดีตที่ปรึกษา National 

Security Agency อันเปนหนวยงานหลักดานรักษาความปลอดภัยและการขาวกรอง วาเขาจะฝาก

อะไรใหชวยกันปองกัน แทนที่จะเปนเร่ืองขาวกรอง เขากลับกลาววา ในชวงชีวิตของคนระดับ

ผูใหญปจจุบนันี้ เขาเชื่อวาหากไมชวยกันแกปญหา น้ําทะเลจะสูงมากขึ้นหลายเมตร น้ําจะทวม

ประเทศจํานวนไมนอยทั่วโลก ภัยพิบติันี้จะมาถึงตัวเราเร็วกวาที่คาดกันไวเดิม 

ขาวจากกรุงวอชิงตันแสดงวา ประธานาธิบดีทรัมปมีภารกิจที่จะทําใหเขาขุนใจไมนอย เม่ือ

เขาเดินทางกลับสหรัฐในวันเสารที ่27 พฤษภาคม อันเปนความเขมขนของการสืบสวน

ความสัมพันธระหวางโดนัลด ทรัมปและคณะหาเสียงกับปูตินและรัสเซีย ตามขาวลา กรรมาธิการ

ขาวกรองสนใจอยางยิ่งที่จะต้ังคําถามแก Jared Kushner บุตรเขยของนายทรัมป ซึ่งในระยะ

หลายเดือนมานี้ดูจะใกลชิดกับประธานาธิบดีทรัมปที่สุด จนสํานักขาวบางแหงต้ังตําแหนงเขาวา

เปน Secretary of Everything โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับพลโท ไมเคิล ฟลนิน ซึง่

ถูกประธานาธิบดีใหออกจากตําแหนงที่ปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาต ิและคิชเนอรไดหารือกับ

เอกอัครราชทูตรัสเซียเม่ือตนเดือนธนัวาคม ศกที่แลวถึงการจดัระบบทางลับในการสื่อสาร (Back 

channel) ที่จะไมใชทางติดตอของสหรัฐเพราะเกรงจะถูกฝายขาวกรองสหรัฐดักฟง เร่ืองหลังนี ้

แทนที่พลโทแม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติ จะปฏเิสธขาวให กลับกลาววา Back 

channel มีอยูทั่วไปอยูแลว และพลเอกจอหน เคลลี่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงความปลอดภัยของ
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มาตุภูมิกลาวในวันอาทิตยนี้วา เขาไมวิตกกับการมีชองทางติดตอแบบ Backchannel ของนาย 

Jared Kushner 

  

 การเดินทางเยือนตางประเทศครั้งแรกของนายโดนัลด ทรัมป ในฐานะ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ต้ังแตวันศุกร ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ถึงวันเสาร ที่ 27 
พฤษภาคม ศกเดียวกัน โดยไดไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิ อารเบีย รัฐอิสราเอล นคร
วาติกัน กรุงบรัสเซลส และเมือง Taormina บนเกาะซิซีลีของสาธารณรัฐอิตาลีตามลําดับ  
ดังที่ไดรายงานเก่ียวกับบางแหงมากอนหนานี้บางแลว นั้น 

 ประธานาธิบดีสหรัฐ ภริยาและคณะผูติดตามเดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตันเมื่อคืน
วันเสารแลว ตามกําหนด ประธานาธิบดีทรัมปเองแถลงผลการเยือนตลอด 8 วันที่ผานมา
วา “Home Run” อันเปนศัพทกิฬาเบสบอลลวา ถึงหลักชัยดวยความสําเร็จเปนอยางดีใน
สายตาของทรัมปเอง 

 แตหนังสือพิมพ Das Spiegel ของเยอรมันและ Le Monde ของฝรั่งเศสประเมิน
การเยือนไปในทางลบ อยางชัดแจง โดยหนังสือพิมพช้ันนําของยุโรปทั้งสองฉบับเห็นวา 
ผูนําสหรัฐคนใหมมิไดทําหรือพูดส่ิงใด อันจะชวยความเปนพันธมิตรระหวางสหรัฐกับ
ยุโรปแตอยางใด แองเกลา แมรเค่ิล มิไดปกปดความไมพอใจในโดนัลด ทรัมปเทาใดนัก 
ทําใหเอ็มมานูเอล มาคอง ประธานาธิบดีคนใหมของฝรั่งเศส ตองทําหนาที่เปนตัวเช่ือม
ให ในการประชุมสุดยอดของสนธิสัญญานาโต นายทรัมปจงใจไมกลาวถึงปูติน ซึ่งเปน
ภัยคุกคามตอสัมพันธมิตรแมแตนอย ไมยืนยันพันธกรณีของสหรัฐตอขอบทท่ี 5 อันเปน
การแสดงความผูกพันของภาคีทุกประเทศที่จะรวมปองกันสหรัฐเมือ่เกิดเหตุรายแรงที่
เรียกกันวา 9/11 การท่ีนายทรัมปตอกยํ้าใหภาคีนาโตจายเงินตามสวนแบงในหลายโอกาส
ดวยกันรวมทั้งในคํากลาวตอทหารเรือสหรัฐที่เกาะซิซีล่ีกอนจะเดินทางกลับสหรัฐ และที่
สําคัญคือการไมยอมยืนยันวาจะปฏิบัติตามความตกลงปารีสเพื่อลดภาวะกาสเรือนกระ
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จก ที่ประธานาธิบดีโอบามาไดเปนผูนําในระดับโลกและพระสันตะปาปาฟรานซิสไดทรง
ย้ําความสําคัญแกทรัมปโดยตรง 

 สวนนางแองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมันแถลงอยางชัดเจนวา ต้ังแตนี้ 
ยุโรปตองรวมกําลังกันพ่ึงตนเอง แทนที่จะหวังใหฝายอ่ืนมาชวยอยางเต็มที่ อันเปนคํา
กลาวที่รุนแรงที่สุดที่เคยไดยิน นับเปนความเคลื่อนไหวทางการเมืองยุโรป โดยที่เยอรมนี
ภายใตแองเกลา แมรเค่ิลกับฝรั่งเศสภายใตมาคองจะรวมกันมีบทบาทช้ันนําตอไป ดังที่
ไดคาดการณมาแลว โดยบารมีของสหรัฐจะถดถอยลงอันเปนผลที่คาดไดตราบใดที่นาย
ทรัมปและพวกไมเปล่ียนยุทธศาสตรโลกใหสมฐานะผูนําโลกเสรี 

 เมื่อเวลา 14.00 น. วันจันทร ที่ 29 พฤษภาคม วันนี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปู
ติน แหงรัสเซีย ไดเดินทางถึงพระราชวังแวรซายส ในฝรั่งเศส ตามคําเชิญของ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคอง เพื่อหารือขอราชการกัน รายละเอียดยังมิไดรับการ
เปดเผย แตฝรั่งเศสไดจัดแถวรีพับลิกันการดในชุดเต็มยศใหการตอนรับ 

 หลังจากที่ผูนําทั้งสองฝายไดหารือกันประมาณ 3 ช่ัวโมง มาคองกับปูตินไดออกมา
แถลงขาว เวลาไมอํานวยใหรายงานเรื่องที่ไดมีการแลกเปล่ียนทัศนะกันโดยละเอียด จึง
ขอแบงปนกันเพียงประเด็นสําคัญและการประเมินผลของการพบปะกันระหวางผูนําทั้ง
สองซึ่งตางมองโลกตามมุมมองของตน โดยไมลังเลที่จะแสดงทัศนะกันอยางตรงไปตรงมา 

 โอกาสที่พบปะกันเปนวาระครบรอบประมาณ 300 ปของการที่ Peter the Great 
แหงจักรวรรดิรัสเซียไดเสด็จไปเยือนฝร่ังเศส อันแสดงถึงยุโรปสมยันั้นที่ตางสงเสริม
ความกาวหนาทางวิทยาการในดานตาง ๆ ซึ่งมาคองกลาววาในคณะรัฐมนตรีของเขามี
บางคนเปนผูเช่ียวชาญดานวิทยาการ  โบราณคดีและการศึกษาของประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งรัสเซียดวย ซึ่งปูตินแสดงความเห็นดวยและเสริมวา ความสัมพันธระหวางสอง
แผนดิน นั้น ลํ้าลึกและยาวนานย่ิงกวานั้นอีก มาคองกลาววา ดวยพ้ินฐานที่ผานมา นั้น 
ทุกฝายตองมองไปขางหนา เพราะปญหาที่ตองแกไขดวยความจริงใจมีอยูหลากหลาย 
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เชนซีเรีย ซึ่งจะตองปูพื้นฐานอันเปล่ียนผานไปสูความเปนประชาธิปไตยใหเปนผล  
ฝรั่งเศสถือวา การใชอาวุธเคมีเปนการละเมิด Red line ซึ่งฝรั่งเศสจะตอตานอยาง
เด็ดขาด ปญหายูเครนซึ่งมี Minsk Accord อยู จะขอใหฟนฟู Normandy Format โดย
ประธานาธิบดีรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครน นายกรัฐมนตรีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
และตนเอง จะตองหารือรวมกัน เพื่อลดระดับการสูรบในยูเครน (Deescalate) ในสวนที่
เก่ียวกับการปกปองสิทธิของชนกลุมนอย เชนการเลือกประติบัติตอ LGBT ในเชดชเนีย 
และปญหาสิทธิมนุษยชนดานตาง ๆ วลาดิเมียร ปูตินไดสนองตอบประเด็นตาง ๆ นี้
ดวยดี และเห็นดวยที่จะจัดใหมี Franco-Russian Dialogue สําหรับเยาวชนและคนรุนใหม
เพื่อแลกเปล่ียนความรูในวิทยาการดานตาง ๆ และเสริมสรางความรูใหม ๆ รวมทั้งดาน 
Aerospace และย้ําถึงภยันตรายของการทดลองขีปนาวุธนําวิถีและอาวุธนิวเคลียรของ
เกาหลีเหนือ กับการตอตานการกอการรายที่จะตองรวมกันขจัด Plague นี้ไปจากโลก 
ฯลฯ 

 สวนคําถามของผูส่ือขาวเก่ียวกับสภาวะคลายความสัมพันธพิเศษที่ปูตินใหแกมา
รีน เลอ เปน กอนการเลือกต้ัง นั้น ปูตินตอบวา นักการเมืองก็มักไปหาผูนําของประเทศ
ตาง ๆ ตามธรรมดา ซึ่งเขาก็มิไดทําตนในทางที่นิยมหรอืไมนิยมนกัการเมืองคนใด เพราะ
มิใชการเลือกต้ังของรัสเซีย แตการ Hack ขอมูล นั้น รัสเซียมิไดทําแกใคร ที่วาแฮ็คกัน ก็
ยังไมเห็นใครนําหลักฐานมาแสดง รัสเซียไมมีนโยบายแทรกแซงการเลือกต้ังของประเทศ
ใด มาคองต้ังขอสังเกตวา ส่ือของรัฐในรัสเซีย เชนสปุตนิคและเครื่องมือโฆษณาชวนเช่ือ
ของรัสเซียไดมีสวนตามขอกลาวหาอยางมาก มาคองกลาวชัดถึง Fake news และ 
Disinformation อันโจมตีการหาเสียงเลือกต้ังของเขาเอง  ซึ่งปูตินตอบโดยพูดถึงเรื่องอ่ืน 

 ในฐานะนักการเมืองหนาใหม มาคองวางตัวไดอยางดีและกลาแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นกับคนท่ีมีกลวิธีไมนอย เขนปูตินไดดวยความคลองแคลวมิใชนอย ขาพเจาจึง
ตัดสินใจไมผิดในการใหพื้นที่อยางมากแกผูนําวัย 39 ของฝรั่งเศสในรายงานเดือน
พฤษภาคม ศกนี้แกเขา—President Emmanuel Macron 
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เก่ียวกับการเยือนตางประเทศเปนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป นั้น มี
ขอสังเกตบางประการเพิ่มจากที่กลาวในตอนตนดังนี้ 

 การเลือกใหราชอาณาจักรซาอุดิ อารเบียเปนจุดแรกของการเยือน นั้น นาคิดดวย
เหตุผลบางประการดังนี้ 

 1. หากจะถือวาซาอุดิเปนประเทศช้ันนําของศาสนาอิสลาม เพราะประธานาธิบดี
ทรัมปจะใชเปนเวทีสําคัญที่สุดในการลบลางวาทกรรมตอตานอิสลามของทรัมปที่
ส่ือมวลชนยังบันทึกไวอยางละเอียดและครบถวน แตแมจะเปนประเทศอิสลาม ทรัมปก็
มิไดรวมซาอุดิ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไวใน 7 ประเทศมุสลิมซึ่งปรากฏช่ือตองหามมิ
ใหเขาเมืองหรือกลุม Travel Ban ที่ทรัมปประกาศใชดวยความภาคภูมิ แมศาลจะส่ังมิให
ใชบังคับตลอดมา แหลงขาวหลายแหงกลาววา ซาอุดิสําคัญเพราะทรัมปและครอบครัวมี
ธุรกิจอยูมาก และในระหวางการเยือน ไดมีการลงนามในขอตกลงซ้ืออาวุธจากสหรัฐเปน
มูลคา 110 พันลานดอลลาร โดยนาย Jared Kushner ลูกเขยของนายทรัมปอางวา เขาได
ชวยติดตอบริษัท Lockheed Martin ผูผลิตเคร่ืองบินทันสมัยที่สุดชนิด F-35 ใหลดราคาลง
บาง  เปาหมายสําหรับการโจมตีโดยกําลังทางอากาศของซาอุดิในสามปที่ผานมา ไดแก
กบฏ Houthis ในเยเมน อันเปนที่ซึ่งประสบปญหาวิกฤติทางมนุษยธรรมอยางหนักทุก
วันนี้  

 2. ทรัมปไดใชซาอุดิเปนเวทีประณามความช่ัวรายของขบวนการกอการรายและ
พวกความคิดสุดโตงดวยการบิดเบียนและเพ้ียนคําสอนของศาสนาที่ตองทําลายลางให
หมดไปจากโลก แตไมทราบวาคณะนโยบายของทรัมปทราบหรือไมวาในจํานวน
ผูกอการรายสะเทือนโลกที่นครนิวยอรก ใกลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และอีกเครื่องที่ตกลงใน
มลรัฐเพ็นซลิเวเนีย 23 คนนั้น 19 คนเปนคนซาอุดิ หัวหนาใหญของพวกนี้ คือ โอซามา 
บิน ลาเดน นั้น เปนคนซาอุดิโดยแท เหตุการณรายครั้งนั้นเรียกกันตอมาวา 9/11 คนที่จะ
เปนผูนําอัลไคดาตอไปเปนบุตรชายคนเล็กของบิน ลาเดน อิหมามสอนศาสนาซาอุดิ
จํานวนไมนอยสรางคนหัวสุดโตงโดยพร่ําสอนนิกาย Wahabism/Serafi ซึ่งเดิมราชวงศซาอุ
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และเศรษฐีใหเงินอุดหนุน แมราชวงศปจจุบันอาจจะไมใหเงิน แตทางการก็มิไดควบคุม
มัสยิดเหลานี้อยางทั่วถึง รองรัชธายาทซาลมานซึ่งทรงมีวสัิยทัศนในทางดี ก็ทรงเนนหนัก
ไปในทางการลงทุนทางเศรษฐกิจมากกวา 

 3. การเยือนซาอุดิครั้งนี้ทําใหซาอุดิชักนําสหรัฐเขาไปอยูในวังวนแหงความ
แตกแยกอันราวลึกระหวางนิกายซุนหนี่กับนิกายเชีย เพราะบรรดาผูนํากลุมมุสลิม 55 
ประเทศที่ซาอุดิเชิญมาประชุมและรับฟงปาฐกถาเรื่องเก่ียวกับมุสลิมและการกอการราย
สากล นั้น Haider al-Abadi นายกรัฐมนตรีอิรัก ซึ่งบัญชาการการรบปราบปรามไอซิสอยู
ตลอดมาจนใกลจะไดชัยชนะในไมเกินหนึ่งสัปดาหจากวันนี้มิไดรับเชิญไปรวมดวย เพราะ
เปนเชีย กับยังประสานนิกายระหวางซุนหนี่กับเชียไดดี 

 4. คณะผูจัดการเดินทางครั้งแรกของโดนัลด ทรัมป ดูจะมิไดวางแผนนโยบาย
ทางการตางประเทศอยางรอบคอบพอ โดยทําใหประธานาธิบดีทรัมปตกอยูในฐานะที่
ตองผูกพันสหรัฐใหยอมรับแนวคิดดานความมั่นคงของทั้งซาอุดิและอิสราเอล โดยยํ้า
ความเปนศัตรูกับอิหรานโดยไมคํานึงถึงความเปนไปไดทางการทูตระยะยาวที่จะทําความ
เขาใจฉันมิตรกับประเทศที่มองการณไกลพอที่ยอมทําความตกลงพหุภาคีที่จะไมพัฒนา
อาวุธนิวเคลียรภายใตหลักการแตเดิมของสหรัฐเองวา Trust but verify และรัฐบาลสหรัฐก็
ไดยืนยันเมือ่ไมนานมานี้วา อิหรานไดยึดมั่นตามพันธกรณีตามขอตกลงทุกประการ การ
ต้ังสมมติฐานวาอิหรานเปนตนเหตุของการกอการรายระหวางประเทศทั้งหมด ดังที่เร็กส 
ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐกลาวที่กรุงริยาดในโอกาสที่
ประธานาธิบดี Hassan Rouhani ฝายหัวปานกลาง ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีสมัยที่ 
2 อยางเด็ดขาด เหนือคูแขงฝายหัวรุนแรง นัน้ ดูจะไมสอดคลองกับหลักฐานความเปน
จริง เทาที่ทราบ อิหรานตองตอสูกับกลุมกอการราย และก็ไมปรากฏเปนขาวนัก ภัยจาก
อิหรานยังมี ดังเห็นไดจากปฏิบัติการของฮิซบอลลาห ซึ่งไดรับความสนับสนุนจาก 
Revolutionary Guards อันควรแกการระวังภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในซีเรีย (นัยยะของการ
เลือกต้ังในอิหรานมีปรากฏอยูแลวในรายงานฉบับนี้) 
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 5. การท่ีนายทรัมปสําคัญผิดวา เขาจะสามารถชวยใหอิสราเอลและปาเลสไตน
เจรจาสันติภาพระหวางกันไดผลดี นั้น เทาที่ขาพเจาไดฟงคําปราศรัยของ Mahmoud 
Abbas ประธานาธิบดี Palestinian Authority ระหวางที่ทรัมปไปเยือนอิสราเอลแลว 
ประเด็นตาง ๆ ที่เปนทางแกปญหา นั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง Two-state solution นั้น นาย
ทรัมปมิไดกลาวถึง และดูจะไมเขาใจความสลับซับซอนของปญหาเทาใดนัก แตก็จะยก
ประโยชนแหงความไมแนใจไวกอน เพราะยังมิไดปรากฏชัดวา ทรัมปมีแผนในการจะฟน 
Peace Process ประการใด 

 6. นายทรัมปยังตัดนิสัยเอาความดีใสตัวมิได โดยยืนยันในคําปราศรัยตอหนานาย
เนตันยาฮูวา ภายใตรัฐบาลเขา ความมั่นคงของอิสราเอลจะไดรับหลักประกันย่ิงกวา
รัฐบาลอ่ืน ๆ กอนหนา โดยมิไดกลาววา รัฐบาลโอบามาไดผูกพันงบประมาณจํานวนมาก
เพื่อความชวยเหลือทางทหารแกอิสราเอลครอบคลุม 10 ปตอไป และโอบามาไดอนุมัติให
ฝูงบินลํ้าสมัยแบบ F-35 แกอิสราเอลต้ังแตปลายปที่แลว ซึ่งกองทัพอากาศอิสราเอล
นําเขาประจําการกอนหนาที่นายทรัมปจะเขารับตําแหนง แตทรัมปไดอดที่จะกลาวอางวา
เปนเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลเขาเองมิได 

   

 

     (นายมนัสพาสน ชโูต) 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

       และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวและขอสังเกตดานการประชาสัมพันธ 

ประจําเดือน มิถุนายน 2560 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

  

 เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

โปรดพิจารณาขอเสนอแนะในหนา 3-6 ของรายงานนี้ อันเปนเร่ืองดวนมาก และออกคําสั่ง

ตามที่เห็นสมควร หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน องคประกอบคณะทํางาน กห็ารือกับ

ขาพเจาไดในเวลาทีส่ะดวกแกทั้งสองฝาย 

     

นายมนัสพาสน ชูโต 

   ที่ปรึกษาปลดักระทรวงการตางประเทศ 

 ตามคําสั่งกระทรวงการตางประเทศ ที่ 643/2532 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532  

(หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในงานนโยบายตางประเทศดานการเมือง ความม่ันคง สังคม 

และเศรษฐกจิระหวางประเทศ  2. ติดตามและวิเคราะหสถานการณดานการเมือง การตางประเทศ 

ตลอดจนเหตุการณระหวางประเทศตาง ๆ  3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย) 
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กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมิถุนายน 2560 ฉบับที่ 1 

รายงานขาวดวนมาก (สงเมื่อเวลา 02.52 คืนวันที่ 2-3 มิถุนายน 2017) 

ศูนยการคา การพักผอน โรงแรมและคาสิโนที่กรุงมะนิลา ถูกกําลังสวนหน่ึงไมทราบจํานวน

บุกเขาโจมตี เม่ือเวลาประมาณ 02.00 น. ตามเวลาทองถิ่นหรือ 01.00 น. ตามเวลาในไทย มีเสียง

ระเบิดที่ชัน้สองและไฟไหมในบริเวณเดียวกัน ในชัน้แรกนี้ ยังไมไดรับการยืนยันวาผูกอเหตุเปนฝาย

ใด แมจะคาดเดากันวา อาจจะเปนกลุมกอการรายจากเกาะมินดาเนา ทางภาคใตของฟลิปปนส 

ซึ่งมีอยางนอย 4 กลุมที่ไดแสดงความสวามิภักด์ิตอ อาบู บัคร อัล-บัคดาด้ี คาลิฟของกลุมรัฐ

อิสลาม (IS) ซึ่งไดมีการรบกับทหารฟลิปปนสตอเนื่องมาหลายสัปดาหทีผ่านมา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งที่เมือง Warawi โดยมีผูเสียชีวิตในการตอสูหลายสิบคนทั้งสองฝายและประธานาธิบดีดูแตรเต

ไดประกาศกฏอัยการศึกทั่วทางใต แตยังมิไดใชบังคับในภาคอ่ืนของประเทศ เพียงมีการประกาศ

ปดกั้นบริเวณใกลที่เกิดเหตุ (Lock-down) ในกรุงมะนิลา และเตรียมพรอมที่ทาอากาศยานระหวาง

ประเทศซึ่งอยูไมหางนัก กองกําลังฟลิปปนสทั้งทหาร ตํารวจและหนวย SWAT ไดดําเนินการ

ควบคุมสถานการณอยู เม่ือผานไปเกือบสองชั่วโมง ดูหนวยปฏิบัติการผสมจะควบคุมมิใหเหตุราย

ขยายวงออกไป แตยังไมมีรายละเอียดวา ใครกอเหตุขึ้น 

สําหรับการสูรบกับกลุมกอการรายนี้ ไดมีการคาดหมายมากอนแลววา เม่ือศูนยกลางของ

ไอซิสที่นครโมซูลในอิรักและนครรัคกาในซีเรียกําลงัถูกปลดปลอยจากการยึดครองของไอซิส อยู

ขณะนี้ ไอซสิจําเปนตองกระจายปฏิบติัการไปยังภูมิภาคอ่ืน โดยไดจัดต้ังศูนยบัญชาการในที่ตาง ๆ 

ทางตะวันออกของหมูเกาะอินโดนีเซยี ใกลกับทางใตของฟลิปปนส ตามรายงานมิใชทางการที่

ขาพเจาไดรับ เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม ศกนี้ กองกําลังฝายความม่ันคงของฟลิปปนสพยายามจะ
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จับกุมตัว Isnilon Hapilon ซึ่งยังไมหายจากอาการบาดเจ็บจากการตอสูกับทหารฟลปิปนส 

Hapilon ไดรับการยอมรับจาก Dabig สิ่งพิมพ online ของ ไอเอสวาเปน Emir หรือผูบัญชาการ

สําหรับกองพลมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2014 แตไอเอสยังมิไดแตงต้ังเขาใหเปนผูวาการจงัหวัด กลุม

ตาง ๆ เหลานี้ไดรวมกําลังกันเขาโจมตีสถานที่ตาง ๆ ในภาคใต โดยรวมกับกลุมอาบูไซยัฟดวย 

พวกที่มารวมดวยมีทั้งจากอินโดนเีซยีและมาเลเซีย รวมทั้งพวกจากเคดาหและกลันตัน กลุมที่มี

อิทธิพลในพืน้ที่ อันไดแกตระกูล Maute ซึ่งเคยพยายามแผอํานาจและอิทธิพลในทางการเมือง แต

ไดเปลี่ยนแนวทางเปนฝายกอการราย ในระยะหลงัมานี้ พวกนีไ้ดเขาปฏิบัติการในเขตเมือง

บอยคร้ังขึ้น (Urban warfare) แทนทีจ่ะจํากัดเฉพาะในเขตปา ผูสังเกตการณตะวันตกและที่

สิงคโปรหวังวา ฝายความม่ันคงของฟลิปปนสจะวิเคราะหสถานการณที่ Marawi ใหถี่ถวน และ

ควบคุมสถานการณในมินดาเนาใหถกูจุด เพราะถาเปดโอกาสใหฝายกอการรายยายถ่ินฝกนักรบ

จากซีเรียมาเปนมินดาเนา ซึ่งเร่ิมบางแลวโดยจะฝกอบรมดานการรบกับญิฮาดิสตจากเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใตที่มินดาเนาเพ่ือการกอการรายทั่วไปในภูมิภาค โดยประสานกับศูนยใน

อินโดนีเซีย ซึ่งมีมาหลายปแลว ฝายไทยซึ่งเปนเปาหมายหนึง่ ควรจะเร่ิมการศึกษาเร่ืองนี้ใหดี 

เพราะขณะนี้ ไทยดูจะชากวาประเทศอ่ืนที่จะต่ืนตัวในเร่ืองนี้ ในชั้นนี้ อินโดนีเซียกับสิงคโปรดูจะ

พรอมที่สุด รองลงมาไดแกฟลิปปนสและมาเลเซีย สําหรับมาเลเซีย นั้น การที่โมฮัมหมัด วันดี 

(Muhammad Wanndy bin Muhammad Jedi) วัย 26 ป ถูกสังหารที่ซเีรียเม่ือวันที่ 29 เมษายน 

ศกนี้  ทําใหระดับบัญชาการของขบวนการตองรอการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลใหม1  การตายของเขา

เปนความสําเร็จของฝายตอตานการกอการรายของมาเลเซียซึ่งไดปราบปรามและจับกุมพลพรรค

ของไอเอสไดกวา 250 คน  ที่ตองคอยติดตามในชั้นนี ้ก็คือภริยาของนายวันดีและกลุมผูหญิงที่เปน

ภริยาของนักปฏิบัติการ ซึง่สวนใหญกําลังหาสื่อสังคมใหมเพื่อการประสานงานกับเครือขายและ

                                                            
1 ตามรายงานของ RSIS, เม่ือเดือนมกราคม 2015  Wanndy ซ่ึงสนับสนุนไอเอสโดยทางออนไลนมากอน  ไดเดินทางพรอมกับภริยาท่ีตั้งทอง
อยูไปซีเรียจาก Butterworth ในคาบสมุทรมาเลเซีย ผานทางประเทศไทย ไปยังตุรกีและขามเขาสูซีเรีย และทําหนาท่ีสรรหาตัวบุคคลใน
มาเลเซีย 
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เพื่อใชในการหานักรบมารวมขบวนการ ซึ่งในระยะหลังมานี้ไมอาจขับเคลือ่นไดสะดวกจากซีเรีย 

(ตามรายงานขาวจากภาคใตของฟลิปปนส ในวันที่ 26 มิถุนายน ศกนี้ นายฮาปลอนหายจากการ

บาดเจ็บแลว และทําหนาที่ผูบัญชาการรบในมาราวี ในนามของไอซิส เพื่อทําสงครามกับกองกําลัง

ของฟลิปปนส ซึ่งแมจะไชกําลังทุกดานทางบกทัง้ทหารและยานเกราะ ดวยคําแนะนําจากกอง

ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐ และโดยการโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศ ก็ยังไมสามารถปราบปรามการ

กอการรายได ซึ่งทั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กองกําลัง อิรักและพันธมิตรใกลจะยึดนครโมซูลในอิรัก

และรัคกาในซีเรียไดในไมกี่วันนี—้ภาพที่ปรากฏก็คือ ปฏิบัติการของไอเอส/ไอซิสที่ตองใช
การรบเยี่ยงสงครามขณะนี้มีแหงเดียวอันไดแกเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะเหตุซึ่งเกิด
ที่อ่ืนเปนการกระทําของคนเดียวหรือนักปฏิบัติการอิสระไมก่ีคนเทานั้น และสวนใหญ
มิไดรับคําส่ังจากกองบัญชาการกลาง 

ตามสถานการณอันเปนภัยคุกคามซึ่งมีทิศทางมาสูประเทศไทยดวยนี้ ขาพเจาขอย้ํา

ขอเสนอแนะใหฝายการขาวและตอตานการกอการรายของไทยประสานงานอยางใกลชิดกับ

หนวยงานเดียวกันของอินโดนีเซยี มาเลเซีย สิงคโปรและฟลปิปนสอยางใกลชิดในโอกาสแรก สวน

ขอเสนอของขาพเจา นั้น ปรากฏตามโทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ที่ WAS 

888/2559 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2559 มีความวา- 

 1. ในชวงเยอืนกรุงวอชิงตันตามอนุมัติของกระทรวงฯ. . .ขาพเจาไดพบหารือกับ ดร. 

Zachary Abuza อ. จาก National War College ของสหรัฐ และเปนผูเชีย่วชาญดานการกอการ

รายในเอเชีย ตอ/ใต เพื่อติดตามขอมูลแนวโนมภัยคุกคามเก่ียวกับการกอการรายในโลก 

 2. จากการหารือดังกลาว (ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับความเปนไปในจังหวัด

ชายแดนภาคใตของไทยดวย) ขาพเจาเห็นวาการกอการรายกําลังมีแนวโนมสูงขึ้นในรูปแบบตาง ๆ 

อันจะเปนภยัคุกคามตอความม่ันคงของประเทศตาง ๆ รวมถึง ปทท. ตอไป จึงขอเสนอแนะวา 
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กระทรวงฯ นาจะพิจารณาใหความสําคัญในเร่ืองนี้ โดยอาจมีการจัดต้ังคณะทํางาน ประกอบดวย

ผูแทนระดับอาวุโสจากหนวยงานเฉพาะในกระทรวงฯ และนักวิชาการจากสถาบันตาง ๆ ตามแต

ผูทําหนาที่หวัหนาหรือประธานเหน็สมควร โดยมี จนท จากกลุมงานความม่ันคงฯ เปนฝาย

เลขานุการ โดยในช้ันแรก จะอยูในกรอบงานของกระทรวงฯ ในลักษณะคณะทํางานพเิศษ (Task 

Force) คลายกับคณะทํางานพิเศษวาดวยการที่ กพช จะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดก

โลก ทีข่าพเจาไดรับแตงต้ังใหเปนประธาน ทั้งนี้ ขาพเจายินดีเปนหัวหนาหรือประธานคณะทํางานฯ 

ดังกลาว และการดําเนินการตามขอเสนอนี้ ยังไมมีความจําเปนตองจัดสรร งปม. ให เม่ือไดทํา

หนาที่ไประยะหน่ึงแลว หากจําเปนโดยแทจริง ขาพเจาจะไดหารือกับกระทรวงฯ ตอไป 

โดยที่เวลาไดผานมาพอสมควรแลว จึงขอนําเสนอใหม เพราะเปนเร่ืองที่ยิง่สําคัญและ

วิกฤตมากข้ึนกวาในชวงที่เสนอแนะมาอยางนาหวงกังวล เหตุกอการรายที่ประดังมาในชวงวันที ่

19-20 มิถุนายน ในรายงานฉบับนี้ ถอืเปนสัญญานเตือนภัยที่กระทรวงฯ ไมควรมองขามแมแต

นอย  

สวนเหตุการณรายที่กรุงมะนิลา นั้น เขาใจวาฝายปราบปรามสามารถควบคุมสถานการณ

ไดในระดับหนึ่งแลว แตรายงานขาวทางโทรทัศนซึง่เสนอเหตุการณทางฟลิปปนส นั้น เปลี่ยนไปให

ความสําคัญกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปแถลงการตดัสินใจที่จะถอนตัวจากความตกลง

ปารีสวาดวยความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  โดยกลาวสั้น ๆ แสดงความเห็นใจใน

เหตุการณที่กรุงมะนิลา 

สถานที่ถูกโจมตีมีชื่อทางการวา Resorts World Manila (RWM) ตามรายงานของ

ผูเหน็เหตุการณ คนรายสวมหนากาก ในชุดดํา พรอมปนยาว ไดกอเหตุที่ชัน้สองของศูนยใหญที่สุด

ของเมโทรมะนิลา โดยจดุเพลิงขึน้ และมีเสียงระเบิดไปทั่ว ประมาณเวลา 04.29 น. ตามเวลาใน

ไทย ยังไมมีรายงานวาจับผูใดได กาชาดรายงานวา มีผูไดรับบาดเจ็บอยางนอย 3 คน 
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ตามคํากลาวของผูบัญชาการตํารวจฟลิปปนส คนรายเปนโจรที่มุงหมายจะปลนทรัพยสิน

มากกวา ไมใชการกอการราย ซึ่งขอนี้ นาจะตองรอขาวยืนยันที่แนนอน โดยรวบรวมรายงานท่ีสง

มาในฉบับแรกเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกลุมกอการรายฝายรัฐอิสลามไวเพราะเปนขอมูล

สําคัญ แตก็ดูแปลกทีผ่านมา 3 ชั่วโมงแลว ยังไมมีรายงานวาจับผูใดได 

โดยที่ศูนยบญัชาการกลางของไอซิสที่นครโมซูลในอิรักและนครหลวงที่อาบู บคัร อัล-บั๊ค

ดาด้ี คาลิฟของกลุมรัฐอิลามประกาศเองจากมินาเรตของมัสยิด อัล นูริ อันเปนโบราณสถานนาน

กวา 500 ป เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วาไดแก Raqqa ในซีเรีย บัดนี้ใกลจะถูก 

“ปลดปลอย” แลว และมินาเรตที่มัสยดิ อัล-นูรีถูกกําลังไอซิสทีเ่หลือนอยมากระเบิดทําลายสิ้นเม่ือ

ไมกี่วันมานี้ จึงมีคําถามทั่วไปวา ไอเอส/ไอซิส/ไอซิลหรือดายแอช ถึงจุดจบแลวหรือ 

คําตอบในชั้นนี้คือ ภัยคุกคามจากผูกอการรายกลุมนี้ยังไมหมด และคงจะยืดเย้ือไปอีก 

ดวยการตัดสินใจของกลุมไอเอสเม่ือปที่แลวในการกระจายอํานาจ ไปยังภูมิภาคตาง ๆ โดยอาศัย

กลุมที่สวามิภักด์ิตอคาลิฟ กลุมทีเ่ปน Affiliate หรือที่ไดรับ Franchise และคนอีกไมทราบจํานวนที่

ไดรับแรงบันดาลใจ  แมจะยังไมมีการยืนยันวาอัล-บั๊คดาด้ีถูกสังหารจากการโจมตีของกองกําลัง

ทางอากาศรัสเซียที่ภาคใตของนครรัคกา เพราะแมกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งออกขาวมาเม่ือ

กลางเดือนนีว้าปฏิบัติการทางอากาศเหนือจุดดังกลาวเม่ือปลายเดือนพฤษภาคมคงจะสังหารอัล-

บั๊คดาด้ีไปแลว แตจนบัดนี้ ก็ยังไมสามารถยืนยันได และทางรัสเซียก็มิไดกลาวถึงเร่ืองนี้อีกจนถึง

สิ้นเดือนมิถนุายน ศกนี ้

แตที่แนนอนและปฏิบัติการรายตลอดหนึ่งเดือนทีผ่านมา ไดแกกลุมกอการรายที่รวมมือกัน

อยางใกลชิดในหมูเกาะมินดาเนา โดยมีเครือขายเชื่อมโยงไปยังกลุมตาง ๆ ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย

และอาจจะมีสายติดตอมายังจังหวัดชายแดนทางใตของประเทศไทย 
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ความโหดรายของกลุมอาบูไซยับในมินดาเนาซึ่งเปนกลุมแรก ๆ ที่แสดงความสวามิภักด์ิตอ

ไอเอส เม่ืออัล-บั๊คดาด้ีเวียนบัญชามาเม่ือ 2014 นั้น เปนกลุมทีเ่หี้ยมโหดมากอนหนาที่จะมีการ

จัดต้ังไอเอสเสียอีก โดยไดจับคนไปเรียกคาไถ หากไมยินยอมก็จะเชือดคอ  

แตปญหาหนักในขณะนี ้มาจากกลุมของฮาบิลอนจากสกุล Maute ซึ่งถือตัววาเปนกลุม

เดียวกับไอเอส อันทําสงครามกับกองทัพฟลิปปนสในเมืองมาราวียดืเย้ือมาประมาณหน่ึงเดือนแลว 

โดยมีพลพรรคเปนพวก “foreign fighters” ที่เจนจัดในการรบรวมขบวนการดวย มีผูถูกสังหารและ

ไดรับบาดเจบ็เปนจํานวนมาก โดยมีประชาชนทีต่องพลัดถ่ินถึงสิ้นเดือนมิถุนายนกวา 340,000 คน 

ผูสังเกตการณกลาววา แตเร่ิมแรก กําลังของรัฐบาลมุงแตจะปราบปรามขบวนยาเสพติด จน

มองขามภัยจากการกอการรายอันมีรูปแบบตางจากที่เกิดเหตุในภูมิภาคอ่ืน 

นาย Ruben Carranza อดีต Assistant Secretary of National Defense ต้ังขอสังเกตวา 

มาตรการปราบปรามฝายกบฏ (Insurgency) ของรัฐบาล “Disproportionate” [Duterte]  “is  a 

hammer and everything is a nail”, suggesting a vacuum in leadership ที่แทจริง 

เม่ือนายไอวาน วอตสัน ผูสื่อขาว ซีเอ็นเอ็นจากฮองกง ถามนายฮาบิลอนวา ทําไมจึงตอง  

ฆาคน เขาตอบวาการฆาคนตางศาสนาแตละคนจะไดรับโชคจากพระเจา พวกเขาเชือ่เชนนัน้  

 

สําหรับถอยแถลงของนายทรัมป นั้น ขอมูลที่นํามาอางเร่ืองความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

ภูมิอากาศไมตรงกับความเปนจริง และเพราะเหตุนั้น ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจึงไดออกคํา

แถลงประณามการบิดเบือนของนายทรัมป ขณะที่ทํารายงานอยูนี้ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มา

คองแหงฝร่ังเศสแถลงชัดวา เร่ืองนี้ จะไมมีการเจรจาใหม (ตามที่นายทรัมปกลาวอาง และในวัน

พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน สหภาพยุโรปไดแถลงวา จะไมมีการเจรจาจัดทําความตกลงปารีสใหม) 
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ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี แคนาดา สแกนดิเนเวียและฝายที่เก่ียวของเชนจีน กับอินเดียจะเดินหนา

ตามความตกลงปารีส การตัดสินใจของสหรัฐภายใตนายทรัมปเปนความผิดพลาด และประชด

นายทรัมปวา ฝร่ังเศสและทุกชาติที่ยดึถือแนวทางเดียวกัน "Will make our planet great again" 

บริษัทชั้นนําในสหรัฐ รวมทั้งนายอีลอน มัสก ลาออกจากคณะธุรกิจที่นายทรัมปต้ังขึ้นตามนโยบาย 

America First มลรัฐหลายแหงจะไมทาํตามประธานาธิบดีคนปจจุบัน มลรัฐแคลิฟอรเนีย มลรัฐ

วอชิงตัน มลรัฐนิวยอรก และมลรัฐแมสซาชูเสทสแถลงมากอนแลววาจะไมทําตามประธานาธิบดี

ซึ่งสามารถทาํได เพราะไดสงเสริมความกาวหนาทาง Renewables ไปมากแลว เชนกลุมอภิมหา

เศรษฐีซึ่งรวมทั้ง นายบลิล เกตส นายไมเคิล บลูมเบอรก ซึ่งไดประกาศจะจายเงินสวนตัว 17 ลาน

ดอลลารเขากองทุนสหประชาชาติเพือ่รับมือกับภาวะเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่นาสนใจก็คือ

มาคองไดปราศรัยเปนฝร่ังเศสกอน และเปนภาษาอังกฤษเปนเชิงสัง่สอนนายทรัมป และอีกหนึ่ง

สัปดาหตอมา ประธานาธิบดีมาคองไดกลาวคําปราศรัยเปนภาษาอังกฤษเชิญชวนให

นักวิทยาศาสตรและผูเชีย่วชาญดานพลังงานสะอาดชาวอเมริกันไปอยูในฝร่ังเศส ซึ่งจะเปน

ศูนยกลางของการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของโลกตอไป การเดินแตมทาง

การเมืองและการพัฒนาระหวางประเทศของนายมาคอง จะทาํใหผูนําวัยหนุมของฝร่ังเศสขึ้นระดับ

ผูนําโลกในเวลาอันสั้นมากและสะทอนใหเห็นความผิดพลาดในการเลือกทางเดินของนโยบายที่

นายทรัมปไดดําเนินมา จนมีการคาดหวังวาแคนาดาคงจะอยูในระดับผูนําเชนกนั ดังที่กลาวมานี้

แสดงถึงการเร่ิมตกตํ่าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปจจุบัน และเปนบทเรียนอันสําคัญมากสําหรับ

ผูสนใจในทางการตางประเทศและการทูต เพราะการเปนผูนําโลกอันหมายถึงผูจัดวางและควบคุม

ระเบียบของโลกใหม นั้น มิไดหมายถึงการมีพลานุภาพทางอาวุธเหนือผูอ่ืนเทานัน้ แตตองมีความ

เปนผูนําในทางมโนคติและทางคุณธรรม (Moral power and leadership) ดวย  ผลงานทาง

สารัตถะของนายโดนัลด ทรัมปไมอาจจะคงความย่ังยืนไดเนื่องจากที่ทํามาต้ังแตรับตําแหนง มี

เพียงการลมเลิกและการจงใจไมดําเนินการตามการริเร่ิมตาง ๆ ทางสรางสรรคของประธานาธิบดี
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โอบามาอันเปนที่ยอมรับนับถือของผูมีความคิดทั้งหลายเทานัน้ ซึ่งขอนี ้จะถูกตองหรือไม 

ประวัติศาสตรจะจารึกไวใหอนุชนรุนตอ ๆ ไปวินิจฉัยอยางเที่ยงธรรมในบริบทอันคูควร2  

เหตุการณรายที่เมโทรมะนิลา จบลงดวยมีผูเสียชีวิต 37 คน เปนผูที่อยูในบริเวณคาสิโน ชั้น

สอง คําแถลงจากผูบัญชาการตํารวจไดรับการยืนยัน วาผูกอเหตุรายมีคนเดียว เจตนาไดแกการ

ปลนทรัพยเนื่องจากเสยีเงินไปมากจากการพนัน คนรายเสียชวิีตดวยการถูกยิง โดยอาจเปนการฆา

ตัวตาย ในเปมีเงินสดและชิพประมาณ 2 ลาน ผูเสียชีวิต 13 คนเปนพนกังานคาสิโน นอกนั้น

เสียชีวิตดวยการสําลักควันจากเพลิงไหมที่คนรายจุดขึ้น 

รายงานดวนมาก ตอ 2 (สงเมื่อเวลา 20.22 วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2017) 

ไอซิสไดอางความรับผิดชอบ ซึ่งก็เปนวิธีปกติของไอซิสทีฉ่วยโอกาสแสดงความรับผิดชอบ 

อันเปนแนวทางที่ตองการแพรภาพวา กลุมกอการรายที่ฝกใฝกบัไอซิสยังมีอยูทั่วไปในโลก แตใน

เหตุระเบิดพลีชีพแรงระเบิดมหาศาลใกลสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันในกรุงคาบูลทําใหคนตาย

ประมาณ 90 คนบาดเจบ็ 461 คน นั้น ไมมีฝายใดแสดงความรับผิดชอบ เขาใจวา อาจจะเปนกลุม

หัวรุนแรงที่เปนพันธมิตรกับตะลิบัน การกอการรายโดยกลุมที่ยังไมทราบชัดในพิธีศพใกลกับเมือง

บามิยัน ในอัฟกานิสถาน ก็ไมมีฝายใดแสดงความรับผิดชอบเชนกัน  

รายงานดวนมาก 

สหราชอาณาจักรตกเปนเปาของการกอการรายคร้ังที่ 3 ในระยะ 3 เดือน เม่ือเวลา 22.34 

น, คืนวันเสารที่ 3-4 มิถุนายน เม่ือคนราย 3 คน ใชรถแวนสีขาวเปนพาหนะขับขึ้นไปชนและทับคน

เดินเทาบนสะพานลอนดอนและกระโดดออกจากรถเขาสูตลาด Borough ใชมีดจวงคน เสียชีวิต 7 

                                                            
2 เม่ือวันจันทรท่ี 12 มิถุนายน ศกน้ี นายทรัมปไดเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีทําเนียบขาว โดยมีการถายทอดสดดวย ท้ังโลกไดเห็น
รัฐมนตรีท้ังคณะพรอมหนากันเปนครั้งแรก รัฐมนตรีแตละคนไดกลาวส้ัน ๆ สรรเสริญประธานาธิบดีทรัมปวาเปนผูนําท่ีดีเพียงใด คนหลายรอย
ลานไดเห็นปรากฏการณสุดประหลาดน้ี และนึกไมถึงวาจะเปนไปได บางฝายตั้งขอสังเกตวา เหตเุชนน้ีหากเคยเกิด ก็เห็นจะมีเฉพาะผูนําเผด็จ
การเทาน้ัน 
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ราย บาดเจบ็ 48 หลายคนอาการสาหัส คนรายทัง้สามถูกตํารวจยิงเสียชีวิตในตลาด ภายในเวลา

เพียง 8 นาททีี่ตํารวจนครบาลไดรับแจงเหตุ เจาหนาที่ถือวาเปนการกระทําการกอการราย 

การโจมตีที่กรุงลอนดอน เกิดขึ้นหลังจากการกอการรายเชนกัน ดวยวิธีโลเทค็เชนกัน ที่

สะพานเวสตมินสเตอรของกรุงลอนดอนและทางเขาสภาที่เวสตมินสเตอร และเม่ือเดือนที่แลว ดวย

ระเบิดพลชีพีที่โรงแสดงคอนเสิรตของ Ariana Grande นักรองสาวชาวอเมริกัน ที่นคร

แมนเชสเตอร หลังจากนัน้ เจาหนาทีไ่ดสกัดแผนการกอการรายได 5 คร้ัง เหตุการณคร้ังที่แลว ทํา

ใหตองปรับระดับการระวังภัยจากขั้น Severe เปนขั้น Critical อันเปนระดับสูงสุด ทําใหจําเปนที่

ตองใชกําลังทหารสนธิกาํลังกับตํารวจ จนเม่ือสถานการณเร่ิมคลี่คลาย จึงไดลดระดับลงเปน 

Severe อันเปนขั้นที่ใชอยูเม่ือเกิดเหตุรายในขณะน้ี (ตามระบบของ UK ฝายที่เสนอการขึ้นหรือลด

ระดับการเตือนภัย จะมิใชฝายการเมือง แตจะเปนคณะกรรมการวิเคราะหสถานการณฉุกเฉินรวม 

ซึ่งประกอบดวยฝายขาวกรองและฝายความม่ันคง) 

นางเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานการประชุม COBRA หรือ Cabinet Office 

Briefing Room A อันเปนหองประชมุ A  ในทําเนียบนายกรัฐมนตรี  มาแตเชาวันอาทิตย ที่ 4 

มิถุนายนเพ่ือพิจารณาสถานการณลาสุด และเม่ือเวลาสายวันนี้ ไดออกมากลาวคําปราศรัยที่หนา

ทําเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวนนิ่ง วาเม่ือเวลา 22.34 น. คืนวันเสาร คนราย 3 คนไดใชรถแวนสี

ขาววิ่งทับผูคนเดินเทาบนสะพานลอนดอนแลวว่ิงเขาไปแทงคนตามรานคาและบารในตลาด 

Borough ทาํใหมีคนตาย 7 คนบาดเจ็บ 48 บางคนอาการสาหัส  ตํารวจพรอมอาวุธไดไปยังที่เกิด

เหตุในเวลาเพียง 8 นาที  แลวใชอาวุธยิงคนรายตายทั้งสามคน ซึ่งแตละคนไดใสเสื้อระเบิดพลีชีพ

ปลอม นับเปนเหตุรายคร้ังที่สาม ในชวงเวลา 3 เดือน กอนหนานี้ เจาหนาที่ฝายความม่ันคงและ

การขาวกรองไดสกัดแผนกอการรายได 5 แผนดวยกัน กลุมทีก่อเหตุลาสดุนี้ใชวิธีลอกเลียนแบบ

ดวยเคร่ืองมือแบบ Crude ไมเก่ียวกับพวกกอเหตุกอนหนานี ้แตทําโดยวิธี Extremism ดวยการ

เบี่ยงเบนคําสอนศาสนาอิสลาม เพื่อจะทําลายคานิยม Pluralism ของชาวบริติช อันซมึซับความ



11 
 

หลงผิดมาจากอินเตอรเน็ตและออนไลน ซึ่งจะตองรวมมือกันกับบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย คนบริ

ติชทนยอมรับการใชความรุนแรงมากเกินไปแลว พอกันที (Enough is enough) สวนการเลือกต้ัง

ทั่วไปในวันที ่8 มิถุนายน ศกนี้ ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง 

คําปราศรัยของเธรีสซา เมย ทิ้งปมสําหรับหลายฝาย วารัฐบาลจะทําประการใดที่จะ

ปราบปรามการแพรกระจายขอมูลทางอินเตอรเน็ต และการ "ปองกัน" ความรุนแรงในสังคม  นาง 

Juliet Kayyam อดีตผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิสหรัฐ เห็นวา น้ําเสียง

ของเธรีสซา เมยคราวนี้ "หนัก" ขึ้น แตเธอไมเห็นดวยกับทวีตของโดนัลด ทรัมปที่แนะเธรีสซา เมย 

ใหใชการหามเดินทางเขาประเทศของคนมุสลิม เพราะเหตุทีเ่กิดขึ้นเปนฝมือของพวก Home 

grown มากกวา 

หลังจากเกิดเหตุ นายโดนัลด ทรัมปซึ่งไมทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นชัดเจนพอ ไดทวีตใน

ประเด็นที่กอปญหามากกวาชวยบรรเทา คือ (1) ใหนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย หามมุสลิมเขา

ประเทศ เชนเดียวกับที่เขาเองไดออกคําสั่งฝายบริหารที่เรียกกันวา "Travel ban" อันมุงหมายที่จะ

หามอิสลามเขาประเทศ ซึ่งศาลสหรัฐไดสั่งระงับการใชบังคับ เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกประติบติัทางศาสนา (2) วิจารณคํากลาวของนายกเทศมนตรี Sadiq Khan  ซึ่งเปนคน

อังกฤษเชื้อสายปากีสถาน และมีสวนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของมหานครลอนดอน 

(3) ชมเชยสหรัฐที่คุมครองสิทธิในการมีอาวุธปน ซึ่งบริติชไมมีสิทธินัน้ ทัง้สามประเด็นแสดงถึง

ความไรปญญาและความรอบรูของคนที่ดํารงตําแหนงผูนําของประเทศเชนสหรัฐ   เม่ือปที่แลว ที่

โจ ค็อกซ สมาชิกพรรคแรงงาน ถูกพวกขวาจัดสังหาร ทั้ง ๆ ที่เปนคนมีจติเมตตาและสงเสริมพหุ

นิยม นายทรัมปไดทวีตเยาะเยยวา เหมาะสมแลวที่ถูกสังหาร 
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นางแองเกลา แมรเค่ิลแหงเยอรมนีไดสงสารถึงเมยวา เยอรมนีจะยืนหยดัคูเคียงกับสหราช

อาณาจักรในเหตุรายที่เกิดขึ้น สารแสดงความเหน็ใจมาจากมาคอง แหงฝร่ังเศส เทอนบูล แหง

ออสเตรเลีย และประเทศตาง ๆ  

ตํารวจในกรุงลอนดอน ซึง่กระจายกําลังออกสืบคน ไดจับผูตองสงสัยอีก 12 คนจาก 

Barking ทางตะวันออกของกรุงลอนดอน ซึ่งเปนถ่ินที่มีคนเขาเมืองอยูมาก ตํารวจมิไดเปดเผยชื่อ

ของทุกราย เพื่อประโยชนในการสืบสวนและเพื่อมิใหกลุมที่เก่ียวของ (ถามี) นําไปใชในการอาง

ความรับผิดชอบ 

ต้ังแตเกิดเหตุกอการราย ภาพตํารวจ พรอมอาวุธปรากฏตามเมืองตาง ๆ มากขึ้น อันเปน

ภาพแปลกตา ทํานองเดียวกับการใชกําลังทหารและตํารวจทั่วกรุงบรัสเซลสหลังการกอการราย 

เพราะต้ังแตเกากอน ตํารวจบริติชจะเดินตรวจพ้ืนที่โดยไมพกปน ตางจากตํารวจอเมริกันที่มีอาวุธ

ติดตัวพรอมกระสุนคาดเอวชัดแจง 

บายวันอาทิตย วันนี้ Amber Rudd รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดใหสัมภาษณทาง

โทรทัศนวา จนถึงบัดนี ้ยงัไมอาจเชื่อมโยงผูกอเหตุรายไดวา อยูกับกลุมใด 

คํ่าวันนี้ Ariana Grande และเพื่อนนกัแสดง เชน  จัสติน บีเบอร (Justin Bieber)  จะเปด

การแสดงคอนเสิรตอีกที่แมนเชสเตอร โดยจะเก็บเงนิไปสมทบทนุชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบ

จากการกอการรายที่แมนเชสเตอร ทางการไดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด มีผู

ซื้อบัตรเขาชมแลวประมาณ 15.000 คน การแสดงที่เวทีกลางแจงมีคนเขาชมแนนมาก และไมมี

เหตุการณรายแตอยางใด 
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รายงานดวนมาก (สงเมื่อเวลา 02.31 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2017) 

เหตุการณกอการรายที่นครลอนดอนเม่ือคืนวันเสาร ที่ 3-4 มิถุนายน แมจะยังมิไดมีเหตุราย

อุบัติตามมาจนถึงคืนวันจันทร ที ่5 มิถุนายน ศกนี้ แตก็มีผลกระทบในหลายดานดวยกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกต้ังทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน อาทิตยนี้ ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย หัวหนาพรรคคอนเซอรเวตีฟยืนยันวา จะไมมีการเลื่อนวันออกไป 

ตามที่เธอกลาวในคําปราศรัยคร้ังแรกภายหลังการกอการรายที่สะพานลอนดอนและรานคา 

รานอาหาร และบารที่ตลาด Borough  

นาย Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคแรงงาน (Labour) ซึ่งเร่ิมตนดวยการมุงหมายที่จะทาํ

ใหดีที่สุด เพราะเชื่อกันวาพรรคคอนเซอรเวตีฟจะไดคะแนนนาํอยางทวมทน แตเหตุกอการรายที่

แมนเชสเตอรเม่ือเดือนพฤษภาคมและเหตุรายเม่ือวันสุดสัปดาหที่ผานมาในกรุงลอนดอน มีขาว

หนาหวูากําลังพลของตํารวจประมาณ 20,000 คนถูกตัดลดอัตราลง โดยเธรีสซา เมย ในฐานะ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ครองตําแหนงอยูกวา 6 ป นานมากในประวัติศาสตร

การเมืองของบริเตน และในฐานะนายกรัฐมนตรี  พรรคแรงงานจึงถือโอกาสหาเสียงดวยการ

กลาวหาวา เธรีสซา เมย ตองรับผิดชอบโดยตรงในความรุนแรงที่เกิดขึ้นและยังเปนเร่ืองรอนอยู

ขณะนี้ อาจจะเปนเพราะเหตุนี ้เมยและผูสืบตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย อันไดแก Amber Rudd 

จึงเนนเปนพเิศษที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุและยิงคนรายทั้งสามตายภายในเวลาเพียง 8 นาทีที่ทราบ

วามีเหตุรายขึ้น ไมแตเทานั้น ตํารวจทั้งสก็อตแลนดยารดและนครบาลยังไดชี้แจงอีกวา การที่

ตํารวจตองกระหน่ํายิงคนรายถึง 50 นัด ก็เพราะเห็นคนรายสวมเสื้อระเบดิพลีชีพอยู เพิ่งมาทราบ

วาเปนเสื้อปลอมก็ในภายหลัง กรณีเชนนี้เปนปญหาเพราะเปนปรากฏการณใหมของสหราช

อาณาจักรที่มีเจาหนาทีแ่ละตํารวจมีอาวุธติดตัว เพราะคนบริติชคุนกับ Bobby ที่เดินตรวจความ

สงบเรียบรอยเปน Beat ตามถนนและสวนใหญจะคุนเคยกับประชาชน ซึง่ชาวเมืองไมนอยตองการ

จะเหน็ภาพเชนนั้นอีก แตคงจะเปนไปไดยาก เพราะวิธีการของคนรายเปลี่ยนไปหมดแลวและยาก
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มากที่จะคาดการณลวงหนา โดยเฉพาะอยางย่ิง เหตุซึง่เกิดจากการกระทําแบบ Lone wolf อัน

คาดหมายไดวาจะเกิดบอยคร้ังขึ้น ในอาณาบริเวณทั่วไปในโลก 

ตามแหลงขาวทางการ ตํารวจ ซึ่งทราบชื่อของคนรายทั้งสามอยูแลว แตคอยดูจังหวะอัน

เหมาะสมทีจ่ะเปดเผยชือ่ แมวาไอซิสจะไดถือโอกาสใหขาวแสดงความรับผิดชอบแลว โดยไมมี

รายละเอียดและหลักฐานอางอิงแตอยางใด ในขณะนี้ -- เวลา 18.12 น. ตามเวลากรุงลอนดอน

ตอนเย็น ผูเสนอขาวของ CNN ไดใหชื่อของสองในสามคนรายแลว แตขาพเจาฟงไมทนัซึ่งทุกทาน

สามารถหาไดตอไปทางออนไลน 

คํากลาวของเธรีสซา เมยที่จะควบคุมเครือขายอินเตอรเน็ตเพือ่ปองกันการแพรกระจายการ

ครอบงําผูรับใหเปนพวกหัวรุนแรง เชนที่ไอเอสทําตลอดมา นั้น บรรดาบริษัทเทคโนโลยีรูสึกกังวล

มาก แตเธรีสซา เมยก็ตระหนักถึงขอจํากัดการใชอํานาจรัฐอันอาจเขาขายการละเมิด Freedom of 

Speech เปนอยางดี เพราะเธอพยายามจะดําเนนิการบางอยางเพ่ือมิใหมีการทําใหคนที่ปกติ

คอนขางจะสงบเงียบกลายเปนคนหวัรุนแรงได และไมนอยไดกลายเปนผูกอการราย อันเปนปญหา

ของรัฐบาลไมนอยในโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคพื้นยุโรป ดังเชนที่นายกรัฐมนตรีเมยกลาวเม่ือ

วันที่ 4 มิถุนายนวา ". .  . จะตองรวมมือกันกับบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย คนบริติชทนยอมรับการ

ใชความรุนแรงมามากเกินไปแลว พอกันที (Enough is enough)" ตอมาในวันจันทร ที ่5 มิถุนายน 

เมยไดแถลงความต้ังใจจะใหมีการจัดทําความตกลงระหวางประเทศ "To prevent radicalization 

on-line." เก่ียวกับเร่ืองนี ้นายกสมาคม Association of Internet Accountability and 

Democracy ใหความเห็นวา โดยที่บดันี้ ผูกระจายขอมูลไดใช Encryption แลว ควรมีการออก

กฏหมายใหผูจําหนายเคร่ืองเขาระหสัรับผิดชอบในการจําหนายเคร่ืองมือเหลานี้ใหแกกลุมกอการ

รายและรับผดิชอบตอผลอันถือเปนการละเมิดกฏหมายดังกลาว สําหรับ Platform ทั่วไปที่ใชคํา

ตรงอยูแลว เชน Twitter  Facebook Google เปนตน กไ็ดมีการปองกันการใชไปในทางอันไม
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ถูกตองอยูเปนลําดับอยูแลว ยกเวนกรณีการติดทวิตเตอรของนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งนาจะตอง

อาศัยนักจิตวิทยา 

ในสองวันทีผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดใชทวิตเตอรอยางไมหยุดหยอน จน

สื่อมวลชนใชคําวา Tweetstorms โดยไปวิจารณ Sadiq Khan นายกเทศมนตรีนครลอนดอน โดย

ผิดบริบท ดังที่รายงานมาแลวในคืนวันอาทิตย ตอมาในเชาวันจันทร ทรัมปไดทวีตอีก 4 ฉบับ โดย

ยอนกลับไปยืนยันวา ความประสงคแทจริงของเขาในการออกคําสั่งหามคนเขาเมืองไดแก "Travel 

ban" แตบางคนไปใชคําอ่ืนซึ่งไมถูก เขาทวีตดวยวา Extreme vetting ในการตรวจสอบคนเขา

เมืองจากประเทศมุสลิมไดใชอยูแลว แตเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของดูจะไมทราบ เพราะระบบที่ใชมา ก็

เขมงวดมากอยางยิ่งและนายทรัมปก็ไมเคยอธิบายวาจะใหเพิม่มาตรการใดอีก ในสายตาของ

นักการทูตอาวุโส เชน เอกอัครราชทูต Thomas Pickering รุนกอนขาพเจาเล็กนอยที ่Fletcher 

School of Law and Diplomacy ย้ําวา การทวีตตาง ๆ ของทรัมป นั้น ถือเปน "Policy statement" 

เชนเดียวกับคําสั่งฝายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมปไดลงนาม เพราะทวิตเตอรที่เขาใชขึ้นทะเบียน

กับทําเนียบขาว Pickering เตือนวา การทวีตมากมายตอวันเทากับการแถลงทาททีางการของผูนํา

สหรัฐอยางพรํ่าเพร่ืออาจเปนผลรายแกประเทศได เนื่องจากเปนการสรางความสับสนอยางมาก 

ในประมวลรายงานเดือนพฤษภาคม 2560  ของขาพเจา ไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับการไปนัด

ประชุมผูนําประเทศอิสลามโดยใหกษัตริยซาลมานแหงซาอุดิ อารเบียเปนเจาภาพใหญ วาเทากับนํา

สหรัฐไปเขาสูวังวนแหงความแตกแยกอันราวลึกระหวางนิกายซุนหนี่กบันิกายเชีย และความ

สลับซับซอนของการเมืองระหวางประเทศเหลานี ้ ในวันที่ 5 มิถุนายน วันนี ้ซาอุดิ อารเบีย อียิปต บา

หเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ลิเบีย เยเมน (ผูนําลี้ภัยอยูที่กรุงริยาด) ไดประกาศตัดความสัมพันธ

ทางการทูตกับ กาตาร โดยใหคณะทูตกาตารทั้งหมดเดินทางออกจากประเทศตนไปภายใน 48 ชั่วโมง 

ดวยขอหาวา กาตารสงเสริม Muslim Brotherhood และคงรักษามิตรภาพกับกลุมฮามาสในฉนวนกา

ซาและไมตอตานอิหราน กาตารคงจะไดรับผลกระทบหนัก เพราะสายการบนิกาตารถูกหามบินผาน
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นานฟาของทุกประเทศดงักลาว และถูก Blockade ในเสนทางอื่น ไมแตเทานั้น กาตารมิไดผลิต

อาหารเพื่อการบริโภคในประเทศ คงจะตองหาแหลงอ่ืนทดแทน องคการความรวมมือระหวางประเทศ

อาว (GCC) คงตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบ อันที่จริง เม่ือจะมีการจัดต้ังสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในป 

ค.ศ. 1972 ไดมีการเชิญชวนดวย แตกาตารมิไดเขารวม ความหมายจะเปนอยางไรบาง คงตอง

ติดตามความเคลื่อนไหวของทุกฝายตอไป กรุงโดฮาเปนที่ต้ังของสถานีโทรทัศนอัลจาซรีา ซึ่งก็เปน  

จุดหนึ่งทีท่ําใหประเทศเพื่อนบานไมพอใจ ผูสื่อขาวอัลจาซีราประจําอียิปตก็ถูกจับมาหลายคน               

ดวยขอหาวาสงเสริมกลุมภราดรภาพมุสลิม (Moslem Brotherhood) ซึ่งสมาชิก รวมทั้ง                      

อดีตประธานาธิบดีมอรฟ ตางก็ถูกรัฐบาลอียิปตปจจุบันจับกมุคุมขัง  

 

รายงานดวนมาก ตอจากฉบับกอนนี้ (สงเมื่อเวลา 05.23 วันที่ 8 มิถุนายน 2017) 

ซาอุดิ อารเบีย อียิปต บาหเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เยเมน มัลดีฟส ลิเบยี มอริตาเนีย ตัด

ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศอาวขนาดเล็ก คือกาตาร สวนเอมีรของคูเวตไดขอใหกาตาร

ยับยั้งการกระทําอันจะทาํใหสถานการณเสื่อมลง สวนโอมานยังเปนมิตรกบัทุกประเทศ โดยยึดถือ

นโยบายความเปนกลางอยางไมเอิกเกริก ซึ่งควรที่ประเทศเล็ก ๆ ทั้งหลายจะศึกษาแบบอยางของ

โอมาน 

เหตุความแตกแยกในระหวางประเทศอาวคร้ังนี้เกิดขึ้นขณะที่กาํลังมีความตึงเครียด

ระหวางประเทศอาวที่ทรงพลังกับอิหราน อันตางนกิายกัน โดยเม่ือปกวามาแลว ซาอุดิโกรธมาก

เม่ือพวกพิทกัษการปฏิวัติในอิหราน (Revolutionary guards) ไดสรางเหตุรุนแรงขึ้นตอสถาน

เอกอัครราชทูตซาอุดิในกรุงเตหะราน เม่ือครูสอนศาสนานิกายเชียถูกซาอุดิประหารชีวิต ในชวงนัน้ 

นายจอหน แครร่ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดหลกีเลีย่งการเขาขางกับฝายใด 

แตเม่ือประธานาธิบดีทรัมปไปเยือนกรุงริยาดเม่ือสองสัปดาหที่แลว ทรัมปไดขอใหประเทศมุสลิม



17 
 

ทั้งหลาย อันเปนนิกายซนุหนี่ ตอตานการทําใหคนหัวรุนแรง และกลาวหาอิหรานวาเปนตนเหตุของ

ความไรเสถียรภาพในตะวันออกกลาง แตเม่ือเกิดความแตกแยกในหมูประเทศอาว อิหราน ตุรกี

และสหรัฐไดขอใหทุกฝายแกปญหาระหวางกัน ในขณะที่นายเร็กซ ทลิเลอรสัน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ขอใหทั้งสองฝายพูดจากัน (Dialogue) แตถอยแถลงของทิลเลอร

สันขัดกับทาทีของประธานาธิบดีทรัมปอยางชดัแจง เพราะในขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศเห็นวา การปดอาวกาตารสรางปญหาแกการคา และเปนอุปสรรคในปฏิบัติการทาง

ทหารเพื่อปราบปรามไอซิส เพราะฐานบินสหรัฐใหญที่สุดในภูมิภาคแถบนั้นอยูที่ Al Udeid พรอม

กําลังพล11,000 คนในกาตาร แตทรัมปไดแสดงทาทีเขาขางซาอุดิอยางชัดแจง และดูจะไมสนใจ

วารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและพลเอก เจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมกําลังหาทางแกไขปญหาในประการใดอยู  

 

กาตารปฏิเสธขอกลาวหาของซาอุดิ อารเบีย ดังทีก่ลาวถึงในวรรคสุดทายของฉบับกอนนี้ 

หากถือพื้นทีเ่ปนหลัก กาตารเปนประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาคนั้น แตดําเนนินโยบายเปดกวาง แม

สวนใหญจะตองใชวิธี outsourcing เพราะมีคนทองถิ่นนอย ในจํานวนประชากร 2.5 ลานคนใน

กาตาร รอยละ 90 เปนคนงานผูอพยพ เพราะการกอสรางกําลงัเฟองฟู โดยกาตารจะเปนเจาภาพ

ฟุตบอลลโลกในป ค.ศ. 2022 สายการบินกาตารจะประสบปญหาหนักเพราะถูกหามบินเหนือนาน

ฟาของซาอุดิ และอียิปต จึงอาจจะตองมีการเปลี่ยนเสนทางบนิของหลายสายอยางขนานใหญ แต

ในทามกลางความขัดแยงระหวางประเทศเหลานี ้Paris Air Show ไดประกาศให Qatar Airways 

เปนสายการบินดีที่สุดในโลกเปนปที่ 4   ตอเนื่องกัน  การเชื่อมตอทางอากาศ ทางบก และทาง

ทะเลถูกหามโดยซาอุดิ ยูเออี อียิปตและบาหเรน  ซาอุดิไดสั่งปดสถานีโทรทศันในเครืออัลจาซีราที่

ทรงอิทธิพลไมนอยในดินแดนประเทศที่ตัดความสัมพันธทางการทูตกับกาตาร แตจะอนุญาตให
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ชาวกาตารไปทําบุญประจําปที่เม็คกะ ในขณะเดียวกัน ยูเออีไปไกลกวานัน้ โดยบัญญัติกฏหมาย

วาผูใดแสดงความเห็นใจกาตารจะตองถูกลงโทษจาํคุกเพราะเปนโทษทางอาญา 

ความขุนเคืองระหวางสองฝายมีมาหลายป ในป 2014 ประเทศเหลานี้ก็ตัดความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางกันอยูหลายเดือน จนเม่ือสองสัปดาหที่แลว อียิปต ซาอุดิ อารเบีย บาหเรน และ

ยูเออี ไดปดกั้นการเผยแพรขาวหลายแหง รวมทัง้อัลจาซีรา โดยหาวา Sheik Tamim bin Hamad 

al-Thani ไดวิจารณซาอุดิทางสื่อของรัฐกาตาร แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกาตาร

และรายงานขาวกรองของสหรัฐกลาววา รายการที่ออกไปเปน Hacking จากรัสเซีย 

โดยที่กาตารตองพึ่งอาหารจากซาอุดิ ซึ่งเปนทางแผนดินแหงเดียวสําหรับกาตาร ประมาณ

รอยละ 40 ของอาหารที่บริโภคในกาตารไปสูกาตารโดยรถบรรทุกใหญจากประเทศอาวใกลเคียง 

ซึ่งจะถูกตัดขาด เจาหนาที่ของ Union of Exporters of Agricultural Products ของอิหรานกลาว

วา อิหรานสามารถสงอาหารทางทะเลไปถึงกาตารไดใน 12 ชั่วโมง ตอมา ประเทศตาง ๆ อีกหลาย

ประเทศก็ไดสงสิ่งของที่จาํเปนไปสูกาตารโดยทางอากาศ 

ในระยะกลางเดือนมิถุนายน อาหารจากอิหรานและตุรกีไดถูกสงไปยังกาตาร และอาจมี          

การลําเลียงไปสงเพิ่มขึน้อีก โดยรายงานจากกรุงโดฮาแสดงวา สถานการณยังไมถึงขั้นวิกฤตในชั้นนี้  

ผูสังเกตการณภายนอกเห็นวา หากเทียบบุคคลระดับผูนํากนัแลว ผูนํากาตารกับสาย อัล 

มัคตูมของดูใบมีวิสัยทัศนกวางไกล จึงนําสงัคมของตนใหกาวหนาและทนัสมัยย่ิงขึ้น ตางจากผูนํา

ประเทศในภูมิภาคเดียวกันซึ่งมักมีแนวคิดอนุรักษนิยม อยางไรก็ดี คนรุนใหม เชน Prince Salman 

ของซาอุดิ อารเบีย ซึ่งมีตําแหนง Deputy Crown Prince อยูในขายคนรุนใหมเชนกนั แตไดรับ

มอบหมายใหบริหารจัดการการแปรรูปเศรษฐกิจออกจากการพึ่งพาน้ํามันอยางเดียวเชนที่เปนมา

เม่ือราคาอยูในระดับสูง โดยมิไดมีความรับผิดชอบในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และไมมีสวน
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โดยตรงในนโยบายตางประเทศ แตทัง้นี้ มิไดหมายความวา ซาลมานเปนคนปกปองสทิธิมนุษยชน

เพียงใด เพราะฟงเพียงวาทกรรมของเจาชายคนนีไ้มได 

 

รายงานและวิเคราะหขาว ฉบับที่ 1 

 หากจะพิจารณาวา กรณีพิพาทระหวางกาตารกับประเทศเพ่ือนบานในตะวันออกกลาง

เปนผลที่ตามมาจากการเดินแตมทางการทูตอันผิดพลาดของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ที่

เดินทางไปตางประเทศครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐ โดยเร่ิมที่การเยือนราชอาณาจักรซา

อุดิ อารเบีย ซึ่งถือตัววาเปนผูนําของกลุมมุสลิมนกิายซุนหนี ่กไ็มนาจะผิด ดังที่ไดวิเคราะหไวใน

หลายแงมุมในตอนทายของประมวลรายงานฯ  เดือนพฤษภาคม 2560 

 การเยือนซาอุดิ อารเบีย เปนจุดเร่ิมแรกนับเปนการกระตุนใหราชอาณาจักรกลาง

ทะเลทรายแหงนี้เหลิงอํานาจย่ิงขึ้น (สํานักขาวหลายสํานักเหน็วาโดนัลด ทรัมป Emboldened ซา

อุดิอยางมาก) และเพื่อปกปดอดีตของตนวา เคยสงเสริมความเช่ือในศาสนาอิสลามสายที่นําไปสู

ความสุดโตง (Wahabbism and Extremism) มากอน จึงไดกลาวหาประเทศเพ่ือนบานใกลชิดที่มี

ความคิดกาวหนาเชนกาตาร วาเปนผูเก้ือหนนุกลุมกอการราย ซึ่งในความเปนจริง ประเทศเหลานี้

ตางก็อยูในขายที่ไมพนขอกลาวหาเหลานี้เชนกัน 

 ตามบทความของ Fareed Zakaria ในวอชิงตันโพสต ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 ‘. . 

.Via a leaked email from former secretary of state Hillary Clinton, in recent years the 

Saudi government, along with Qatar, has been “providing clandestine financial and 

logistic support to [the Islamic State] and other radical Sunni groups in the region.” 

Saudi nationals make up the second-largest group of foreign fighters in the Islamic State 
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and, by some accounts, the largest in the terrorist group’s Iraqi operations. The kingdom 

is in a tacit alliance with al-Qaeda in Yemen.” อันหมายถึงกลุมอัลไคดาในคาบสมุทรอเรเบี้ยน 

 “Leaked German intelligence reports show that charities ‘closely connected with 

government offices” of Saudi Arabia, Qatar and Kuwait are funding mosques, schools 

and imams to disseminate a fundamentalist, intolerant version of Islam throughout 

Germany.”  

 หลักฐานดังที่ Fareed อางถึงนี้ เปนที่ทราบกันในวงกวาง แตมูลเหตุของความแตกราว

ระหวางประเทศทั้งหลายดังที่กลาวถึงมีความสลับซับซอนมาก บางประเทศ เชนบาหเรน กลุม

ผูปกครองรวบอํานาจไวใหเจาผูครองประเทศซึ่งเปนนิกายซนุหนี่ โดยชนนกิายเชียไมไดรับการ

แบงปนอํานาจเพ่ือจะไดมีสวนในการปกครอง แมสหประชาชาติจะไดเรียกรองใหใชระบบ 

Inclusive บาง ฝายครองอํานาจก็ยังมิไดปฏิบัติตามเทาใดนัก3   

  

การที่ประธานาธิบดีทรัมปเห็นตามซาอุดิวา กาตารใหความชวยเหลือทางการเงินแกกลุม

กอการราย และขูวา หากไมยุติการใหความชวยเหลือดังกลาว สหรัฐก็จะจัดการเอง แสดงชัดวา

                                                            
3 โดนัลด ทรัมปและคนในครอบครัวก็เส่ียงตอขอหาในหลายแงวาไดรับประโยชนจากตางชาติเพราะเหตุการณขัดกันของผลประโยชน จนเม่ือ
สัปดาหท่ีผานมา มลรัฐแมรี่แลนดและเดลาแวรก็กําลังจะดําเนินคดีท่ีทรัมปและครอบครัวกระทําการหลายอยางอันละเมิดตอ Emolument 

Clause ในรัฐธรรมนูญ อันเก่ียวโยงถึงโรงแรม Trump International ซ่ึงตั้งข้ึนท่ีสํานักงานไปรษณียเกา ใกลกับทําเนียบขาว และมีพิธีเปด
กอนหนาพิธีปฎิญานตนเขารับตําแหนง โดยไดข้ึนราคาคาเชาเพ่ิมมากข้ึนและสถานเอกอัครราชทูตท้ังหลาย ก็ไปเชาจัดงานตาง ๆ เพ่ือใหได
เขาถึงประธานาธิบดี นอกจากน้ียังมีสนามกอลฟทรัมปและการข้ึนราคาท่ีมาร อา ลาโกท่ีมลรัฐฟลอริดา อันเปนพฤติกรรมท่ีศาสตราจารย 
Ligthman ท่ีมหาวิทยาลัยอเมริกัน ทํานายไวตั้งแตปท่ีแลววานิสัย Playing fast and loose with the law ดังกลาวน้ีจะนําไปสูการถูก
ถอดถอนจากตําแหนงตอไป และเพราะเหตุน้ี นายทรัมปจึงไมยินยอมเปดเผยเอกสารการไดรับภาษีเงินไดคืนตอสาธารณะจนบัดน้ี  สวนขอหา
การสมรูรวมคิดกับรัสเซีย จนชนะการเลือกตั้ง น้ัน หนักมากและมีมูล โดยขาพเจาไดคาดเดามาหลายเดือนกอนน้ี วายากท่ีจะดิ้นหลุด 
สายสรอยทองคําท่ีกษัตริยซาลมานแหงซาอุดิคลองใหนายทรัมป น้ัน ตามรัฐธรรมนูญนายทรัมปไมอาจรับได แตไมทราบวา ไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนใหสวนกลางนําไปข้ึนทะเบียนหรือไม 
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นายทรัมปมิไดเขาใจสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพราะในขณะเดียวกัน นายเร็กส ทลิเลอรสนั 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐก็พยายามไกลเกลี่ยขอพพิาท จนกลางเดือนนี้ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซาอุดิและกาตารก็ไดเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจา

แกไขขอขัดแยง คนภายนอกจึงฉงนใจที่ประธานาธบิดีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ดําเนินการไปคนละทาง อาจจะเพราะนายทรัมปกําลังพะวงอยูกับการสืบสวนและสอบสวนความ

เก่ียวพันระหวางตนเองและคณะผูหาเสียงกับรัสเซียและปูติน ซึ่งนับวันยิ่งดูจะคลายกับกรณีวอ

เตอรเกตสมัยริชารด นิกสัน ซึ่งทําใหนิกสันตองลาออกจากตําแหนง 

วันที่ 16 มิถุนายน ศกนี้ เปนวันครบรอบ 1 ปของการที่ Jo Cox วัย 41 ป 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคแรงงาน ถกูคนหัวรุนแรงนิยมขวาจัดวัย 52 ปสงัหารตอหนา

ประชาชนเวลากลางวันแสก ๆ ระหวางการพบปะกับผูออกเสยีงเลือกต้ังในเขต  โดยทีเ่ปนผูมี

มนุษยธรรมสูงกอปรดวยโลกทัศนในทางสรางสรรค ขาพเจาจึงไดจัดทํารายงานไวอยางละเอียดใน

ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีความบางตอนดังนี้ 

การสังหารนกัการเมืองและการใชอาวุธปนไมเคยเกิดในอังกฤษมาต้ังแตป ค.ศ. 1990 สมัย

ที่ IRA กอความยุงยาก โจ ค็อกซ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และใชชีวิตสวนใหญใน

งานดานมนษุยธรรม เร่ิมดวยการทํางานกับภริยาของ Gordon Brown และอยูกับ OXFAM 10 ป 

ผานประสบการณสงเคราะหประชาชนและผูลี้ภัยใน Central African Republic ซูดาน และ 

Darfur ในระยะหลังมานี ้เธอทุมเทเปนพิเศษในการชวยเหลือผูลี้ภัยซเีรีย เพิ่งมาสมัครรับเลือกต้ัง

คร้ังแรกเม่ือกลางเดือนพฤษภาคม 2558 โดยอยูกับพรรคแรงงาน ไดชัยชนะดวยคะแนนทวมทน 

และในระยะหลัง ๆ มานี้ ไดรณรงคใหสหราชอาณาจักรอยูในสหภาพยุโรป เพื่อเปดทางใหสหราช

อาณาจักรมีบทบาทในวงกวางขึ้น เพราะ โจ ค็อกซ เชื่อใน Internationalism. . .นับเปน “ดาวรุง” 

ในวงการเมืองของประเทศ  การถูกสังหารนาจะเปนเพราะวาทกรรมอันรุนแรง (ของฝายขวาจัด)ใน

การรณรงคเพื่อการลงประชามติวาจะอยูหรือออกจากสหภาพยุโรป แพรกระจายบรรยากาศอัน
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เปนพษิไปทัว่ (ขาพเจา) คิดวาความเกลียดชังนาจะเปนสาเหตุใหคนรายกระทําการรายแรง ดวย

การตะโกน “Britain First” อันเปนสโลแกนของพรรค “ชาตินิยม”ในอังกฤษ กอนจวงแทงและยิงเธอ 

โดยสามีของ โจ ค็อกซไดเรียกรองใหทุกคน “Unite to fight against hatred”     บรรยากาศ

ดังกลาวนี้เปนเชนที่แพรกระจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐและการ

เลือกใชแนวทาง "America First” อันยังสงพิษรายมาจนทุกวันนี้ดวยการที่ผูสนับสนุนนาย Bernie 

Sanders ฝายซายจัดไดยงิปนไรเฟลทาํราย ส.ส.Steve Scalise สังกัดพรรครีพับลิกันจนบาดเจ็บ

สาหัสขณะกําลังซอมเบสบอลลเพื่อการแขงขันเชือ่มสามัคคีกับทีมของพรรคเดโมแคร็ต  แพทย

รายงานในวันที่ 18 มิถุนายนวาหลังจากการผาตัดเปนคร้ังที่ 3 อาการยัง Serious นอกจาก ส.ส. 

Scalise แลว ผูชวย และเจาหนาที่สภา ยังไดรับบาดเจ็บ สวนคนรายอายุ 66 ปถูกเจาหนาที่ตํารวจ

สภายิงถึงแกความตาย ณ ที่เกิดเหตุ ตามรายงานของสํานักขาวหลายแหง ผูสังหารตอตานนาย

โดนัลด ทรัมปอยางเคียดแคน เคยลงเฟซบุคมาหลายเดือนแลววาจะตองทําลายทั้งคณะจากพรรค

รีพับลิกันใหได วุฒิสมาชกิเบอรนีย แซนเดอรไดแถลงในวุฒิสภาวา เขารับไมไดกับการกอความ

รุนแรง (Violence) ทั้งหลาย สวนนายฮอจคินสนั คนรายนั้น เขาไมเคยพบในบรรดาคนนับลานที่

สนับสนุนเขา ในขณะท่ีนาย Paul Ryan ประธานสภาผูแทนราษฎรแถลงประณามการกอเหตุ

รุนแรง สวนหน่ึงของถอยแถลงเลียนแบบขอบทที ่5 ของสนธิสญัญานาโตวา “An attack on one is 

an attack on all of us” 

เม่ือวันที่ 18 เมษายน ศกนี้ นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยแถลงวาสหราชอาณาจักรจะมีการ

เลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 8 มิถุนายน ศกนี้ อันจะเปนการเลือกต้ังกอนกําหนด ตามวาระปกติ โดยเชือ่

วาเสถียรภาพของรัฐบาลจะม่ันคงยิง่ขึ้น กอนทีจ่ะเขาสูการเจรจาออกจากสมาชิกภาพของ EU การ

ตัดสินใจดังกลาวคงจะเปนเพราะเชือ่ผลการสํารวจโพลในวันสุดสัปดาหกอนนั้น ซึง่แสดงวา พรรค

คอนเซอรเวตีฟมีคะแนนนํามากพอ คือกวารอยละ 20 ซึ่งเธอคงจะประเมินสถานการณเขาขาง

ตนเองมากเกินไป เพราะในการเลือกต้ังทั่วไปในป ค.ศ. 2015 โพลผิดพลาดอยางย่ิง ทาํใหพรรค
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คอนเซอรเวตีฟไดเสียงขางมากเกินความคาดหมายใด ๆ ทั้งสิน้ นักการเมืองชั้นนําหลายคนแพการ

เลือกต้ังหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง พรรคแรงงาน พรรคลิเบรอลเดโมแครต พรรค UKIP ฯลฯ นาย

เดวิด แคเมรอน จึงสามารถจัดต้ังรัฐบาลเสียงชางมากไดโดยสะดวก  

แตการออกเสียงลงประชามติวาจะอยูหรือออกจากสหภาพยุโรปเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 

2016 ปรากฏผลวา ฝายใหออกไดเสียงขางมาก (มีผูสังเกตการณเชื่อวา การลงประชามติคร้ังนั้น ก็

ถูกรัสเซียแทรกแซงเชนกนั เพื่อบัน่ทอนความเขมแข็งของสหภาพยุโรป)  แมจะเฉียดฉิวกต็าม 

แทนที่แคเมรอนจะอยูในตําแหนงตอไป เพื่อเจรจา Brexit กลับตัดสินใจลาออก เธรีสซา เมย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตลอด 6 ปกอนนั้นและเปนฝาย Remain กลับเปลีย่นทาทีเสนอ

ตัวเปนนายกรัฐมนตรีดวยคํากลาว Brexit means brexit และเขามาครองตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

โดยในชั้นนัน้ เธอย้ําวาจะไมมีการเลือกต้ังทั่วไปใหมจนถึงวาระตามปกติในป ค.ศ. 2020 แตแลว 

เธอก็กลับคําอีก จนพรรคฝายคานเผยแพรการโฆษณาทางโทรทัศนวา เธรีสซา เมยเปน Liar  

นับแตวาระนั้น เธรีสซา เมยตองเผชญิกับความผันผวนของกระแสการเมืองทั้งในยุโรปและ

อเมริกา ยิ่งกวานั้น เมยยงัตองรับมือกับการกอการรายในประเทศถึง 3 คร้ัง อันไดแกเหตุรายที่

เวสตมินสเตอร การระเบิดคร้ังใหญที่นครแมนเชสเตอร และเหตุรายที่สะพานลอนดอนและตลาด 

Borough เม่ือถึงวันเลือกต้ัง ผลจึงทําใหเธอและพรรคคอนเซอรเวตีฟตกหนกัมาก เพราะพรรค

รัฐบาลไดเสยีงเพียง 317 นอยกวาเสยีงขางมากที่ 326 ต้ังแตวันนั้นมา ซึง่ใกลวันเร่ิมการเจรจา 

Brexit ที่เร่ิมขึ้นในวันจันทร ที่ 19 มิถนุายน แทนที่สหราชอาณาจักรจะเขาสูการเจรจาในสถานะที่

แข็งแกรงตามที่เมยต้ังใจ กลับกลายเปนความออนกําลัง เพราะมีการเรียกรองใหเมยลาออกจาก

ตําแหนง ซ้ํารายในเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่ 19 การกอเหตุรายคร้ังที่ 4 ก็ไดเกิดขึ้นใกลมัสยิดที ่

Finsbury ทางเหนือของกรุงลอนดอน เพียงไมกีวั่นหลังจากที่อาคาร Grenfell Tower ที่เคนซิงตัน

เหนือถูกเพลงิลุกไหมอยางนาสยองขวัญ การจัดต้ังรัฐบาลไมอาจจะทําได แมพระราชพิธี Queen 

Speech ในโอกาสเปดการประชุมรัฐสภาใหมก็ตองเลื่อนออกเปนวันที่ 21 มิถุนายน แมวาการ
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จัดต้ังรัฐบาลใหมจะยังไมเรียบรอย ทางเลือกของเธรีสซา เมยไมมีเทาใดนัก นอกจากจะหันไปเปน

พันธมิตรกับพรรค Democratic Unionist Party อันไดแกพรรค Protestant Irish ในไอรแลนดเหนือ

ซึ่งเปนเร่ืองละเอียดออนมาก เพราะอาจกระทบถึงความตกลงที่เรียกกันวา Good Friday 

Agreement ที่ยุติความขัดแยงกับไอรแลนดเหนือ และเปนประเด็นที่จะตองเจรจากับสหภาพยุโรป

ที่เร่ิมขึ้นแลว ในวันที่ 19 มิถุนายน เพราะเก่ียวโยงถึงการก้ันชายแดนกับสาธารณรัฐไอรแลนด ดวย

เปนเขตภาษศุีลกากร (Customs Union) ซึ่งจะตองจัดขึ้นใหมหลังจาก UK ออกจาก EU 

ตามคําแถลงของนาย David Davis รัฐมนตรี Brexit ของสหราชอาณาจักรและนาย 

Michel Barnier ผูแทนในการเจรจาของ EU บรรยากาศในการเจรจาดูจะเร่ิมขึ้นดวยดี เพราะคู

เจรจารูจักกันมากอน เม่ือ Davis เปนผูแทนประจํา EU สมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอหน 

เมเจอร ประเด็นยุงยากในการเจรจามีอยูมาก เชนสิทธขิองคน UK จํานวน 1.2 ลานคนที่อยูใน EU 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสเปนและปอรตุเกส และคนอียูที่อยูในยูเคในจํานวนมากกวานั้น ทั้งสองฝาย

มีเวลาในการเจรจา 2 ป หลายฝายหวังวา เธรีสซา เมยจะผอนทาทีจาก Hard Brexit อันหมายถึง

การไมตัดความสัมพันธกบัตลาดเดียว เชนที่สก็อตแลนดตองการหรือการใชแบบของนอรเวยหรือ 

EEA ซึ่งเมยคงจะไมยอมเพราะตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฏหมายของอียู อยางไรก็ดี นาย Philip 

Hammond รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ซึ่งยายมาจากกระทรวงการตางประเทศ) เห็นวา 

การเร่ิมเจรจาเปนไปในทางบวก แตยงัมีเร่ืองหนัก ๆ อีกไมนอย มีขาวกระเสน็กระสายวา หากเธรีส

ซา เมยลาออกจากตําแหนง คนหน่ึงที่อาจเปนหัวหนารัฐบาลแทน อาจจะไดแกฟลิป แฮมมอนด ซึ่ง

ไมตองการใหประเทศออกจากอียู แตรูปการณคงจะไมเกิดขึ้นในทันที แมความกดดันจากฝายตาง 

ๆ จะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเธรีสซา เมยเปนคนทีไ่มยอมตามใครงาย ๆ ในชั้นแรกที่พรรคเสียเสียง

ขางมากไป สมาชิกในพรรค ก็หาคนที่จะถูกโทษ ลงเอยที่การขับที่ปรึกษาชายหญิงของ

นายกรัฐมนตรี ที่ทางพรรคเห็นวา เมยรับฟงมากกวาคนในพรรคออกจากหนาที่ แตโดยที่เปนคน

แข็งและไมยอมใครงาย ๆ ดังเชนคํากลาวของอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคแรงงาน Gordon Brown วา
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เมย “Is a bloody difficult woman, but good” ตามปกติ เธอไมคอยสนใจที่จะเขาสงัคมเทาใดนัก 

กอนหนานี้ มีคนติเธอวา เธรีสซา เมยไมอาจเทียบไดกับผูหญิงคนแรกที่ไดเปนนายกรัฐมนตรี 

สหราชอาณาจักร คือ Margaret Thatcher ซึ่งสมัยนั้น เธอไดนําประเทศเขาสูสงครามกับ

อารเจนตินา ในกรณี Falklands ซึ่งสหราชอาณาจักรเปนฝายชนะ และเม่ือแธตเชอรไมสามารถให

ทัศนะของเธอเปนที่ยอมรับของอียูได แธตเชอรก็ไมยอมโอนออนตามเสียงขางมาก โดยอางวา 

แนวทางของเธอเปน A majority of one  

เก่ียวกับเหตุกอการรายเม่ือใกลกับเทีย่งคืนของวันอาทิตยที่ 18 ตอวันจันทร ที่ 19 มิถุนายน 

นั้น เกิดขึ้นเม่ือชายผิวขาวซึ่งรังเกียจอิสลามวัย 48 ปขับรถแวนสีขาวเขาทบัคนมุสลิมทีเ่พิ่งออกมา

จากมัสยิดที่ Finsbury ทางเหนือของกรุงลอนดอน มีคนตาย 1 และบาดเจ็บ 10 คน ประชาชนจาก

ชุมชนอิสลามไดกลุมรุมจับคนรายไวเม่ือเจาหนาที่ตํารวจมาถึงและจับตัวไป ฐานพยายามฆา มิใช

ตามกฎหมายการกอการราย แตเจาหนาที่ตํารวจนครบาลและนายซาดิค ขาน นายกเทศมนตรีกรุง

ลอนดอนเหน็วา เปนการกอการราย 

เม่ือเวลาประมาณ 11.00 น. วันจันทรที่ 19 นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ซึ่งไดเปนประธาน

การประชุม COBRA มาตลอดเชาไดกลาวคําปราศรัยหนาทําเนียบวา เหตุที่เกิดขึ้นเปน A 

sickening terrorist attack by a white man acting alone ทาํใหคนมุสลมิที่เพิ่งสวดรามาดานใน

มัสยิดที่ Finsbury Park เสียชีวิต 1 คน อีก 10 คนไดรับบาดเจบ็ โดย 8 คนยังไดรับการรักษาตัวอยู

ในโรงพยาบาล เธอไดกลาวซ้ําวา การยอมใหมีการใชความสุดโตงเกิดขึ้นอีกแลว Islamophobia ดู

จะเพิ่มมากขึน้ คนรายมุงทําลายคานยิมของชาวบริติช กระทาํการรายใกลกับสถานทีอั่นเปนที่

เคารพของชาวมุสลิมที่เพิ่งสวดมนตในโอกาสเทศกาลถือศีลอด ขอเสนอใหมในคําปราศรัยคราวนี้ 

ไดแกการจัดต้ังหนวยงานใหมเพื่อตอตาน Extremism หลังจากนั้น เธรีสซา เมยไดเดินทางไปยังที่

เกิดเหตุ อันเปนการกระทาํไมบอยนัก เพราะเหตุผลของการรักษาความปลอดภัย และนาย Nic 

Robertson ผูสื่อขาวดานการตางประเทศของ ซีเอ็นเอ็น เห็นวาเปนการแสดงออกของความเปน
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ผูนํา  แตนาย Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคแรงงานท่ีไดคะแนนเสียงในการเลือกต้ังมากขึ้นคือ 

266 ทีนั่ง ไดไปเย่ียมที่เกิดเหตุกอนแลว ดวยเหตุผลทางการเมือง 

เหตุกอการรายคร้ังนี้มิไดทําใหเจาหนาที่ตํารวจตองแยกยายกันสืบคนในทีต่าง ๆ เพราะ

เจาหนาที่ตํารวจไมคิดวา คนรายมีเครือขายรวมดวย ตามถอยแถลงของตํารวจ คนรายที่จับกุมตัว

ไดในที่เกิดเหตุเพราะอิหมามจากมัสยิดไดชวยปกปองไวจากการถูกลงประชาทัณฑ ชือ่ นาย 

Daniel Osborne เกิดที่เมืองคาดิฟ ในแควนเวลส อายุ 48 ป กระทําการคนเดียว เนื่องจากเปนคน

ที่เกลียดชังผูนับถือศาสนาอิสลาม จึงไดขับรถไปชนและทับขณะที่ศาสนิกชนเหลานีเ้ดินออกมา

จากมัสยิดหลังการประกอบศาสนกิจในเทศกาลรามาดาน 

เหตุรายที่เกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิมคร้ังนี้ นายโดนลัด ทรัมปกลบัเงียบกริบ ไมมีการทวีตใด ๆ 

ทั้งสิ้น ซึ่งสํานักขาวอเมริกันต้ังขอสังเกตวา ความเงียบของนายทรัมปคร้ังนี้ “speaks volumes”  

ในวันเดียวกัน ที่ประเทศฝร่ังเศส ชายคนหน่ึงไดขบัรถ ซึ่งมีอาวุธและวัตถุระเบิดเต็มคันได

พุงจะเขาชนรถตูของตํารวจบนถนน Champs Elysee กลางกรุงปารีส คนขับถึงแกชวิีตเพราะแรง

ระเบิดในรถที่เขาขับมา รายละเอียดยังไมทราบมากนัก เจาหนาที่ไดไปตรวจที่บานเขา ปรากฏวามี

วัตถุระเบิดอยูมากเชนกนั  ฝร่ังเศสยังคงอยูภายใตสภาวะฉุกเฉนิที่ประกาศเม่ือปที่แลวโดยอดีต

ประธานาธิบดี  ฟรองซัวส   ออลลองด สวนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคองไดแถลงนโยบายที่

จะเพิ่มอัตรากําลังของตํารวจอีก 10,000 คน และประกาศนโยบายที่จะปราบปรามผูกอการรายให

มีผลยิ่งขึ้น 

เม่ือเวลา 20.40 น. ตามเวลาในเบลเย่ียม วันอังคารที่ 20 มิถุนายน มีเสียงระเบิดที่กลาง

สถานีรถไฟกลางของกรุงบรัสเซลส และมีภาพกองไฟลุกขึ้นสูงประมาณ 3-5 ฟุตทางสื่อสังคม 

ตํารวจใหขาวเพียงวา มีคนจะกอเหตุในสถานีรถไฟกลาง แตเจาหนาที่ได “Neutralised” เขาแลว 

กําลังทหารและตํารวจพรอมอาวุธและเสื้อเกราะไดปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยทั่ว
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อาณาบริเวณ ประมาณ 21.32 น, ตํารวจแถลงวา สถานการณไดรับการควบคุมแลว รายละเอียด

มากกวานี้ยังไมมี อันไมแปลกสําหรับเบลเย่ียม ซึ่งมักจะไมแถลงขาวนัก เทาที่พอคาดการณ ผูกอ

เหตุคงจะมีคนเดียว และไมมีขอมูลวามีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต 

นาย Paul Criuickshank บรรณาธิการนิตยสาร Sentinel ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการกอ

การราย ใหความเห็นวา หากเปน Jihadist สายไอซิส มักจะกอเหตุในเวลากลางคืน ซึ่งขาพเจาเห็น

วา ไมแนเสมอไป เพราะในการกอเหตุระเบิดคร้ังใหญที่ทาอากาศยานซาเวนเต็มที่กรุงบรัสเซลส

และสถานีรถใตดิน เม่ือวันที่ 22 มีนาคม ปที่แลว กระทําในเวลาเรงดวนในชวงเชา ผูเสียชีวิตและ

บาดเจ็บจงึมีมาก และนบัแตนั้น เบลเย่ียมก็มิไดมีเหตุรายอีกจนกระทั่งคืนนี้ แตเม่ือเวลา 22.10 น. 

มีขาวคืบหนาวา เม่ือเวลา เกือบ 21.00 น, ตามเวลาในเบลเย่ียม  มีคนพยายามจะจดุระเบิด จึงถูก 

Neutralised ไมมีใครไดรับบาดเจ็บและเจาหนาทีส่ามารถควบคุมสถานการณไดแลว  

ตามรายงานขาวทางการตอมาในวันที่ 20 มิถุนายน ชายคนหนึ่งไดเขาไปยังสถานีรถไฟ

กลางของกรุงบรัสเซลสเม่ือเวลา 20.39 น. ตามเวลาในเบลเย่ียม และไดวางกระเปาเสื้อไวใน

ทางเขาซื้อต๋ัวโดยสาร ซึ่งเกิดระเบิดขึน้เปนเพลิงลกุไหม โดยชายผูตองสงสยัคนนั้นลงไปยังชาน 

ชาลาดานลาง ตามทางที่นายสถานลีงไปดวย ตอจากนั้น กระเปาเดินทางไดเกิดระเบดิอีกเปนคร้ัง

ที่สอง ซึง่มีเสียงระเบิดแรงขึ้นมาก ผูตองสงสัยไดยอนกลับไปยังหองโถงใหญที่จําหนายต๋ัวและรีบ

รุดไปใกลนายทหารรักษาการ พรอมกับตะโกนวา Allahu Akba จึงถูกยิงหลายนัดจนลมตาย ณ ที่

นั้น นาย  Eric Van Der Sypt โฆษกสํานักงานอัยการซึ่งเปนผูลําดับเหตุการณราย ต้ังขอสังเกตวา 

ชายคนนั้น มิไดสวมเสื้อกั๊กระเบิดพลชีีพหรือเข็มขดั ตามคําแถลงของโฆษก ชายคนนัน้เปนคน

โมร็อกโก อายุประมาณ 30 ปเศษ คือเกิดเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 1981 มีที่พักอยูในเขต 

Molenbeek ของกรุงบรัสเซลส ซึ่งในรายงานเก่ียวกับการกอการรายของขาพเจาในปที่แลว เปน

แหลงพักพงิของบรรดาผูกอการราย ซึ่งกอเหตุใหญมาแลวหลายราย ตามธรรมเนียมของเบลเย่ียม 

ซึ่งไมใหชื่อเต็ม แจงมาเพียงอักษรยอวา O.Z.ไมเคยมีประวัติเก่ียวกับการกอการราย แตเจาหนาที่
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ตอตานการกอการรายไดรับมอบหนาที่ในการสืบสวนและสอบสวน รายงานขาวตอมาแจงวา 

คนรายชื่อโอซามา ชาริอูห วัย 36 ป ฝกใฝในกลุมรัฐอิสลาม  

รายงานจากสํานักขาวตางประเทศแจงวา ระเบิดที่ใชมีลักษณะคลายกับระเบิดทีน่คร

แมนเชสเตอรในสหราชอาณาจักร  แตคงจะประกอบไมครบถวน จึงทําใหปฏิบัติการลมเหลว 

ทางการเบลเยี่ยมแถลงวา ระดับการระวังภัยจากการกอการรายยังอยูในระดับ 3 ซึ่งสงูสดุ

อยูในระดับ 4 สําหรับเหตุที่สถานีรถไฟกลางของกรุงบรัสเซลส นั้น ไมมีบุคคลทั่วไปเสียชีวิตและ

บาดเจ็บแมแตคนเดียว แตเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นทําใหผูคนว่ิงหลบภัยกันอยางมาก แตตํารวจและ

ทหารไดใชกําลังตรวจการณทั่วไป 

สวนนายชาลส มิเชล นายกรัฐมนตรีเบลเย่ียม ยนืยันวา เหตุรายคร้ังนี้ไมสามารถทําลาย

ประชาธิปไตยในเบลเยี่ยมได 

เม่ือเวลาประมาณกอนเที่ยงคืนในประเทศไทย วันที่ 21 ตอ 22 มิถุนายน ศกนี้ ซึ่งเปนเวลา

ประมาณเท่ียงวันที่มลรัฐมิชิแกนในสหรัฐ ชายคนหน่ึงไดกระโดดแทงคอตํารวจนายหนึ่งที่สนามบิน

เมืองฟลิ้นท คนรายถูกจับกุมได เจาหนาที่ถือวาเปนการกอการราย แต FBI จะแถลงขาวตอไป ขาว

กระแสหนึง่แจงวาคนรายไดตะโกน Allahu Akba กอนแทง แตขาพเจายังไมอาจยืนยันได หากเปน

เชนนัน้จริง ก็ดูจะเปนการลอกเลียนแบบ เพราะเปนทํานองเดียวกับที่เกิดขึน้ที่สถานีรถไฟกลางกรุง

บรัสเซลสที่นาํเสนอไวกอนนี ้

สํานักงานสบืสวนและสอบสวนกลางหรือ FBI ยนืยันวาการกระทําที่เกิดขึน้เปนการกอการ

ราย และไดจับกุมตัวผูกอเหตุไปคุมขงั เพื่อสอบปากคําตอไป ทางฝายเจาหนาที่ตํารวจซึ่งถูกแทง

ไดรับบาดเจบ็บาง แตสามารถจับคนรายไดเอง รายงานขาวแหงหนึ่งแจงในวันที่ 22 มิถุนายน วา

คนรายชื่ออาเมอร ฟาตูฮีมาจากมณฑลควีเบคในแคนาดา  
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ในระยะใกลเคียงกัน หญิงวัย 17 ปซึ่งแตงกายพรอมผาคลุมศีรษะ ถูกทํารายถึงแกความ

ตายที่ Fairfax มลรัฐเวอรจิเนีย และมีพิธีศพที่มัสยิดในเมือง เจาพนักงานสืบสวนยนืยนัวา เปน 

Hate crime ซึ่งตามรายงานของฝายผูรักษากฎหมาย มีเพิ่มมากขึ้นนับแตวันเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีสหรัฐเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปที่แลว รวมทั้งเหตุ Anti-semitic ดวย 

 

ในรายงานกอนหนานี้ ซึ่งกลาวถึงเจาชายโมฮัมหมัด ซาลมาน รองรัฐทายาทของ

ราชอาณาจักรซาอุดิ อารเบีย วาเปนผูมีวิสัยทัศนกาวหนาคนหน่ึง นัน้ เชาวันที่ 21 มิถุนายน ศกนี ้

ราชวงศซาอุไดมีพระบรมราชโองการของกษัตริยซาลมานปรับเปลี่ยนเจานายคร้ังสําคัญย่ิงดวย

การใหเจาชาย Mohammad bin Nayef หลานชายซึ่งดํารงตําแหนงองครัชทายาท (Crown 

Prince) พนจากตําแหนงรวมทั้งตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย และใหเจาชาย 

Mohammed bin Salman bin Abdulazis พระโอรสซ่ึงมีพระชนมายุ 31 และเปนรองรัชทายาท ขึน้

เปนองครัชทายาท (Crown Prince) ซึ่งจะเปนผูสบืตําแหนงกษัตริยองคตอไป นับเปนการ

เปลี่ยนแปลงราชสันตติวงศใหแกราชวงศซาลมาน แทนการสบืสายจากพีไ่ปสูนองทีเ่ปนมานานป 

นอกจากความเปนองครัชทายาทแลว เจาชายซาลมานยังเปนรองนายกรัฐมนตรีและคงดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสืบตอไป ในรายงานขางตน ขาพเจาไดกลาวถึงบทบาท

ของเจาชายซาลมาน ซึ่งมีบทบาทเดนมากในงานของรัฐบาล โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการ

แปรเปลี่ยนการเศรษฐกิจจากการพึ่งน้าํมันเปนหลกัภายในป ค.ศ. 2030 และการปฏิรูปอ่ืน ๆ ตาม

แผน Vision 2030 และการเสนอขายกิจการยักษใหญอันไดแกบริษัท Aramco ซึ่งเจาชายซาลมาน

ไดดูแลตลอดมาอยูแลว 

เม่ือเจาชายซาลมานขึ้นครองราชยสืบตอจากพระราชบิดา กจ็ะเปนพระองคแรกที่มิไดเปน

พระโอรสของกษัตริยซาอุพระองคแรกของราชสกุล King Abdul Aziz Al Saud หรือที่เรียกกันวา 
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Ibn Saud จึงดูเหมือนกษัตริยซาลมานจะตัดสายสกุลอ่ืนจากบัลลังกซาอุและทําใหทราบลวงหนา

วาใครมีทางจะเปนประมุขราชอาณาจักรซาอุดิไปอีกหลายสิบป 

เจาชายซาลมานไดทรงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมากอนนี้ และทรงมี

บทบาทโดยตรงในการสูรบกับกบฏ Houthis ในเยเมนท่ีซาอุดิเชื่อวาอิหรานสนับสนุน เร่ิมดวยการ

โจมตีทิ้งระเบิดและการระดมยิงขามเขตแดนทางใตของซาอุดิมาจนบัดนี้ สถานการณดาน

มนุษยธรรมในเยเมน หนกัมาก ไมเพียงเพราะความอดอยากขาดแคลนในหมูพลเรือนที่ไมเก่ียวกับ

การสงครามและการขาดบริการทางการแพทย พยาบาลและยารักษาโรคเทานั้น แตยงัมีผลกระทบ

จากการรบโดยตรงอีกดวย เพราะนอกจากคูสงครามแลว ยังมีการกอการรายจากไอซิสและอัลไค

ดาในคาบสมุทรอเรเบี้ยน (AQAP) ซึ่งแกงแยงกันแผอิทธิพลในเยเมนอยางนอยใน 3 ปที่ผานมาจน

ปจจุบัน โดยสหรัฐ ซึ่งถอนสถานเอกอัครราชทูตออกไปสามปแลว ยังสงหนวยปฏิบัติการพิเศษเขา

ไปโจมตีกลุมกอการรายเปนระยะ ๆ โดยมีการสงโดรนเขาไปสังหารระดับผูนําของ AQAP ไปแลว

ไมนอยกวา 10 คน อันทีจ่ริง หนวยปฏิบัติการขาวกรองของสหรัฐยังทําหนาที่อยู ในชัน้แรกเพ่ือชี้

เปาใหแกปฏบิัติการทางอากาศของซาอุ ยูเออี และพันธมิตร และตอมาเพ่ือหาขาวความ

เคลื่อนไหวของไอซิสและ AQAP อันชวยใหปฏิบัติการลับยิ่งของสหรัฐปราบปรามฝายกอการราย

ได ดังตัวอยางเม่ือเดือนกุมภาพันธ ศกนี้ อันทําใหทหารหนวยซีลเสียชีวิตไปหนึ่งนาย 

เก่ียวกับการรบในเยเมนนี้ ซาอุดิอางวา กบฏ Houthis ไดรับการสนับสนนุโดยไมขาดสาย

จากอิหราน ซึ่งซาอุดิอางวาเปนฝายรับผิดชอบในวิกฤตการณมนุษยธรรมอยางหนักหนวงที่เกิดขึน้

และปญหาวิกฤตขณะน้ีไดแกการระบาดของอหิวาตกโรค ซึ่งองคการอนามัยโลกรายงานในระยะนี้

วา คนปวยมีจํานวน 2 แสนคน จํานวนนี้จะเพ่ิมเปนกวา 3 แสนคนในสองเดือนจากนี้ไป 

ในมุมมองของภายนอก เจาชายซาลมานไมอาจเลี่ยงความรับผิดชอบในความยากลําบาก

ที่เกิดขึ้น อันเปนไปตามยุทธศาสตรตอตานอิหรานที่เจาชายซาลมานผลักดันมา และสามารถดึง
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สหรัฐภายใตโดนัลด ทรัมปใหยอมรับตามได หลังจากเจาชายซาลมานเสด็จไปทรงเยือนเขาที่

ทําเนียบขาว กอนหนาทีท่รัมปจะเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิ อันเปนจุดเร่ิมตนของการ

เยือนตางประเทศในฐานะประธานาธิบดีคร้ังแรก 

กอนการเยือน พลโท ดร. H.R. McMaster ที่ปรึกษาดานความม่ันคงแหงชาติของ

ประธานาธิบดีไดแถลงตอผูแทนสื่อมวลชนที่ทําเนยีบขาววา คําขวัญ America first มิไดหมายถึง 

America alone แตหมายถึงความเปนผูนําของอเมริกา ซึ่งหากประธานาธบิดีทรัมปจะเปนผูนําจริง

บรรดาประเทศในภูมิภาคก็ไมนาจะถือวาเปนปรากฏการณใหม ทั้งในเร่ืองการปราบปราม

ผูกอการราย และการกําหนดดุลแหงอํานาจในภูมิภาคใหสอดรับกับสภาพความเปนจริงในพ้ืนที่ 

แตนาเสียดายที่ประธานาธิบดีทรัมปมัวแตปลื้มใจกับพิธีการตอนรับอันหรูหราที่กษัตริยซาลมาน

จัดรับ โดยมิไดมุงตอผลในทางสารัตถะ โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดยุทธศาสตรอันจะอํานวยให

สหรัฐคงความเปนผูนําทีน่าเชื่อถือ พรอมดวยพลานุภาพอันสรางความม่ันใจใหประเทศเหลานี้

ยอมรับนับถือในความเปนผูนําของสหรัฐเชนที่เปนมาต้ังแตสมัยสงครามโลก คร้ังที่ 2 ตลอดมาจน

กอนหนาที่นายโดนัลด ทรัมปจะเขามาเปนประธานาธิบดี 

แตผลของการเยือนที่ขาพเจาติดตามวิเคราะหมาตลอด ดูจะเปนวา สหรัฐภายใตทรัมปกลับ

ยอมตามการชี้นําทางนโยบายตางประเทศและแนวทางยุทธศาสตรของซาอุดิ ซึ่งเจาชายซาลมาน

เดินทางลวงหนามาวางกับดักนายทรัมปไวกอน โดยเอาใจทรัมปดวยการขอซื้ออาวุธเปนมูลคาไมนอย

กวา 110 พันลานดอลลาร ซึ่งชวยใหนายทรัมปใชในการหาเสียงวาสามารถสรางรายไดใหประเทศ 

แมวาซาอุดิจะซื้ออาวุธนานาชนิดเปนจํานวนมากจากสหรัฐมากอนแลว โดยไมทราบวามีใครสักคนใน

ทีมงานของนายทรัมปยั้งคิดวาอาวุธทันสมัยเหลานี้จะถูกใชในการโจมตีเยเมนใหหนกัย่ิงขึ้น และ

แทนที่นายทรัมปจะหลีกเลี่ยงการสรางศัตรูโดยไมจําเปน กลับยอมตามซาอุดิในการวางตัวเปนศัตรู

กับอิหราน ซึง่หลังจากทีน่ายทรัมปเดินทางกลับ ไดถกูไอซิสบกุเขาไปโจมตีถึงตึกรัฐสภาขณะกําลงัมี
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การประชุมและที่อนสุรณสถานอยาโตลลาห โคเมนี นับเปนเหตุกอการรายในเมืองหลวงของอิหราน 

โดยกําลังที่อิหรานถูกหาวาใหความสนับสนนุ อันไมมีมูลความจริง  

เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2017 ปรากฏรายงานวากลุมประเทศทีต่อตานกาตาร 4  ประเทศ 

คือ ซาอุดิ อารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อียิปต และบาหเรนไดยื่นขอเรียกรอง 13 ประการผาน

ประเทศคูเวตซึ่งทําหนาที่ไกลเกลี่ยกรณีพิพาทระหวางกลุมประเทศเหลานี้กับกาตาร  ใหกาตาร

ดําเนินการตาม  เชนใหกาตารลดและตัดความสัมพันธทางการทูตกับอิหรานโดยปดสถาน

เอกอัครราชทูตอิหรานในกาตารและขับกองกําลังพิทักษการปฏิวัติของอิหรานออกไป การคากับ

อิหรานตองเปนไปตามเง่ือนไขของมาตรการควํ่าบาตรที่สหรัฐกําหนดหลังการลงนามในขอตกลง

อาวุธนิวเคลยีรเม่ือ 2 ปทีแ่ลว ใหกาตารยุติการอนุญาตใหตุรกีไปต้ังฐานทพัในกาตาร ใหกาตารยุติ

การออกรายการทั้งหมดของสถานีโทรทัศนอัลจาซรีา ใหกาตารตัดความสัมพันธกับองคกรตาง ๆที่

ถือเปนกลุมลัทธ ินิกายทางศาสนาและกลุมกอการรายซึ่งรวมถึงกลุมภราดรภาพมุสลิม กองกําลัง

รัฐอิสลาม อัลไคดา ฮิซบอลลาห อดีตอัลนุสราฟรอนทในซีเรีย ใหกาตารปฏิเสธที่จะใหสัญชาติ

พลเมืองจากทั้ง 4 ประเทศและสงคนเหลานั้นกลับประเทศเดิมของตน ใหกาตารสงตัวบุคคลที่ทั้งสี่

ประเทศตองการในฐานะผูกอการราย ใหกาตารยุติการใหเงินสนบัสนุนบรรดาพวกสุดโตงที่สหรัฐ

ถือวาเปนกลุมกอการราย 

หากกาตารยอมปฏิบัติตามใน 10 วัน ก็จะมีการตรวจสอบทุกสองเดือนในปแรก และทุกไตร

มาสในปที่สอง 

กาตารแถลงในชั้นแรกเพียงวา ขอเรียกรองตาง ๆ ขัดตออํานาจอธิปไตยของตน ที่นาสงัเกต

ไดแกความเห็นและมาตรการของสหรัฐที่ประเทศทั้งสี่นํามารวมไวดวย ในชั้นนี้ นายเร็กซ ทลิเลอร

สัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ซึ่งพยายามแกไขขอขัดแยงระหวางซาอุดิ อาร

เบียกับกาตาร คงจะลําบากใจไมนอยที่ทั้งสี่ประเทศต้ังขอเรียกรอง โดยมิไดใหเกียรตินายทิลเลอร
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สันเทาใดนัก จนถึงวันเสาร ที่ 24 มิถุนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐเพียงแต

กลาววา “ขอเรียกรองตอกาตารจะตองสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติไดจริง” 

ในชั้นนี้ ขาพเจาเปนหวงวา ซาอุดิ อารเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสใชวิธีแรงและไม

คํานึงถึงผลกระทบอันอาจหมายถึงขั้นการใชกําลังในภูมิภาคอันยุงเหยิงอยูแลว และสหรัฐภายใต

ทรัมปแทนทีจ่ะเปนผูนําทางกลับยอมใหซาอุดิสรางสถานการณซึ่งในที่สุดสหรัฐก็จะตองเขาไปชวย

ฝายที่กอเหตุดวยความเหลิงอํานาจ เพราะตองไมลืมวา กาตารเปนที่ต้ังของฐานทัพอากาศสหรัฐ

ใหญที่สุดในภูมิภาคที่ Al Udeid และมีทหารสหรัฐประจําการอยู 11,000 คน ดวยสมมติฐานวา 

หากเกิดการประจันหนาดวยกําลัง ในชั้นนี ้ไมมีประเทศใดครองอาวุธนิวเคลียร (ยกเวนอิสราเอลซึ่ง

คงไมตองการมีสวนดวย) การรบถาเกิดขึ้น ก็จะเปนสงครามตามแบบ ซึ่งทหารอิหรานผาน

ประสบการณภาคสนามมามาก สวนทหารซาอดิุ นั้น เพียงปราบปรามกบฏ Houthis ในเยเมนมา

สามปแลว ยงัไมผานบทพิสูจนถึงความสามารถเทาใดนัก  

ความจริงก็คือ ประธานาธิบดีทรัมปออกเดินทางเยือนตางประเทศคร้ังแรกเปนเวลา 8 วัน 

ดวยความต้ังใจที่จะสรางความเขาใจดีระหวางศาสนา ซึง่อันที่จริงศาสนาหลักที่แทจริงมิไดมี

ปญหาระหวางกันจนถึงตองรบราฆาฟนกันเชนสงครามระหวางศาสนาเม่ือประมาณเกือบพันป

กอน แตทานผูนําของชาวคริสตนิกายโรมัน คาธอลคิส ฝากขอคิดกับเขาไปในเร่ืองความตกลง

ปารีสวาดวยการบรรเทาปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทานเองทรงศึกษาอยาง

ลึกซึ้งวา หากไมรีบชวยกัน ผลรายหลายประการจะเกิดขึ้นตอมวลมนุษย บัดนี้เปนที่ทราบกันแลว

วา ทรัมปเลอืกทางใด ในเร่ืองความใฝสันติระหวางประเทศ เม่ือกลับกรุงวอชิงตันไปไมถึงหนึ่งเดือน 

เหตุการณอันวุนวายอุบัติขึ้นทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งนาจะกระตุนเตือนฝายการตางประเทศ

และความม่ันคงของสหรัฐใหคิดหาทางที่จะประกันความสงบเรียบรอยระหวางประเทศ แทนการ

สรางความขัดแยงดังที่เกิดขึ้นแลวในภูมิภาคที่โดนัลด ทรัมปไปเยือน ในสวนที่เก่ียวกับการ

สรางสรรคสนัติภาพระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน ซึ่งนายทรัมปไววางใจให Jared Kushner 
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ลูกเขยซึ่งเปนยิวและ ดร. เฮนรี คิสซิงเจอรอุปมาวา เทียบไดกับ Icarus ตามนิยายกรีกซึ่งจบชีวิต

ดวยความรูเทาไมถึงการณ รับไปดําเนินการ นั้น ผลงานยังไมปรากฏ แตโดนัลด ทรัมปกลาวไววา 

“ถาเขาทําไมสําเร็จ ก็ไมมีผูใดอีกที่จะทําได”  

เมื่อเอ็มมานูเอล มาคอง ไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีฝร่ังเศสดวย

คะแนนเสียงทวมทน นายกเธรีสซา เมยแหงสหราชอาณาจักรไดโทรศัพทถึงผูนําคนใหมของ

ฝร่ังเศสวา “You have won the election with a strong mandate. I will work with you with a 

strong mandate as well.” 

ผลการเลือกต้ังทั่วไปอันนาผิดหวังของสหราชอาณาจักรปรากฏในรายงานกอนหนานีแ้ลว 

ซึ่งตางอยางตรงกันขามกับชัยชนะของพรรคฝายกลางของฝร่ังเศส  ขั้นตอไปของมาคองไดแกการ

หาเสียงสนับสนุนในสภาแหงชาติใหไดมากพอ เนือ่งจากเขาไมมีพรรค นอกจากขบวนการ En 

Marche ซึ่งไมมีที่นั่งในสภาแมแตคนเดียว มาคองจึงไดคัดคนที่มิใชนักการเมืองในอายุเฉลี่ย 46 ป

และสงเขาสมัครรับเลือกต้ังในนาม Republique En Marche การเลือกต้ังตองจัดใหมีสองรอบ 

เพราะจํานวนผูไปออกเสยีงนอยกวาที่ควร เพราะผูออกเสียงเหนื่อยหนายกับการเลือกต้ัง แต

กระแสของมาคองยังดีมากเชนทีเ่ปนมา ผลการเลือกต้ังปรากฏวา พรรคของเขาครองเสียงขางมาก

เกินพอในสภาซึ่งมีที่นั่ง 577 ที่ พรรคที่ไดคะแนนตามมาเปนอันดับสองไดแกพรรครีพับลิกันแตได

คะแนนหางมาก 

ตามรายงานของ The Telegraph ของอังกฤษ พรรคกาวหนา ซึ่งอยูในขายสายกลาง 

(Centrist) ไดครองเสียงขางมากประมาณสองในสามใน National Assembly โดยไดเสียงของ

Democratic Movement ที่เปนพันธมิตรรวมดวย พรรคของมารีน เลอ เปน หัวหนา National 

Front ไดรับเพียง 8 ที่นั่ง สวนพรรคสังคมนิยมที่เปนรัฐบาลกอนนี้ แทบจะหมดความหมายไปจาก

การเลือกต้ังคร้ังนี้ 
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ชัยชนะอันทวมทนของมาคอง ทั้งในการเลือกต้ังประธานาธิบดีและการเลอืกต้ังสมาชิกสภา

แหงชาติ ไดหนุนใหเขาโดดเดนอยางยิ่งในเวทีโลก ดวยชัยชนะอันเด็ดขาดเชนนี ้กระแสของประชา

นิยมขวาจัดที่หว่ันเกรงกันตลอดปที่ผานมา ดวยชยัชนะอยางหวุดหวิดของแนวทาง Brexit ใน

อังกฤษดวยการผลักดันของ Nigel Farage อดีตหัวหนาพรรค UKIP และชัยชนะอันนาเคลือบแฝง

ชองนายโดนลัด ทรัมป:ซึ่งไดรับแรงหนุนจากรัสเซยีอันกําลังมีการสอบสวนโดยหลายองคกรอยู

ขณะนี้ ทั้ง ๆ ที่ผูออกเสียงเกือบสามลานคนทั่วสหรัฐเลือก Hillary Clinton มิไดเลือกนายทรัมป    

เทาที่ไดศึกษาแนวทางและวิธีการดําเนินนโยบายตางประเทศของมาคองมา และการรวม

ความคิดทางบวกกับนางแองเกลา แมรเค่ิล ซึ่งมีโอกาสสูงทีจ่ะไดรับเลือกเปนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 

4 ในการเลือกต้ังซึ่งกําหนดจะมีขึ้นในเดือนกันยายน ศกนี้ ยโุรปและโลกตะวันตกจะเปนหลักของ

ความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยตอไป 

เม่ือไมนานมานี้ มาคองไดแนะนําวา เธรีสซา เมยควรเปลี่ยนความคิดและกลบัไปชวยกัน

สรางโลกตะวันตก อันหมายถึงสหภาพยุโรปใหเขมแข็งย่ิง เพราะสหราชอาณาจักรมีศักยภาพอยู

มาก ขอนี้ ขาพเจาไดเสนอทัศนะมากอนแลว หลายคร้ังดวยกัน ในฐานะทีเ่ปนผูสนใจใน

ความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะหากสหภาพยุโรปออนแอในขณะท่ีสหรัฐไมอาจเปนที่พึ่งได 

เพราะความคิดที่สับสนของผูนํา  จะเปนการยากมากที่จะสงวนรักษาสันติภาพระหวางประเทศใน

รูบแบบที่เปนอยูกวา 70 ปที่ผานมา ทางที่ขาพเจาเสนอ นั้น หมายถึงการยกเลิกการเจรจา Brexit 

ซึ่งกอนหนานี้ไมนาจะทาํได อันเปนประสบการณที่นาย Tony Blair อดีตนายกรัฐมนตรีสหราช

อาณาจักร ไดนําเสนอมาอยางนอยในสองวาระดวยกัน ซึ่งในชัน้นั้น อาจจะเห็นวา นาจะสายไป

แลว Sir John Major อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ก็เปนหวงผลกระทบของการออกจาก

สหภาพยุโรปเชนกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งการกลับมาของปญหาไอรแลนดเหนือ  มาบัดนี้ ผลการ

เลือกต้ังทั่วไปในสหราชอาณาจักรที่เมยมุงหมายที่จะใหเปนอาณัติอันหนักแนน ไดพลกิผันไป
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ในทางที่อาจถือไดวา ประชาชนไมเหน็ดวยกับการใหอาณัติดังกลาว เม่ือเปนเชนนี้ เธรีสซา เมยก็

ยอมจะเลือกทางอ่ืนได 

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคองแหงฝร่ังเศส ซึ่งบัดนี้เปนเสียงที่มีน้ําหนักมากของ

สหภาพยุโรป และเปน EUROPhile มานานไดเคยตักเตือนอดีตนายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมรอนเม่ือ

รวมโตะเสวยพระกระยาหารคํ่าที่เยอรมนีจัดถวายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในการเสด็จ

เยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันคร้ังสดุทายเม่ือวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2015 ซึ่งตอนนั้น มาคอง

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรัฐบาลฟรองซัวส ออลลองด แตไดรับเชญิไปดวย วาเขาทราบดี

วา แคเมรอนอยากจะเปลี่ยนแปลงอียูบางประการ ซึ่งเขาเห็นดวย แตไมยอมที่จะใหแคเมรอน

เจาะจงเฉพาะประเด็นที่ฝายเขาตองการเทานั้น (Cherry-picking) ตอมา เม่ือมีการลงประชามติวา

จะออกจากสหภาพยุโรป มาคองถือวา “Brexit is a crime” 

ตอมาอีก เม่ือมาคองไดชนะการเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีของฝร่ังเศส เธรีสซา เมย ซึ่งแพ

การเลือกต้ัง จนเสียเสียงขางมากไปกลายเปนรัฐบาลเสียงขางนอย เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 

2017 เธรีสซา เมย ไดเดินทางไปยังกรุงปารีส เพื่อหารือกับมาคอง 

ในการใหสัมภาษณรวมตอสื่อมวลชนที่ทําเนียบประธานาธิบดีเอลีเซ มาคองไดกลาวอยาง

ชัดเจนวา “The decision of UK to leave the EU could still be reversed if the UK wished to 

do so.” มาคองเสริมความเพ่ือความชัดเจนวา เขาเคารพในอํานาจอธิปไตยของคนบริติช อยางไรก็

ดี “Until negotiations come to an end there is always a chance to reopen the door” และ

คงจะเพ่ือเรงการตัดสินใจของ UK มาคองยํ้าวา .As the negotiations go on it will be more and 

more difficult to go backwards.” 

ทางสหราชอาณาจักรก็มีการดัดแปลงวาทกรรมบางอยาง อาทิ เธรีสซา เมย ไดแตงต้ังให

นาย Steve Baker ส.ส. ฝายสนับสนนุ Brexit ซึ่งเปนประธาน European Research Group ที่ทรง
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อิทธิพลไมนอยของบรรดา Back benchers ในพรรคคอนเซอรเวตีฟทั้งหลาย ใหเปนหัวหนา

สํานักงานระดับรัฐมนตรีที่จะดูแลการออกจากอียู นายเบเกอรกลับมีน้ําเสยีงออนลง โดยกลาววา 

การใชศัพทวา Soft หรือ Hard Brexit “Is so misleading—We need the ‘softest’ exit 

consistent with actually leaving and controlling laws, money, borders and trade.” 

.ในสรุปของ The Guardian ของอังกฤษ ศัพทหลายคําเร่ิมหายไป เชน .”No deal being 

better than a bad deal” และมีคําเก่ียวกับคนเขาเมืองซึ่งจะยืดหยุนขึ้น ซึ่งประเด็นนี ้มีขอเสนอ

กลับไปกลบัมากับอียูอยูแลว และการสรางพันธมิตรกับ Democratic Unionist Party ที่ประกาศ

แลวในวันที่ 27 มิถุนายน ก็คงจะตองเปดทางมากขึ้น เพื่อมิใหเกิดปญหากับ Good Friday 

Agreement ซึ่งทั้งไอรแลนดเหนือ (ฝายซินเฟน) และสาธารณรัฐไอรแลนดกําลังติดตามดูอยาง

ใกลชิด อีกประเด็นหนึ่งที ่Philip Hammond รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ย้ํามากไดแกสมาชิก

ภาพของสหภาพศุลกากร ในชณะเดียวกัน ไดมีการสรางพันธมิตรขามพรรคภายใน House of 

Commons ซึ่งปรารถนาความใกลชิดกับอียู อันสื่อความหมายวา Brexit มิใชทางเลือกเดียวของ 

สหราชอาณาจักร  

เม่ือเธรีสซา เมยกับเอ็มมานูเอล มาคองหารือกันแลว และมาคองหอมแกมเมยทั้งสองขาง 

ทั้งคูไดรวมรับประทานอาหารค่ํากัน กอนไปชมการแขงขันฟุตบอลลระหวางอังกฤษกับฝร่ังเศสที ่

Stade de France อันถกูไอซิสพยายามโจมตีเม่ือวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2015 ซึ่งเปนวันที่ไอ

ซิสปฏิบัติการกอการรายในกรุงปารีสอยางรุนแรงที่สุด ทัง้สองรวมกันยืนไวอาลัย 1 นาที 

ที่ขาพเจานําเร่ืองนี้มากลาวอีก เพราะบัดนี้ ประธานาธิบดีมาคองก็ไดชี้แนะแลว และแสดง

ความพรอมที่จะชวยดําเนินการใหดวย เนื่องจากเปนที่ทราบกันแลววา อียจูะเสียดายอยางย่ิงหาก

ยูเคจะออกไป ดังรายละเอียดที่ขาพเจาไดรวบรวมมานําเสนอไวในรายงานฯ ประจําเดือน

พฤษภาคม 2559 ความบางตอนที่ขอนํามาฟนความทรงจํามีดังนี้ 
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คํากลาวของนายเดวิด แคเมรอน นายกรัฐมนตรี ในวันครบรอบชัยชนะในสงครามโลก คร้ัง

ที่สอง ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ในบริบทของความมั่นคงอันยอมจะมีหลักประกันไดดีกวา 

หากสหราชอาณาจักรจะยังผูกพันทางการเมืองและทางอ่ืนอยูกับยุโรป แทนการโดดเด่ียวเพียง

ลําพังและการมีสวนรวมชตากรรมกับยุโรป ก็จะชวยเสริมสรางความม่ันคงในการเศรษฐกิจและ

ความเจริญกาวหนาไปดวยกัน. . .การคงอยูกับสหภาพยุโรปตอไป จะทาํใหสหราชอาณาจักร 

“Stronger, Safer and Better Off” โดยยอนกลาวถึงประวัติศาสตรในหลายรอยปที่ผานมา รวมทั้ง

ความพินาศและความสญูเสียชีวิตหลายสิบลานคนเน่ืองจากสงครามโลก 2 คร้ังในศตวรรษที่แลว 

นายเดวิด มิลลิแบนด อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสังกดัพรรคแรงงาน 

ปจจุบันเปนประธาน International Rescue Committee ที่ชวยเหลือดานมนุษยธรรม กลาววา 

สหภาพยุโรป ซึ่งมีสหราชอาณาจักรอยูดวย ไดชวยนําประเทศตาง ๆ ซึ่งเคยจองจะเขนฆากันมา

เปนทศวรรษมาอยูรวมกันได. . .สันติภาพและเสถียรภาพ ซึ่งยุโรปเคยมีมาในหลายปทีผ่านมา ไม

อาจจะรับประกันได เพราะการออกจากสหภาพยุโรปของมหาอํานาจเชนสหราชอาณาจักร สุม

เสี่ยง “ทีจ่ะหมุนนาฬิกากลับไปยังยุคที่ยุโรปประชนัขันคอกันดวยลัทธิชาตินิยม” 

ขาพเจาไดรวบรวมความเสียดาย 5 ประการที่สหภาพฯ จะรูสึก หากสหราชอาณาจักร ออก

จากสหภาพยุโรป 

1. ทางเศรษฐกิจ 

    การเศรษฐกิจของอังกฤษใหญเปนทีส่องในยุโรป ตอจากของเยอรมนี อังกฤษมีสวนอยู

รอยละ 17.6 ของจีดีพี สวนรวมของสหภาพยุโรปซึ่งมีมูลคา 14.6 ลานลานยูโร (trillion EURO) ถา

อังกฤษถอนตัวออกไป แมจะไมถึงขั้นพินาศ แตกห็ลีกเลี่ยงความพิการมิได (amputation) คร่ึงหนึ่ง

ของสินคาออกจากอังกฤษไปสูสหภาพยุโรป กวาคร่ึงหนึ่งของสินคาเขาอังกฤษมาจากประเทศที่

เหลือในสหภาพยุโรป แสดงวา การเศรษฐกิจของอังกฤษบูรณาการกับสมาชิกยุโรปที่เหลืออยูพอดี 
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ถาอังกฤษออกไป อังกฤษก็จะสูญเสยีโซนการคาเสรีไป หากตองการไดสิทธิประโยชนในการคาเสรี

อีก ก็ตองเจรจากันใหม 

2.  ทางการทูต 

    การทูตของอังกฤษเปนสวนสําคัญสาํหรับสหภาพยุโรป และอังกฤษก็ภูมิใจที่มัก “ตอย

เหนือเอว” หรือรักษากติกาอันถูกตอง ในดานสัญลักษณ (Symbolism) ของความมีพลังหนนุ  

สหราชอาณาจักร มีสมรรถภาพดานอาวุธนิวเคลยีรซึ่งประเทศสมาชิกอ่ืนของ EU เวนแตฝร่ังเศส 

ไมมี และครองที่นั่งสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ นโยบายตางประเทศ

ของสหภาพยุโรปไมสูจะเปนเร่ืองของความสําเร็จที่ใหญยิ่ง เม่ือเทียบกับอังกฤษ ดังเหน็ไดวาใน

การควํ่าบาตรรัสเซียเพราะเหตุจากยเูครนหรือการเจรจากับอิหรานในประเด็นอาวุธนิวเคลียร นั้น 

อังกฤษมีบทบาทที่สําคัญ อังกฤษเปน Heavyweight ทางการทูตภายในสหภาพยุโรป หนวยงาน

ดานการตางประเทศของอังกฤษเปนที่นาเชื่อถือ และเปนฝายที่แข็งขันสืบตอกันมาในตางแดน 

อังกฤษมีพลานุภาพทางทหารซึ่งทรงพลังในบริบทของยุโรป นอกจากนี้ อังกฤษยังมีสถาน

เอกอัครราชทูต 123 แหงทั่วโลก การที่มีประวัติศาสตรของการเปนเจาอาณานิคมมาในอดีต จึงทํา

ใหอังกฤษมีสวนสัมพันธกับเครือจักรภพอีก 52 ประเทศ 

 3.  ทางการทหาร 

    การทหารของอังกฤษโดดเดนในสหภาพยุโรป ทั้งในดานขนาดและสมรรถภาพ ภายในนา

โต สหรัฐเทานั้นที่จายงบประมาณเพ่ือการทหารมากกวาอังกฤษ สหภาพยุโรปปราศจากอังกฤษ 

ยอมทรงพลังนอยลงและไมมีตัวเลนหลักที่มีสมรรถภาพสูงเทา เพราะเยอรมนีตองจํากัดบทบาทใน

ดานนี้ลง 
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4.  ดานอุดมการณ (Ideology) 

      ปจจุบันนี้ มีดุลยภาพสวนเทียบภายในสหภาพยุโรป ระหวางฝายที่มี “a more state-

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

ตลาดเปด ระบบทุนนิยม ความมีตลาดเดียว (a single market) และการคาเสรี อุดมการณ          

ที่อังกฤษยึดถือเหลานี ้อันชวยทําใหสหภาพยุโรปย่ิงใหญและมีการบริหารองคกรที่ดี จะตอง

เสียหาย หากอังกฤษถอนออก กลุมฝายซายในบรรดาสมาชิกของ EU ขณะนี้ ซึ่งตองการการบูร

ณาการอยางแนนแฟนกนัยิ่งขึ้น เปลีย่นระบบการจัดเก็บภาษใีหเปนเชนเดียวกันทั่วสหภาพ 

(Harmonization of taxation across the EU) ดวยการบัญญัติกฏเกณฑวา รัฐสมาชิกจะตอง

จัดเก็บภาษอียางไรและรายการใดบาง ที่ยังไมเปนเชนนี้ เพราะจุดยืนอันม่ันคงของอังกฤษทั้งใน

คณะมนตรีและรัฐสภายุโรป ขัดขวางอยู 

5.  The Union 

       อังกฤษสงเสริมความเปนสหภาพในระดับเชนทีเ่ปนมาดวยดีจนบัดนี้ ถาอังกฤษออก รัฐ

สมาชิกอ่ืนคงเร่ิมไมแนใจวาคุมหรือไมที่จะอยูในสหภาพตอไป ถาประเทศสาํคัญเชนอังกฤษเหน็วา 

สหภาพยุโรปยํ่าแยเสียจนอยูดวยไมได แลวโลกภายนอกจะมอง EU อยางไร? 

 

การกลาวถึงความเปนไปไดของการที่สหราชอาณาจักรอาจเปลี่ยนใจจากการถอนตัวมี

ปรากฏขึ้น ไมแตเพียงการชี้แนะของมาคองและอดีตผูนําอังกฤษเทานั้น แมแตในระดับผูนําของ

สหภาพยุโรปก็มีการปรารภ โดยมักจะมีการเลี่ยงไปใชคําพูดวาเปน “นักฝนหรือ Dreamer” (นาย

โดนัลด ทสุก) แตจุดแรกที่มีการ “คิดกันใหม” ไดแกวโรกาศ Queen’s Speech เม่ือวันที่ 21 

มิถุนายน ศกนี้ ซึ่งมีการลดพระราชพิธีลง โดยพระราชินีนาถเอลิซาเบธที ่2 ทรงฉลองพระองค
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ตามปกติ ในสีและพระมาลาที่คนจํานวนไมนอยเห็นวาสีน้ําเงนิและพระมาลากับลายคลายดาวสี

เหลืองบนพืน้น้ําเงิน ดูคลายกับธงของสหภาพยุโรปไมนอย อาจเปนการพระราชทานสัญญาน

เก่ียวกับ Brexit หรือเปลา? เพราะพระราชดํารัสวันนั้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลราง 

เก่ียวกับ Brexit โดยตรง ซึ่งตามปกติ สมเด็จพระราชินีทรงอยูในระบอบ Constitutional 

Monarchy คงจะไมพระราชทานแนวทางทางการเมือง แตผูเชีย่วชาญเร่ืองราชสํานัก แมจะอธิบาย

วาทานไมพระราชทานนโยบายอยูแลว แตทานทรงเลือกสรรเปนพิเศษวาจะทรงฉลองพระองคสีใด

ในโอกาสใด เพราะมิใชชดุเต็มยศ เปนหนาที่ของคนท่ัวไปที่จะไปตีความไปเอง  

ขาพเจาไมอาจจะออกความเห็นอยางใดได แตอดรําลึกถึงพระราชดําริคราวเสด็จพระราช

ดําเนินทรงเยือนเยอรมนีเปนคร้ังสุดทายเม่ือปกวามานี้ไมได เพราะมีกระแสขาววาไดรับสั่งกับแอง

เกลา แมรเคิลเปนการทั่วไป  คลายกับวาทรงหวังวายุโรปจะรักษาความใกลชิดกับสหราช

อาณาจักรไวชั่วกาลนาน 

เม่ือกลางดึกวันที่ 26-27 มิถนุายน ศกนี้ ตามเวลาในสหรัฐ ทาํเนียบขาวไดออกแถลงวา 

ไดรับขาวมาวา ซีเรียภายใตอาสสาด เตรียมการจะใชอาวุธเคมี ซึ่งจะตองถูกตอบโตอยางหนักไม

นอยกวาที่ถูกโจมตีดวยจรวดโทมาฮ็อค หนวยขาวหลายแหง อันไดแกสํานักขาวกรองและ

กระทรวงกลาโหม ไมแนใจวาจะมีเหตุจริงหรือเปลา โดยอาจเปนสวนหน่ึงของการผันแปรความ

สนใจไปในเร่ืองอ่ืน มีแตนายฟาลลอน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรและ

สํานักขาว บบีีซี เทานั้นทีเ่สนอขาวตามที่มาจากกรุงวอชิงตัน สวนนายอาสสาด นั้น ไดไปขึ้น

เคร่ืองบินไอพนทันสมัยของรัสเซียที่มาจอดในฐานบินในซีเรีย เพื่อแสดงวา ไมสนใจกับขาวที่มา

จากกรุงวอชิงตัน ทางรัสเซียประกาศวาจะตอบโตอยางหนัก หากซีเรียถูกโจมตี (ขาวเม่ือ 05.00 น. 

วันที่ 27-28 มิถุนายน ตามเวลาในไทย เนื่องจากเปนการลวงเกินประเทศทีเ่ปนเอกราชและมี

อธิปไตย และอาสสาดตอบโตวา สหรัฐ “Bluff” 
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สวนนิกก้ี เฮลี่ย เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติกลาวหาวา กรณี

ที่วาจะมีการใชอาวุธเคมีในซีเรียนี้ ซีเรีย รัสเซีย และอิหรานตองรับผิดชอบ สวนกระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐมิไดออกแถลงแตอยางใด อาจเปนเพราะเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ กําลังทําหนาที่ไกลเกลีย่กรณีพิพาทระหวางกาตารกับสี่ประเทศใกลเคียง

อยูขณะนี้ 

อยางไรกดี็ การออกขาวชวงดึกจากทําเนียบขาวและการระดมการใชทวิตเตอรกอนรุงเชานี้ 

ควรจะไดรับการวิเคราะหถึงมูลเหตุจงูใจของนายโดนัลด ทรัมปอยางเบ้ืองลึกตอไป เนือ่งจาก

ขอความสั้น ๆ เหลานีส้วนใหญมิไดมุงจะใหความจริงและมักจะเปนการชักนําใหผูติดตามหลงทาง

มากกวา และสํานักขาวกระแสหลักทัง้หลายไมอาจจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะสื่อที่

จะตองนําเสนอทั้ง ๆ ที่ทราบดีวา ประธานาธิบดีของตนไดรับสมญานามวาเปน Lord of the lies 

บาง Pathological liar บางโดยมีอาวุธรายคือ Weapon of mass confusion ศัพทเหลานี้มีปรากฏ

ในรายงานของขาพเจาตลอดมาต้ังแตเดือนกันยายนปที่แลว และดวยการทําตัวใหตางประเทศ

เสื่อมศรัทธาดังกลาวนี้ จงึไมนาแปลกใจท่ีภาพลักษณหรือภาพพจน (Image) ของโดนลัด ทรัมป

ตามที่สํานักวิจัย PEW แถลงออกมาเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ จึงตํ่าตอยลงที่สุดในบรรดา

ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งหลายในระยะที่มีการวิจัยมาต้ังแตศตวรรษที่ 20 

อันที่จริง ไมกี่วันกอนหนานี้ ไดเกิดความตึงเครียดขึ้นในซีเรีย โดยเร่ิมจากเคร่ืองบินซูกอย 

22 ของกองทัพอากาศซีเรียถูกเคร่ืองบินสหรัฐยิงตก เพราะไดโจมตีทิ้งระเบิดกองกําลังผสม Syrian 

Democratic Forces ซึ่งกําลังรุกคืบหนาในการยึดนครรัคกา เปนเหตุใหรัสเซียแสดงปฏิกิริยาตอบ

โตดวยการใชเคร่ืองบินสมรรถนะสูงบนิโฉบเฉี่ยวเคร่ืองบินสหรัฐเหนือบอลติด ในระยะหางเคร่ือ

สหรัฐเพียงสามฟุตเทานัน้ ตอจากนั้นอีก สหรัฐไดยิงโดรนของซีเรียตกอีก 2 เคร่ือง และใหเคร่ืองบิน

ทิ้งระเบิด Bear ขนาด 4 เคร่ืองยนตเขาใกลฐานเตือนภัยของสหรัฐในแอตแลนติคเหนอื ที่มีชื่อ

ทางการวา North American Aerospace Defense Command ซึ่งต้ังแตสมัยประธานาธิบดีโอ
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บามา ไดมีการปรับปรุงใหมีรัสมีปองกันภัยกวางขวางขึ้น เนื่องจากรัสเซียไดรุกคืบหนาเขามาใช

ประโยชนทางยุทธศาสตรและยุทธบริการในข้ัวโลกเหนือมากขึน้ 

 

 

 

    นายมนัสพาสน ชูโต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

    และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวและขอสังเกตการนําเสนอดานการประชาสัมพันธ 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 

 

ช่ือตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน   

 

รายงานขาวดวนมาก 

 เม่ือเวลา 23.42 น. ตามเวลาในคาบสมุทรเกาหลแีละญ่ีปุน วันที่ 28 กรกฎาคม เกาหลี

เหนือไดยิงขปีนาวุธซึ่งพุงขึ้นไปและตกลงในเขต Exclusive Economic Zone ของทะเลญี่ปุนโดย

ใชเวลา 45 นาท ีเกาหลใีต ญ่ีปุน สหรัฐ ไดประณามการทดลองดังกลาว 

 ขีปนาวุธลูกหลังนี ้ดูคลายกับลูกทีเ่กาหลีเหนือยิงเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม อันเปนวันชาติ

สหรัฐ โดยมีการคาดเดากันวา ขีดความสามารถดานจรวดของเกาหลเีหนอืลาสุดนี้ มี

ความกาวหนาที่นาหวงกังวล เพราะแสดงวา เกาหลีเหนือไดรับความสําเร็จในการสรางขีปนาวุธอัน

อาจจะใกลกบั Intercontinental ballistic missile (ICBM) คือสามารถไปไดไกลกวา 5,500 

กิโลเมตร ซึ่งสามารถเปนภัยคุกคามแผนดินสหรัฐได และหากเกาหลีเหนือปรับขีดความสามารถใน
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การสรางหัวรบขนาดเล็กลง อันตรายตอสหรัฐ และประเทศอ่ืนทั่วโลก ก็ไมอาจจะปองกันภัย

รายแรงได 

 ในชั้นนี้ ประธานาธิบดีมูน เจ อิน ของเกาหลีใตไดเรียกประชมุสภาความม่ันคงแหงชาติ 

แมวา ไมกี่วันกอนหนานี ้ประธานาธบิดีเกาหลีใตคนใหมจะไดเสนอไปยังเกาหลีเหนือใหมีการ

พบปะพูดจากัน แตผานวันครบรอบ 64 ปของการลงนามในความตกลงสงบศึกของสงครามเกาหล ี

(Armistice Agreement)  เกาหลเีหนือก็ยังมิไดใหคําตอบแตประการใด อันที่จริง เกาหลีเหนือมี

อาวุธตามแบบ (Conventional weapons)  ที่สามารถสรางความเสียหายรายแรงใหแกเกาหลีใต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจรวดจากพื้นสูพืน้ ปนใหญกับปนตอสูอากาศยานขนาดใหญนับพันชิ้น และ

เพราะเหตุนี้ กองกําลังสหรัฐกวา 3 หม่ืนคนจึงตองต้ังฐานทัพรวมกับเกาหลใีต โดยมีการซอมรบ

รวมกันทุกปดวยกระสุนจริง แตจีนซึง่ก็นาจะทราบวา กองกําลังเหลานี้มีอยูเพื่อการปองกันรวมกัน 

กลับอางวา กําลังรวมและการซอมรบรวมดังกลาว เปนตนเหตุของการคุกคามโดยเกาหลีเหนือ ทํา

ใหนาสงสัยเจตนาที่แทจริงของจีน ซึ่งเปนชาตเิดียวที่มีอํานาจตอรองกับเกาหลีเหนือ เพราะเปนคู

คาใหญที่สุดของเกาหลเีหนืออันเปนที่มาของรายไดสําหรับทั้งสองฝาย นอกจากนั้น ยงัมีทอสง

เชื้อเพลิงทีเ่กาหลีเหนือตองพึ่งพาอีกดวย 

ญ่ีปุนเปนอีกประเทศหนึ่งซึ่งเกาหลีเหนือไดคุกคามเปนคร้ังคราวตลอดมา ขีปนาวุธเกาหลี

เหนือลาสุดนี้ ถูกยิงในวันเดียวกันกบัที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันตนเองของญ่ีปุนตองลาออก 

ดวยขอหาวาปกปดการกระทําอันมิชอบ ซึ่งคนนีมี้ฉายาวาเปน “เหย่ียว หรือ Hawk” และ

นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนกําลังจะปรับคณะรัฐมนตรีใหมอันจะพรอมใจในการปองกันประเทศดวยความ

เขมแข็ง และในญ่ีปุน สหรัฐมีกองกําลังเพื่อการปองกันรวมอยูหลายแหง พรอมอาวุธทันสมัย แต

คําประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งไปตกลงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของญ่ีปุน ทางดาน

ฮ็อคไคโด ไดถูกสงไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือในกรุงปกก่ิง (เม่ือเวลา24.45 น. ตาม

เวลาในประเทศไทย กระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยนัวา ขีปนาวธุดังกลาวเปน ICBM) ในเวลา
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ใกลเคียงกัน สหภาพยุโรปไดแถลงคําประณามความพยายามคุกคามสันติภาพของเกาหลีเหนือ 

สวนญ่ีปุนก็ไดเรียกประชมุสภาความม่ันคงแหงชาติเชนเดียวกัน สวนคําประณามจากจีน รัสเซีย

และประเทศอื่นไดมีตามมา 

 นอกจากการประณามแลว สหรัฐยังมิไดแถลงทาทตีอบโตประการใด แตประธานคณะ

เสนาธิการรวม (Chairman of the Joint Chiefs of Staff เคยกลาวกอนนี้ วาการตอบโตดวยวิธีการ

ทางทหารยอมนํามาซึ่งความพินาศใหญหลวง  (Catastrophic) จึงเห็นวาควรหาทางออกดวย

วิธีการทางการทูต อันหมายถึงการเจรจา แตแมกระน้ัน สหรัฐไดกลาวยํ้าวา มาตรการตอบโตทาง

การทหารยังคงเปนทางเลือกหนึ่งที่มีอยู (Military option remains on the table) ซึ่งเทาที่ทํามาใน

สมัยรัฐบาลทรัมป ไดแกการแสดงพลานุภาพทางทหารหรือ Show of force 

 เทาที่พอเขาใจ ประธานาธิบดีทรัมปยังมิไดแถลงแนวทางชัดแจง แตอยางใด สวนใหญ 

ปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และ/หรือพลโท Dr. H.R. McMaster ที่

ปรึกษาฝายความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งตามรายงานลาสุดก็ไมสูจะเหน็ดวยกับแนวคิดและวิธีการ

แกปญหาดานความม่ันคงของประธานาธิบดีเทาใดนัก    เดิมที ทรัมปหวังพึ่งการดําเนินการของ

ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงแหงจีน แตปรากฏชัดแลววา จีนมิไดดําเนินการประการใดอันเปนรูปธรรม

จนบัดนี้ การคาขายที่วาจะระงับ แตนาย Will Ripley ผูสื่อขาวซี เอ็น เอ็น ประจําญ่ีปุนแตสามารถ

เดินทางเขาไปทําขาวในเกาหลีเหนือได รายงานทางโทรทัศนซึง่แสดงวาสินคาจีนยังวางจําหนาย

อยูทั่วไปในกรุงเปยงยาง จีนอางวาไดดําเนินการทกุประการตามขอมติควํ่าบาตรของคณะมนตรี

ความม่ันคงตลอดมา ในทัศนะของขาพเจา ความไมไววางใจระหวางสหรัฐกับรัสเซียและจนียังมี

อยูเชนเดิมแตยังไมปรากฏชัดเชนสมัยสงครามเย็น ดังเชนที่ขาพเจากลาวไวตอนทาย “บทวิเคราะห

ในสถานการณพิเศษ” ในรายงานประจําเดือนเมษายน 2560 อันเก่ียวกับภยัคุกคามจากเกาหลี

เหนือวา “ทั้งจีนและรัสเซยีมีผลประโยชนและเปาหมายเก่ียวกับเกาหลเีหนือตางจากสหรัฐมาก. . .

เท็คโนโลยีดานอาวุธ รวมทั้งอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธ ซึง่มิไดเกิดขึ้นแตเดิมดวยความสามารถ
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ของเกาหลเีหนือเอง หากแตมีการชี้นํา (ความชวยเหลือ) ของทั้งรัสเซียและจนี จะมากนอยแคไหน

ไมอาจประมาณการณได” 

 อยางไรก็ดี กระทรวงกลาโหมและสํานักงานขาวกรองสหรัฐกําลังประเมินรายละเอียดของ

การยิงขีปนาวุธคร้ังนี้ เพราะยังไมแนชดัวา ขีปนาวธุดังกลาวจะประสบปญหาความรอนจัดจนไหม

หมดขณะรอนลง (Re-entry) และความขัดของทางเท็คนิคอ่ืน ๆ หรือไม เพียงใด 

 สวนมาตรการควํ่าบาตรที่สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติแลวซึง่จะใชกับรัสเซีย 

อิหรานและเกาหลีเหนือ ที่เวลานี้รอการลงนามโดยประธานาธบิดี อยู นั้น เกาหลีเหนือดูจะไมให

ความเอาใจใสเทาใดนัก แตวลาดิเมียร ปูตินไดเร่ิมมาตรการตอบโตแลวในวันที่ 28 และ 29 

กรกฎาคม วันนี้ เพราะม่ันใจวา ประธานาธิบดีทรัมปคงตองลงนาม เนื่องจากมาตรการดังกลาว

ผานสภาทั้งสองดวยเสียงขางมากทวมทน ไมมีทางที่จะยับยัง้ได แตทําเนียบขาวไดออกขาวเพื่อ

ปกปองประธานาธิบดีวา นายโดนัลด ทรัมปไดมีสวนในการชวยใหความเห็นวา ควรครอบคลุม

มาตรการใดบางมาตลอด ซึ่งขาพเจาไมคิดวาเปนความจริง เพราะไมเคยปรากฏขาววานายทรัมป

ติดตามเร่ืองนี้อยางใกลชดิ เพราะมีปญหายุงใจอ่ืน ๆ เก่ียวกับทําเนียบขาวเกิดขึ้นทุกวัน ในวันนี้

เชนกัน ทําเนียบขาวเกิดความขัดแยงภายในถึงขั้นที่ตองใชคําวา Chaotic และ Dysfunction อาทิ 

ความพยายามที่จะออกกฎหมายยกเลิก Affordable Care Act หรือ Obamacare อันเปนนโยบาย

หลักอันดับแรกของโดนัลด ทรัมป ก็แพเสียงในวุฒิสภา ดวยการออกเสียงไมรับของวุฒิสมาชิก 

John McCain จากพรรครีพับลิกันซึ่งทรัมปไดโทรศัพทตามตัวมาจากโรงพยาบาลท่ีแอริโซนา

เพราะเพิ่งผาตัดมะเร็งที่สมอง แตเม่ือ McCain มาถึงวุฒิสภา รองประธานาธิบดีไมค เพนสไดตอ

โทรศัพทใหทรัมปวิงวอนขอเสียง แตวุฒิสมาชิกซึ่งไดชื่อวาเปน Maverick และยึดหลกัการตาม

ประเพณีของพรรครีพับลิกันอยางม่ันคง ก็ไดยืนยนัออกเสียง No เพราะเหน็วา เปนการตัดสินใจที่

ถูกตอง (The right vote to cast)  รางกฎหมายจงึตกไป อันหมายความวา ตลอดระยะหกเดือน

เศษที่นายทรัมปเขารับตําแหนงประธานาธิบดี ไมปรากฏผลงานตามระเบียบวาระดานบัญญัติ
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กฏหมายทางสภาแมแตฉบับเดียว โดยทุกฝายยอมรับวา โอกาสในปนี้ทีเ่ร่ืองนี้จะกลบัสูสภาอีก

เปนไปไมได ฉะนั้น กฏหมาย Obamacare ยังคงมีผลใชบังคับอยูเขนเดิม  

 ที่ทาอากาศยานแอนดรูส ซึ่งประธานาธิบดีทรัมปเดินทางโดย Air Force One กลับจากไป

ปราศรัยเร่ืองการปราบปรามพวกมิจฉาชีพและอันธพาลที่ Long Island ในมลรัฐนิวยอรก โดยมิได

กลาวถึงเหตุที่เกาหลีเหนอืกอขึ้น ซึ่งเขาไดรับรายงานกอนออกเดินทางแลว ในคําปราศรัย นาย

ทรัมป “สอน” คณะเจาหนาที่ผูใชกฎหมายให “เลนงาน” ผูถูกจับกุมใหหนกั (คณะเจาหนาที่ 

Suffork County รับไมไดเพราะผิดหลักการพิสูจนความผิดของผูถูกจับกมุ จึงไดออกถอยแถลงแยง

คํากลาวของประธานาธิบดี)  เม่ือมาถึงทรัมปไดแถลงวา เขาจะตั้งพลเอกสีด่าวนอกราชการ จอหน 

เคลลี่ยเปน Chief of Staff ประจําทําเนียบขาว แทนนายไรแอนส พรีบุส ซึ่งทําหนาที่มาแลว 189 

วันและปกปองนายทรัมปมาตลอดแตตน แตมาเกิดขัดขอกับนาย Anthony Scaramucci ซึ่งเพิ่ง

ไดรับแตงต้ังจากประธานาธิบดีเปน ผูอํานวยการฝายสื่อสารมวลชน (Communication Director) 

หลังจากที่นาย Sean Spicer โฆษกทําเนียบขาวลาออก ความวุนวายที่เกิดขึ้นใน West wing ของ

ทําเนียบขาวเปนเร่ืองเอิกเกริกมาก โดยนาย Scaramucci ไดใชถอยคําหยาบคายเหลือเชื่อ 

มาตรฐานของทําเนียบขาวซึ่งตกตํ่ามาต้ังแตนายทรัมปเขามารับตําแหนง ไดตกตํ่าลงอีก  จึงคาด

กันวา พลเอก เคลลี่ย ซึ่งเปนรัฐมนตรีความปลอดภัยของมาตุภูมิมากอนจะคุมเหตุการณในคณะ

เจาหนาที่ทําเนียบขาวไดเด็ดขาดและมีวินัยย่ิงขึ้น คืนนี้ คณะของประธานาธิบดีตองเดินทางจาก

สนามบินเพือ่มายังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ดวยขบวนรถยนต แทนเฮลิคอปเตอร เพราะเกิดฝนตกหนัก 

 เม่ือถึงรุงสาง วันเสารที่ 29 กรกฎาคม มีรายงานขาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนอื

ทดลองขีปนาวุธเม่ือกลางดึก พอสรุปไดดังนี้ 
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 กระทรวงกลาโหมสหรัฐยนืยันเปนคร้ังแรกวา กองกําลังรวมสหรัฐ-เกาหลีใต ไดเปดการซอม

รบ (Live fire drill) ภายในเวลาไมนานนัก หลังจากที่เกาหลเีหนือทดลองยิงขีปนาวุธซึง่เชื่อกันวา 

เปน ICBM 

 เกาหลเีหนือดูจะยามใจมาก ดวยการออกคําขู วาการทดลองดังกลาวเปน “A grave 

warning” ตอสหรัฐ และจะทดลองตอไป เพราะแผนดินสหรัฐทั้งหมดอยูในวิถีที่จะถูกโจมตีได 

 นาย Rex Tillerson รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ แถลงวา สหรัฐไม

ยินยอมใหเกาหลีเหนือเปนประเทศทีค่รอบครองอาวุธนิวเคลียรอยางแนนอนและจะปองกัน

ประเทศพันธมิตรของสหรัฐจากภัยคุกคามอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงเกาหลีใตและญ่ีปุน โดย

เสริมความวา จีนและรัสเซียจะตองรับผิดชอบในสถานการณที่เกิดขึ้น (ความที่เสริมมานี้ จะ

ตรวจสอบใหแนอีกชั้นหนึง่ เพราะดูจะเปนการกลาวหาทั้งสองประเทศโดยตรง เทาที่พอทราบในชั้น

นี้ คํากลาวถึงความรับผิดชอบของประเทศที่นาจะมีน้ําหนักในการใชเหตุผลกับเกาหลีเหนือได นัน้ 

ดูจะถูกตอง)  

 นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน ถือวา การทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลเีหนือคร้ัง

นี้ เปน “A new level of threat” สวนคนญ่ีปุนทั่วไปเร่ิมมีความหวงกังวลเปนคร้ังแรก ทัง้สอง

ประการเปนพลวัตที่ควรแกการติดตามตอไป 

 ประธานาธิบดีมูนเจอินแหงเกาหลีใตไดแถลงถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนอืดวยตนเอง แต

ยังไมละเลยความพยายามที่จะเจรจาตอไป ถาทําได แตคร้ังนี้ ผูนําเกาหลใีตมิไดเก่ียงเร่ืองการ

เตรียมปองกันดวยขีปนาวุธ Thaad ซึ่งอยูในสถานะพรอมใชงาน อันที่จริง รายงานตอมายืนยันวา 

สหรัฐไดทดลองยิงจรวด Thaad ไปบางแลว นบัเปนคร้ังแรก โดยใชยิงสกัดขีปนาวุธพสิัยกลาง 

ไดผลเปนทีน่าพอใจ 



7 
 

 จีน ซึง่ไมตองการใหใชระบบ Thaad แถลงวา หากจะใช Thaad จีนก็จะเพิ่มระบบตอตาน

ขีปนาวุธของจีนใหมากขึน้ อันเปนคร้ังแรกที่จีนถอืทาทีเชนนี้ และตอมาในวันเสาร จนีไดจัดใหมี

การสวนสนามและการแสดงแสนยานภุาพที่เขต Inner Mongolia โดยประธานาธิบดี ส ีจิ้น ผิง ได

เปนประธาน ในเคร่ืองแบบทหาร โดยกองทัพอากาศจีนไดนําเคร่ืองบิน Stealth เขารวมดวย 

 รัสเซียประกาศเชนเดียวกับการทดลองของเกาหลเีหนือ เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม วา ขีปนาวุธ

ที่ยิงไปไมถึงขั้น ICBM อันเปนการดูหม่ินความสามารถในการประเมินของสหรัฐ ทํานองเดียวกับ

การที่โดนัลด ทรัมปเอง กไ็มเชื่อขอยุติของประชาคมขาวกรองสหรัฐที่วารัสเซียแทรกแซงการ

เลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐเม่ือป ค.ศ. 2016 และไดประกาศใหสหรัฐลดจํานวนนักการทูตลงจน

รวมทุกฝายแลว ไมเกิน 450 คน กับไดทวงอาคาร 2 แหงในสหรัฐที่ประธานาธิบดีโอบามาสั่งปด

เม่ือปลายเดือนธันวาคม ปกอน เพราะเปนแหลงปฏิบัติการจารกรรม คร้ังนั้น เพื่อตอบโตการที่

รัสเซียไดจงใจแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐเม่ือปที่แลว และม่ันใจไดวาจะแทรกแซงตอไป 

 ในภาพรวม ทุกฝายตางเตรียมพรอมตามระดับภัยที่ประเมินกนั สวนความตึงเครียดใน

ภูมิภาค นั้น มีเพิ่มมากขึ้นอยางไมตองสงสัย หากไมมีการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความ

ม่ันคงแหงสหประชาชาตใินไมชานี้ แมจะมีความตึงเครียด ก็เปนสถานการณที่นาหวง เพราะ

สะทอนแนวคิดวา แมเหตุการณจะไมนาวางใจเชนขณะนี ้ทกุฝายก็ยอมรับวาสหประชาชาติไมอาจ

มีบทบาทใด ๆ ได ซึ่งทุกฝายก็อดคิดเขนนั้นมิได เพราะขอมติคณะมนตรีกําหนดมาตรการแซงคชั่น 

ไมเคยมีผลตอเกาหลีเหนอืแตประการใด หากเบนเข็มของการลงโทษไปยังประเทศอ่ืน เชนจีน ก็

จะตองถูกยับยั้งจากสมาชิกถาวรที่เปนเปาอยางแนนอน อยางมากที่คณะมนตรีจะทําได คือการ

เปดเวทหีารือระหวางมหาอํานาจเทานั้น อันอาจเปนทางผอนคลายความตึงเครียดระหวางกันได 

การใชคณะมนตรีความม่ันคง เพื่อ Naming and shaming เชนทีท่ําในกรณีซีเรียเม่ือกลางปที่แลว 

นั้น ไมนาจะไดผลในกรณีเกาหลีเหนือ เนื่องจากในกรณีซีเรียซึ่งรัสเซียถูกเลนงานวาปาเถ่ือนดวย ก็

ยังไมไดผล แมในกรณีของเกาหลเีหนือในตนปนี ้ซึ่งนายเร็กส ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
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การตางประเทศสหรัฐ ทาํหนาที่ประธานตามหลกัการหมุนเวียน ก็ไดแถลงเชิงประชดทั้งจีนและ

รัสเซียที่ไมดําเนินการใด ๆ ที่จะปองปรามเกาหลีเหนือ      

 ตามรายงานในวันอาทิตย ที่ 30 กรกฎาคม ศกนี้ มีความเคลื่อนไหวบางประการอันควรแก

ความสนใจ อาทิ 

 นายโดนัลด ทรัมป ใชเวลาวันเสาร ที ่29 กรกฎาคม ในการทวีตในเร่ืองตาง ๆ อันแสดงถึง

ความอึดอัดใจอยางมาก ในกรณีเกาหลีเหนือ จนีถูกตอวาคอนขางแรง วาไมชวยแกปญหาเลย ทั้ง 

ๆ ที่กอบโกยรายไดอยางมากในการคาแบบเอาเปรียบในสมัยรัฐบาลทีผ่านมา “นาผิดหวังอยางยิ่ง” 

แตทรัมปคงไดรับรายงานซึ่งแพรไปทั่วโลก วาเม่ือวันเสารเคร่ืองบินทิ้งระเบิดทันสมัยทีสุ่ดของสหรัฐ

แบบ B-1 อันสามารถหลบการดักภาพของเรดาร 2 ลํา และเคร่ืองบินขับไลแบบ เอฟ 15 ของญ่ีปุน

และเคร่ืองบนิสมรรถนะใกลเคียงกันของกองทัพอากาศเกาหล ีไดบินขามดินแดนเกาหลีเหนือ 

อยางเปดเผย โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐไดเผยแพรภาพจากวิดิโอแสดงกําลังดังกลาว ปฏิบัติการ

แสดงพลังคร้ังนี้ขามนานฟาของเกาหลีเหนืออยางจงใจ ตางจากการออกบินในทํานองเดียวกันเม่ือ

ไมกี่วันมานี้ ซึ่งจํากัดเขตไวเพียงเหนอืทะเลถัดจากคาบสมุทรเกาหลีเทานัน้ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2560 ฉบับที่ 1 

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เปนวันสําคัญของอยางนอย 2 ดินแดนและประเทศที่
ขาพเจาเคยประจําการ อันไดแก ฮองกง ซึ่งในปนี้ครบรอบ 20 ปของการที่สห
ราชอาณาจักรไดโอนอํานาจปกครองใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน วันดังกลาวในปนี้ 
ตรงกับวันครบรอบปที่ 150 ของแคนาดา อันเปนโอกาสใหมีการเฉลิมฉลองกันอยางนา
ประทับใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Canada Day สวนในวันที่ 1 กรกฎาคม เมื่อ ค.ศ. 1975 
เปนวันสถาปนาสัมพันธภาพทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ



9 
 

ประชาชนจีน อันขาพเจามีสวนสนับสนุนการดําเนินการบางไมมากนักในฐานะที่เปน
กงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง โดยไดรวมกับคณะของทานนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และในการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งกอนหนาและ
หลังจากที่ไดเปดความสัมพันธกันแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะเจรจาดานสารัตถะ
ลวงหนา ซึ่งมีเอกอัครราชทูตอานันท ปนยารชุน จากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.เปนหัวหนา สวน
การประสานงานกับคณะของจีนที่ฮองกง (Xinhua News Agency ซึ่งทําหนาที่สํานักงาน
ผูแทนทางการของรัฐบาลจีนกับหนวยงานอ่ืน คือ China Resources Company และ China 
Travel Service) และหนวยงานของรัฐบาลอาณานิคมของสหราชอาณาจักร (Colonial 
Secretariat) โดยเฉพาะอยางยิ่ง Air Auxiliary Service สังกัดกองกําลังทหารอังกฤษใน
ดานสงกําลังบํารุงและการกูภัยซึ่งขาพเจาไดขอรองใหชวยสงเฮลิคอปเตอร 2 เครื่องไปรับ
คณะของทานทูตอานันทฯ ที่ชายแดนจีน-ฮองกงเพ่ือใหทันขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ
และนําเรื่องเสนอรัฐบาลไทย นั้น อาจจะนาสนใจในบางบริบท แตอาจจะเปนรายละเอียด
มากเกินไปสําหรับบางทาน เพราะเหมาะที่จะเปนลักษณะของเรื่องสําหรับเลาสูกันฟง
มากกวา  จึงขอไมนําเสนอในท่ีนี้ แตอาจจะมีความบางตอนไปปรากฏอยูในสวนที่
ขาพเจาบรรยายภารกิจระหวางที่เปนกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 

รายงานเดือนนี้ จึงจะนําเสนอในลักษณะการยอนรําลึก รวมทั้งประสบการณที่ได
ทํามาเทาที่คิดวานาจะนํามาแบงปนกัน แมบางเรื่องจะเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงไปแลว เปน
เชิงประวัติศาสตรอันเปนแนวที่ขาพเจาไดจัดทํารายงานและวิเคราะหเรื่องราวตลอดสาม
ปกวาที่ผานมานี้ 

ฮองกงตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม  ค.ศ. 1842 โดยผลของ

สนธสิัญญา Nanking เม่ือสหราชอาณาจักรไดรับชัยชนะใน “สงครามฝน” ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอังกฤษ

ตองการจะคาขายกับจีน และบริษทั British East India Company ไดนําฝนไปใชประกอบกับ

การคาชา การแลกเปลีย่นฝนกับผาไหม เงิน (silver)และอ่ืน ๆ  ระหวางทีจ่นีอยูใตการปกครองของ
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ราชวงศ Qing แตจีนไมประสงคจะเปดประเทศเพือ่การคายาเสพติดเพราะบางสวนของประเทศก็มี

การผลิตอยูแลว และทางการในขณะนั้นนาจะเร่ิมเห็นแลววาเปนผลรายตอประชาชน1 โดยเฉพาะ

อยางยิ่งฝน และไมตองการคาขายกับภายนอกในช้ันนั้น เพราะจีนระแวงการแผขยายอิทธิพลของ

ประเทศตะวันตก ดวยเชือ่ตัวเองวาเปน Middle Kingdom ของโลก คลายกับประเทศทางเอเชีย

ตะวันออกอีกประเทศหนึง่อันไดแกญ่ีปุนซึ่ง “ปด” ประเทศมาประมาณ 250 ป จนกองเรืออเมริกัน

ภายใตการนําของ Commodore Matthew Galbraith Perry ไดเขาไปเจรจาจนฝายญ่ีปุนยินยอม

เปดการติดตอสัมพันธกับประเทศภายนอกเม่ือป ค.ศ. 1855 โดยในกรณีนี้ไมตองมีการใชกําลัง

เพราะ Perry เองก็มิไดรับคําสั่งใหไปกอสงครามกับตางประเทศ และฝายญ่ีปุนไดดําเนินการปฏิรูป

และพัฒนาตนเองจนกลายเปนประเทศกาวหนาเหนือมาตรฐานของชาวเอเชีย 

ฮองกงเปนเพียงเกาะนอกฝงจีนทางปากแมน้ํา Pearl อังกฤษไดบริหารจัดการ Crown 

Colony แหงนี้ เสมือนดานการคา (Trading outpost หรือ Trading settlements) ในความสัมพันธ

ทางพาณิชยกับแผนดินใหญ ทํานองเดียวกับที่ Sir Stamford Raffles จัดต้ังขึ้นที่สงิคโปร โดยมี

บทบาทในการดําเนินการคากับอาณาบริเวณใกลเคียงและดําเนินการ Entre-port Trade ดวย แต

ไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรวา อังกฤษมุงหมายที่จะเขาครองเกาะฟอรโมซาหรือไตหวันอันอยู

ทางเหนือขึน้ไป ซึ่งมีทรัพยากรอยูไมนอย และเปนที่ยอมรับกันวา เปนของจีน 

แตญ่ีปุน ซึ่งใชแนวคิดตางตามแบบโชกุนในอดีต โดยหลายภาคสวนมุงที่จะสรางประเทศ

ใหเปนมหาอํานาจ และแผอิทธิพลไปในทิศทางตาง ๆ ซึง่เรียกกันวา Expansionist/Imperialist 

ดวยการเคลื่อนกําลังไปทางตะวันตกเปนขัน้ ๆ โดยในป ค.ศ. 1871 เรือจับปลาของญ่ีปุนไดอับปาง

ลงในหมูเกาะลิวชิว ซึ่งขณะนั้นอยูใตการครอบครองของโชกุนกลุม “ซัตซูมา” โดยการนําของโซกูบุ 
                                                            
1 อันท่ีจริง ฝนมีมาแตโบราณกาลไมนอยกวา 3,000 ปกอนคริสตกาล เชนในเมโสโปเตเมีย ซูเมเรีย และแพรไปในอียิปตโบราณ กรีซและตาม
เสนทางสายไหมทั่วไปหมด พมาและในเทือกเขาเหนือไทย  จนเม่ือประมาณ ค.ศ. 1870 บริษัท Bayer ของเยอรมันไดสกัดเปนยาในสกุล
มอรฟน ซ่ึงวิวัฒนาการมาเปนยา Opioid อันเปนสาเหตุการตายของผูมีช่ือเสียงในวงการบันเทิงเม่ือเร็ว ๆ น้ี และฝายตาง ๆ ไดแปรรูปเปนยา
เสพติดอันตราย เชนเฮโรอิน 
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ผูนําฝายทหาร ต้ังใจที่จะถือโอกาสเขายึดไตหวัน โดยมีนายเดอ ลอง ชาวอเมริกันเปนทีป่รึกษา อัน

สรางความไมพอใจอยางมากแกนายแฮมิลตัน ฟช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 

แตไมสามารถทัดทานได 

เหตุการณดังกลาวนี้ นําไปสูสงครามระหวางจีนกบัญ่ีปุน ปรากฏวาญ่ีปุนไดชัยชนะ โดย

สนธสิัญญาชิโมโนเซกิ ญ่ีปุนไดเขาครองเกาหลี ไตหวัน เลียวตุง ในป ค.ศ. 1895 เปาประสงคของ

ญ่ีปุนไปไกลกวานั้น เพราะตองการบั่นทอนอํานาจของราชวงศ Qing และแผอิทธิพลของญ่ีปุนไห

กวางขวางออกไป 

การไดเขาครองไตหวันเปนไปตามยุทธศาสตรล้ําลกึของญ่ีปุน เพราะทําใหญ่ีปุนสามารถ

ดําเนินแนวทางบุกลงใตอันจะทําใหเขาสูแหลงทรัพยากรทั้งน้าํมัน สินแรและอาหารอยางมหาศาล 

นอกเหนือจากการเปนฐานปฏิบัติการทางเรือและอากาศตอดินแดนทางใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทย มลายา ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย 

แตเหตุการณที่สรางความประหลาดใจใหแกทั่วโลกเพียงไมกี่ปหลังจากสนธสิัญญาชิโมโน

เซกิกับจนี ไดแกการเปดสงครามทางทะเลระหวางญ่ีปุนกับรัสเซีย อันเปนสงครามใหญคร้ังแรก

ของศตวรรษที่ 20 โดยญ่ีปุนไดรับชัยชนะในการปะทะกันที่วลาดิวอสต็อคในป ค.ศ. 1905 การที่คน

ผิวเหลือง (ในสายตาของคนตะวันตก) สามารถเอาชนะเหนือคนผิวขาวได เปนการจุดประกายให

บรรดาประชาชนในดินแดนตาง ๆ ซึง่ขณะนั้นเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตก เร่ิมรูสึกวา การ

เอาชนะเจาอาณานิคม นั้น สามารถพยายามใหเกิดขึ้นได 

อยางไรก็ดี ความรูสึกเชนนี้มิไดแผไปถึงฮองกงซึง่ไมตองการความเปนเอกราชจากการ

ปกครองของฝายใด เนื่องดวยมีขนาดไมใหญนัก และประชาชนใน Crown Colony ก็รูสกึพอใจใน

ความเปนอยูและการทํามาหากินในการปกครองของอังกฤษ ซึ่งมีสถานะเปดกวางตอโลกได และ

การไดเกาลูนกับ New Territories มาอยูในเกาะรวมกับเกาะฮองกงและลนัเตา ชวยใหชาวฮองกง
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มีลักษณะคอนขางพิเศษจากความสํานึกในอัตลักษณแบบจีนซึ่งนิยมวิถีชีวิตตางจากคนจีน

โดยทั่วไป เพราะแมแตภาษา ชาวฮองกงที่ไมสามารถใชภาษาจีนกลางได กมี็อยูไมนอย เนื่องจาก

คนฮองกงจะใชทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกวางตุงมากกวา เอกลักษณเหลานี้ปรากฏในความ

เปนพเิศษของอาหารซึ่งมีรสชาติตางจากภาคอ่ืน ๆ ของจีน ความรูสึกรักความอิสระ โดยไมตองถูก

กดขี่นี้ ผูบริหารอาณานิคมจากแดนไกลดูจะเขาใจดี เพราะแมจะมีสิทธิตามสนธิสัญญานานกิงวา 

จะครองเกาะนี้ไปได In perpetuity ก็ตาม 

ในสมัยนั้น ผูทําหนาที ่Governor ของฮองกง จะไดรับแตงต้ังใหดูแลประเทศอ่ืน โดยสวน

ใหญมักจะมีบทบาทที่มีชือ่เสียงไมธรรมดา แตผูหนึ่งซึ่งเคยเปนนักการเมืองใน House of 

Commons มานาน มีความเช่ียวชาญดานภาษาและวิชาการอ่ืน ๆ กับเปนผูบุกเบิกในหลายทาง 

รวมทั้งเปนผูสงเสริมการคาเสรี เพราะไดศึกษาเก่ียวกับภาษีศุลกากรมาในหลายแงมุม กอนไป

ประจําการในจีนและฮองกง ไดแก Sir John Bowring ซึ่งนอกจากจะเปน Governor คนที่สี่แลว ยัง

มีตําแหนง Plenipotentiary  ประจําจนี Vice Admiral to Hong Kong ผูแทนทางการทูตที่สยาม 

ในป ค.ศ. 1855 ญ่ีปุน Cochin China & Corea ในบันทึกความทรงจําของ Sir John เขามีความ

ประทับใจในการมาเยือนสยามมากที่สุด เพราะสามารถมาเขาเฝาฯ King ทั้งสองและเจรจา

สนธสิัญญาทางการพาณิชยเปนผลสําเร็จ เปดทางใหขาหลวงใหญจากอินเดียและ Townsend 

Harris ผูแทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐสามารถดําเนินการตามแนวทางเดียวกันไดดวยดีในป 

ค.ศ. 1856 (สําเนาพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที ่4 ในเร่ืองนีมี้ปรากฏใน Diplomatic and 

Official Communication: A Demonstrative Handbook, Second Edition ซึ่งขาพเจาจัดทําให

กระทรวงการตางประเทศ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 หนา 6-12)  

เก่ียวกับความเคลื่อนไหวของญ่ีปุนอันมีนัยยะสําคัญ นั้น เม่ือญ่ีปุนเร่ิมการรุกรบไปยังภาค

ตาง ๆ ในแปซิฟกตะวันตก ฮองกงเองก็ตองเตรียมการปองกันตนเอง อันเปนภารกิจที่เกิน

ความสามารถของหมูเกาะนอยนิดนี้ ในทางยุทธศาสตร ฮองกงมิใชเปนจุดที่จําเปนของญ่ีปุน 
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เพราะไมมีโครงสรางพื้นฐานในการรบและมิไดมีคลังแสงเทาใดนัก แตดวยการที่เปนเขตปกครอง

ของอังกฤษ ญ่ีปุนจึงไมอาจปลอยใหฮองกงดํารงอยูโดยอิสระในทามกลางเขตยึดครองของญ่ีปุนได  

ในวันที่ 8 ธนัวาคม ค.ศ. 1941 อันเปนวันที่แสนยานุภาพของญ่ีปุนบุกรุกประเทศและ

ดินแดนตาง ๆ ต้ังแตอาวเพิรลที่หมูเกาะฮาวาย อินโดจีน ไทย มลายา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กวม 

เวค ในเวลาใกลเคียงกัน ทางฮองกงซึ่งไมมีกําลังมากนัก และเซอรวินสตัน เชอรชลิล 

นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นวาฮองกงเปนเพียง Outpost เทานั้นคงไมจําเปนที่จะสงกําลังไปเสริม  กอง

กําลังทหารในขณะนั้นประกอบดวย British garrison ซึ่งมีพันเอก Christopher Maltby เปนผู

บัญชาการ มีกําลังพลชาวบริติช คาเนเด้ียน และอินเดีย มีกองปนใหญฮองกง-สิงคโปรอยูบาง 

เคร่ืองบินมีอยูไมเกิน 5 เคร่ืองที่สนามบินไคตั๊ค ก็ตองถูกรุกรานในชั่วไมกี่ชัว่โมงตอมา ดังที่กลาว

แลว กําลงัปองกันหมูเกาะมีนอยมาก แตทหารเทาที่มีอยู ก็สามารถตานทานการรุกรานไดจนถึง

วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1941 Sir Mark Aitchison Young ผูวาราชการจึงไดทําสัญญายอมจํานน

กับกองกําลงัญ่ีปุนที่โรงแรม Peninsula ฮองกงจงึตกอยูใตการยึดครองของญ่ีปุนตลอด

สงครามโลก คร้ังที่ 2 ในภาคพื้นเอเชยี-แปซิฟกตะวันตก พลเรือนประมาณ 10,000 คนถูกประหาร 

การปกครองของญ่ีปุนโหดรายอยางยิ่ง มีทั้งการทรมาน และทารุณกรรมอีกมากมาย คนจีนชาว

กวางตุง ฮกเกี้ยนและอ่ืน ๆ ไดรวบรวมกําลังกันเปนกองโจรในบริเวณ New Territories แตไม

สามารถตอสูกับญ่ีปุนไดเทาใดนัก  สวนคนบริติช คาเนเด้ียน และอินเดีย ซึง่ตกเปนเชลย ถูกสงไป

กักขังในคายทั่วไป รวมทัง้ในญ่ีปุนดวย เม่ือสงครามยุติลง นายพล Takeshi Sakai ซึ่งทาํหนาที่

ผูวาการฮองกงอยูระหวางสงคราม ไดถูกศาลตัดสนิประหารชีวิตฐานอาชญากรสงครามในป ค.ศ. 

1946 

นับแตหลงัสงครามโลก คร้ังที่ 2 เปนตนมา ฮองกงก็กลับสูสภาพเมืองคาขายและ

พัฒนาการเศรษฐกิจดานตาง ๆ ทั้งดานอุตสาหกรรมขนาดยอม เชนสิ่งทอและอุตสาหกรรมยอย 

โดยกาวไปตามแนวทางของการบริการ การคลังและการธนาคาร รวมทั้งการเปนเมืองทาที่สําคัญ 
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ซึ่งทําใหสามารถพึ่งตนเองได โดยไมจาํตองอาศัยการพัฒนาของแผนดินใหญ ซึ่งตองผานการสูรบ

ภายในตอมาหลายป ระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคกกมินต๋ัง และเม่ือสงครามกลางเมืองใน

แผนดินใหญสงบลง ฮองกงในฐานะทีเ่ปนดานกลาง จึงมีบทบาทสําคัญในการคาขายและการ

ลงทุนของจนีทั้งสองฝาย และในขณะเดียวกัน ฮองกงไดแปรสภาพเปนตลาดกลาง บริการการเงิน

และศูนยกลางคมนาคมใหแกจีนแผนดินใหญ โดยไดรับน้ําทางทอจากแผนดินใหญ  และเปน

ศูนยกลางของการคมนาคมทั้งทางทะเลและทางอากาศใหแกเอเชียตะวันออกดวยการพัฒนาทา

อากาศยานไคต๊ัคเปนศูนยกลางการบินสําคัญ โดยไดสรางความกาวหนาใหแกหมูเกาะไดไมนอย

กวาสิงคโปรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในทั้งสองแหงการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนได

ขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

ความเจริญกาวหนาอันเปนผลดีและยั่งยืนตอฮองกง อาจกลาวไดวาเปนผลงานของ Sir 

Murray Maclehose  อดีตนักการทูต ซึ่งไดเหน็ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีนในป ค.ศ. 1949 

อดีตที่ปรึกษาฝายการเมืองของฮองกง และระหวางป ค.ศ. 1971-1982 ไดดํารงตําแหนง 

Governor ของฮองกง 

ผลงานสําคัญที่ Sir Murray ไดริเร่ิมไวมีหลายประการที่ยังคงยังประโยชนอยูจนทุกวันนี้ แต

กอนที่จะกลาวถึงโดยจําเพาะขอบงถึงระบบบริหารที่ฮองกงไดมีมาและกลายเปนสวนหนึ่งของวิถี

ชีวิตในฮองกงสมัยที่ขาพเจาประจําการอยู ซึ่งไมคิดวาจะมีอยูหากจีนเปนผูปกครองมาแตตน อาทิ

ระบบการเตือนภัยธรรมชาติ โดยที่ฮองกงต้ังอยูในเขตที่วาตภัยแทบจะเปนปรากฏการณประจําป 

อันไดแกพายุไตฝุน รัฐบาลฮองกงไดจัดต้ัง Royal Observatory ขึ้นบนถนนนาธานทางฝงเกาลูน

หรืออาจจะเรียกวาศูนยอุตุนิยมวิทยาก็ได เม่ือพายุโซนรอนไดกอตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟก 

สัญญาณเตือนภัยจะถูกสงไปยังทุกแหง รวมทั้งโรงเรียนและโรงแรม ซึ่งจะแสดงวิถีของพายุไมวา

จะพัดผานมายังฮองกงหรือไมก็ตาม ระดับเตือนภัย (ถาจําไมผิด) มี 3  5  8 จนสูงสุด 10 คือผาน

เหนือฮองกง คนฮองกงจะปฏิบัติตัวตามระดับสัญญาณดังกลาวจนเปนนสิัยประจําตัว เม่ือระดับ 3 
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หรือ 5 ขึ้น ทกุคนและเจาหนาที่ทุกฝายจะตองทําอยางไร เชนปดโรงเรียน เลิกงาน สื่อทั้งวิทยุและ

โทรทัศนจะเขาประจําศูนยที่ Royal Observatory และเสนอรายงานมาจากที่นั่นแหงเดียว แนนอน

ทาอากาศยานและศูนยควบคุมการเดินเรือจะตองปฏิบัติตาม—ขาพเจาผานประสบการณระดับ 

10 มาคร้ังหนึ่ง โดยที่ทําเนียบเปนเพนท เฮาสอพารตเมนต ขาพเจาและคนในบานตองขึ้นไปนํา

แผนไมใสกรอบกันกระจกแตก แตเม่ือใสเสร็จ Eye ของพายุก็มาอยูเหนือศีรษะ ทุกอยางสงบเงียบ 

ภัยจึงผานไป อาคารสงเคราะหมีทั่วไปหมด ลักษณะเดนของฮองกงจึงเต็มไปดวยตึกสูงและมีราว

ไมออกมาจากหนาตาง เพื่อตากผา สมัยนั้น ทาอากาศยานหลักอยูที่ไคต๊ัค เคร่ืองบินที่รอนลงสู

สนาม จึงเหน็ราวตากผาอยางชัดเจน บริการของเทศบาลจะมีรถเล็กว่ิงตรวจสภาพถนนอยูทุกวัน 

เม่ือเห็นผิวถนนชํารุด บริการซอมแซมจะมาอยางรวดเร็ว โดยที่ฮองกงเปนเกาะนอกฝง บริการเรือ

ขามฟากจึงมีอยูตลอด ตอมาไดมีการสรางอุโมงคใตน้ําหลายสายเพ่ือใหการคมนาคมเชื่อมตอ

ระหวางเกาะตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวก ในขณะเดียวกันก็มีการถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ทั่วไป

หมด รวมทั้งการเชื่อมตอระหวางฮองกงกับทาอากาศยานระหวางประเทศใหมทางเกาะลันเตา 

เพราะไคตั๊คไมเพียงพอ กอนนี้ หากจะเดินทางไปสูจีนแผนดินใหญ ก็ตองไปขึ้นรถไฟทีด่านโลหวู 

แตไดมีการขยายเสนทางเขามายังสถานีรถไฟใหมที่เกาลนู ฯลฯ 

Sir Murray ไดเรงรัดพัฒนาเกาะและเขตตอเนื่องเพิ่มเติม โดยเนนหนักทางการศึกษาชั้นสูง 

การเคหะสาธารณะ ระบบการขนสงมวลชน การปราบปรามการคอรรับชั่น เร่ิมตนในการ

ปราบปรามในวงการตํารวจซึ่งไดผลมาก แตในตอนทายไดผอนปรนไปบาง และโดยที ่Sir Murray 

ชอบพื้นทีส่ีเขียวโดยเฉพาะอยางยิ่งใน New Territories จึงมีการสรางสวนสาธารณะขึ้น 21 แหง 

และเสนทางตะวันออก-ตะวันตกยาว 100 กิโลเมตร ซึ่งผูวาใชประจําเพราะขอบเดินออกกําลัง 

(เรียกวา Maclehose Trail)  บริการสังคม ฯลฯ หากจะพลาดโอกาสไปก็เห็นจะไดแกการปลูกฝง

ประชาธิปไตย ซึ่งมิไดเร่ิมอยางจริงจัง จนในสมัยที ่Chris Patten ซึ่งเปน Governor คนสดุทาย 
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ในระยะที่กลาวนี้ ประชาชนในฮองกงมีเพียง 4 ลานคน ซึ่งรวม Expatriats จากนานาชาติ 

และชาวเอเชยีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย ซึง่สวนใหญประกอบธุรกิจขนาดยอม เชนเปน

ตัวแทนคาขาย ชางตัดเสื้อ อันเปนอาชีพที่คนจนีพื้นเมืองมีอยูทั่วไป โดยที่จีนแผนดินใหญยังมิได

สรางศูนยกลางอันจะแขงกับฮองกง เชนที่ทําที่เสนิเจิ้นตอมา ฮองกงจึงครองความเปน Hub ที่นิยม

กัน จาก Honkong Shanghai Banking Corporation ในหลายปมาแลว กิจการธนาคารและแหลง

ลงทุนไดมาต้ังอยูในฮองกง เม่ือนายชิน โสภณพาณิชตองออกมาอยูนอกประเทศ ก็ไดต้ังธนาคาร

กรุงเทพฯโดยมีสาขาทั่วไปและกิจการประกันภัยในชื่อ Asia Insurances กับธุรกิจอ่ืน ๆ ในฮองกง 

ทํานองเดียวกับOverseas Union Bank จากสิงคโปรซึ่งประธานเปนเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจํา

ประเทศไทยอยูหลายปและไดกรุณาสั่งการใหอํานวยความสะดวกแกขาพเจาตามประสงค   

รวมทั้งตลาดทุนดวย โดยยึดถือระบบทุนนิยมอยางแพรหลาย ในฐานะผูครองอาณานิคม บริเตน

ใหญสงเสริมระบบตลาดเสรีอยางเต็มที่ ทั้งหมดนีก้าวรุดหนาไปย่ิงกวาสิงคโปรอยูนาน  เพราะ

สิงคโปรมิไดแยกตัวเปนเอกราชจากสหพันธมลายาจนเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 1965 และกวาจะ

พัฒนาตนเองจนเปนประเทศชั้นนําทางเศรษฐกิจ ก็ตองใชเวลาอีกนานป  มีอยูอยางนอย 2 เร่ืองที่

ประชาชนนยิมมากจนบางคร้ังมากเกินไป คือ ตลาดหุนซึ่งเม่ือตนทศวรรษ 1970 มีการเลนกันมาก

จนฟองสบูแตก เพราะทุกอาชีพคลั่งเกินเหตุ ในทีสุ่ด เม่ือถึงขัน้นักเก็งกําไรกระโดดตึกฆาตัวตาย 

รัฐบาลจึงเขาแทรก อันเปนสภาวะที่เกิดขึ้นที่ตลาดเซ่ียงไฮและเซินเจิน้เม่ือป .ค.ศ.2016 และการ

แขงมา ซึ่งมีทั้งที ่Happy Valley และที่ Shatin ซึ่งทั้งสองแหงยังมีมาทุกวันนี้ 

การไหลแลนของระบบทนุนิยมนี้ ทําใหเต้ิง เสี่ยว ผิงซึ่งเดินทางไปเยือนฮองกงคร้ังแรกในป 

ค.ศ. 1979 เกร่ินวา นาจะเหมาะแกฮองกงไปจนถึงศตวรรษที่ 21  

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจของฮองกงนี้เปนตัวชีน้ําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนตอเนือ่งมาหลายป 

โดยจีนแผนดินใหญไดมาประกอบการทั้งในดานการคาและการเงิน/การธนาคารภายใตระบบเสรี 

เม่ือขาพเจาไปเปนกงสุลใหญที่นั่น ไดพบผูเชี่ยวชาญทางการธนาคารเช้ือชาติจีนซึ่งไดรับการศึกษา
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ดานการเงินจากมหาวิทยาลัย Harvard (ถาจําไมผิด ชื่อนาย Fong) เปนผูบริหารชั้นนําของBank 

of China โดยในชั้นแรกอยูใตจีนคณะชาติ และเม่ือสาธารณรัฐประชาชนจนีไดรับการสถาปนา

ขึ้นมาใน ป ค.ศ. 1949 ทั้งธนาคารก็ไดโอนไปอยูใตการกํากับของจีนแผนดินใหญ รวมทั้งเจาหนาที่

ทั้งขุด รวมทัง้นายฟองดวย สวนตึกทีท่ําการก็เปนที่เดิม ตอมา หนวยงานตาง ๆ ก็ไดรับการจัดต้ัง

ขึ้น โดยมีสํานักขาวซินฮัว้เปนองคกรตัวแทนหลกัของจีน ซึ่งผูอํานวยการสํานักขาวแหงนี้ไดเปน

เจาภาพเลี้ยงสงใหขาพเจากอนยายไปประจําการที่อ่ืน ซึ่งชวงนั้น ไทยมีความสัมพันธทางการทูต

กับปกก่ิงแลว เม่ือไทยตองการจะซื้อน้ํามันเตาจากจีนในราคามิตรภาพกอนการเปดความสัมพันธ 

China Resources Company จะเปนผูประสานงาน ในทํานองเดียวกัน หากคณะของไทยจะ

เดินทางไปยังจีน หรือเดินทางผานเพ่ือไปเกาหลเีหนือ China Travel Service จะเปนผูจัดการ

เดินทาง 

  สําหรับประเทศสวนใหญ ทั้งที่มีความสัมพันธทางการทูตหรือไมมี ฮองกงเปน ดานหนา

และทีส่ดับตรับฟง หรือ Outpost และ Listening post ที่สําคัญ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทาง

การเมือง ทางเศรษฐกิจ และสังคมจติวิทยาของจนีแผนดินใหญ รวมทั้งสิ่งที่เรียกกันวา Human 

Intelligence ดวย และทราบวาเจาหนาที่จีนทีส่ํานกัขาวซินฮั้วประจําฮองกงบางคนก็มีหนาที่

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเทศไทยในระยะกอนเปดความสัมพันธทางการทูตดวย โดย

อยางนอยสองสามคนพูด อานและเขียนภาษาไทยไดคลองแคลว คนหนึ่งยอมรับกับขาพเจาวา เขา

ไดรับและตรวจตราราชกิจจานุเบกษาของไทยเปนประจํา กับรับฟงวิทยุเอเชียเสรีอยูเสมอดวย 

ในป 2519 เม่ือจีนจะสงเอกอัครราชทูตคนแรกไปประจําประเทศไทย (ถาจําไมผิด ชื่อวา 

ฉาย เจอ หมิน) กระทรวงฯไดขอใหขาพเจาดูแล ต้ังแตการรับที่สถานีรถไฟที่เกาลนู เด็กหนุมที่เปน

ลามภาษาไทยของเอกอัครราชทูต เปนที่รูจักของคนไทยดี เพราะหลายปตอมา ไดเปน

เอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย ในปนั้น กระทรวงไดใหรางวัลนักการทตูผูนี้ (นายจาง?) พรอม

กับเอกอัครราชทูตบริติชและสหรัฐ ทีมี่ความรูภาษาไทยในขัน้ดี กับไดใหราชอิสริยาภรณชั้นมหา
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วชิระมงกุฏ ซึ่งสูงกวาปกติสําหรับคณะทูต (ขณะนัน้ ขาพเจาเปนที่ปรึกษารัฐมนตรีตางประเทศ-

นิตย พิบูลสงคราม แตมิไดมีสวนในการตกลงใจดานนี้) ทูตจีนคนน้ีจะถวายการตอนรับสมเด็จ

พระเทพรัตนฯ เกือบทกุคร้ังที่เสด็จฯไปเยือนจีน 

ตลอดระยะเวลา 2 ปกับ 21 วันที่ขาพเจาทําหนาทีก่งสุลใหญ ณ เมืองฮองกง นอกจากการ

ดําเนินการเกี่ยวกับที่ทําการโดยยายออกจากตึก On Lok Yuan ที่ Central Hong Kong ไปอยูที่ 

Causeway Bay และตกแตงทําเนียบใหมแลว ยังมีภารกิจและประสบการณอีกหลายประการ อาทิ 

การสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการคาของไทยในฮองกง โดยเฉพาะอยางย่ิงเพราะกอน

หนานั้น รัฐบาลระงับการขายขาวชั้นดีไปยังฮองกงอันเปนตลาดประจํา จึงตองระดมการฟนตลาด

ใหกลับสูสถานะเดิมดวยการทําความเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนกับภาคเอกชนฮองกงและพอคา

ขาวทองถิ่น   การตอตานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชนการพยายามปลอมแปลงธนบัตรไทยและ

ต๋ัวเงิน โดยการประสานงานอยางใกลชิดกับกรมประมวลขาวกลาง กระทรวงการคลัง และกรม

ตํารวจ และเจาหนาที่ตํารวจของฮองกงฝาย Commercial Crimes  ซึ่งเชีย่วชาญมาก โดยไดรับโล

เกียรติคุณจากรัฐบาลญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี และจากรัฐบาลไทยตามขอเสนอแนะของสถาน

กงสุลใหญ การอํานวยความสะดวกแกคณะจากประเทศไทยซึ่งเดินทางไปติดตอกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี การติดตอสัมพันธกับทางการจีน

แผนดินใหญ โดยผานสํานักงานตัวแทนดังที่กลาวถึงแลวในตอนแรก ดวยเปาหมายเพือ่ปูพื้นฐาน

ไปสูการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจนีซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่

ขาพเจาประจําการอยู ณ เมืองฮองกงพอดี การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับจีนในระหวางประเทศ

อาเซียน ซึ่งอยางนอย 3 ประเทศไดเปดความสัมพันธทางการทูตในระยะใกลเคียงกัน อันไดแก

มาเลเซีย ฟลิปปนสและไทย  การติดตอสัมพันธและการประสานงานกับรัฐบาลฮองกงของสหราช

อาณาจักร  งานสารพัดอยางอันเปนหนาที่ของสถานกงสุลใหญ และสถานกงสุล ณ เมืองมาเกา 

รวมทั้งการดูแลคนไทยดวย เนื่องจากสตรีไทยเปนจํานวนมากถูกนําตัวไปแตงงานกับชาวจีนฮองกง
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และเกิดปญหาขึ้นและดําเนินการในการสงตัวผูตองหาในคดีตาง ๆ ทีห่ลบหนีไปยังฮองกงกลับไป

ประเทศไทย การปราบปรามยาเสพติดและการใหคําแนะนําทางคดีเม่ือถูกทางการฮองกงจับได 

ฯลฯ 

การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดังกลาว ทําใหขาพเจาและขาราชการซึ่งมีจํานวนนอยนิดตองใช

เวลาวัน ๆ หนึ่งมิใชนอย เพราะยังตองใหการตอนรับคณะตาง ๆ จากประเทศไทยซึ่งเดินทางไป

ฮองกงแทบไมเวนแตละวัน  ตลอดเวลาที่ขาพเจาประจําการอยูที่ฮองกง คณะผูแทนทางราชการ 

คณะผูแทนทางการคา คณะผูแทนเฉพาะกิจ คณะ ส.ส. จากทุกพรรคการเมืองไดเดินทางไปยัง

ฮองกง สวนใหญเพื่อเดินทางตอเขาไปในจีนแผนดินใหญ อยางนอยสัปดาหละหนึ่งคณะ บางคร้ัง

ไปซอนกันกมี็ ขาพเจาและขาราชการจะไปใหการตอนรับ ณ ทาอากาศยานและจัดเลีย้งใหหรือไม

ก็ไปรวมในงานเลี้ยงที่ฝายอ่ืนหรือภาคเอกชนไทยจัด และตองดําเนินการทาํนองเดียวกันในเที่ยว

กลับจากจนีแผนดินใหญของคณะเหลานี ้

เม่ือขาพเจาไปประจําการ ผูเปน Governor ไดแก Sir Murray Mclehose สวนผูบัญชาการ

กองกําลังอังกฤษในภาคพื้นเอเชยีตะวันออกไดแก พลโท Sir Edwin Bramall (ทานผูนี้ไดเปนผู

บัญชาการทหารสูงสุดเม่ือยายกลับไปยังอังกฤษ) ตอมา รัฐบาลอังกฤษไดใชนโยบายถอนกําลัง

ทหารที่ประจําการอยูทางตะวันออกของคลองซุเอซ จึงไดยายผูบัญชาการกองพลแมน้ําไรนใน

เยอรมันตะวันตกไปแทน สวนนายพลอากาศจัตวานั้น ไดกรุณาจัดเฮลิคอปเตอรใหขาพเจาบินชม

พื้นที่ทั้งหมดของฮองกงเฉพาะคนเดียว โดยมีนายทหารชั้นนาวาอากาศตรีทําหนาที่ผูประสานงาน 

การที่ทางการอังกฤษ ประติบัติตอขาพเจา นั้น ทําใหการดําเนินภารกิจของขาพเจาในฮองกง

เปนไปดวยความเรียบรอยนาประทับใจย่ิง เม่ือขาพเจายายไปเปนเอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวร ณ 

นครเจนีวา ก็ไดพบกับ Sir Murray Mclehose ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนฮองกงในการประชุมใน

ปญหาผูลี้ภยัจากอินโดจนี ซึ่งสหประชาชาติจัดขึน้ที ่Palais des Nations สวนที่ปรึกษาฝาย

การเมืองเม่ือขาพเจาประจําการที่นัน่ ก็ไดพบกนัอีกในงานเลี้ยงอาหารค่ําที่ White Hall ณ กรุง
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ลอนดอน ซึ่งขาพเจาไดไปในคณะทานรัฐมนตรีสทิธิ เสวตศิลา โดยกอนหนานั้น เขาไดจัดใหไปชม

ละคร Pirates of Penzance ที่ปรึกษาคนนี้ ไดไปเปนเอกอัครราชทูตบริติช ณ กรุงจาการตาใน

ระยะตอมา 

ในระหวางทีอ่ยู ณ ฮองกง ฝายไทยตองการจะสงเสริมการทองเที่ยว เนื่องจากแตละปมีชาว

ฮองกงของอังกฤษ อันไดแกชาวจีนฮองกงที่ถือหนังสือเดินทางพิเศษ-British (Hong Kong) 

Passports ที่รัฐบาลฮองกงออกให เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากขึ้นเปนลําดับ ขาพเจาจึงไดรับ

มอบหมายใหเจรจากับรัฐบาลฮองกง จนปรากฏผลเปนการทําหนังสือแลกเปลี่ยนซึง่เปดโอกาสให

ชาวฮองกงประเภทดังกลาวเดินทางมาประเทศไทยไดโดยไมตองรับการตรวจลงตราเปนเวลา 15 

วัน และคนไทยก็เดินทางเขาฮองกงไดเชนเดียวกัน การณจะเปลี่ยนแปลงไปประการใดเม่ือฮองกง

กลับเปนของจีนในวันที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 ขาพเจาไมอาจทราบได 

แมในตอนตน ขาพเจาคิดวา ฮองกงจะเปนแมแบบทางนโยบายเศรษฐกิจการเมืองใหแกจีน

แผนดินใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจการตลาดซึ่งพอเหน็เคาลางในเมืองหลัก

ของประเทศจีนขณะนี ้เชนนครเซี่ยงไฮและเมืองซึง่ต้ังขึ้นมาใหมตามแบบของเมืองฮองกง คือเสิน 

เจิ้น แตเม่ือไดศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ แลว เห็นวาจะเปนการยากที่จีนจะคลอยตามแนว

ของฮองกงภายใตอังกฤษในทางบริหารราชการและอุดมการณทางการเมือง (Political Economy)  

หากจะมีบุคคลใดที่มองเห็นทางขางหนาของจีนในยุคหลังจากเหมา เจอ ตุง ก็คงจะไมมี

ใครที่เขาใจศักยภาพและขีดจํากัดของจีนมากกวา นายลี กวน ยิว ผูสรางสิงคโปรยุคใหม ใหอยูใน

ระดับชั้นนําของโลกในเวลาอันไมนานนัก ลีเปนคนเชื้อสายกวางตุง พูดและใชภาษาจนีกลางได

เย่ียมมาก แมภาษาอังกฤษ ก็ไมแพคนของประเทศเจาของภาษา 

ในขณะที่โลกภายนอกยกใหเต้ิง เสี่ยว ผิงเปนคนริเร่ิมวางแนวทางเศรษฐกิจของจีนที่ยก

ฐานะของประเทศใหมาอยูในระดับที่บัดนี้ใหญเปนอันดับสองของโลก สวนอันดับ 1 อันไดแก
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สหรัฐอเมริกา นั้น เปนผลจากความสําเร็จในการฟนฐานะทางเศรษฐกิจจากผลงานของบารัค โอ

บามาจากป ค.ศ. 2008-2016  ซึ่งหากนายโดนัลด ทรัมปดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตอไปและ

เลือกทางเดินที่ผิดพลาดเชนทีเ่กิดขึ้นแลวตอไปอีก สาธารณรัฐประชาชนจนีก็จะเปนการเศรษฐกิจ

ชั้นนําของโลกอยางคอนขางแนชัด เชนเดียวกับความตกลงปารีส อันวาดวยความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งโอบามาไดชักชวนใหประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง รวมกันเปนผูนําโลกในการ

ดําเนินการกบัอีก 195 ประเทศ แตนายทรัมปประกาศถอนตัวจากความตกลง ปลอยใหจีนเปนผูนํา

แตฝายเดียว 

ในดานการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ นั้น ลี กวน ยิวถือวาเต้ิง เสี่ยว ผิง เปน “A great leader 

who changed the destiny of China and of the world.” ลีไดเดินทางไปเยือนจีนคร้ังแรกในป 

ค.ศ. 1976 โดยไดพบกับประธานเหมาขณะกําลังปวยอยู และไดพบกับผูนาํจีนอีกหลายคนรวมทั้ง

โจว เอิน ไลและเต้ิง เสี่ยวผิง และไดเดินทางไปเยือนอีกหลายคร้ัง  ผูชวยศาสตราจารย Michael 

Barr ที่มหาวิทยาลัย Flinders ในออสเตรเลียใหความเห็นวา “He (Lee) spotted the rise of 

China before anyone else.” . 

ลีเขาใจแจงชัดในขีดจํากัดของระบบราชการคอมมิวนิสตและความสําคัญของการเขาใจ

ความสัมพันธระหวางศูนยกลางของอํานาจในกรุงปกก่ิงกับสวนงานในตางจังหวัด ดวยความเขาใจ

ลักษณะจําเพาะดังกลาว ลีไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเต้ิง เสี่ยว ผิง ซึ่งไดเดินทางไปชม 

“มหัศจรรยทางเศรษฐกิจ” ที่สิงคโปรในป ค.ศ. 1978 ดวยความชื่นชมมาก เต้ิงและเจาหนาที่จนี

นิยมความเปนแมแบบของสิงคโปรอยางย่ิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบ Managed Democracy 

หรือ Benevolent Dictatorship ซึ่งจนีเห็นวา นาจะนําไปใชในประเทศจีนไดอยางดี หลังจากนัน้ 

เจาหนาที่จีนจํานวนมากไดบินไปศึกษาดูงานในสิงคโปรทุกปตลอดหลายสบิปที่ผานมา ในขณะที่

ความสัมพันธทางธุรกิจระหวางสองประเทศใกลชดิกันอยางมาก 
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ลีไมเห็นดวยกับความเห็นของผูสงัเกตการณในโลกตะวันตกที่คาดหมายวา จีนจะยอมรับ

ประชาธิปไตยแบบตะวันตก ในหนังสอืเลมหนึ่งของเขา ลีเขียนวา .”While they were likely to 

move towards a more participatory form of government, the idea of one person, one vote 

was unrealistic for China.” ขอคิดนีค้งจะเปนเหตุปจจัยใหทางการจีนไมสามารถยอมรับขอ

เรียกรองของคนรุนใหมในฮองกงที่นยิมประชาธปิไตยได อันจะเปนเนื้อหาของบทสุดทายตอไปนี้ 

สถานะของสหราชอาณาจักรในฮองกงวาจะลงเอยอยางไร เปนหัวขอในหนังสือหลายฉบับ บางก็

ต้ังชื่อวา Hong Kong on Borrowed Time เพราะสวนใหญเห็นพองกนัวา โดยที่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนีเรืองอํานาจทั้งในทางเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองยิ่ง ๆ ขึ้นเปนลําดับ ในที่สุด 

การที่จีนจะยอมรับสถานภาพที่เกาะนอกฝงจะตกอยูใตบังตับของตางประเทศตลอดไป นั้น คงจะ

เปนไปไดไมนาน ในขณะเดียวกัน ดินแดน New Territories ซึ่งสหราชอาณาจักรเชามาจากจีนในป 

ค.ศ. 1898 จะหมดสัญญาเชาใน 99 ป อันตรงกับ ค.ศ. 1997 Sir Murray Mclehose ผูวาราชการ

ฮองกง ไดเกร่ินกับเต้ิง เสีย่ว ผิง วาสหราชอาณาจักรจะบริหารเกาะฮองกงตอไปภายหลัง ค.ศ. 

1997 ไดหรือไม ซึ่งเขาใจวาความหมายของขอเสนอนี้จะมิใชการครองอํานาจอธิปไตยตอไป คง

เปนการต้ังขอตอรองในการคงใหชาวฮองกงดํารงชีวิตสืบตอไปตามแบบของสหราชอาณาจักร

มากกวา อยางไรก็ดี เต้ิง เสี่ยว ผิงปฏเิสธเด็ดขาด  แตเต้ิงก็รวบรัดไดวา อนาคตของฮองกง นั้น

ยอมขึ้นอยูกับการเจรจา ตอมา ในชวงของการเจรจา  นายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher ไดยก

ประเด็นนี้ขึน้อีกในป ค.ศ. 1982 ซึ่งคําตอบของเต้ิง เสี่ยว ผิงก็เปนการไมยอมรับเชนเดิม 

ในที่สุด เม่ือปลายป ค.ศ. 1984 สหราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ

ปฏิญญารวม โดยที่จะมีการโอนอํานาจอธิปไตยเหนือฮองกงคืนใหแกจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1997 ภายใตหลักการ “One country, two systems” โดยสถานะของฮองกงจะเปลี่ยนเปน .A 

special administrative region ของสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยที่วิถีชวิีตของชาวฮองกงจะไม

เปลี่ยนไปจากที่เปนมาไปอีก 50 ป 
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พิธีการถายโอนอํานาจเร่ิมขึ้นเม่ือผูวาราชการคนสุดทาย อันไดแกนาย Chris Patten  ได

ออกจากที่ทาํการรัฐบาลในเวลา 16.30 น.การถายโอนอํานาจอยางเปนทางการเร่ิมขึ้นเม่ือเวลา 

23.30 น. ดวยพระดํารัสของ H.R.H. the Prince of Wales (Prince Charles) ในนามสมเด็จพระ

ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพียงไมกี่นาทีกอนเที่ยงคืน เสร็จแลวมีการบรรเลงเพลงประจําชาติบริเตน

ใหญ ในขณะท่ีมีการเชญิธงชาติบริติชลงจากเสา 

ในระยะนั้น ประชาชนชาวฮองกงมีจํานวน 6.5 ลานคน ไมมีหลักฐานวาผูไปชมพิธมีีมาก

นอยเพียงใด (จํานวนนี้ในปจจุบนัเพิม่ขึ้นมากกวา 7 ลานคน) 

เม่ือเวลา 24.00 น.ไดมีพธิีเชิญธงชาติจีนขึ้นสูเสาและธงประจําเขตปกครองพิเศษฮองกง 

ซึ่งหลังจากทีคั่ดเลือกกันมาพักใหญ ไดคัดเลือกแบบท่ีเปนรูปดอก Bauhinia ซึ่งนาย Tao Ho 

สถาปนิก เลอืกมาจากสวนของตนเอง ระดับธง SAR นี้จะอยูตํ่ากวาธงชาติจีน ทางจีนไดจัดให

ประชาชนในแผนดินใหญไปชมการถายทอดสด ณ จัตุรัสเทยีน อัน เหมิน ซึ่งมีการจุดดอกไมเพลิง

เชนทีท่ําในฮองกง หลังจากประกอบพิธีในสวนของบริติชแลว Prince Charles นาย Tony Blair

นายกรัฐมนตรี นาย Robin Cook รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  Chris Patten และ 

Chief of the Defence Staff Sir Charles Guthrie ไดลงเรือ Britannia มุงหนาไปสูหมูเกาะ

ฟลิปปนส เพื่อเดินทางกลับประเทศโดยทางเคร่ืองบิน 

สวนฝายจีน นั้น ประธานในพิธีไดแกประธานาธิบดี Jiang Zemin นอกนั้นมีนาย Li Peng 

นายกรัฐมนตรี นาย Qian Qichen รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาย Tung 

Chee-hwa หัวหนาฝายบริหารของเขตปกครองพิเศษฮองกงคนแรก 

พิธีโดยสวนรวมไดถูกตัดใหสั้นลง เพื่อไวอาลัยพนกังานดับเพลิง 2 คน ซึ่งเสียชีวิตในไฟที่

โหมลุกไหมที่ Ngau Tau Kok อยางหนักและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของฮองกง 
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วันที่ 1 กรกฎาคมไดกลายเปนวันของการเดินขบวนประทวง ซึ่งในระยะแรก ๆ ไมมี

ผูเขารวมมากนัก แตนับแตป ค.ศ. 2003 คนประทวงมากถึง 500,000 คน คร้ังนั้น ขอที่มีการ

ประทวงไดแกมาตรา 23 ของกฎหมายซึ่งคนฮองกงเห็นวาจํากัดเสรีภาพของปวงชน ประเด็นการ

ประทวงมีหลากหลายในปตอ ๆ มา ประเด็นหลักไดแกการเรียกรองประชาธิปไตย และการกดขี่

พวกฝาหลนุกงในแผนดินใหญ  

รายงานเชนฉบับนี ้เคยนาํเสนอรายละเอียดของการประทวงมาต้ังแตป 2557 เร่ิมดวย การ

ประทวง .”Occupy Central” คณะรม การโตตอบกันใน สภานติิบัญญัติเพื่อใหมีการใชสิทธิตาม

ควร ต้ังแตนายโจฉั่ว หวอง อายุเพียง 16 ป จนบัดนี้กวา 20 แลว  แตหลังจากที่ทางการไทยได

ผลักดันพวกประทวงออกนอกประเทศ ทํานองเดียวกับที่มาเลเซียไดทํามากอนหนานั้น  ตามคําขอ

ของจีน ขาพเจาจึงไดระงบัการรายงานไวชั่วระยะหนึ่ง แมจะเปนขอเทจ็จริงที่ในฐานะขาราชการ

กระทรวงการตางประเทศ ควรจะไดทราบเหตุผลของแตละเหตุการณไว เพราะตามความตกลงใน

การถายโอนอํานาจ ชาวฮองกงสามารถใชวิถีชีวิตไดเชนเดิมไปอีก 50 ป ขณะน้ี ผานไป 20 ปแลว 

จีนไดจํากัดสิทธิและเสรีภาพของชาวฮองกงเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ ลาสุด นกัเคลื่อนไหวเพื่อ

ประชาธิปไตยใน Legislative Council 4 คน อันไดแก Nathan Law  Lau Siu Lai  Edward Yiu 

และ Leung Kwok-hung ถูกศาลสั่งใหพนตําแหนง เพราะมิไดกลาวคําปฏิญานตนโดยถูกตอง 

ความตองการของทางการจีนแผนดินใหญที่จะใหชาวฮองกงยอมรับความเปนคนจนี นั้น 

พอเขาใจได แตตามกราฟของฝายวิชาการในฮองกง ชาวฮองกงที่ยอมรับความเปนคนจีนเม่ือ 20 ป

มาแลวมีอยูรอยละ 3 เวลาผานมาสองทศวรรษแลว รอยละปจจุบันนี้ ก็มิไดกลับมากขึน้ หากยอม

ใหมี One country, two systems จริง รัฐบาลจีนควรจะทบทวนนโยบายที่จะปลูกฝงใหชาวฮองกง

คอย ๆ มี Sense of belonging มากขึ้น 
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  อยางไรก็ดี ในพิธีการเฉลมิฉลองครบรอบ 20 ปของการโอนอํานาจการปกครองฮองกง เม่ือ

วันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ นั้น ประธานาธิบดี ส ีจิ้น ผิง ไดเดินทางไปเปนประธาน  การชุมนุมและ

เดินขบวนประทวงมีจํานวนมาก แตถูกเจาหนาที่กันเขตมิใหผูนําจีนไดเหน็ สถานการณจะเปน

เชนใดในอีก 30 ปตอไป เปนกรณีที่จะตองติดตามเฝาดูอยางใกลชิดตอไป แมจะเปนเร่ืองยากที่จะ

คาดหมายวา ขบวนการเรียกรองประชาธิปไตยจะคอย ๆ เงียบหายไป โดยที่นักเคลื่อนไหวเพื่อ

เสรีภาพซึ่งขณะนี้สวนใหญเพิ่งอายุอยูในเกณฑ 20 ป 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2560 ฉบับที่ 2 

 การประชุม G-20 ป ค.ศ. 2017 ณ นครฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ควร
แกความสนใจสําหรับนักศึกษาดานความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะหากติดตาม
ความเคล่ือนไหวในดานตาง ๆ อยางใกลชิดพอ ก็จะเห็นพลวัตในเวทีโลกวา แตละ
ประเทศและกลุมประเทศชั้นนํากําลังปรับเปล่ียนบทบาทท้ังโดยความต้ังใจหรือโดย
สถานการณบังคับ อันแสดงถึงการพัฒนาการจัดระเบียบโลกใหมหรือ New World Order 
ซึ่งคงตองใชเวลาอีกบางที่จะช้ีชัดวาจะตกผลึกในรูปแบบใดและจะคงอยูไปไดนานสัก
เพียงใด 

 นางแองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคองแหงสาธารณรัฐที่หาของฝร่ังเศส กําลังจะมีสวนช้ันนํา
ในการกําหนดทิศทางตอไปของโลก ในนามของยุโรปที่จะเพิ่มความแข็งแกรงขึ้นเพราะทั้ง
สองทราบทิศทางขางหนา ทั้งในทางยุทธศาสตรการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม
มนุษยธรรม แรงหนุนซึ่งมาจากภายนอกไดแกวิสัยทัศนของประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
ผูทํานายไวแตป ค.ศ. 2016 วาแมรเค่ิลจะอยูในทางที่ถูกตองของประวัติศาสตร 
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 ญี่ปุน ภายใตการนําของนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน ซึ่งไดรับ
ความสําเร็จในระยะเริ่มแรกของการประชุมกลุม 20 ในการจัดทําความตกลงการคาเสรี
กับสหภาพยุโรป ในพริบตาเดียว ญี่ปุนกับสหภาพยุโรปไดครองการคารอยละ 30 ของโลก 
โดยในขณะเดียวกันไดต้ังตัวตอตานการกีดกันทางการคาอันเปนนโยบายของนายโดนัลด 
ทรัมป และชิงความเปนผูนําในดานนี้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แมจะไดประกาศ
จุดยืนเชนนี้ในการประชุม World Economic Forum ที่ Davos เมื่อตนป 2017  แตในทาง
ปฏิบัติ ระบบของจีนไมอํานวยใหเปนผูนําทางการคาเสรีไดสะดวกนัก ในไมชา เช่ือวา 
ญี่ปุนกับออสเตรเลียจะรวมกันผลักดันความตกลง TPP ที่โอบามาริเริ่มขึ้น แตนายทรัมป
มาลมลาง ความสําเร็จครั้งนี้ช้ีชัดวา Multilateralism ยังผลดีตอมวลมนุษยกวา 
Unilateralism ในทางความมั่นคงก็เชนกัน เมื่อสหรัฐไดแสดงแสนยานุภาพดวยการสง
เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ในนานฟาใกลคาบสมทุรเกาหลี เพื่อตอบโตการท่ีเกาหลีเหนือ
ทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยไกล เมื่อวันชาติอเมริกัน เครื่องบิน F-15 ของญี่ปุนและเครื่องบิน
จากเกาหลีใตไดเขารวมดวย 

 รัสเซีย ภายใตปูตินไดขึ้นสูฐานะผูนําโลกในดานกําลังรบและสามารถกําหนดกติกา
ใหสหรัฐ ภายใตนายโดนัลด ทรัมป ตองทําความตกลงตาม ในการพบปะตัวตอตัวระหวาง
การประชุม G-20 โดยมีรัฐมนตรตีางประเทศของแตละฝายรวมดวย ที่นาเสียดายไดแก
การท่ีสหรัฐมิไดใหที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติเขาไปรวมดวย   ขอตกลงหยุดยิงใน
ภาคตะวันตกเฉียงใตของซีเรีย ที่ฝายสหรัฐอางวา เปนความสําเร็จ นั้น เปนไปตามแนว
ของรัสเซียทั้งส้ิน ที่ชัดเจนย่ิงกวานี้ ก็คือไมมีการกําหนดชะตากรรมของบาชารด อัล 
อาสสาด ซึ่งสหรัฐไมเคยยอมรับใหอยูในตําแหนง ฝายที่เก่ียวของจะตองไตกระใดอีก
หลายขั้นกวาจะถึงการฟนกระบวนการทางการเมืองในซีเรีย การท่ีเร็กซ ทิลเลอรสัน สรุป
ประเด็นการเจรจา ปูติน-ทรัมป โดยอางวา การท่ีรัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐเมื่อป 
ค.ศ. 2016 เปนประเด็นแรกที่โดนัลด ทรัมปยกขึ้นพูดกับปูติน เพื่อผลทางการเมืองภายใน
ของสหรัฐมากกวา เพราะไมมีหลักฐานแมแตนอยวา ทรัมปเช่ือตามนั้น สวนปูตินได
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ปฏิเสธวา ไมจริง และนายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
รัสเซีย อางวา โดนัลด ทรัมปยอมรับตามนั้น แมทําเนียบขาวจะออกมากลาวแกวา ไมจริง
และตอมาในวันเดียวกัน Nikky Haley เอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรสหรัฐประจํา
สหประชาชาติ โตตอบวา การท่ีรัสเซียเขามาแทรกแซงการเลือกต้ัง นั้น เปนที่ทราบกันทั่ว
โลก รัสเซียพยายามจะกลาวแกเพื่อ Face saving เทานั้น ไมแตเทานั้น ทรัมปมิไดเตือน
ปูตินมิใหทําเชนนั้นอีกในการเลือกต้ังในป ค.ศ. 2018 ปูตินมิไดโงที่จะไมทราบวา โดนัลด 
ทรัมป ไมเห็นดวยกับการคนพบของประชาคมขาวกรองสหรัฐ และมีความโนมเอียงที่จะ
ปกปองปูตินตลอดมา ความพยายามของปูตินที่เดิมทีตองการอยูในฐานะเคียงขางสหรัฐ 
กลับกาวรุดหนาสหรัฐไปแลว หากตัดการเศรษฐกิจออกไป นับแตการพบปะกันเปนเวลา 
2 ช่ัวโมง โดยนายทรัมปตกเปนลูกไลของปูตินโดยตลอด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ทําเนียบ
ขาวยอมรับ ในระหวางการรับประทานอาหารคํ่ากัน นายโดนัลด ทรัมป ไดเขาไปพบกับ
ปูติน ซึ่งนั่งอยูขางเมลาเนีย ทรัมปและหารือกันในเรื่องที่ไมมีการเปดเผย โดยไมม ี
Talking points และผูชวย โดยอาศัยลามของปูตินและไมมีใครจดบันทึกนานประมาณ 1 
ช่ัวโมง ถือเปนการผิดวิธีปฏิบัติและแบบพิธีในการเจรจาระดับสูง ตอมา ในวันที่ 19 
กรกฎาคม นายทรัมปไดส่ัง CIA ใหยุติการใหความชวยเหลือแกฝายตอตานบาชารด อัล 
อาสสาดในการรุกเขาโจมตีนคร Raqqa ทั้ง ๆ ที่กําลังรุกคืบหนาไปดวยดี จึงนาสงสัยถึง
ความเก่ียวโยงของคําส่ังนี้ กับการพบกับปูตินอยางนาเคลือบแฝง 

 การนําประเด็นเก่ียวกับสถานะของสตรีมาเปนหัวขอสําคัญในการประชุม แสดงถึง
การมองการณไกลของแองเกลา แมรเค่ิล เพราะตระหนักดีวาโดนัลด ทรัมปไมยอมรับ
สถานะของสตรีมาหลายสิบป กับยังมีประวัติซึ่งทราบกันทั่วไปถึงการลวงเกินสตรีเพศ 
เพื่อจะบังคับใหนายทรัมปยอมรับความสําคัญของเรื่องนี้ หลายเดือนมาแลว แองเกลา
แมรเค่ิลจึงไดเชิญอิวานกา ทรัมปไปรวมการประชุมเก่ียวกับสตรีที่เยอรมนี ซึ่งก็ไดผล 
เพราะเมื่อถึงวาระนี้ อิวานกา ทรัมป ก็ไดเขารวมดวย และในคําปราศรัยของนายทรัมป ก็
ไดชมเชยบุตรสาวของตน ประสบการณดังกลาวนี้ไมสามารถทําใหทั้งโลกเช่ือวา นาย
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ทรัมปไดเปล่ียนแนวคิดไปแลว เพราะนักการเมืองสหรัฐที่เปนชนช้ันนําในวงการสตรีโลก
ไดแกฮิลลารี คลินตัน คูแขงในการเลือกต้ังของนายทรัมปซึ่งถูกปูตินกล่ันแกลงดวย
วิธีการนานัปการ เพื่อใหแพนายทรัมป การประกันความย่ังยืนของสตรีเปนส่ิงสําคัญ 
รวมทั้งการศึกษา 

 นางแองเกลา แมรเค่ิล เจาภาพของการประชุม กลาวสรุปผลการหารือวาที่ประชุม
ใหคํามั่นวาทุกฝายจะมีสวนในกระบวนการโลกาภิวัตน ตอตาน Protectionism ตลาดทั้ง
ปวงจะเปดกวาง อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาในการเศรษฐกิจซึ่งทุกฝายจะรวมรับ
ประโยชน (Inclusive growth) การคาหลายฝายจะต้ังอยูบนพ้ืนฐานของกฏเกณฑ ใน
ทํานองเดียวกับความตกลงทางการคาซึ่งก็จะอยูบนพื้นฐานเดียวกัน โดยยึดถือตามกฏ
ขององคการการคาโลก การเงินและการธนาคารก็เชนกัน ตองเปนไปตามกฏเกณฑอยาง
เขมงวด ควรมีการปรับปรุงเงื่อนไขของ WTO ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งตอไป 

 ประเทศทั้งหลายจะตองจัดทํา Compact with African countries วางมาตรการ
ปองกันการคอรรัปช่ัน สงเสริมความพอเพียงในดานพลังงาน ในสวนที่เก่ียวกับความตก
ลงดานความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ นั้น มีสหรัฐประเทศเดียวที่ไมเห็นดวย ซึ่ง
เปนขอที่ “Deplorable”    

 ประธานาธิบดีปูตินไดแถลงขาวในเวลาใกลเคียงกับแองเกลา แมรเค่ิล โดยต้ัง
ขอสังเกตวา เขาไดพบกับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซึ่งตัวจริงไมเหมือนกับที่ไดเห็น
ทาง Reality show ทางโทรทัศน การเศรษฐกิจของรัสเซียพนจากสภาวะถดถอยแลว 
(Recession) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับรอยละ 1 การ Sanctions รัสเซีย นั้น 
ควรยกเลิกไดแลว รัสเซียสนับสนุนการคาเสรีและไมเหน็ดวยกับการกีดกันทางการคา 
เพราะควรยึดถือตามกฏเกณฑขององคการการคาโลก เขาเองไดพบกับนายกรัฐมนตรี
เยอรมันและประธานาธิบดีฝรั่งเศสและเห็นวาการไมตกลงทางสภาพภูมิอากาศเปนเรื่อง 
Deplorable เชนที่แองเกลา แมรเค่ิลกลาว ปญหายูเครน นั้น ยุงยากเพราะกลุมการเมือง
ในกรุง “เค๊ียบ” โดยท่ัวไป ทุกอยางก็ไมนามีปญหา แตที่แพรสะพัดไดแก “Russophobia” 
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สวนในซีเรีย นั้น ฝายที่เก่ียวของ เริ่มมีทาที “Pragmatic” มากขึ้น อันเปนกรณีที่เก่ียวถึง
อิหราน ที่ราบสูงโกลาน และอาสสาด การบูรณาการซีเรียตองลดความรุนแรงของ
สถานการณลงเพื่อนําไปสูการเริ่มกระบวนการทางการเมือง ”Territorial integrity is an end 
objective of the Syrian conflict” ปูตินกลาว โดยไมขยายความใหชัดแจง 

 ผูส่ือขาวถามวา เยอรมนีจะมีการเลือกต้ังในไมชานี้ รัสเซียจะเขาแทรกแซงเชนที่
ทํากับประเทศอ่ืนหรือไม ปูตินตอบวาสื่อเยอรมันไดโจมตีรัสเซียมาตลอด และวา รัสเซีย
ไมจําตองแทรกแซงกระบวนการการเมืองของเยอรมัน และกลาวตอไปวา แมในสหรัฐ ก็
มิไดแทรกแซง 

 ตลอด 3 วันของการประชุมกลุม 20 ระดับสุดยอด มีการประทวงโดยผูคนประมาณ
ไมนอยกวา 5 หมื่นคน การประทวงดังกลาวเกิดขึ้นแทบทุกป จุดหมายเดิมไดแกการ
ตอตานระบบโลกาภิวัตน และระบบทุนนิยม บางทีก็แยกออกเปนหลายกลุม ดวย
เปาหมายท่ีแตกตางกันออกไป เมื่อป ค.ศ. 1999 การชุมนุมประทวงที่นครซีแอตเติล ใน
สหรัฐ เกิดความวุนวายมาก จนการประชุมไมอาจดําเนินไปได ทําใหหลายฝายไมแนใจใน
อนาคตของการประชุมการคาพหุภาคี แตที่มากูสถานะไดก็คือ การประชุมอังคถัด 10 ที่
กรงเทพมหานคร ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2000 ทําใหนานาชาติสามารถฟนความหวัง
ของการประชุมการคาหลายฝายได เพราะเหตุการณสงบเรียบรอยดี ฝายไทยจึงควรภูมิใจ
ในขอนี้ และเมื่อกานาจะเปนเจาภาพการประชุมอังคถัด ครั้งที่ 11 ที่กรุงอัครา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกานาไดนําคณะมารับทราบการบริหารจัดการ
ประชุมที่กระทรวงการตางประเทศไทย โดยไดขอใหขาพเจาเปนผูบรรยายและใหการ
ตอนรับ 

การชุมนุมประทวงที่นครฮัมบูรกในปลายสัปดาหฯนี้ ตํารวจเยอรมนัตองพยายาม
ควบคุมสถานการณ จนตองบาดเจ็บกวา 200 คน อันที่จริง ขอเรียกรองตาง ๆ ก็ไดมีการ
หารือกันในการประชุมกลุมประชาสังคมตาง ๆ ปฏิญญาของผูนําก็ไดนําขอเรียกรองตาง 
ๆ มารวมไวดวย 



30 
 

หลังจากการประชุม G-20 ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคอง ไดเชิญ
ประธานาธิบดีทรัมปและภริยาไปรวมในพิธีฉลองวัน Bastille Day วันที่ 14 กรกฎาคม 
2017 เนื่องจากปนี้ครบ 100 ปของการที่สหรัฐไดเขารวมในสงครามโลก ครั้งที่ 1 นั่นเปน
เหตุผลที่ปรากฏตอสาธารณะ แตที่เชิญนายทรัมปคนเดียว อาจจะมีเหตุผลอ่ืน ซึ่งขาพเจา
คิดวา คงเปนเพราะมาคองเห็นวา ในเวทีโลกท่ีผานมา ทั้งในการประชุมระดับสุดยอดของ
สัมพันธมิตรนาโตที่เยอรมนี และ G-7 ที่ซิซีลี และการประชุม G-20 ที่นครฮัมบูรก โดนัลด 
ทรัมปดูโดดเด่ียวจากผูนําคนอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด จึงอยากจะใหเกียรติเปนพิเศษ และ
เปนโอกาสใหนายทรัมปเขาใจโลกในมุมมองอันไมมืดมนดังที่เขาเขาใจ       

ไมแตเทานั้น ฝรั่งเศสกับสหรัฐใกลชิดและไววางใจกันมากต้ังแตสมัยที่เริ่มแรกเมื่อ
ลาฟาแยตตกับจอรจ วอชิงตันเปนผูนําของแตละประเทศ แมกระทั่ง กุนแจเปดประตู   
บาสติลล นายพลลาฟาแย็ตตก็ไดสงไปใหจอรจ วอชิงตันเก็บรักษาไวที่บานของฝายหลังที่ 
Mount Vernon  ใกลกรุงวอชิงตัน 

ผลการพบปะกันระหวางมาคองกับโดนัลด ทรัมปเปนประการใด ไมทราบในช้ันนี้ 
เพราะการเปลี่ยนแนวคิดของนายทรัมปมิใชเรื่องงาย ดังที่รายงานและวิจารยมาหลายครั้ง
กอนหนานี้ แตมีเรื่องหน่ึงที่มาคองพยายามจะใหนายทรัมปเขาใจปญหาที่แทจริง คือ
ความตกลงปารีสเก่ียวกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งแมนายทรมัปจะได
แถลงวาขอถอนตัวจากความตกลง แตมลรัฐตาง ๆ และนักธุรกิจเอกชนต้ังใจแนวแนที่จะ
เดินหนาตอไป ในช้ันนี้ การถอนตัวของสหรัฐซึ่งเปนตัวต้ังตัวตีของความตกลงปารีสสมัย
โอบามา จึงไมมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด นอกจากนักวิทยาศาสตรดานนี้หลายคนท่ี
ทํางานอยูในราชการ ถูกยายใหไปดํารงตําแหนงอ่ืนอันไมเก่ียวกับวิชาการของแตละคน 
จึงลาออกจากงาน ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับผูเช่ียวชาญในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาที่
หนึ่งในการดูแลวนอุทธยานแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งธารน้ําแข็ง (Permafrost) ที่ขั้วโลก
เหนือ แตถูกยายไปอยูกับฝายบัญชี 
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ตามรายงานการวิจัยของ PEW Reseach ในสัปดาหนี้  ความนิยมในประเทศช้ันนํา
ทั่วโลก 38 ประเทศ สหรัฐอยูในระดับตํ่าสุด คือ 22 ในขณะที่เยอรมนีพลุงขึ้นสูงสุดที่ 42 
น้ําหนักสําคัญอยูที่ศักด์ิศรีและความสามารถในความเปนผูนํา ซึ่งโดนัลด ทรัมปอยูใน
ฐานะตํ่าสุด  

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2560 ฉบับที่ 3 

 

 วันที่ 10 กรกฎาคม วันนี้ Haider al-Abadi นายกรัฐมนตรีอิรัก ประกาศชัยชนะใน
การปลดปลอยนครโมซูลจากการยึดครองของไอซิสไดสําเร็จ ทําใหไอซิสสูญเสียดินแดน
ที่ยึดไปไดกวารอยละ 70 ตลอดระยะสามปที่ผานมา กําลังฝายกอการรายที่ยังคงเหลือใน
อิรักและซีเรียคงจะพยายามกอเหตุในพื้นที่ไดบาง เชนคารบอมบและการยิงของพลแมน
ปน ไมอาจกลาวอางถึง Caliphate ไดเวนแตจะเปนการโฆษณาชวนเช่ือจากส่ือ Amag ที่
อางแบรนดเดิมไปจนกวาคนท่ัวไปจะหมดความสนใจ 

 เพื่อใหเห็นภาพรวม ขอนําภูมิหลังของการปราบปรามขบวนการกอการรายในสวน
ที่เก่ียวกับอิรักและซีเรียมากลาวถึงดังนี้ 

 โมซูล (Mosul) เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของอืรัก รองจากกรุงแบกแดด มีประชากร
อยูเดิมมากกวา 2 ลานคน ผสมผสานกันระหวางนิกายเชียกับซุนหนี่ โดยสวนใหญเปน
เชีย มีผูถือศาสนาคริสตอยูบาง ทั้งในเมืองและในเมืองเล็ก ๆ ดานนอก เมื่อกลางป ค.ศ. 
2014 กลุมรัฐอิสลามหรือไอซิส ไดเขายึดครอง หลังจากที่เขาไปยึดบริเวณเขื่อนโมซูลอยู 
14 วันแลวเคล่ือนกําลังออกไป โดยไมมีหลักฐานวาไดทําความเสียหายใหแกตัวเขื่อน ซึ่ง
อยูในสภาพทรุดโทรมอยางนาวิตกอยูแลว 
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 ที่ Minaret ขางมัสยิด Al-Nuri อันเปนศาสนสถานเกาแกประมาณไมนอยกวา 500 ป 
และเปนที่เคารพของชาวเมือง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ต.ศ. 2014 Abu Bakre al-Bagdadi 
คาลิฟของกลุมรัฐอิสลาม ไดขึ้นไปยืนประกาศต้ัง Caliphate อยางเปนทางการ โดย
กําหนดใหนครหลวงของไอเอสอยูที่นคร Raqqa ทางเหนือของซีเรีย (ไอเอสไมถือวา
ประเทศใดใตการอางสิทธิของตนมีพรมแดน แตแผกระจายไปทั่ว) สวนโมซูลเปนนคร
สําคัญอีกแหงหนึ่ง ทํานองนครหลวงฝายบริหาร เพื่อแสดงวากลุมรัฐอิสลามมี
ความสามารถในการปกครองปวงชนได โดยผูที่ไดรับอนุญาตใหไปชมเขตใตการปกครอง
ของตนจะมีโอกาสไปชมโมซูล ซึง่หลายคนก็กลับออกมาดวยความรูสึกถึงความโหดราย
อันเปนบรรยากาศที่รูสึกได ดังเชนการไดผานพบที่ “ตัดคอ” ผูถูกหาวามีความผิด สวน
ประชาชนชาวอิรักที่คงใชชีวิตอยูในเมืองตอมา ตางยืนยันถึงความโหดเหี้ยมของกลุมกอ
การรายในวิธีการตาง ๆ 

 อยางไรก็ดี ไอเอสก็ตระหนักดีวา กองกําลังของอิรักคงจะพยายามบุกเขายึดนคร
โมซูลกลับคืนไปใหไดสักวันหนึ่ง จึงไดสรางแนวปองกันอยางหนาแนนและสลับซับซอน
ทั่วไปหมด รวมทั้งเครอืขายอุโมงคใตดิน ซึ่งใชเปนขุมกําลังดวย โดยมีที่บรรจสัุมภาระ
อาหารและส่ิงอํานวยความสะดวก ทั้งในตัวเมือง อันแยกออกเปนฝงตะวันออกและฝง
ตะวันตกของแมน้ํา Tigris ซึ่งไหลมาจากทางทิวเขาภาคเหนือ ผานเข่ือนโมซูล ผานเขาไป
ในตัวเมือง มีสะพานเหล็กหลายแหง สวนแนวปองกันตามหมูบาน ตําบลและอําเภอนอก
ตัวเมือง ก็มีการเตรียมรบไวเต็มที่ รวมทั้งคูคลองซึ่งเต็มไปดวยน้ํามันดิบ เนื่องจากโมซูล
อยูใกลแหลงน้ํามันใหญที่สุดทางเหนือของอิรัก  อันเปนสวนหนึ่งของการปองกัน ดวย
การจุดไฟเผา เพื่อใหควันดําปดกันทัศนะวิสัย ซึ่งก็ไดทําเชนนั้นทั่วไปหมด แตกําลังของ
ฝายอิรักและกองกําลังผสมก็สามารถบุกเขาไปจนถึงในตัวเมืองได 

 กําลังรบของกลุมรัฐอิสลามมีเพียงไร ยากที่จะประมาณการณ สวนใหญเปนกลุม
ซุนหนี่ ที่แตกทัพมาจากทหารของซัดดาม ฮุสเซน ตอจากนั้น กลุมไดหานักรบตางชาติมา
จากภาคตาง ๆ ของโลก รวมทั้งเอเชียใต ทางภาคกลางของรัสเซีย ยุโรปตะวันตกและ
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แอฟริกา เมื่อใกลศึกโมซูล ก็มีกําลังที่ถูกโจมตีในภาคกลางและตะวันตกของอิรัก (เชน
รามาดี ติคริต และเมืองตาง ๆ ) ซึ่งถอยรนไปสมทบกับกําลังเทาที่มีอยูเพื่อรับศึกใหญที่
โมซูล หลายกลุมที่ถอยขึ้นเหนือทางรถบรรทุก ยานเกราะ ถูกโจมตีทิ้งระเบิดระหวางทาง
โดยเครื่องบินของอิรัก ฝูงบินสหรัฐ และพันธมิตรตอตานไอซิส ไดรับความเสียหายหนัก 

 ความเปนปกแผนมากที่สุดของไอซิสไดแกป ค.ศ. 2014 แตจุดเปล่ียนชะตากรรม
ไดแกชัยชนะของฝายตอตาน ซึ่งสวนใหญไดแกกําลังชาวเคิรด ชนเผาและกําลังเปชเมอร
กา ซึ่งมีความสามารถในการรบเปนที่ยอมรับกัน โดยมีทหารสหรัฐและพันธมิตรนาโตชวย
ในการฝกอบรมและดานอาวุธ ในระยะนั้น ตุรกีมีนโยบายสนับสนุน รวมทั้งใหผาน
เสนทางตอนใตกอนลัดเลาะเขาสูภาคเหนือของซีเรีย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ตุรกี
เปล่ียนทาทีไปอยางมาก ถึงขั้นปลอยขาวและภาพถายใหส่ือของรัฐเผยแพรฐานที่ต้ังของ
กองกําลังของสหรัฐในซีเรีย ทั้งนี้ เปนดวยเหตุผลภายในดวยการรวบอํานาจใหแกตนเอง 
อันเปนส่ิงที่ไมบังควร เพราะตุรกีเปนภาคีใตสุดของสัมพันธมิตรนาโต 

 ในทัศนะของขาพเจา จุดแปรผันที่สําคัญในการสงครามกับกลุมรัฐอิสลาม ไดแก
ชัยชนะของกองกําลังชาวเคิรดในการยึดเมือง Kobani ทางเหนือของซีเรีย ติดกับ
พรมแดนตุรกีกลับคืนมา ทําใหนักรบไอซิสตองถอยหนีออกจากเมืองทั้งหมด ตอจากนั้น 
เมืองใหญนอยทั้งในเขตซีเรียและในอิรัก ก็ถูกยึดกลับไป โดยไอซิสไมสามารถเขาครอง
ไดอีก การพิชิต Kobani นั้น ไดกลับมาซึ่งเมืองที่เต็มไปดวยความปรักหักพัง และสภาพ
เชนนี้ ก็เกิดขึ้นกับทุกเมือง เพราะเมื่อไอเอสไมสามารถรักษาส่ิงปลูกสรางไวได ก็จะ
ระเบิดทิ้ง เชนเดียวกับฝายรุก เมื่อจะเขาใหถึงเปาหมาย ก็จะตองทําลายดวยวิธีการตาง 
ๆ เมื่อสงครามยุติลง การฟนสภาพเมืองเพื่อใหพลเมืองกลับเขาไปอยูไดยอมตองใชเงิน
อีกเปนจํานวนมหาศาล ในระยะกอนหนานั้น คนนับแสนก็ตองทนอยูในเตนทและคายผู
อพยพซึ่งมีอยูทั่วทะเลทราย ทั้งในซีเรียและอิรัก โดยไดรับการสงเคราะหจากองคการ
ระหวางประเทศและองคกรกุศลของเอกชนไปอีกนานเทาใด ยากท่ีจะประเมินในช้ันนี้ 
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 การวางกําลังอิรัก เคิรด เปชเมอรกา ยาซิดีส จํานวนเกือบ 100,000 คนเพ่ือ
จุดหมายบ้ันปลายในการ “ปลดปลอย” นครโมซูล นั้น ขาพเจาไดรายงานไวอยางละเอียด 
ในรายงานประจําเดือนกันยายน และตุลาคม 2559 ซึ่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 นายไฮ
เดอร อัล-อบาดี ไดประกาศล่ันกลองรบ เริ่มการบุกเขายึดนครโมซูล เริ่มทางภาค
ตะวันออก ตองเผชิญกับการตอตานอยางหนัก ในเปลายเดือนธันวาคม ก็สามารถเขายึด
ทางฝงตะวันออกไดหมด เมื่อประมาณกลางดือนมกราคม ศกนี้ ปฏิบัติการบุกเขาโจมตี
ทางภาคตะวันตกไดเริ่มขึ้น การปะทะกับไอซิสเปนไปอยางดุเดือดและลําบากยากยิ่ง 
เพราะไอซิสใชพลเมืองเปน “โลมนุษย” การยิงโตตอบกันตามบานชองใชเวลานานกวาที่
วางแผนยุทธการ แตในที่สุด นายกรัฐมนตรีอิรัก ก็สมารถประกาศชัยชนะเหนือโมซูลได
ดังที่รายงานไวในวรรคเริ่มตนของฉบับนี้ 

 เมื่อปฏิบัติการปลดปลอยนครโมซูลเริ่มไปไดไมนาน กองกําลัง Syrian Democratic 
Forces ซึ่งประกอบดวยนักรบที่ตอตานฝายของบาชารด อัล อาสสาด รวมกับทหารเคิรด
ทั้งชายและหญิง กองกําลังชนเผา โดยมีหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐและหนวย
ทํานองเดียวกันจากประเทศพันธมิตร เปนผูใหคําแนะนําและชวยเหลือ ไดบุกเขายึดพื้นที่
จากกลุมกอการราย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมรัฐอิสลาม โดยการรุกคืบหาจากทิศตาง ๆ 
เพื่อเขายึดนคร Raqqa ในซีเรีย สมรภูมิดานนี้ สลับซับซอนอยางยิ่ง เพราะมีกองกําลัง
ของรัสเซีย กองกําลังพิทักษการปฏิวัติจากอิหราน และกลุมเฮซบอลลาห ชวย Regime 
forces ของอัล-อาสสาด มาสามปที่แลว สวนตุรกี ก็พยายามขัดขวางมิใหกองกําลังเคิร
ดรุกคืบหนาไปได โดยอางวา ชาวเคิรดจะยึดพื้นที่และจัดต้ัง Kurdistan ขึ้น 

 เมื่อฝายตอตานไอเอสรุกคืบหนาไปได จะดวยเหตุใดก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมป ก็ไดส่ังมิใหชวยกองกําลังที่ตอตานฝาย อัล อาสสาด อีกตอไป ทําไมทรัมปจึงไดส่ัง
เชนนั้น ยังเปนปมอันยากจะเขาใจ เพราะเทากับเปนการชวยเหลือฝายที่ละเมิดกฏหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศและมุง Genocide มาตลอด อันเปนประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐ
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ชุดกอนไดประณามทั้งซีเรียและรัสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงวา ใชวิธีการปาเถื่อน
อยางยิ่ง 

 ถึงส้ินเดือนกรกฎาคม ศกนี้ การเขายึดนครรัคกา จะลงเอยอยางไร ไมอาจประเมิน
ไดในช้ันนี้ แตถึงกระนั้น อิทธิพลของไอเอสเหนือยุทธภูมิสําคัญทั้งในอิรักและซีเรียก็หมด
ส้ินไปแลว  ทั้งสองแหงมิใชศูนยฝกหัดนักรบท่ีจะสงไปกอการรายในที่อ่ืนอีก ศูนยแหง
ใหมคงจะไดแกไซนายทางภาคตะวันออกของอียิปตและบางสวนของลิเบีย แตตามคํา
กลาวของรองประธานาธิบดีอิรักเมื่อสองสัปดาหมาแลว ไอซิสกําลังเจรจากับอัล ไค ดา
เพื่อผนึกกําลังกัน ผลคืบหนายังไมปรากฎจากแหลงอ่ืน แตภัยจากการกอการรายยังมีอยู 
ดังเชนเหตุการณในภาคใตของฟลิปปนสและทางภาคตะวันออกของอียิปต สวน
ปฏิบัติการท่ีใชวิธีวางแผนเปนกลุมกอน มีขึ้นในนครซิดนีย ออสเตรเลีย อันถูกเจาหนาที่
ตอตานการกอการรายของออสเตรเลียจับกุมไดหมดทั้ง คน  กอนที่จะวางระเบิด
เครื่องบินของออสเตรเลีย เหตุเกิดขึ้นในวันอาทิตยที่ 30 กรกฎาคม วันนี้ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถือวา เปนการกอการรายที่ใหญที่สุดในปนี้ สวนเหตุยิงกันใน
ไนตคลับที่เมือง Constance บนพรมแดนสวิส-เยอรมนี นั้น คนรายซึ่งเจาหนาที่เรียกวา 
Islamist โดยมิไดระบุสังกัด อายุ 34 ป ถูกตํารวจยิงเสียชีวิต แตตํารวจหนึ่งคนก็ไดรับ
บาดเจ็บสาหัส อยางไรก็ดี ทางการเยอรมันไมถือวาเปนเหตุการณเก่ียวของกับการกอการ
ราย สวนในที่อ่ืน เชนโซมาเลีย กลุมกอการราย อัล ชาบาบ ก็ไดโจมตีโรงแรมแหงหนึ่งใน
กรุงโมกาดิชู มีผูเสียชีวิต 8 คน อัล ชาบาบมีความเช่ือมโยงกับอัล ไค ดา 

 

ATTENTION อธิบดีกรมสารนิเทศ 

 ตามท่ีไดเคยบรรยายใหทราบเก่ียวกับการประชาสัมพันธหรือโฆษณาเพ่ือเผยแพร
ความนามาเยือนหรือมาทําธุรกิจในประเทศไทย โดยต้ังขอสังเกตวา ควรเอาใจใสภาพที่
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จะปรากฏใหเหมาะสม ดังตัวอยางเชน คําบรรยายวา “World class infrastructure” ในขณะ
ที่ใชภาพรถ BTS ซึ่งในทัศนะของขาพเจา ไมคูควรกับคําบรรยายวาถึงขั้นระดับโลก นั้น 

 การเผยแพรรายการ Made in Thailand ซึ่งอาศัย Saima Mohsin ผูส่ือขาว CNN ซึ่ง
อยูในประเทศไทยสวนใหญ เปนพิธีกร นั้น ไดประเมินโดยละเอียดมากอนแลว ซึ่งตอมา 
CNN ไดทํารายการของสถานีตามปกติวา Bangkok in 24 hours นั้น  ทําไดดี   โดยใชภาพ
จากวัดและทิวทัศนเมืองเกาจากอยุธยาดวย ทั้งรายการคอนขางสงบ ไมมีเสียงจากทอง
ถนนที่การจราจรติดขัด ภาพเริ่มตนไดแกวัดโพธิ โดยพระสงฆซึ่งเคยเปนผูนําชมใหแก
ประธานาธิบดีโอบามาและฮิลลารี คลินตัน รายการนี้ไดนําออกเผยแพรวันละหลายครั้ง
และหลายวันตลอดเดือน แตคงจะไมยอนกลับมากรุงเทพฯ อีกในรอบปนี้ 

 ถาจะจํากัดเฉพาะ CNN International ประเทศที่เผยแพรมากที่สุดไดแกประเทศ
อาเซียน อันไดแกอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และบางครั้งก็เปนฟลิปปนส ขอสังเกต
เก่ียวกับฟลิปปนสไดแกการนําคําพูดปกติของคนตางจังหวัดมาใชประโยชน อันถาจะวา
ไปก็ใชทํานองเดียวกันในเกือบทุกประเทศในอาเซียน คําพูดที่วานี้ประกอบภาพเด็กหนุม
ชาวตางประเทศ ซึ่งไปแถบที่หญิงสูงอายุกําลังปอกผลไมอยูใตตนมะพราว ซึ่งไดยื่นเศษ
ขนมให และวา “ลองดูซี Anak” เขารับไปและหันไปถามเด็กหนุมพ้ืนบานวา “Anak นี่
หมายความวาอะไร” คําตอบคือ “My child” คําที่ปรากฏตอจากนั้น คลายกับความเปน
กันเองของทุกคนที่ไปเยือนฟลิปปนส คือจะเกิดความรูสึกเสมือนชาติเดียวกัน สําหรับ
อินโดนีเซีย ใชชวงส้ัน ๆ โดยใชเพลง What a wonderful world ขับรองโดยหลุย อารมสต
รอง เพื่อประกอบคําวา “Wonderful Indonesia” อีกเวอรช่ันหนึ่งเปนภาพรํากับชายสูงอายุ
ปรุหนังเปนภาพ C.N.N. อันที่จริง หากดูผาน ๆ ภาพของอาเซียนคลายคลึงกันเกือบ
ทั้งหมด รวมทั้งรายการเผยแพรของกัมพูชา ซึ่งนําเสนอไมบอยนัก 

 ที่ออกบอยกวาประเทศอื่นไดแกประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในรอบเดือนที่
ผานมา อันเปนการนําเสนอที่ขาพเจาเห็นวามีคุณภาพดี คือรายการเผยแพรของ TCEB 
อันไมปรากฏภาพมากนัก โดยใชภาพจริงสลับการตูน และเลือกสีจัดที่ดึงความสนใจไดดี 
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เชนสีจากรมเชียงใหม รายการชุดนี้อยูในกลุม Thailand Connect ส่ือความหมายวา 
Journey ไกลมาสูเมืองไทยน้ัน สะดวกและคลองตัว ถือวาเปน Your vibrant journey to 
business success สถานีไดนําออกรายการทุกครึ่งช่ัวโมง ตลอดวัน นับวาถี่ที่สุดเทาที่ได
เห็นมา โดยรวมประสบการณของบริษัทตาง ๆ ที่มาจัดประชุมทางธุรกิจในประเทศไทย
ดวย 

 ขอเสนอแนะ 

 โดยท่ีจะมีการถวายพระเพลิงครั้งยิ่งใหญในอีกไมก่ีเดือนนี้ การเตรียมการตาง ๆ 
รวมทั้งการตกแตงพระเมรุมาศ เปนการนําศิลปะแตโบราณกาลมาประดับ ซึ่งฝายตาง ๆ 
ไดแยกไปเตรียมการ รวมทั้งชางสิบหมูดวย อันคงจะมีการบันทึกภาพไวทุกดานแลว 
กระทรวงควรจางใหสถานีโทรทัศนระหวางประเทศ เชน CNN มาประมวลภาพและคํา
บรรยายจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําเสนอเปนระยะ ๆ กอนพระราชพิธี โดยแยกจากส่ืออ่ืน ๆ 
ที่คงจะมาทําขาวอยูแลว ที่มิไดเสนอช่ือ บีบีซี เพราะเปนชองที่ดูจะมีปญหากับทางการ
ไทยอยางชวยไมได นบัแตวันเสด็จสวรรคต มีนาย Will Ripley ผูส่ือขาว CNN ประจํา
โตเกียว ซึ่งไดรับคําชมเชยจากบรรดาส่ือหลายสํานักในประเทศไทย อาจเปนผูหนึ่งที่ควร
เชิญมาชวยในการจัดทํา นอกเหนือจากไซมา มอหซิน ซึ่งพํานักอยูในประเทศไทยและ
แนะนําตัวโดยใชโบสถวัดเบญจมบพิตรเปนฉากหลัง 

     นายมนัสพาสน ชูโต 

                         ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ  
    และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลและวิเคราะหขาว 

ประจําเดือนสิงหาคม 2560 

 

ช่ือ/ตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

 รายงานฉบับนี้ไดรับการแกไขเปล่ียนแปลงเพื่อความถูกตองเทาที่จะสามารถทําได 
ฉะนั้น ทานที่ไดรับรายงานต้ังแตแรกจึงควรยึดถือส่ิงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เปนหลัก 
ขณะที่พิมพรายงานฉบับนี้ เปนเวลา 09.50 น. ตามเวลาภาคแปซิฟก วันจันทรที่ 21 
สิงหาคม 2017 เพราะพระอาทิตยกําลังเคล่ือนจากฝงตะวันตกที่มลรัฐออเรกอนของทวีป
อเมริกาเขาสูการปดบังของดวงจันทรที่เคล่ือนที่เชนกัน ดวยภาวะสุริยุปราคากําลังเคล่ือน
ตัวขามทวีปอเมริกาเหนือ เปนครั้งแรกในระยะ 100 ป ที่ดวงอาทิตยจะถูกปดบังทั้งดวง 
เมื่อถูกบังทั้งดวง จะเห็นเพียงวงกลมในช่ือวา Corona ซึ่งเปนบรรยากาศของดวงอาทิตยที่
มีอยูตลอดเวลาแตถูกเบียดบังโดยแสงสวางของพระอาทิตย เมื่อเวลา 10.17 ดวงจันทร
ผานพระอาทิตยเต็มดวงที่เมืองลินคอลน มลรัฐออเรกอน ชาวอเมริกันจะตองสวมใสแวน
ดําเมื่อจะมองที่ดวงอาทิตย เพื่อมิใหตาเสียหายอยางถาวร สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้จะ
เห็นไดใน 14 มลรัฐของทวีปอเมริกาเหนอืเทานั้น จากมลรัฐออเรกอน สุริยุปราคาเต็ม
ดวง จะเห็นไดในมลรัฐไอดาโฮ ไปยังไวออมมิง่ จุดตอไปไดแกมลรัฐมิสซูรี่และไปยังเมือง
ชารลสตัน มลรัฐเซาท แคโรไลนา รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 2 ช่ัวโมงพอดี  
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ตอนทายมีรายงานดวนมาก คําขูเกาหลีเหนือจากโดนัลด ทรัมป 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคม 2560 ฉบับที่ 1 

 

 เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยคนท่ัวไปมิไดคาดหมายต้ังแตวันจันทร ที่ 31 กรกฎาคม 2017 อัน
เปนวันแรกของการปฏิญาณตนเขารับตําแหนงของพลเอกนอกราชการ จอหน เคลล่ี ซึ่ง
รับหนาที่ Chief of Staff แทนนายไรแอนส พรีบุส นับเปนเจาหนาที่ทําเนียบขาวคนที่ 8 ที่
พนจากตําแหนงนับแตวาระที่นายโดนัลด ทรัมป เขารับตําแหนงประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2017  ซึ่งในรายงานประจําเดือนกรกฎาคม อันแจกจายไปยังทุกทานแลว
ต้ังแตเชาวันจันทร ขาพเจาไดกลาวถึงความวุนวายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน West wing อันเปน
ที่ทํางานของคณะเจาหนาที่ในทําเนียบขาว แตละคนอางวาเขาเปนคนที่เขาถึง “หู” ของ
ประธานาธิบดี การแกงแยงชิงดีกัน เปนกรณีที่หลีกเล่ียงมิได ในรายงานดังกลาว ขาพเจา
ใชคําซึ่งสํานักขาวทั้งในสหรัฐและระหวางประเทศนํามาอธิบายสภาวะในทําเนียบขาววา 
“Chaos” หรือ “chaotic” หรือ “Dysfunctional” แตผูนําฝายบริหารที่ดูจะชอบความขัดแยง
กันในระหวางผูอยูใตบังคับบัญชา แทนที่จะสงเสริมทีมงานที่รวมไมรวมมือกันเปน
เอกภาพ ดวยเปาหมายรวมกันทีจ่ะผลักดันระเบียบวาระแหงชาติใหรุดหนาไปได ก็คือ
นายโดนัลด ทรัมป 

 จะอยางไรก็ตาม วิธีการบริหารรัฐกิจของนายโดนัลด ทรัมปมีแตจะทําใหผลงาน
สําคัญของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จ ดังที่กลาวถึงมาในรายงานฯ ฉบับกอน แมนาย
ทรัมปจะมิไดแสดงความไมพอใจตอหนาสาธารณชนบอยนัก ในทางตรงกันขาม นาย
ทรัมปกลับแถลงวา ผลงานในระยะ 100 วันแรกของการเปนประธานาธิบดีของเขากาว
รุดหนาไปมากที่สุดในประวัติศาสตรของผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดี  ยิ่งกวานั้นส่ิง
ที่ทรัมปมักทําไดแกการกลาวเท็จวาเปนผลงานของตนเชนผลดีทางเศรษฐกิจอันเปน
มรดกตกทอดจากประธานาธิบดีโอบามา หรือไมก็ปนเรื่องราย ๆ โดยกลาวโทษโอบามา
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และเมื่อฝายที่เก่ียวของยืนยันวาเปนเรื่องไมจริง ทรัมปไมเคยขออภัยแมแตครั้งเดียว แต
ทุกฝาย—โดยเฉพาะในวงการส่ือมวลชนกระแสหลัก ตางทราบดีวา อะไรกําลังเกิดขึ้น 
และสื่อเหลานี้ไดทําหนาที่ที่ถูกตองดวยการนําความจริงมาตีแผแทบทุกวัน แตนาย
โดนัลด ทรัมปก็ใชเวลาไปมากในการกลาวหาวาส่ือเหลานี้นําเสนอแตขาวเท็จหรือ Fake 
news  

 แมในเรื่องคอนขางพื้นฐานเชนการบริหารความยุติธรรม ซึ่งไดกลาวถึงในรายงาน
ฉบับกอน แตคําวิจารณและความเห็นแยงของการท่ีนายทรัมปปราศรัยครั้งใหญตอคณะ
เจาหนาที่ผูรักษากฏหมายที่ Long Island มลรัฐนิวยอรก ที่สงเสริมใหเจาหนาที่ “ซอม” 
หรือเลนงาน ผูตองหา โดยไมตองรอใหมีการสอบสวนวาไดกระทําความผิดตามกฎหมาย 
จนถูกคณะเจาหนาที่จาก Suffolk County ออกแถลงการณแสดงความไมเห็นดวยกับ
ประธานาธิบดีในทันที เพราะผิดหลักการมูลฐานของกระบวนการยุติธรรม โฆษกตํารวจที่ 
Gainsville ในมลรัฐฟลอริดาแถลงทํานองเดียวกัน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม วันนี้ หลายฝาย
ไดยอนถึงคดีในอดีตที่ทรัมปเรียกรองใหลงโทษสถานหนัก (ประหารชีวิต) กับผูถูก
กลาวหาซึ่งเปนแอฟริกัน-อเมริกัน 5 คนที่เรียกกรณีกันวาเปน “Central Park Five” ศาลได
พิพากษาใหยกฟอง เพราะหลักฐานทาง DNA บงชัดวา ทั้งหามิใชผูกระทําผิด แตนาย
ทรัมปก็ไมรบัฟง โดยลงทุนมากมายที่จะใหเอาคนบริสุทธ์ิทั้ง 5 มาลงโทษใหได แมถึงเวลา
ที่ตนเองสมัครรับเลือกต้ังในขั้นไพรมารีแลว รายงานของขาพเจาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2559 นํารายละเอียดถึงเจตนารายของนายทรัมปมาประมวลไว อันมิใชเปนขอกลาวหา 
แตเปนความจริงที่ทราบกันมานาน 

 ตามท่ีบัดนี้ทราบทั่วกัน นายทรัมปต้ังใหพลเอกนอกราชการ จอหน เตลลี โดยยาย
จากกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ มาเปน Chief of Staff ของประธานาธิบดี คงจะ
ดวยความต้ังใจใหคณะเจาหนาที่ทําเนียบขาวมีความเปนวินัยมากขึ้น เพราะเปนทหาร
หนวยนาวิกโยธินมากวา 40 ป  ส่ิงแรกที่เช่ือกันวาเคลล่ีส่ังการไดแกการปลดนาย Anthony 
Scaramucci ออกจากตําแหนงผูอํานวยการฝายส่ือสารมวลชน “ดวยเหตุของความไม



4 
 

เหมาะสม” เพราะสรางความวุนวายไปทั่ว วาจาก็หยาบคายเหลือเช่ือ อันที่จริง นาย 
Scaramucci มีโอกาสทํางานเพียงไมถึง 11 วันโดยยังมิไดปฏิญาณตนเขารับตําแหนงและ
มีคนเห็นใจนอย ผูส่ือขาวหลายคนเช่ือวา ประธานาธิบดีคงจะเอออวยตามดวย เนื่องจาก
คามปกตินายทรัมปไมชอบใหใครมาแขงบารมีกับตน (นาย Scaramucci สําคัญตนผิดวา
ตนเขาถึงประธานาธิบดีไดดี และมักทําตนแบบ Grandstanding ดวยเหตุนี้จึงมปีญหามา
ตลอดกับคนที่ไมยอมจงรักภักดีกับเขา (ทรัมป) อยางชัดแจง) 

 รายงานขาวในวันจันทร ที่ 1 สิงหาคม วันนี้ ไดแกการท่ีพลเอกเคลล่ีไมพอใจอยาง
ยิ่งที่นายทรัมปไดปลดนายเจมส โคมีย ผูอํานวยการสํานักงานสืบสวนและสอบสวนกลาง 
(Federal Bureau of Investigation—FBI) โดยท้ังคูไดโทรศัพทกันอยูนานถึงปญหาที่เกิดขึ้น 
แตไมอาจทําอยางใดได ดวยเหตุนี้ จึงควรติดตามอยางใกลชิดตอไป เพราะมีอีกหลาย
เรื่องที่โดนัลด ทรัมปไดทําไวและกําลังมีการสืบสวนอยูโดย Special Counsel Robert 
Mueller เนื่องจากถามีมูลวา นายทรัมปกระทําผิดดังที่ถูกกลาวหาจริง พลเอกจอหน เคลลี่
คงไมชวยปกปองนายทรัมป 

 เรื่องหน่ึงที่ปรากฏในวันนี้ ตามรายงานซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพวอชิงตัน โพสต
คือการท่ีนายทรัมปมีสวนสําคัญในการเขียนความเห็นแยงในกรณีที่ลูกชายนายทรัมปพบ
กับ Natalia Veselnitskaya ทนายหญิงรัสเซียเก่ียวกับเรื่อง Magnitsky Act  ทั้ง ๆ ที่นาย
ทรัมปอางมากอนหนานี้วา เขาไมรูเรื่องและมิไดทราบเลยวามีการพบปะระหวางสองฝาย 

 เพื่อใหทราบวาอะไรคือ Magnitsky Act ขอรายงานสวนใหญตามคําใหการ Under 
Oath ของนายบิลล โบรเดอร (William Browder)  ตอหนากรรมาธิการยุติธรรมของ
วุฒิสภาสหรัฐ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ศกนี้ และตามรายงานเชิงสืบคนของ Julia Ioffe 
ในนิตยสาร The Atlantic 

ตามขาวที่แพรหลายในช้ันแรก การพบปะระหวางลูกชาย-Donald Trump Jr. 
ลูกเขย-Jared Kushner และอดีตหัวหนาผูจัดการหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป-Paul 
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Manafort กับชาวรัสเซียที่จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 ที่ Trump Tower 
โดย Natalia Veselnitskaya ทนายความหญิง ซึ่งอางวามีขอมูลอันจะทําใหฮิลลารี คลินตัน
เสียหายได โดยเขาใจกันในวงการภายนอกวา Natalia พยายามล็อบบ้ีในสภาสหรัฐเพ่ือให
ยกเลิกกฎหมาย Magnitsky เพราะเปนเรื่องเก่ียวกับการนําเด็กรัสเซียมาเล้ียงเปนลูก 
(Adoption) ในอเมริกา 

ตามขอเท็จจริง กฎหมายฉบับนี้ ไมเก่ียวกับการ Adoption เทาใดนัก แตเปน
กฎหมายเก่ียวกับการเงิน เพราะมีผลโดยตรงในการอายัดเสนทางเขาถึงเงินจํานวน
มหาศาลที่ขาราชการช้ันสูงของรัสเซียและสมาชิกในรัฐบาลรัสเซียฝากไวตามธนาคารและ
หรืออสังหาริมทรัพยตาง ๆ ในประเทศตะวันตกและสหรัฐ ดังปรากฏจากการเปดเผย 
Panama Papers เหตุผลที่ฝายรัสเซีย และตอมาชาวอเมริกัน พูดถึง Magnitsky Act of 
2012 ซึ่งหามคนอเมริกันนําเด็กชาวรัสเซียมาอุปการะ อันเปนปฏิกิริยาตอบโตซึ่งทําให
เขาใจเรื่องราวที่แทจรงิ ไขวเขวไปได เพราะคนรัสเซียก็ไดประทวงกฏหมายฉบับนี้อยาง
หนักเชนกัน แตมิใชดวยเหตุผลวาทําใหพวกตนตองเสียหายจากเงินทองท่ีไดมาโดยมิ
ชอบ 

Magnitsky Act ใชช่ือตามนาย Sergei Magnitsky ทนายความและผูตรวจบัญชีของ
นาย William Browder ชาวอเมริกัน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนนักลงทุนรายใหญที่สุดคนหนึ่งใน
รัสเซีย ช่ือ Hermitage Capital กอนหนาที่ทางการรัสเซียจะขับเขาออกนอกประเทศ โดย
ไดขโมยและยักยอกสินทรัพยการลงทุนของเขาจนหมดสิ้น โดย Magnitsky ไดคนพบ
กลวิธีสลับซับซอนของกระทรวงมหาดไทยและศาลซึ่งใชเอกสารปลอมจนเขาครองเปน
เจาของกองทุนดังกลาว ทนายของ Browder จึงยื่นฟองรฐับาลรัสเซียฐานฉอโกง แมเงิน
หลายสวนจะถูกใชไปในการซื้ออพารตเมนทหรูหราทั้งในกรุงมอสโกและตางประเทศ 

แตนายมานิตสก้ีก็ถูกจับกุมที่บานพักตอหนาเด็ก ๆ ลูกหลานเขาและนําเขาขังใน
คุกอันสกปรกอยางยิ่ง อยูเชนนั้นไป 1 ปจนเขาปวยเปนโรคตับออนอักเสบและน่ิว เมื่อถึง
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 แม็กนิสก้ีซึ่งตอนนั้นอายุ 37 ป ก็เสียชีวิต ศพถูกลามโซติด
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เตียงที่หองขัง นอนจมปสสาวะของเขาเองที่ไมใครดูแลเลย อันที่จริง ตอนใกลตายน้ัน 
เขารองล่ันดวยความเจ็บปวด แตแทนที่ผูคุมจะตามแพทยมาดู กลับเรียกจิตแพทย 

ในชวงป 2011-2012 นักขาวทราบกันดีวา หากตองการจะถูกฆา ก็เปดเผยการฉอ
ราษฎรบังหลวงและการคอรรับช่ัน ซึ่งแพรหลายมากตลอดทศวรรษแรกของการปกครอง
ของปูติน โดยใชวิธีการเชนเดียวกับในคดีขางตน เจาหนาที่รัฐบาล ขาราชการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง FSB ซึ่งปูตินแปรสภาพองคกรจากเคจีบีเดิมและเขาเองไตเตาขึ้นมาจนระดับ
สูงสุด ร่ํารวยกันทั่วหนา จนนักหนังสือพิมพช้ันนําในช่ือวา Andrei Solatov ต้ังช่ือวา The 
new nobility นาย Alexey Navalny ผูนําฝายคานที่ขณะนี้ก็ถูกกักบริเวณหลายตอหลายครั้ง 
ไดเปดโปงการโกงประเทศและแยงชิงผลประโยชนจากอุตสาหกรรมขนาดยอมและขนาด
เล็กของคณะผูปกครอง และเปนผูนําการประทวงในกรุงมอสโกหลายตอหลายครั้ง 

ในอเมริกา ขอใหญใจความของเร่ืองนี้ไดแกการจัดการสินทรัพยของ
ประธานาธิบดีปูตินโดยตรง เพราะเช่ือกันวา ตามหลักฐานซึ่งปรากฏใน Panama Papers 
ปูตินมีทรัพยสินอยูประมาณ 200 พันลานเหรียญ กระจายอยูตามบัญชีของ Oligarch ของ
เขาทั่วโลก ซี่งรับไปจากบัญชีของผูไดรับการอุปถัมภทั่วไปหมด เมื่อเรื่องเปดเผยขึ้นมา
จาก Panama papers ซึ่งปูตินเช่ือวาเปนการกระทําของ CIA โดยรัฐบาลสหรัฐรวมรับรู ก็
ปรากฏรายงานวา Magnitsky ซึ่งเปนทนายของบิลล โบรเดอรและเปนผูผลักดันกฏหมาย
หามการอุปการะเด็กซึ่งมีเช้ือสายรัสเซียเพื่อเปนเสนทางฟอกเงินดังกลาว ถูกทางการ
รัสเซียจับและตายในคุก Magnitsky Act ซึ่งเปนกฎหมายแลวจึงไดรบัการตอตานอยาง
มากจากปูติน และไดใชทนายหญิงช่ือ Natalia Veselnitskaya มาหาทางคว่ํากฎหมาย
ดังกลาวใหได จะดวยการติดตอกันในทางใดไมอาจทราบไดในช้ันนี้ นาตาเลียไดนัดไปพบ
กับลูกชายและลูกเขยของโดนัลด ทรัมปที่ Trump Tower ในนครนิวยอรกเมื่อปที่แลว 
ดวยคําชักชวนวาเธอมีขอมูลอันจะทําใหฮิลลารี คลินตันเสียหายได การพบปะจึงมีขึ้น 
โดยมีผูเขารวมมากกวา 6 คน แตก็มิไดขอมูลใด ๆ เก่ียวกับฮิลลารี การพบปะดังกลาว
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เปนกรณีหนึ่งซึ่งกําลังไดรับการสอบปากคําโดยกรรมาธิการชุดตาง ๆ ของรัฐสภาสหรัฐ
และอยูในขายการสืบสวนของนายโรเบิรต มัลเลอรขณะน้ี 

การคอรรับช่ันของบรรดาผูนําในรัฐบาลและคนใกลชิดของปูติน นั้น ครอบคลุมคน
จํานวนมาก บุคคลช้ันนําเหลานี้มีบานพักอยูตามเมืองสําคัญทั่วโลก ลูกหลานไดรับ
การศึกษาตามโรงเรียนและสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกตะวันตก 

เมื่อป ค.ศ. 2014 ซึ่งพันธมิตรตะวันตกประกาศคว่ําบาตรรัสเซีย อันเนื่องมาจาก
การยึดครองไครเมียและการพยายามรุกรานภาคตะวันออกของยูเครน  ผลกระทบตอ
บรรดาบุคคลขั้นนําเหลานี้จึงปรากฏชัด ปูตินไดออกคําส่ังใหพวกนี้นําเงินกลับไปฝากใน
ประเทศ รวมทั้งยายครอบครัวกลับไปดวย นอยคนปฏิบัติตามคําส่ัง มีแตนายเซอรเก 
ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เทานั้น เพราะลูกสาวเขาอยูในนคร
นิวยอรก ผูนํารัสเซียบางคนบนวา ชีวิตในกรุงปารีสยากลําบากยิ่ง ลูกของพวกนี้ไปรับ
การศึกษาในสหราชอาณาจักร 

ผลกระทบทางการเงินของ Magnitsky Act จึงรุนแรงและกระทบถึงปูตินโดยตรง 
เพราะทรัพยสินของเขาซึ่งอยูในบัญชีของคนใกลชิดและ Oligarch ถูกอายัดไปมากมาย
โดยปริยาย Julia Ioffe ลงทายรายงานวา ความครึกโครมของขาวการที่รัสเซียแทรกแซง
การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐในปที่แลว ทําใหดูงายเหลือเกินที่จะลืมไปวา รัสเซียฉอ
ราษฎรบังหลวงเพียงใด และปญหาการคอรรับช่ันและกระแสเงินโกงจนบัดนี้ยังเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญอันกําหนดแนวทางปฏิบัติทางการของรัสเซียจนบัดนี้ 

ตามคํากลาวของบิลล โบรเดอร ในรายการ Global Public Square--GPS ของ 
Fareed Zakaria การแกปญหา Magnitsky Act เปนเปาหมายสําคัญยิ่งทางนโยบาย
ตางประเทศของวลาดิเมียร ปูติน ซึ่งเขาจะเปดโปงใหทราบทั่วกัน เพราะ Magnitsky 
ทนายของเขาถูกทางการรัสเซียฆาอยางทารุณยิ่ง  ตามรายงานของประชาคมขาวกรอง 
17 สํานักของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคม ศกกอน สหรัฐทราบรายละเอียดของเรื่องนี้มาตลอด 
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หากจะมีคนอเมริกันช้ันนําที่ไมยอมเช่ือขอมูลของประชาคมขาวกรอง ก็มีเพียงนาย
โดนัลด ทรัมป เทานั้น 

 

 ในรายงานประจําเดือนกรกฎาคม ขาพเจาวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ ที่สหรัฐจะใช
เพื่อกดดันเกาหลีเหนือใหยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธนําสง ซึ่งในเดือน
กรกฎาคม เกาหลีเหนือไดปรับปรุงสมรรถนะของขีปนาวุธจนถึงระดับ Intercontinental 
Ballistic Missile-ICBM อันสามารถเปนภัยคุกคามแผนดินสหรัฐได และทดลองแลวถึงสอง
ครั้ง สหรัฐดูจะเคล่ือนไหวหลายทาง รวมทั้งการแสดงพลานุภาพในทางตาง ๆ อันแสดง
ถึงความไมแนนอนของนโยบาย สวนการใชวิธีการ Naming and shaming ในคณะมนตรี
ความมั่นคงของสหประชาชาติ นั้น แมจะไมมกีารกระทํา แตจีนก็ไมวายถูก named and 
shamed อยูดีจากทวิตเตอรของนายทรัมป ซึ่งผูสังเกตการณที่เปนกลางบางคนเห็นวายิ่ง
เปนการดูหมิ่นหนักขึ้นอีก เพราะจีนเปนมหาอํานาจสําคัญในโลกปจจุบัน 

 แตในที่สุด นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 
และเจาหนาที่ในกระทรวง ก็ไดใชวิธีการทางการทูต แทน Sabre rattling ของนายทรัมป 
ซึ่งอันที่จริงเร็กซ พยายามใชวิธีการเจรจาเปนหลักอยูแลว เพียงแตกระทรวงถูกตัด
งบประมาณเกือบรอยละ 30 และตําแหนงสําคัญจํานวนมากยังมิไดรับการบรรจุเขามา
ปฏิบัติงาน แตถึงกระนั้น คณะผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติและเอกอัครราชทูตนิกก้ี 
เฮล่ี ก็ไดใชวิธีเดียวกับจอหน แครรี่ คือการหารืออยางใกลชิดกับคณะผูแทนถาวรจีนวา 
ควรจะใชมาตรการใดจึงจะครอบคลุมส่ิงที่นาจะไดผล ในขณะเดียวกันนายเร็กซ ทิลเลอร
สัน ก็เดินทางไปยังภูมภิาคอาเซียนเพื่อการประชุม ASEAN Regional Forum ซึ่งมีทั้งจีน 
รัสเซีย และแมกระทั่งเกาหลีเหนือรวมอยูดวย และจะเยือนประเทศไทยและมาเลเซีย
กอนเดินทางกลับ ในช้ันแรกสหรัฐและประเทศตะวันตกตองการใหอาเซียนขับเกาหลี
เหนือออกจาก ARF ซึ่งอาเซียนไมยอมตาม เพราะเปนของทางเดียวในการพบกับเกาหลี
เหนือ แตอาเซียนก็ไดออกแถลงการณถึงการทดลอง ICBM ของเกาหลีเหนืออันเปนภัย
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คุกคามตอประเทศอื่น ๆ และเรียกรองใหเกาหลีเหนือเลิกลมโครงการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียรเสียเพื่อสันติภาพของภูมิภาค 

 ที่สหประชาชาติ  เมื่อวันเสารที่ 5 สิงหาคม คณะมนตรีความมั่นคงสามารถผานขอ
มติดวยเสียงเอกฉันท คือ 15-0 กําหนดมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือซึ่งหนกัที่สุดดวย
การเพงเล็งเปนพิเศษที่รายไดจากการสงออกซึ่งถานหิน เหล็กและสินแรเหล็ก ตะก่ัวและ
อาหารทะเล คาดวารายไดจากการสงออกของเกาหลีเหนือปละประมาณ 3 พันลาน
ดอลลารจะถูกตัดลงไมนอยกวา 1 พันลาน เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ี แถลงแสดงความ
ขอบคุณบรรดาสมาชิกทั้งถาวรและไมถาวรทัง้หลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะผูแทนถาวร
จีนที่ไดรวมหารือกับสหรัฐอยางใกลชิดจนทําใหการจัดทําขอมติเปนผลสําเร็จและไดรับ
ความเห็นชอบโดยเอกฉันท ประสบการณเชนนี้เปนบทเรียนของการดําเนินการทางการ
ทูตและพหุนิยม ตางอยางตรงกันขามกับนโยบาย America first ซึ่งนายเร็กซ ทิลเลอรสัน
เสนอแนะใหทรัมปเปลี่ยนแนวทางเสีย แตยังไมเปนผล 

 กรณีเกาหลีเหนือดูจะเปนที่สนใจของประเทศตาง ๆ ที่ไปรวมการประชุม ARF ที่
กรุงมะนิลา คณะผูแทนเกาหลีเหนือยึดทาทีแข็งกราว โดยไมยินยอมเลิกโครงการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร ไมวาตางชาติจะกดดันสักเพียงใด หวัง อ้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศจีน ไดพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเกาหลีเหนือ แตดูจะไม
สามารถโนมนาวเกาหลีเหนือไดเทาใดนัก แมจีนจะไดแถลงวาจะชวยบรรเทาผลกระทบ
จากการคว่ําบาตรลาสุด หากเกาหลีเหนือจะรับฟงความเห็นของชาติตาง ๆ ในโลกบาง 
อยางไรก็ดี รายงานขาวจากตะวันออกไกล แสดงวา เกาหลีเหนือกําลังพยายามจะพัฒนา
ดานนิวเคลียร โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําหัวรบใหมีขนาดเล็กลง 

 อันที่จริง แมจะมีรายงานการทดลองขีปนาวุธแบบตาง ๆ บอยครั้งมากในระยะกวา
ปที่ผานมา แตนาสังเกตวาเกาหลีเหนือมิไดทดลองระเบิดนิวเคลียรเพิ่มขึ้นเลยนับแตขาว
การทดลองระเบิดที่เกาหลีเหนือออกขาววาเปนระเบิดไฮโดรเยน ความหมายของการ
ระงับการทดลองเปนเพราะการทดลองประสบความสําเร็จ หรือเกิดปญหาอันยังแกไข
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ไมไดงาย ๆ เปนปมปญหาที่จะตองหาความจริงใหได จีนไดเสนอใหมีการประชุมหกฝาย
อีก แตเกาหลีเหนือยังไมตองการการเจรจาอยูดี 

 ในขณะที่ฝายที่เก่ียวของตางหาทางออกอยูนี้ หลายประเทศก็พยายามหาทาง
แกปญหาอันจะไมนําไปสูการใชกําลังทางทหาร แตฝายขาวกรองของสหรัฐเริ่มปลอยขาว
ต้ังแตวันอังคารที่ 8 สิงหาคม ศกนี้ วาเกาหลีเหนือสามารถผลิตหัวรบขนาดเล็กไดแลว 
วัตถุประสงคของการใหขาวเชนนี้เปนเชนไร จะตองติดตามหาขอเท็จจริงตอไป เพราะจู 
ๆ ก็ปรากฏขาวเชนนี้  โดยเปนขาวครั้งแรกในหนังสือพิมพวอชิงตันโพสต ฉบับวันนี้ ซึ่ง 
CNN ยังไมสามารถยืนยันขาวนี้ไดวาจริงหรือไมเพียงใด ตามรายงานขาวออนไลน สํานัก
ขาวกรองที่รายงานขาวนี้เปนขาวลับ ไดแก Defense Intelligence Agency ซึ่งสํานักขาว
กรองอ่ืนกําลังวิเคราะหขอมูลอยู โดยบางแหงเช่ือวา หากคนวิธีไดจริง แตยังไมมีรายงาน
วา ไดทดลองจนสําเร็จผลแลว 

 ตามรายงานจากกรุงมะนิลาซึ่งอางคําแถลงจากส่ือทางการของเกาหลีเหนือ ขอมติ
กําหนดมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือลาสุด เปนการละเมิดอํานาจอธิปไตยเกาหลีเหนือ
อันรายกาจและดวยเหตุนี้ เกาหลีเหนือจะตอบโตสหรัฐอยางหนัก นาย Ri Yong Ho 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเกาหลีเหนือ โทษสหรัฐวาเปนฝายสราง
สถานการณตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี และวาการที่เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียรและ 
ICBM “Is a legitimate option for self-defence in the face of a clear and real nuclear 
threat posed by the US.” นายโฮกลาวตอไปวา ไมมีทางที่เกาหลีเหนือจะนําประเด็นอาวุธ
นิวเคลียรและขีปนาวุธเปนหัวขอในการเจรจา หากสหรัฐจะใชกําลังทหารกับเกาหลีเหนือ 
ก็จะตองไดรับบทเรียนอันหนักหนวง  

รายงานดวนมาก-เกาหลีเหนือ สงเมื่อเวลา 05.23 น. ตามเวลาในประเทศไทย 

 เมื่อเวลา 04.09 น. ตามเวลาในไทย คืนวันที่ 8-9 สิงหาคม ตามความเคลื่อนไหว
ขางตน หลังจากขาวที่วา เกาหลีเหนือสามารถผลิตหัวรบขนาดเล็กได และวาทกรรมซึ่งขู
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ที่จะลงโทษสหรัฐอยางหนัก ตอจากนั้น เกาหลีเหนือขูจะตอบโตดวย Physical Action
ประธานาธิบดีทรัมปไดประกาศจากโตะอาหาร ณ สนามกอลฟที่เขาไปพักรอนวาการที่
เกาหลีเหนือขูจะโจมตีสหรัฐ นั้น “North Korea best not make any more threats to the 
United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. . .he 
has been very threatening beyond a normal state. They will be met with fire, fury and 
frankly power the likes of which this world has never seen before.” วาทกรรมดังกลาวดู
จะเปนคําพูดสด ๆ เพราะไมเห็นแปนวางเอกสารใด ๆ แตเปนทํานองคําขาด ซึ่งไมมีใคร
คาดคิดวาจะออกมาจากปากประธานาธิบดีสหรัฐ 

 กอนหนานั้น มีการแถลงผลโพลซึ่งแสดงวา สมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน 
รูสึกไมสบายใจในสถานการณกับเกาหลีเหนือ นักการเมืองบางคนรูสึกกังวลมากที่
ประธานาธิบดีกลาวถอยคําแรงในลักษณาการที่ “casual” จึงไมแนวาอะไรจะเกิดขึ้น และ
บางส่ิงที่พูด ดูจะเปนถอยคําจาก Classified documents วิธีการของโดนัลด ทรัมปไดแก
การอางวา Unpredictability เปนกลวิธีสําคัญ แตแมจะใชเชนนั้น ก็ไมควรทําหากมิได
หารือกับผูรูในแงตาง ๆ เสียกอน เทาที่ไดติดตามสังเกตมา วาทกรรมของนายทรัมป
แสดงออกไปโดยมิไดหารือเปนการภายในกับที่ปรึกษาเสียกอน 

 ผลโพลเก่ียวกับการยอมรับผลงานของประธานาธิบดีลงตํ่าที่สุดในคืนนี้ รวมทัง้
ความไมเช่ือถือในคําพูดของประธานาธิบดีดวยหรืออีกนัยหนึ่ง Credibility ของทรัมปแทบ
ไมเหลืออีกเทาไหร 

 ตามรายงานลาสุด พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและ
นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซึ่งเพิ่งออกจากกรุงเทพฯ 
และขณะนี้ อยูที่กรุงกัวลัมเปอร ยังยืนยันวา สหรัฐเลือกทางเจรจามากกวา ทางเลือกทาง
ทหาร นั้น แมจะมิไดเลิกไปเลย แตนาจะเปนทางเลือกสุดทาย 
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 วุฒิสมาชิกจอหน แมค็เคน เตือนประธานาธิบดีทรัมปวา การแสดงถอยคํารุนแรง
เชนนั้น ควรคิดใหรอบคอบและมั่นใจวา สามารถทําไดจริงเมื่อจําเปนที่สุด 

 คําประกาศของโดนัลด ทรัมปจะมผีลประการใด จะรายงานตามมาในวันพรุงนี ้

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคม 2560 ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม 

 วาทกรรมของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปที่หองอาหารในสนามกอลฟของเขาเอง
ที่ Bedminster ในมลรัฐนิวเจอรซี เพราะอยูระหวางการพักรอนไดยอนยุคไปถึงระยะที่
ประธานาธิบดีแฮรรี่ เอส. ทรูแมน ซึ่งใชคําพูดรอนแรงทํานองถลมโลกที่ทั้งโลกไมเคย
ประสบพบเห็นมากอน กอนหนาที่จะส่ังใหทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกในประวัติศาสตรลงสู
นครฮิโรชิมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และการแสดงความพรอมที่จะถลมทลายกัน
กับศัตรูในขณะนั้นเมื่อเกิด Cuban missile crisis เมื่อ 16 ตุลาคม-23 ตุลาคม ค.ศ. 1962 
สมัยประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนด้ี และนายนิกิตา ครุชชอฟ แหงสหภาพโซเวียต 

 ในช้ันนี้ ไมอาจยืนยันวา ใครก็ตามเปนผูรางคํากลาวใหประธานาธิบดีทรัมป จะได
คนควาวา ประธานาธิบดีทรูแมนใชตําพูดวาอยางไรกอนที่จะส่ังการใหทิ้งระเบิดปรมาณู 
เพราะคําที่เหมือนกันไดแก (การตอบโตที่รุนแรง) แบบที่ทั้งโลกไมเคยประสบพบเห็นมา
กอน แตผูที่ศึกษาชีวิตความเปนมาของนายทรัมปยอมทราบวา ต้ังแตยังเยาววัย ทรัมปก็
ชอบ “รังแก” เพื่อนที่เขาเช่ือวา ทําอะไรเขาไมได ส่ิงที่นายทรัมป (อายุ 71)และคิม จอง 
อุน (อายุ 33) ทํามาตลอดไดแก Brinkmanship แตจะทําเชนนั้นใหไดผลดีไดยอมตองมี
การปรึกษาหารืออยางถี่ถวนกับทกุฝายที่เก่ียวของ เทาที่ไดติดตามรายงานของโทรทัศน
ตางประเทศจากสนามกอลฟของนายทรัมป ไมปรากฏวามีคณะที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร
และความมั่นคงแหงชาติอยูดวย มีอยูภาพหนึ่งซึ่งนายทรัมปเดินอยูกับพลโท เอช. อาร 
แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ แตไมทราบวา เปนภาพต้ังแตเมื่อใด 
ตามรายงานจาก CNN ซึ่งไดประมวลวาทกรรมของนายทรัมปมาต้ังแตสมัยที่ยังอยู
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ระหวางการเลือกต้ัง ปรากฏวา คําพูดที่วา (ทําอะไรก็ตาม) the likes of which the world 
have not seen before” นั้น นายทรัมปกลาวในคําปราศรัยเขาเปนประจํา อยางนอยก็ไม
ตํ่ากวา 4 โอกาสเมื่อปที่แลว 

 กอนหนาที่นายทรัมปจะกลาววาจาขมขูออกมาเชนนั้นในโตะอาหาร เกาหลีเหนือ
เองก็มิไดยับยั้งคําพูดยั่วยุเทาใด โฆษกอันดับ 3 ของกองทัพเกาหลีเหนือใชคําพูด
เหมือนกับที่ฝายความมั่นคงสหรัฐใชเสมอ คือไดนําเสนอทางเลือกตาง ๆ ขึ้นไปยังคิม 
จอง อุนแลว ซึ่งเปาหมายแรกไดแกการโจมตีเกาะกวม ซึ่งเทาที่ทราบกันเกาหลีเหนือมี
อาวุธพิสัยกลางที่ไปถึงอยูแลว แตจะไปไดก็ตองยิงขามญี่ปุนทั้งประเทศ 

 ผูวาการเกาะกวม แถลงวา ในฐานะที่เปนดินแดนสหรัฐ การโจมตีกวมเทากับการ
โจมตีสหรัฐทั้งประเทศ  

 ญี่ปุนแถลงวา ญี่ปุนพรอมรวมทาทีกับสหรัฐ พวกที่สับสนมากไดแกคนทั่วไปซึ่ง
คอนขางจะเปน Pacifist สวนชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี มีความโนมเอียงที่จะสรางสม
กําลังการปองกันประเทศใหมากข้ึน ซึ่งขาพเจาเคยวิเคราะหมาอยางละเอียดในรายงาน
ชวงนี้เมื่อปที่แลว มีบางคนเปนหวงวา ฝายที่จะปลุกความรูสึก Militarism ซึ่งยังมอียูไม
นอยจะถือโอกาสนี้ในการหนุนเนื่องใหญี่ปุนทรงพลังอีก แมญี่ปุนจะสังวรดีวา 
รัฐธรรมนญูปจจุบันบัญญัติขอหามไวหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 9  สวน
การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร นั้น ไมนาหวง เพราะจีน ซึ่งเปนรัฐนิวเคลียร ทรงพลานุภาพ
พอที่จะปองปรามความพยายามของญี่ปุนในดานนี้อยูแลว ทั้งนี้ มิไดหมายถงึ
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนที่จะพัฒนาดานนี้ ซึ่งถาเปดโอกาสใหก็
สามารถสรางอาวุธรายแรงนี้ได แตประชาชนและประชาคมระหวางประเทศคงจะไม
ยินยอม 

 นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดตัดสินใจส่ังให
เครื่องบินประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแวะลงจอดเติมน้ํามันที่
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สนามบิน Andersen ที่เกาะกวม และไดใหสัมภาษณวา ที่ประธานาธิบดีทรัมปพูดไป
เชนนั้นอาจจะตรงไปตรงมาและแข็งกราวเพราะเปนภาษาที่คิม จอง อุนจะเขาใจ หากใช
ภาษาการทูตเขาก็คงไมเขาใจ (ผูสังเกตการณแยงวา นายทิลเลอรสันคิดไปเชนนั้นได
อยางไร วาเกาหลีเหนือไมเขาใจภาษาการทูต) แนวทางของสหรัฐ นั้น ไดแกการหาทาง
แกปญหาดวยความสงบ เพราะเขื่อวาประเด็นปญหาควรจะไดรับการแกไขดวยวิธีการ
ทางการทูต ดวยการเจรจา นายเร็กซ ทิลเลอรสันกลาวดวยวา สถานการณขณะนี้ไมมี
อะไรนาหวง ทุกคนนอนหลับกันไดสบาย เพราะสหรัฐพรอมจะชวยปกปองอยูแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศพันธมิตรทั้งหลาย (การคิดวาคนในอเมริกา นอนหลับกันได 
ไมตองหวง เปนคําพูดที่มีคนโตแยงอยูมาก บางคนกลาววา เขาไมสามารถนอนหลับได
งาย ๆ เลยนับแต นายทรัมปไดรบัเลือกเปนผูนํา) 

จีนเองคงจะรอนใจพอสมควร เพราะเห็นความจําเปนที่ทุกฝายจะดําเนินการดวย
วุฒิภาวะอันเหมาะสม และหาทางผอนคลายความตึงเครียดดวยการพบปะพูดจากัน อัน
เปนส่ิงที่จีนไดสงเสริมมาตลอด 

 ในสวนของสหรัฐ นั้น ไดทําหลายอยางซึ่งอาจถือไดวาแปลก ในวันนี้ที่ 9 สิงหาคม 
นายทรัมปไดส่ังใหมีการปรับปรุงและทําใหสรรพาวุธนิวเคลียรของสหรัฐทันสมยัขึ้น ที่วา
แปลกก็คือ ในเมื่อใชวาทกรรมที่จะโจมตีเกาหลีเหนืออยางรุนแรงแลว เพิ่งออกคําส่ังให
ปรับปรุงกําลังอาวุธนิวเคลียร หากพลานุภาพไมอยูในสภาพพรอมใชอยางไดผลที่สุดแลว 
ทําไมถึงไปขูวาจะสั่งใหใชอาวุธดังกลาวอยางเอิกเกริก ทําความเกรงภัยไปทั่ว ตามวิธี
ปฏิบัติ การตรวจตราสภาพของอาวุธนิวเคลียรที่มีอยูแลว จะตองกระทําโดยครบ
กระบวนการทุก 5 ป ประธานาธิบดีโอบามากํากับใหมีการตรวจ “ความพรอมใช” เมื่อ
รอบ 5 ปที่แลว สวนสมัยที่นาย Chuck Hegel เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นั้น 
ไดส่ังตรวจโดยยังไมถงึรอบการตรวจ 5 ปดวยซ้ํา ที่สําคัญ นายทรัมปไมทราบหรือวา 
อาวุธนิวเคลียรทั้งของสหรัฐ รัสเซีย บริติช ฝรั่งเศส จีนและประเทศอ่ืน ๆ ที่ครอบครอง
อาวุธทําลายลางสูงนี้ มีความตกลงระหวางประเทศควบคุมอยู  
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 ความที่ผูนําประเทศมหาอํานาจไมเขาใจหรือไมทราบดวยวา อาวุธประเภทนี้มี
ความตกลงระหวางประเทศควบคุมอยู ยอมหมายความวา การเปล่ียนแปลงทั้งดาน
ปริมาณและอํานาจทําลายลางจะทําตามใจชอบมิได ขาวลาที่นาหวงไดแกความพยายาม
ของรัฐบาลนายทรัมปที่กําลังดูชองทางที่จะลมเลิกความตกลงมิใหอิหรานมีอาวุธ
นิวเคลียร อันมิใชความตกลงทวิภาคี แตเปนความตกลง P-5+1 กับอิหราน อันเปนดวย
อคติ มิใชดวยเหตุผลชอบ โดยไมเขาใจถึงคุณคาที่มีความตกลงดังกลาว อันเปนผลของ
การเจรจามานานป และสะทอนถึงวิสัยทัศนในทางบวก อันอาจนําไปสูความเขมแข็งขึ้น
ของฝายหัวปานกลางหรือฝายปฏิรูปในอิหราน ซึ่งมีโลกทัศนตางอยางมากจากกลุมหัว
รุนแรงและพวกพิทักษการปฏิวัติ การเดินแตมทางการทูตตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอม
เหลานี้ดวย ขาพเจาไดเตือนในบริบทตาง ๆ แลววา ยิ่งเปนมหาอํานาจช้ันนํา ยิ่งควรจะ
ผูกมิตร แทนการสรางศัตรู การเจรจาจัดทําความตกลงมิใหอิหรานครอบครองอาวุธ
นิวเคลียรที่ยังมีผลใชบังคับอยูนี้ ใชเวลานานปมาก จนสามารถเปนผลไดดวยการเจรจา
โดยไมตองใชกระสุนยิงแมแตนัดเดียว นับเปนการสรางความปลอดภัยไดในภูมิภาคที่มี
ความออนไหวมาก 

 เมื่อเวลา 24.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย คืนวันที่ 9 สิงหาคม พลเอกเจมส 
แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดแถลงขาวซึ่งดูคลายจะโอนเอียงไปทางบีบ
บังคับตามแนวคิดของประธานาธิบดี โดยเตือนให “DPRK” ยุติการขูสหรัฐเสีย เพราะตอง
เขาใจวาสหรัฐมีอาวุธอํานาจทําลายลางสูงอยูมาก หากใชวิธีการทางทหาร เกาหลีเหนือ
อาจไมมีอะไรเหลือ อันจะเปนจุดจบของระบอบเกาหลีเหนือ จึงตองยอมรับประโยชน
ของการดําเนินการทางการทูตดวยการเจรจา ซึ่งดูไมตางจากแนวคิดเดิมของแม็ตทิสที่ไม
เห็นดวยกับการตัดทอนงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศ โดยยํ้าวา ถาตัดลดงบ
การทูต ก็จะตองของบประมาณเพ่ิมเติมเพื่อซื้อปนและกระสุน แตคําพูดของแม็ตทิสใน
ช้ันนี้อาจจะแรงเกินไป 
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 ที่วาแรงนี้มใิชครั้งแรกตามท่ีนายโดนัลด ทรัมปอางวา เขาเทานั้นและคนในรัฐบาล
เขาเทานั้นที่กลาพูดเชนนั้น เพราะอดีตประธานาธิบดีกอนหนานายทรัมปก็ไดทําให
ปรากฏชัดมาแลว วาประเทศใดก็ตามท่ีโจมตีดินแดนสหรัฐ จะตองรับผลของการตอบโต
อยางหนัก เมื่อกลางทศวรรษที่ 1990 ประธานาธิบดีบิลล คลินตัน ซึ่งไปเยี่ยมทหารเรือใน
ภาคเอเชียตะวันออก ก็กลาวเตือนเกาหลีเหนือซึ่งกําลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียรมาตลอดวา 
หากโจมตีสหรัฐเมื่อใด ก็จะหมดสิ้นซึ่งทุกอยางที่เรียกกันวา ระบอบเกาหลีเหนือ 

 นาย Thomas E. Ricks ซึ่งแตงหนังสือ Churchill and Orwell-In the 21st Century—
The Fight for Freedom ใหความเห็นวา นายทรัมปควรเลียนคําพูดของ FDR ที่วา 
Speaking softly but carrying a big stick  เพราะที่เขาทราบ ทหารสหรัฐไดพัฒนาอาวุธ
ขนาดเล็กรุน B-61 หรอื Low yield nuclear device ที่สามารถใหระเบิดเหนือฐานสราง
อาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือไดดวยการระเบิดเมื่อลงมาในระดับตํ่ามากเหนือ
เปาหมาย โดยไมกระจายกัมมันตภาพรังสีเทาใดนัก บางทีสหรัฐอาจใชอาวุธนี้เพื่อทําลาย
ฐานสรางอาวุธนิวเคลียร อันหมายความวา สหรัฐจะตองใชวิธีการทางทหาร ซึ่งโอกาสใน
ช้ันนี้มีนอยมาก ปญหาขณะนี้ไดแกการแถลงทาที ที่นายเร็กซ ทิลเลอรสัน แถลงไปก็
เหมาะสมแลว เปนการแสดงบท Good cop เพราะตองเนนความสําคัญของการใชวิธีการ
ทางการทูต แตที่เจมส แม็ตทิสพูดดูจะแรงเกินไป สวนที่ทิลเลอรสันกลาววา สถานการณ
ขณะนี้ นอนหลับกันได นาย Ricks เสริมวา ที่คิม จอง อุน กลาวออกมา นั้น เขานอนได ที่
จะทําใหนอนไมหลับไดแกคํากลาวของนายทรัมป และวานาเปนหวง เพราะ “We don’t 
have an effective president” 

 ทางกระทรวงการตางประเทศ Heather Nauert โฆษกหญิงคนใหมซี่งเขาใจวาทรัมป
คัดเลือกสงมา ไดใหสัมภาษณหรือบรรยายตอผูส่ือขาว วา ในกรณีเกาหลีเหนือ รัฐบาล
สหรัฐทุกฝายยึดถือแนวทางเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนทําเนียบขาว กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ ซึ่งในมุมมองของขาพเจามี Nuance ไมเหมือนกัน
ทีเดียว  
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 ตามรายงานของ Ivan Watson จาก CNN ซึ่งเพิ่งเดินทางไปยังเกาะกวม โดยข้ึน
เครื่องบินพาณิชยจากเกาหลีใต เครื่องบินเต็มไปดวยนักทองเที่ยวจากที่ตาง ๆ ในเอเชีย 
สภาวการณโดยท่ัวไปในเกาะสงบเรียบรอยดี โรงแรมมีผูจองเต็มหมด ประชาชนติดตลก
โดยกลาววาWelcome to Ground Zero การปองกันพรอมอยูรวมทั้งจรวด Thaad ดวย ที่
กวมเปนฐานทัพสําคัญของสหรัฐในแปซิฟก ขาพเจาเองคิดวา หากเกาหลีเหนือต้ังใจจะ
โจมตีเกาะกวม ดวยจรวด 4 ลูก นั้น ไมธรรมดา เพราะหากเลือกเปาเชนนั้นจริง ทําไมจึง
ประกาศลวงหนาหลายวัน และทําใหไมนาเช่ือดวยวา เกาหลีเหนือมีและพรอมใช ICBM 
เพราะการโจมตีเกาะกวมนั้น ขีปนาวุธพิสัยกลางที่เกาหลีเหนือทดลองโดยไมมีหัวรบ ก็ไป
ถึงอยูแลว 

 ตามรายงานท่ีเพิ่งเขามา เกาหลีเหนืออาจจะเปล่ียนเปาหมายการโจมตีจากเกาะ
กวม เปนฮาวาย ดูจะเปนการเลียนแบบสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
ตามรายงานสดของ   Sara Sidner จาก CNN กรุงฮอนโนลูลูไดวางแผนปองกันภัยทาง
อากาศมาต้ังแตอยางนอยเดือนพฤศจิกายน ศกที่แลว โดยมีโทรศัพทเฉพาะเครื่องซึ่งมี
เจาหนาที่ประจํา 24/7 เพื่อระวังภัย ฉะนั้น ในแงของการเตรียมพรอมรับภัยของการโจมตี
ทางอากาศ หลายแหงในสหรัฐไดดําเนินการทํานองเดียวกัน 

 ตามความเห็นของ ส.ส. พรรคเดโมแครตในกรรมาธิการตางประเทศของสภา
ผูแทนราษฎร ทางหนึง่ที่จะรับมือคิม จอง อุน ไดแกการใชวิธีที่ประธานาธิบดีเคนเนด้ีใช
ใน Cuban Missile Crisis ดวยการรุกคืบหนาจนฝายตรงขามหลังติดฝา แลวหาทางออกให
เขา ความหมายก็คือการเคล่ือนกําลังไปจนอุนไมมีทางหลบเล่ียง และเจรจาใหความชอบ
ธรรมแกรัฐบาลเขา จะเปนเผด็จการหรืออะไรก็แลวแต แลวตกลงกันดวยวิธีการเจรจา
สองฝาย เพื่อใหเขารอดแตไมสามารถมาขูสหรัฐได ที่นํามาอางมิใชเพราะเห็นดวย 
เนื่องจากมีปจจัยอีกหลายอยางซึ่งขาพเจายังไมทราบ ระยะนี้ไมมีอะไรแน เพราะนอยคน
ทราบความเปนไปของสถานการณระหวางประเทศ ที่นาหวงเพราะไมมีใครกําหนดไดแน
วา เรื่องนี้จะนําไปสูอะไร นาย Bill Maher ดาราตลกที่เขาใจปญหาทางการเมืองดี ให
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ความเห็นวา ที่เหตุการณระหวางสหรัฐกับเกาหลีเหนือนากลัว เพราะทั้งสองประเทศมี
ผูนําที่ “Mentally unstable” ในทัศนะของเขา ปญหาเกาหลีเหนือไมนามาถึงจุดนี้ หากนาย
ทรัมปมีปญญาพอ 

 ความเห็นของผูเช่ียวชาญภาคเอกชนจาก Eurasia Group ในนาม Meredith 
Sumpter คอนขางมั่นใจวาความรุนแรงจะยังไมเกิดขึ้น เพราะตามการวิเคราะหของเธอ 
เกาหลีเหนือยังไมมี ICBM เพราะองคประกอบ 4 ประการของขีปนาวุธชนิดนี้ นั้น เกาหลี
เหนือมีอยูแลวเพียง 1 ประการ โอกาสที่จะมีการใชกําลังทหารเพื่อแกปญหา มีเพียงรอย
ละ 10 ในความเห็นของเธอ การซอมรบของสหรัฐกับเกาหลีใตเปนวิธีการกดดันทางการ
ทูตเพื่อชักนําใหเกาหลีเหนือยอมหันมาสูการเจรจา เทาที่ไดฟงการแถลงของ Sumpter 
ทั้งหมดแลว ดูมีเหตุผลที่นารับฟงได 

 ตามกําหนดเดิม การซอมรบของกองกําลังสหรัฐกับเกาหลีใตเริ่มขึ้นในวันที่ 21 
สิงหาคม 2017 และจะมีไป 10 วัน สวนใหญเปนการซอมการประสานงานโดยผาน
คอมพิวเตอร มิใชการซอมในสนามรบโดยใชกระสุนจริงเชนที่ทําเมื่อเกาหลีเหนือทดลอง
ขีปนาวุธซึ่งเขาใจวาเปนรุน ICBM เกาหลีเหนือไดใชวิธีขูจะตอบโตอยางรุนแรง และมีการ
แสดงโปสเตอรเปนเชิงคุกคามตามทองถนนในกรุงเปยงยาง คาดวาเปนการแสดงออก
เชนในปที่ผานมา เพราะการซอมรบดังกลาวไดกระทํามา 40 ปแลว ในปนี้ประธานาธิบดี
มูนเจอินประกาศเมื่อสัปดาหกอนวา “สงครามในคาบสมุทรเกาหลีจะไมเกิดขึ้นอีกแลว” 

 ผลกระทบจากคําพูดของโดนัลด ทรัมปที่เปนไปตามคาดไดแกการท่ีตลาดหุนทั่ว
โลกตกติดตอกันมา 3 วันแลว ไมมีตลาดใดที่สวนกระแสเลย แนวโนมตอไปคงไดแกขาลง 
ซึ่งบางทีอาจจะเปนขาวดีก็ได เนื่องจากนายทรัมปไดอางการเพิ่มสูงขึ้นของตลาดหุนวา 
เปนผลงานของเขา อันผูเช่ียวชาญวอลลสตรีตเห็นวาไมใชเชนนั้น 

 ที่กรุงปารีสเชาวันนี้ ผูกอการรายหนึ่งคนไดขับรถ BMW พุงเขาชนทหาร 6 คนซึ่ง
เดินออกมาจากท่ีต้ังที่เมือง Levallois Perret ที่ชานกรุงปารีส แลวขับหนีไป ทหาร 6 คน
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ไดรับบาดเจ็บ สาหัส 3 คน ทางการไดตามจับคนราย จนในที่สุดสามารถจับตัวไดทาง
เหนือของฝร่ังเศส ใกลกับ Calais ขณะนี้กําลังสอบปากคําอยู 

 ความสัมพันธระหวางสหรัฐกับคิวบาผันแปรไปมาก อันเปนผลจากนโยบายของ
ประธานาธิบดีทรัมป ในวันนี้ เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงฮาบานา 2 คน
ไดรับบาดเจ็บ จะดวยเหตุใดไมทราบ และจะนําตัวกลับมารักษาที่สหรัฐ ตามคําช้ีแจงส้ัน 
ๆ ของโฆษกกระทรวงการตางประเทศคนใหม สหรัฐไดใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต
คิวบา 2 คนออกจากสหรัฐ ตามรายงานขาวตอมา ปญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเปน Acoustic 
attack คือการสงคล่ืนเสียงที่สูงมากมาทําใหประสาทการรับฟงเสีย อันอาจทําใหหูหนวก
ไปได แตรัฐบาลคิวบาปฏิเสธเด็ดขาดวา ไมมีการทําเชนนั้นแน หลังจากนั้น ขาวเรื่องนี้ก็
ซาไป โดยไมมีการยืนยันวา ขอเท็จจริงเปนเชนไร 

 แอฟริกามีการเลือกต้ังหลายแหงในระยะนี้ ที่รวันดา ประธานาธิบดี Kasame ซึ่ง
เปนมากวา 15 ปชนะการเลือกต้ังดวยคะแนนรอยละ 98 ที่คีนยา ซึ่งเพิ่งนับคะแนน 
ประธานาธิบดีเคนยัตตา บุตรของประธานาธิบดีโจโม เคนยัตตา ไดคะแนนนําคูแขงซึ่งสู
กันมาหลายครั้ง คือนายโอดินกา นายโอดินกากําลังรองเรียนคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ซึ่งมีนายจอหน แครรี่ย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐรวมอยูดวย 
วามีการกระจาย Fake news มากมาย และการ Hack คณะเลือกต้ังดวย ผลเปนทางการยัง
มิไดรับการประกาศตอสาธารณชน ตามรายงานขาวตางประเทศในวันที่ 16 สิงหาคม 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งมีตัวแทนจากตางประเทศ เชนมูลนิธิคารเตอร องคการ
เอกภาพแอฟริกา และสหภาพยุโรป เปนตน รวมอยูดวย ไดประกาศเปนเอกฉันทวา นาย
อูรูลุ เคนยัตตา ไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง แตจนถึงวนัที่ 28 สิงหาคม นายโอดินกาก็ยัง
รองเรียนคัดคานผลการเลือกต้ังอยูเชนเดิม 

 ที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต ประธานาธิบดี Jacob Zuma จากพรรค African National 
Congress ถูกกลาวหาวา คอรรับช่ัน จนถูกสมาชิกสภาออกเสียงวาจะลงมติไมไววางใจอีก
ครั้งหนึ่ง โดยคราวน้ี เปนการลงคะแนนลับ โดยฝายตรงขามหวังวา การลงคะแนนลับจะ
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เปดโอกาสใหสมาชิกพรรค ANC ออกเสียงไมไววางใจบาง ผลการลงคะแนนเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม ปรากฏวา ประธานาธิบดี Zuma ไดรับชัยชนะ จึงคงเปนผูนําตอไป 

 การสืบสวนและสอบสวนวาคณะผูรณรงคหาเสียงใหแกนายโดนัลด ทรัมปรูเห็น
เปนใจกับรัสเซียที่ประชาคมขาวกรองของสหรัฐมีหลักฐานวาไดแทรกแซงการเลือกต้ัง
เมื่อป ค.ศ. 2016 ซึ่งเมื่อเดือนที่แลวไดแตงต้ังนาย Robert Mueller เปน Special Counsel 
เพื่อสืบหาหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีไดรายงานมาเปนลําดับแลว นั้น ในเดือนที่แลว นายมัล
เลอรไดแตงต้ัง Federal Grand Jury เพื่อพิจารณาคดี โดยผูที่อยูในขายที่จะตองสอบสวน
หรือใหปากคําจะตองใหการตอกรรมาธิการขาวกรองของทั้งสองสภาและกรรมาธิการ
ยุติธรรมดวย สวนการดําเนินงานของนายมัลเลอรและคณะลูกขุนใหญแยกไปทําหนาที่
ตางหาก 

 ตามขาวที่ไดรับเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เมื่อวันที ่26 กรกฎาคม คณะเจาหนาที่ FBI 
ไดเขาคนบานของนาย Paul Manafort อดีตหัวหนาคณะผูหาเสียงของนายทรัมป แตโดยท่ี 
FBI มิไดแถลงขาวจึงไมทราบรายละเอียดในช้ันนี้ อยางไรก็ดี การดําเนินคดีไดคืบหนาไป
อยางรวดเร็ว 

 

  เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ตามเวลาในไทยของคืนวันที่ 10 สิงหาคม 
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป พรอมดวยรองประธานาธิบดีไมค เพนส ไดใหสัมภาษณสด
ที่ทางออกจากบานพักที่สนามกอลฟสวนตัวในมลรัฐนิวเจอรซี ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ 
มากกวาที่ไดกลาวแกผูสื่อขาวนับแตที่ไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมาเมื่อวันที่ 20 
มกราคม ศกนี้ แนนอน เรื่องที่ทั่วโลกใหความสนใจที่สุดคงจะไดแกทาทีของเขาเก่ียวกับ
เกาหลีเหนือ ซึ่งทรัมปไดกลาวถอยคําที่สอถึงความโนมเอียงของเขาที่จะใชการขมขูคิม 
จอง อุน ในชวงเวลาที่ใกลกับวันที่ระลึก 72 ปของการที่สหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรูแมน
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ไดตัดสินใจส่ังการใหทิ้งระเบิดปรมาณูเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่ฮิโรชิมาและนากะ
ซากิอันนํามาซึ่งการยอมจํานนของญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 

ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดกลาววา คําแถลงของเขาที่จะตอบโตภัยคุกคาม
ดวยวาจาของเกาหลีเหนือ ใหหนักดวย Fire and fury แบบที่ทั้งโลกไมเคยมีใครเคย
ประสบพบเห็นมากอน ดูจะไมเขมแข็งพอ จึงอาจจะตองแถลงใหมแมกระทั่งจะใช Pre-
emptive attack ก็อาจจะใช แตในช้ันนี้ยังไมยนืยันเพราะเขาจะไมเตือนภัยฝายใดลวงหนา 
แตการเตรียมการแกปญหาดวยวิธีการทางทหารก็พรอมอยูแลว fully loaded and locked 
แตหากจะใชวิธีทางการทูตก็ได 

ฝายอ่ืน ทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมก็ไดย้ําถึงการแกปญหาดวยวิธีการทางการทูต เพื่อหลีกเล่ียงความ
พินาศอยางใหญหลวงหากใชวิธีการทางทหาร 

อันที่จริง ปญหาเกาหลีเหนือควรไดรับการแกไขดวยวิธีการทางการทูตมาต้ังแตตน 
เนื่องจากวิธีการทางทหาร นั้น ตามปกติวิสัยของการเมืองระหวางประเทศ ยอมเปน
ทางเลือกสุดทายเทานั้น ความยิ่งใหญหรือความเปนอภิมหาอํานาจในโลกของสหรัฐ นั้น 
เปนความจริงที่ทุกประเทศยอมรับอยูแลว วิธีการดังเชนที่ประธานาธิบดีแฟร็งคลินเดลา
โน รูสเวลทแนะนําไว คือ Speaking softly but carrying a big stick นาจะเปนคําเตือนใจที่
มีคาและใชไดในสถานการณปจจุบัน ความพยายามทางการทูตไดเริ่มมาแลว อันไดแก
การใชวิธีเชนที่นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลโอ
บามา หารืออยางใกลชิดกับผูแทนทางการทูตของจีนเพื่อรวมกันกําหนดมาตรการคว่ํา
บาตรเกาหลีเหนือ จนไดขอมติที่สามารถผานคณะมนตรีความมั่นคงไดในที่สุด ถึงแมจะ
ไมสามารถแกปญหาเกาหลีเหนือไดในช้ันนั้น แตก็เปนวิธีที่ควรดําเนินการ  

ในกรณีปจจุบันนี้ เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ี ซึ่งแมจะไมมปีระสบการณทางการทูต
มากนัก ก็ไดรวมกับเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศในคณะทูตถาวรสหรัฐ ณ นคร
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นิวยอรกหารือกับคณะผูแทนถาวรจีน โดยใชเวลาหลายวันจนปรากฏเปนขอมติที่คณะ
มนตรีความมั่นคงเหน็ชอบดวยมติเอกฉันท ส่ิงที่ไดทําไปอาจเรียกไดวาเปนการพยายาม
สรางฉันทามติ (Consensus building) ระหวางประเทศ อันเปนวิธีการทางการทูตที่มี
ประโยชน เพราะทําใหประเทศที่มีสวนไดเสียเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้น สหรัฐซึง่มีอํานาจ
มากและต้ังอยูในหลายแหงในโลก ควรจะสานตอฉันทามติระหวางประเทศเชนนั้นตอไป
อีก ดวยความรอบคอบและอดทน แทนที่จะเปล่ียนไปใชคารมอันรังที่จะทําใหปญหาแปร
เปล่ียนไป การระเบิดอารมณดังที่นายทรัมปทําไปเมื่อสองวันมานี้นาสลดใจ หลาย
ประเทศไดเรียกรองใหโดนัลด ทรัมปกับคิม จอง อุน "Grow up" แมวา นายทรัมปจะอายุ 
71 ปแลว นาจะละอายใจที่ไปวิวาทกับคิม จอง อุน ในวัยเพียง 33 

ตามรายงานจากกรุงมะนิลา อันเปนที่ประชุม ASEAN Regional Forum ซึ่งฝายที่
เก่ียวของพรอมหนากันอยู นายหวัง อ้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจีน ไดย้ํา
นัยยะของขอมติที่เพิ่งผานคณะมนตรีความมั่นคง ใหเกาหลีเหนือทราบ การท่ีเกาหลี
เหนือมิไดตอบสนองในการยอมรับในทันทียอมจะเปนที่เขาใจได ส่ิงที่จีนทําเปนธรรมดา
ของการทูตพหุภาคี เพื่อแสดงวา จีนไดทําหนาที่ในฐานะผูมีสวนไดเสียและเปนผูอุปถัมภ
ขอมติ 

ตามรายงานลาสุดในคืนวันศุกร ที่ 11-12 สิงหาคม รัสเซียกับจีนรวมกันขอใหทั้ง
สองฝายใชความอดกล้ัน ซึ่งไดใชมาบอยคร้ัง แมจะยังมิไดมีการตอบสนองจากเกาหลี
เหนือ ซึ่งมีพฤติกรรมเชนนี้มาต้ังแตสมัย ดิม อิล ซุง ผูเปนปูและสมัยคิม จอง อิล ผูเปน
พอ โดยท้ังสองฝายพยายามหาทางใหมีการยุติการใชขีปนาวุธ ไมวา เพื่อการทดลองหรือ
ใชจริงก็ตาม ในวิธีคิดของขาพเจา ทั้งรัสเซียและจีนทราบดีวา ไมอาจส่ังทํานองเดียวกัน
กับสหรัฐได เพราะนาจะมีวุฒิภาวะพอ แตทุกฝายคงจะทราบแลววา นายทรัมปมี
แนวความคิดที่ไมเหมือนผูนําสหรัฐที่ผานมา  

เก่ียวกับการเห็นคุณคาของนักการทูตนี้ วันนี้ ประธานาธิบดีทรัมป ซึ่งออกมาให
สัมภาษณดังที่กลาวขางตน ไดขอบคุณปูตินที่ส่ังขับนักการทูตสหรัฐนับรอยออกนอก
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ประเทศ ซึ่งเปนของดี เพราะชวยลด Pay roll ของรัฐบาลสหรัฐ เจตนาจะเปนการประชด
หรือเหตุใดก็ตาม เปนทาทีที่ขาดส้ินซึ่งการยั้งคิด หากสอดคลองกับการตัดลดงบประมาณ
กระทรวงการตางประเทศไปรอยละ 30 ยิ่งนาหวง ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมปได
ประชุมปรึกษากับนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นิกก้ี 
เฮล่ี เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติ และ เอช. อาร. แม็ค
มาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความมั่นคง ณ ที่พักในสนามกอลฟของนายทรัมป หลายคนก็หวัง
วา สายตาของนายทรัมปคงจะสวางขึ้นและระวังคําพูดมากขึ้น 

หลังจากการประชุมปรึกษา ทั้งส่ีคนไดออกมาใหสัมภาษณกับส่ือมวลชน ไมแนนัก
วา ผูแทนส่ือมวลชนไดคําตอบตามท่ีไดถามไป โดยท่ีขาพเจามิไดฟงต้ังแตตน จึงไม
อาจจะช้ีแจงได แตเทาที่ไดยินเปนคําถามเก่ียวกับการที่ประธานาธิบดีปูตินเรียกรองให
ลดจํานวนเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงมอสโก สถานกงสุลใหญในรัสเซีย 
และเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฝายตาง ๆ หลายรอยคนในยอดทั้งหมด 755 คน 
ที่แถลงไวกอนหนา อันเปนการตอบโตคําส่ังของประธานาธิบดีทรัมป อันเปนมาตรการที่
ทั้งสภาผูแทนและวุฒิสภาสหรัฐจํานวนทวมทนคว่ําบาตรรัสเซียในทางตาง ๆ ดวยเหตุผล
ที่รัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อปที่แลว และดวยความไมพอใจที
ประธานาธิบดีทรัมปไมเคยแสดงความไมพอใจตอปูตินเลย และทราบดวยวา รัสเซียยัง
มุงหนาแทรกแซงตอไป ขอที่ควรสังเกตก็คือ เมื่อกฎหมายนี้ไปถึงโตะประธานาธิบดี
เพื่อใหลงนาม นายทรัมปทําตางจากการลงนามกฎหมายหรือคําส่ังอ่ืน ๆ เพราะมักจะทํา
อยางเปดเผย และเปดหนาที่ลงนามใหมีการถายทําเปนขาว แตครั้งนี้ไมปรากฏเปนภาพ 
แตมีถอยแถลงของทรัมปดวยวา เปนกฎหมายที่ “Significantly flawed” 

ที่นาคิดไดแกปฏิกิริยาของนายทรัมปดังที่กลาวกอนหนานี้ และเมื่อผูส่ือขาวถาม
เรื่องนี้อีก นายทรัมปไดปดไปทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสีหนา
คอนขางเครียด โดยตอบวา จะ (ตอบโต?) ในวันที่ 1 กันยายนน้ี นายทรัมป ซึ่งควรจะ
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สงวนคําพูด กลับแทรกไปดวยคําลอย ๆ วา “Saving payroll too” ทั้งหมดนี้เทากับเปนการ
ตอกยํ้าความไมสามารถของนายทรัมปที่จะตําหนิปูติน ไมวาในกรณีใด 

ในสวนที่เก่ียวกับเกาหลีเหนือ เมื่อวันศุกร ที่ 11 สิงหาคม ศกนี้ ประธานาธิบดี สี 
จิ้น ผิง ไดโทรศัพทพูดจากับนายทรัมป แทนท่ีจะจดจอตอการหาทางผอนคลายความตึง
เครียดกับเกาหลีเหนือ นายทรัมปกลับตอวาจีนในการเอาเปรียบทางดานการคา ทําให
สหรัฐตองขาดดุลการคากับจีนหลายหมื่นลานจนทําใหสหรัฐจะตองตอบโตเปนเชิงเปด
สงครามดานการคา ขาพเจาไมจาํเปนตองอธิบายถึงความควรและไมควรของการเจรจา
เชนนี้ 

ในวันเดียวกัน ผูส่ือขาวไดสอบถามวา เขาจะชี้แจงประการใดเมื่อนายกรัฐมนตรี
แองเกลา แมรเค่ิล ไดเตือนวา สหรัฐควรวางตนและใชคําพูดอันจะชวยมิใหปญหาเกาหลี
เหนือบานปลายออกไป นายทรัมปแทนที่จะตอบ กลับเบ่ียงบายไปวา ที่เขาพูดคงเปน
เรื่องของประเทศเขา (เยอรมนี) เพราะเขาทราบปญหาดี และที่เขาใหความชวยเหลือมา
และเพิ่งมีการเปดการอบรม Apprenticeshjp ขณะนี้ ก็ดวยความชวยเหลือของเขา โดยได
เชิญ Ivanka Trump ไปรับทราบที่เยอรมนี ผูส่ือขาวตางไมเขาใจวา นายทรัมปตอบเรื่อง
อะไร แตเช่ือวา นายทรัมปจงใจเบี่ยงบายที่จะตอบ  

ในระยะใกลเคียงกับวันที่เกาหลีเหนือขูวาจะโจมตีเกาะกวม  อันเปนดินแดนของ 
สหรัฐ นั้น เกาหลีเหนือคงจะตองคิดหนัก นายทหารช้ันผูใหญของสหรัฐ เชนพลเอก
โจเซฟ ดันฟอรด ประธานคณะเสนาธิการรวม พลเอกเจมส แม็ตทสิ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปนตน ไดเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อเตรียมพรอม
หากจําเปนตองมีปฏิบัติการรวม โดยเริ่มที่เกาหลีใต ซึ่งพยายามท่ีจะเปดทางไปสูการ
เจรจา แตในทางปฏิบัติ ความรวมมือทางทหารกับสหรัฐยังมีความจําเปนอยู เพราะกอง
กําลังสหรัฐกับกองกําลังเกาหลีใต ซึ่งรวมการซอมรบกันมาถึง 40 ปแลว และที่ต้ังกอง
ทหารสหรัฐประมาณ 38,000 คน โดยมีกองกําลังทหารเกาหลีใตรวมอยูดวย โดยกําหนด
จะซอมรบครั้งตอไปในวันที่ 21 สิงหาคม ศกนี้ 
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ผูศึกษาประวัติศาสตรทั้งหลายคงตระหนักดีวา เมื่อสงครามเกาหลีอุบัติขึ้นในตอน
เชาตรูของวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เกาหลีเหนือมีอาวุธพรอมสรรพ ดวยความ
ชวยเหลือของสหภาพโซเวียต ในขณะที่เกาหลีใตไมมีกําลังสูรบเทาใดนัก ในเวลา
พริบตาเดียวเกาหลีเหนือก็ไดรุกรานผานกรุงโซลและเขาโจมตีฝายใตดวยความงายดาย
จนถึงปูซานทางใตสุด ถาสหรัฐไมเปล่ียนนโยบายและสงกําลังมาชวยรบ เกาหลีใตก็คงจะ
ถูกยึดไปทั้งคาบสมุทรอยางแนนอน  

การเยือนเกาหลีใตและจีนของนายทหารช้ันผูใหญสหรัฐทั้งสองเปนการสง
สัญญาณถึงความเด็ดเด่ียวของสหรัฐที่จะรักษาเสถียรภาพของเกาหลีใตดวยวิธีการ
ทางการทูต โดยจะใชกําลังทางทหารอันเปนวิธีการข้ันสุดทาย ที่สหรัฐมาถึงขั้นนีไ้มนาจะ
จําเปน เพราะการที่เกาหลีเหนือพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร นั้น ทราบกันมานานกวา 
10 ป และวิธีการรับสถานการณ นั้น ยอมตองอาศัยขาวกรองเพื่อติดตามวา กาวหนาไป
ถึงไหนแลว เพราะการขาวของสหรัฐและพันธมิตร Five Eyes ก็ทราบกําลังรบของเกาหลี
เหนือ ในขณะเดียวกันก็อาจจะใชการติดตอลับ ๆ เพื่อมิใหเกาหลีเหนืออยูในฐานะที่จะ
เปนภัยคุกคามตอสหรัฐและประเทศพันธมิตรได การเปล่ียนแนวทาง เชนเลิก Strategic 
patience ไมบังเกิดผลในทางยุทธศาสตร ลาสุดเปล่ียนเปน Strategic accountability ก็ตูจะ
เปนการเลนคํามากกวา ในกรณีของเกาหลีเหนือ การใชคําเชนที่บิลล คลินตันใช คือหาก
โจมตีดินแดนสหรัฐหรือประเทศพันธมิตร ระบอบเกาหลีเหนือดังที่ทราบกันก็จบส้ิน ซึ่ง
คํากลาวของพลเอกแม็ตทิสที่กระทรวงกลาโหมเมื่อสองสัปดาหที่แลววาหากกระทบสหรัฐ 
เกาหลีเหนือก็จะไมมีอะไรเหลือหรอก็มีความหมายไมตางจากกัน  

อันที่จริง ผูนําเกาหลีเหนือก็ไดขูสหรัฐตลอดมาต้ังแตสมัยคิม อิล ซุง ตอมาในสมัย 
คิม จอง อิลก็เชนเดียวกัน จนปจจุบัน คิม จอง อุน ก็พยายามจะสรางอาวุธนิวเคลียรและ
ขีปนาวุธนําสง เพราะเปนอาวุธประเภทเดียวที่ใชขูได แตก็ยังไมสามารถจะไดผลเกินกวา
การปองกันตนเอง ถาเจรจากันจํากัดขอบเขตและวิธีใช ก็เปนทางหนึ่งที่จะควบคุมได ใน
กรณีปจจุบันนี้ เกาหลีเหนือก็ตองเปล่ียนแผนที่จะยิงมาทดลองในบริเวณใกลนานน้ําเกาะ
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กาม โดยมิไดวางแผนอ่ืนสํารองไว สถานการณก็กลับไปเชนเดิม สวนประธานาธิบดีมูนเจ
อิน ซึ่งดํารงตําแหนงผูนําเกาหลีใตมาครบ 100 วันในวันที่ 17 สิงหาคม ไดแถลงดวยความ
มั่นใจวา “คาบสมุทรเกาหลีจะไมมสีงครามอีก” สวนความรวมมือทางการทหารกับสหรัฐ 
นั้น จะมีการหารือกันอยางใกลชิดกอนจะดําเนินการใด ๆ ซึ่งมิไดมีการเปล่ียนแปลงอันมี
นัยยะสําคัญแตอยางใด  

 

รายงานพิเศษเก่ียวกับปญหาการแตกแยกทางผิวในสหรัฐ 

 

วันศุกร ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2017 มวลชนเหยียดผิว รวมทั้ง KKK  White 
supremacists  Alt-Right จํานวนมากพรอมคบเพลิง ไดเดินขบวนเขาสูเมือง Charlottesville 
ในมลรัฐเวอรจิเนีย พรอมเสียงตะโกนตอตานคนตางผิว ยิว และความเปนเจาของโดย
เด็ดขาดของเมือง ถนน ฯลฯ ไมนานหลังจากนั้น ก็มีปวงชนจํานวนนอยกวาบุกเขาไป
ตอตาน รถยนตคันหนึ่งบุกเขาไปชนผูหญิงซึง่ต้ังถิ่นฐานอยูในเมืองนั้นคนหน่ึง—Heather 
Heyer อายุ 32-- เสียชีวิต คนขับถูกจับไดเปนชายหัวรุนแรงจากมลรัฐโอไฮโอ และถูกนํา
ตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยสิทธิพลเมือง--เฮลิคอปเตอร 1 เครื่องของตํารวจตก
ลง ตํารวจ 2 นายเสียชีวิต ฝูงชนฝายขวาจัดเรียกรองมิใหเลิกลมอนุสาวรีย Robert E. Lee 
ผูบัญชาการฝายใต (Confederate) ขี่มา ซึ่งก็ยังคงอยู 

ปวงชน White supremacists เปนฐานเสียงของโดนัลด ทรัมป ซึ่งในวันเสาร ที่ 12 
สิงหาคม ไดกลาวคําปราศรัยในฐานะประธานาธิบดี  แตแทนที่จะประณามพวกขวาจัด 
กลับกลาวถึงการชุมนุมของพวกที่สงเสริมความเกลียดชัง กอความวุนวายขึ้น “by many 
sides” ซ้ํา “by many sides” โดยจงใจหลีกเล่ียงที่จะเอยคํา White supremacists Neo-Nazis  
KKK อันเปนกลุมสงเสริมเผด็จการและฟาสซิสต เสียงแสดงความไมพอใจกระจายไปทั่ว
ประเทศ (ต้ังแตปที่แลว ขาพเจาทราบดีวา โดนัลด ทรัมปมีความโนมเอียงที่จะเปน
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ฟาสซิสตและเผด็จการ ดังที่รายงานไวอยางละเอียด ตอมาเมื่อไดรับเลือกต้ัง นิสัยเลวราย
นี้ก็มิไดเจือจางไป) 

เมื่อถึงวันจนัทร ที่ 14 สิงหาคม นายทรัมปก็ไดกลาวคําปราศรัย โดยอานจากเทเล
พรอมเตอร ซึ่งจําตองอานคํา White supremacists  Neo-Nazis และ KKK ดวย ความรูสึก
ของประชาชนสวนใหญดีขึ้นบาง แตคนเปนจํานวนมากเขาใจดีวานายทรัมปจําใจอาน  

ตอมาในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม นายทรัมปไดไปยัง Trump Tower ที่นคร
นิวยอรก ดวยขออางวาเพื่อวางแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เมื่อลงลิฟตมาถึงล็อบบ้ี 
ไดกลาวคําปราศรัยอยางแรง เนนคํากลาวหาที่ พวก Alt-Left (อันเปนช่ือที่นายทรัมป
ต้ังขึ้นมาเอง จากฐานคําวา Antifascist หรือ Antifa) ซึ่งใชหนาไมบุกตีเขาไปยังพวกตรง
ขามอยางรุนแรง ในสังคมอเมริกัน พวกที่ช่ัวชาไดแก White supremacists  KKK  Neo-
Nazis  Alt-Right อันเปนพวกที่กอเหตุรายขึ้น เมื่อนายทรัมปนําฝายที่คิดตางอยางตรงกัน
ขามมาปนกัน ถือเปนการสราง Moral equivalences หรือทุกกลุมมีคุณธรรมเทียบเทากัน 
คําปราศรัยครั้งนี้เปนไปตามโนตในเศษกระดาษ ทั้งโลกไดยินเสียงคัดคานของผูแทน
ส่ือมวลชนทั้งหลาย และถอยคําอันสรางความแตกแยกในประเทศอยางราวลึก สมาชิกใน
สภาจากทั้งสองพรรคไดตําหนิประธานาธิบดีอยางรุนแรง สมาชิกสภาอุตสาหกรรมของ
ประธานาธิบดีประมาณ 8 คนไดลาออกจากตําแหนง จนทรัมปไดยุบสภาดานนี้และสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจทั้งสองชุด  ทราบวา ในสัปดาหหนา พรรครีพับลิกันอาจจะออกญัตติ
ตําหนิประธานาธิบดี พลเอกจอหน เคลล่ี Chief of Staff ของประธานาธิบดีรูสึกหนักใจ 
(Desperate)  ยืนกมหนาอยูตลอด เพราะตามตําแหนงไมมีอํานาจส่ังการประธานาธิบดี 
แตจะทําเชนไรตอไป คงจะทราบในอีกไมก่ีวันนี้ สวนนาย Steve Bannon คัวการ Alt-Right 
ซึ่งอยูในคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดี และนาย Stephen Miller ผูรางคําปราศรัยซึ่งมี
แนวคิดเดียวกัน จะถูกเคลล่ีดําเนินการประการใด คงจะทราบในไมชา ขาวกระแสหนึ่ง
กลาววา เคลลี่คงจะขอนํา Nuclear Code จากประธานาธิบดีมาดูแลเพ่ือความไมประมาท 
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ในสหรัฐอเมริกา การรัฐประหารไมเคยเกิดขึ้น เพราะประธานาธิบดีเปนผู
บัญชาการทหารสูงสุดดวย แตในวันนี้ ที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2017 บรรดา Joint Chiefs of 
Staff 8 นาย ซึ่งเปนนายทหารในราชการข้ันสูงสุด ไดพรอมกันประณามลัทธิขวาจัด
ทั้งหลาย นายโดนัลด ทรัมปจึงเปนประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตรอเมริกันที่เกิด
เหตุนี้ขึ้น สวนนายไมต เพนส รองประธานาธิบดี ซึ่งเดินทางเยือนลาตินอเมริกาและจะรีบ
เดินทางกลับสูกรุงวอชิงตันในวันที่ 17 สิงหาคม กลาววา เขาเห็นใจนายทรัมป ตาม
รัฐธรรมนญู หากดวยเหตุใดก็ตามนายทรัมปตองพนตําแหนง รองประธานาธิบดีก็จะรับ
ตําแหนงประธานาธิบดีแทน แตนายทรัมปเองน้ัน กลาววา เขาไมรูสึก Regret เลยในส่ิงที่
เกิดขึ้น 

การตําหนินายทรัมปมิไดมีในสหรัฐเทานั้น ผูนําในตางประเทศหลายแหงก็ไดแสดง
การไมยอมรับแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมปเชนกัน แองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรี
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดแสดงถึงความไมถูกตองอยางยิ่งของแนวคิดของนาย
ทรัมป เพราะการสนับสนุน Nazism นั้น ผิดกฎหมายของเยอรมันอยางชัดแจง เนื่องจาก
ชาวเยอรมันตองเจ็บปวดมาแลว เพราะกรรมรายที่ฮิตเลอรไดกอขึ้น แมแมรเค่ิลจะมิได
เอยช่ือนายทรัมป แตทุกคนก็ทราบดีวาเธอหมายถึงใคร สวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเยอรมันใชถอยคําอันรุนแรงกวามาก เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราช
อาณาจักรประณามการใช Moral equivalence โดยสงเสริมลัทธิขวาจัด โดยมิไดกลาวถึง
การเชิญนายทรัมปไปเยือนสหราชอาณาจักรเลย 

สําหรับพวกยิว นั้น แสดงความไมพอใจอยางยิ่ง แตนายเบนจามิน เนตันยาฮู ซึ่ง
ใกลชิดกับนายทรัมปมากมิไดกลาวประการใดจนเวลาลวงไปแลว 3 วัน ชาวยิวที่
กระทบกระเทือนใจมากคนหน่ึง คือนายมานูชิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึ่งยืน
อยูหลังนายทรัมปขณะที่เขาปราศรัย รูสึกอึดอัดใจมาก แตจนถึงเวลาที่รายงานนี้ ยังมิได
ลาออกจากตําแหนง ที่ยากจะเขาใจ เพราะผูนับถือศาสนายิวอยางเครงครัดและใกลชิด
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นายทรัมปมากไดแกนายยาเร็ด คิชเนอร บุตรเขยเขาและอิวานกา บุตรีคนโปรดยิ่งของ
เขาเอง 

ตามรายงานในวันพฤหัสบดี อนุสาวรียหลายแหงซึ่งสรางขึ้นมาเพ่ือใหชนรุนหลัง
ทราบถึงความรายแรงของสงครามกลางเมือง 4 แหงที่เมืองบัลติมอรในมลรัฐแมรี่แลนด 
ไดถูกโคนลมแลว ในคําปราศรัยอันสรางความแตกแยกในบานเมืองของนายโดนัลด 
ทรัมป เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม เขากลาวถึงการจะลมลางอนุสาวรียของนายพลโร
เบิรต อี. ลี และนายพลสะโตนวอลล แจ็กสัน ซึ่งเปนแมทัพของฝายใต หลังจากนี้ ก็ควร
จะโคนอนุสาวรียของจอรจ วอชิงตัน และของโธมัส เจฟเฟอรสันเสียดวย เพราะเขาเคยมี
ทาส ความคิดดังกลาวนี้ ทําใหฝายที่ไมเห็นดวย เรียกรองใหนายโดนัลด ทรัมปกลับไป
เรียนวิชาประวัติศาสตรเสียใหม เริ่มแตโรงเรยีนช้ันประถม 

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาในสเปน ที่นครบาเซโลนา คนรายหนึ่งคนได
ขับรถแวนสีขาวดวยความเร็วประมาณ 80  กิโลเมตรตอช่ัวโมงวิ่งเขาไปในเขต Placa 
Catalunya ที่นักทองเที่ยวนิยมตรงกลางเมือง จึงมีผูคนอยูบนถนนและทางเทาเปนจํานวน
มาก ตามรายงานข้ันตน มีผูเสียชีวิตหนึ่งหรือสองคน แตจํานวนนี้ยังไมแนนอน 
เชนเดียวกันกับจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ ซึ่งรายงานขั้นตนคาดวามีอยูไมนอยกวา 32 คน 
ตัวเลขเหลานี้ ยังไมแนนอน จํานวนคนรายก็เชนกัน ขาวกระแสหนึ่งกลาววา คนรายที่ขับ
รถมากอเหตุไดวิ่งเขาไปในรานกาแฟ โดยมีชายสองคนพรอมอาวุธตามเขาไปดวย แต
ขาวนี้ยังไมไดรับการยืนยัน จึงขอถือวาเปน "ขาวลือ" ซึ่งยังมิไดรับการยืนยัน 

 

ตามวิดิโอชุดแรกที่สถานีโทรทัศนไดรับมา มีผูคนจํานวนไมนอยนอนอยูบนขาง
ถนน บางคนมีรอยเลือดอยูใกลตัว เปนภาพอันนาสลดใจมาก 
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การกอการรายดวยวิธีนี้ ประเทศเชนสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมตอง
ประสบมาในระยะสองสามปนี้ แตสเปน ซึ่งเคยประสบเหตุครั้งใหญมาเมื่อหลายปแลว 
เพิ่งมามีเหตุรายในครั้งนี้  

ตามความเห็นของ Bob Baer อดีตนักปฏิบัติการขาวกรอง โดยท่ีบัดนี้ ขบวนการ
กอการรายสวนกลางไมมีในซีเรียและอิรักเชนเดิม ผูกอเหตุจึงใชวิธีขับรถทับ โดยต้ังใจจะ
ฆาและกอความบาดเจ็บใหมาก 

ขณะนี้ เวลาผานไปสองช่ัวโมงนับจากที่เกิดเหตุแลว แตยังไมสามารถตามจับ
คนรายได ทางการคาตาโลเนียยังหามมิใหผูคนเขาไปในเขตที่เกิดเหตุ โดยมีเจาหนาที่
ตํารวจพรอมอาวุธ Automatic rifle เต็มไปหมด เมื่อพิมพมาถึงตอนนี้ รายงานขาวแจงวา 
ตํารวจจับผูตองสงสัยไดหนึ่งคนซึ่งเขาใจวามีสวนเก่ียวของกับเหตุรายที่เกิดขึ้น ตํารวจ
รายงานดวยวา จํานวนผูเสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บกวา 50 คน ซึ่งดูใกลเคียงกับที่ขาพเจา
เห็นนอนกลาดเกล่ือนบนถนนในวิดิโอ ผูส่ือขาวหญิงของโทรทัศนบาเซโลนาชอง 8 
กลาวถึงการสืบจับผูตองสงสัยอีก 2 คน ซึ่งยังมิไดรับการยืนยัน 

ถึงตอนนี้ 02.00 น. ตามเวลาในไทย นางแองเกลา แมรเด่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน 
สงสารไปยังสเปนและคาตาโลเนีย วา รูสึก Revolting ในเหตุที่เกิดและแสดงความเห็นใจ 
นายเจนส สโตลเต็นเบอรก เลขาธิการนาโต และประธานาธิบดีทรัมปไดสงสารทํานอง
เดียวกันไปยังนายกรัฐมนตรีราฮอยของสเปน 

โดยที่เวลาดึกแลว จึงขอจบรายงานน้ีเพียงเทานี้กอน หากมีขาวสําคัญตามมา ก็
อาจจะรายงานเพิ่มเติม 

หลังจากเหตุกอการรายในคาตาโลเนียซึ่งรายงานมากอนหนานี้ประมาณ 2.30 
ช่ัวโมง ตํารวจคาตาโลเนียแจงวา- 
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รถคันที่สอง ซึ่งหนีมาจากเขตอ่ืน ไดพยายามจะขับบุกดานตรวจ ตํารวจไมยนิยอม 
รถคันดังกลาวจึงวิ่งทับตํารวจสองนาย กอนที่จะถูกจับกุมได นับเปนผูตองสงสัยคนท่ีสอง 
ตามความเห็นของขาพเจา หากรถคันนี้มีสวนเก่ียวของกับเหตุครั้งแรก ก็คงจะเปนส่ิงที่
เรียกกันวา เปน Getaway car เพื่อใหคนรายที่ขับรถแวนทับผูคนที่ถนน Las Ramblas ใช
หนี แตจะเพราะเหตุใดไมทราบ พลาดกัน ตามวิธีปฏบัิติ ตํารวจทั้งของคาตาโลเนียและ
รัฐบาลกลางไดปดถนนหมดทุกทาง รวมทั้งบริเวณชายแดนดวย เฮลิคอปเตอรไดบิน
ตรวจการณทางอากาศ ตามรายงานลาสุด ตํารวจที่ถูกชนท่ี Check points ทั้งสองนาย
ไดรับบาดเจ็บไมมากนัก คือไมจําตองไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล 

ตํารวจปรับจํานวนคนตายและบาดเจ็บ เปน 12 ตาย และบาดเจ็บ 80 คน จํานวน
คนตายอาจเพิ่มขึ้นได หากอาการสาหัส จํานวนคนเสียชีวิตอาจจะผิด เพราะกอนหนานี้
แจงวาตาย 13 คน เมื่อเวลา 11.00 น. ตามเวลาทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยไดยืนยันวา 
จํานวนคนตาย 13 ที่เขารับการรักษาพยาบาล 100+ นับวาไมนอยเลย 

ISIS อางความรับผิดชอบในเหตุรายที่บาเซโลนา แตขาพเจาไมเช่ือ เนื่องจาก ISIS 
อางวา ผูปฏิบัติการเปน "Soldiers of the Islamic State" แตไมมีหลักฐานอ่ืนใด จึงเปนการ
ฉวยโอกาสมากกวา ตลอด 2 ปที่ผานมา ISIS อางความรับผิดชอบในเหตุกอการรายใน
ยุโรปตะวันตกทุกครั้ง โดยไมมีการแสดงหลักฐานประกอบใด ๆ รวมทั้งช่ือของผูกอเหตุ 
ทางการของประเทศที่ถูกกอการรายจึงไมแจงขอมูลใด ๆ กอนเวลาอันควร 

เมื่อเวลา 04.10 น. ตามเวลาในไทย รายงานขาวแจงวา เกิดเหตุระเบิดในบานพัก
แหงหนึ่งในคาตาโลเนีย มีผูเสียชีวิต 1 คน รายละเอียดยังไมมมีา  

 

รายงานทางการมิไดเจาะจงวา ผูใดเปนคนขับรถแวน แตมีการเปดเผยวา ผูตอง
สงสัย 1 คนมาจากโมร็อกโก และอีก 1 คนมาจาก Malilia enclave อันเปนเขตปกครอง
ตนเองของสเปนในแอฟริกาเหนือ  ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญดานกอการราย 
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เจาหนาที่สเปนไดคนพบแผนของฝายกอการรายและไดสกัดไปบอยครั้ง ในระยะหลัง ๆ 
Cell ของกลุมกอการรายมักจะใชสเปนเปน Network เพื่อปฏิบัติการในที่อ่ืนในยุโรป 
จนถึงเวลาที่รายงานนี้ ยังไมมีขาววาคนขับรถแวนถูกจับกุมไดแลว 

การสืบสวนของตํารวจสเปนในวันเสาร ที่ 19 สิงหาคม แมจะยังไมสามารถช้ีชัดได
วาคนรายที่ขับรถแวนสีขาวชนและทับนักทองเที่ยวจาก 34 ประเทศเปนผูใด แตก็พอจะ
ประกอบภาพรวมไดวา เหตุทั้งหมดเปนแผนการกอการรายครั้งใหญ มิใชเหตุการณ
แยกกันเปนจุด ๆ อันปรากฏแตแรก 

จุดเริ่มตนไดแกการระเบิดที่บานเล็กใน Alcanar ในคืนวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม ที่นั่น 
พนักงานสอบสวนตรวจพบสารประกอบระเบิดประเภท TATP ซึ่งขาพเจารายงานมากอน
หลายครั้งวา เปนสารทําระเบิดที่สามารถหาสารประกอบไดในครัวทั่วไป เปนที่นิยมใช
ของกลุมกอการรายในตะวันออกกลาง ของกลุมอัลไคดา ไอซิส และกลุมเช่ือมโยง แต
ตองการผูเช่ียวชาญท่ีฝกฝนมาเปนพิเศษ เนื่องจากเกิดระเบิดในระหวางประกอบไดงาย
มาก นักรบของไอซิสใชระเบิดชนิดนึ้ในการกอการรายคร้ังใหญในกรุงปารีส เมื่อวันศุกรที่ 
13 พฤศจิกายน 2015 การระเบิดที่ทาอากาศยานซาเวนเต็มและสถานีรถใตดินในกรุง
บรัสเซลส เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2016 กลุมกอการรายใชสาร TATP จนอาจถือเปน 
Signature ได การพบรองรอยของสารเดียวกันนี้ที่ Alcanar แสดงชัดวา ผูกอการรายจะกอ
เหตุใหญในคาตาโลเนีย แตคนประกอบระเบิดคงจะทําพลาดจึงเกิดระเบิดเสียกอน การ
คนพบเชนนี้สอวา บรรดานักปฏิบัติการท่ีแตกทัพมาจากซีเรียและอิรัก คงจะพยายามมา
รวมกําลังกันในยุโรป จึงประเมินไดวา ฝายตอตานการกอการรายในยุโรปนาจะคาดหมาย
ไดวา พื้นที่ปฏิบัติการของไอซิสที่มีพื้นเพในยุโรปอยูแลว คงจะหาทางกอเหตุในยุโรปมาก
ขึ้น 

อันที่จริง สเปนเคยเปนเปาของการกอการรายสากลครั้งใหญที่สุดหลังจาก 9/11 
เมื่อป 2004 ดวยการถูกวางระเบิดรถไฟที่กรุงมาดริด มีผูเสียชีวิต 194 คน (ตัวเลขอาจไม
ถูกเพราะทําจากความจํา แตจํานวนมาก เพราะเคยเห็นภาพถาย) นับแตนั้น กําลังตอตาน
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การกอการรายไดเพิ่มมากขึ้นและมีการกําหนดตัวเลขระวังภัย สําหรับครั้งนี้ ระดับระวัง
ภัยอยูที่ 4=High ทางการสเปนยังไมเห็นความจําเปนที่จะปรับระดับในช้ันนี้ แตสเปนมิได
ประสบเหตุกอการรายครั้งใหญจนบัดนี้ คงเปนที่ต้ังของ Cell ตาง ๆ กับฐานของเครือขาย
และเปนทางผาน เพื่อไปกอเหตุในประเทศยุโรปอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะสเปนอยูใกลกับ
แอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โมร็อกโก และเปนประเทศแรกรับของผูอพยพที่ขาม
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนมา ทางการสเปนถือวา Alcanar เปน Cell หลักของการกอการราย
ครั้งนี้ 

การวิเคราะหขางตนนี้ทําขึ้นเพื่อใหเห็นความแตกตางจากการจัดขบวนการในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งขณะนี้เปนพ้ืนที่ของปฏิบัติการกอการรายอยูแลว โดยอาศัย
นักปฏิบัติการจากในทองถิ่นซึ่งต้ังตัวเปนกลุมกอนมากอนที่ไอซิสจะเริ่มมีบทบาทเสียอีก 

ขาวและวิเคราะหเหตุกอการรายในแควนคาตาโลเนียของสเปน ตลอดคืนวัน
พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม ที่สงมาสด ๆ ขณะเกิดเหตุราย ยอมไมครบถวนและมิได
ครอบคลุมเหตุการณไดเพียงพอ เพราะการกอการรายครั้งนี้ มิไดมีขึ้นครั้งเดียว แตได
เกิดขึ้น (จนถึงบัดนี้) 3 แหง 

ตามรายงานของตํารวจ เหตุการณรายครั้งแรกไดแกการระเบิดในตอนคํ่าของวัน
พุธ ที่ 16 สิงหาคม ในบานที่เมืองเล็ก ๆ ช่ือ Alcanar ซึ่งอยูหางจากบาเซโลนาไปทางใต
ประมาณ 200 กิโลเมตร เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 1 คน ตํารวจคิดวา คนที่ตายคงกําลัง
ประกอบระเบิดในถังแกส (Canister) เพื่อนําไปใชในการกอการรายที่ถนน Las Ramblas 
ขอเท็จจริงคงจะขัดขึ้น เมื่อตํารวจไดสอบสวนแลวเสร็จ 

 

เมื่อเวลา 16.50 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม ตามท่ีขาพเจารายงานมาฉบับแรก 
คนราย 1 คนไดขับรถแวนสีขาวที่เชามาเขาไปในเขต Placa de Catalunya โดยขามเขาไป
ในถนน Las Ramblas อันเปนถนนที่นักทองเที่ยวเดินกันอยางพลุกพลาน รถแวนคันนี้วิ่ง
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ดวยความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยว่ิงแฉลบซาย-ขวาเพื่อทํารายคนที่เดิน
อยูบน Promenade ใหมากที่สุด Las Ramblas เปนถนนเสนกลาง ยาว 1.2 กิโลเมตร เปน
ทางผานกลางของนครบาเซโลนา ไปยัง Placa de Catalunya เพื่อไปยังอนุสาวรีย 
Christopher Columbus ในทางฝงทะเล คนตาย 13 คน บาดเจ็บกวา 100 ทั้งหมดนี้รวมคน
จาก 34 ประเทศ--ฝรั่งเศส 26 คน สาหัส 11 คน เยอรมนีบาดเจ็บ 13 คน บางคนอาการ
สาหัส นอกน้ันมีจากฮองกง ไตหวัน กรีซ ฟลิปปนส เวเนซูเอลา เปรู ดัชท เดนมารก อัลจี
เรีย จีน ปากีสถาน ออสเตรเลีย และรูเมเนีย 

คนขับรถแวนไดวิ่งหนไีปจากที่เกิดเหตุ จนคํ่าวันศุกร ที่ 18 สิงหาคม ยังตามลากัน
อยู ไมสามารถจับได ตํารวจไดจับตัวพี่ชายเขาในช่ือ Driss Oubakir ชาวโมร็อกโกวัย 20 
เศษ เพราะเอกสารที่ใชในการเชารถแวน 2 คันอยูในช่ือเขา Driss ปฏิเสธวาเขาไม
เก่ียวของกับเหตุที่เกิดขึ้น สวนเอกสาร นั้น เขาวาถูกขโมยไป นองชายที่เปนคนราย ใชช่ือ
วา Moussa Oubakir เกิดที่โมร็อกโก อายุ 18 ป  

เมื่อเวลา 18.30 น. เจาหนาที่ตํารวจยึดรถแวนคันที่สองไดที่เมือง Vic ทางเหนือ
ของบาเซโลนา ที่เชามาเพ่ือใชในการหลบหนี ดังที่ขาพเจาคาดการณในรายงานฉบับที่
หนึ่งวา คงจะเปน Get away car ในช้ันนี้ ยังไมปรากฏรายงานวาใครเปนคนขับรถแวนคัน
ที่สองไปอยูที่เมืองนั้น 

 

ในวันศุกรเชนกัน ตํารวจไดจับผูตองสงสัยคนท่ีสามไดที่เมือง Ripoll ของแควนคา
ตาโลเนีย 

เมื่อเวลา 19.30 ของวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคมท่ี Sant Just Desvern คนรายซึ่ง
ตํารวจเรียกวา Jihadist 5 คนไดขับรถ Audi ไปยังดานตรวจของตํารวจที่ Cambrils เมื่อ
ตํารวจหาม ตํารวจสองนายถูกรถชน แตไดรับบาดเจ็บไมมาก รถวิง่ตอไปยังบริเวณ 
Promenade และพยายามว่ิงทับคน ผูหญิง 1 คนเสียชีวิต ตอมารถคันนั้นชนกับรถอีกคัน
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หนึ่งจนคว่ํา เมื่อพวกที่อยูในรถออกไป ตํารวจไดระดมยิง คนรายใชมีดจะแทงตํารวจ 
พวกนี้สวมเส้ือก๊ักทํานองระเบิดพลีชีพ แตผูเช่ียวชาญวัตถุระเบิดไดจุดระเบิดแลว พบวา
เปนของปลอม แตตํารวจไดยิงคนรายเสียชีวิต 5 คน ตํารวจบาดเจ็บ 1 นาย 

ดังที่ไดรายงานไวในรายงานฉบับที่ 2 คํากลาวอางของไอซิสโดยผานส่ือ Amag ไม
นาเช่ือถือ เพราะคงจะเปนการถือโอกาสโฆษณาการดํารงอยูของไอซิสมากกวา 
ผูเช่ียวชาญบางคนประเมินวา พฤติกรรมเชนที่เกิดขึ้นนาจะเปนของกลุมอัล ไคดา
มากกวา ซึ่งขอยุติของกรณีนี้ตองรอฟงจากการไตสวนของตํารวจสเปน ดวยความรวมมือ
ของพันธมิตรตอตานการกอการราย 

การท่ีคนรายใชรถประเภทตาง ๆ เปนเครื่องมือในการกอการราย ซึ่งเกิดขึ้น
บอยครั้งมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้ ซึ่งสวนใหญปรากฏในรายงานของขาพเจามากอน
แลว เพื่อทบทวน  ขอประมวลเหตุกอการรายในประเทศยุโรปตะวันตกมาไวดังนี้ หากไม
ครบถวน ขอใหทานผูอานชวยเติมขอมูลไป 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2017 ที่ชานกรุงปารีส คนขับรถ BMW พุงเขาชนทหารตอตานการ
กอการรายขณะเดินออกจากคาย ทหาร 6 นายไดรับบาดเจ็บ สาหัส 3 นาย 

วันที่ 19 มถิุนายน ค.ศ. 2017 ที่กรุงลอนดอน คนรายหนึ่งคนถูกฆา เมื่อจะขับรถ
แวนเขาโจมตีคนมุสลิมนอกมัสยิด ที่ Finsbury Park 

วันที่ 3 มิถุนายน 2017 พวกยิฮาดิสต 3 คนขับรถแวนชนคนเดินขามสะพาน
ลอนดอนและใชมีดทํารายคนในตลาด ตาย 8 คนรายทั้งสามถูกตํารวจยิงเสียชีวิต 

วันที่ 7 เมษายน 2017 ที่กรุงสต็อคโฮลม นาย Rakhma Akilov ชาวอุซเบ็ค ใช
รถบรรทุกใหญทับคนในยานการคากลางเมืองหลวงของสวีเดน 
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วันที่ 22 มนีาคม 2017 ที่กรุงลอนดอน คนรายขับรถชนผูคนที่เดินขามสะพานเวสต
มินสเตอรและกระโดดออกไปทํารายตํารวจหนาทางเขาสภา ตาย 4 ตํารวจเสียชีวิต 1 

วันที่ 19 ธันวาคม 2016 นาย Anis Amri ชาวตูนิเซีย ขับรถบรรทุกเขาทับผูคนที่
ตลาดคริสตมาส ในกรุงเบอรลินเสียชีวิต 12 คน นายอัมริหลบหนไีป จนถูกสายตรวจของ
ตํารวจในนครมิลานในอิตาลีวิสามัญฆาตกรรม 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2016 นาย Mohammed Lahonaiej Bouhld ขาวตูนิเซีย ขับ
รถบรรทุกวิ่งทับคนดวยความเร็วสูงบน Promenade des Anglais ที่เมือง Nice ที่เฉลิม
ฉลองวันชาติฝรั่งเศส ตาย 86 คน บาดเจ็บอีกมาก 

วันที่ 14 ธันวาคม 2014 คนรายขับรถแวนเขาไปในตลาดคริสตมาสที่ Nantes รถ
ทับ/ชนคนที่ Dijon ตายไปกวา 20 คน 

ทางปองกันยากมาก การขาวก็ไมชวย ทราบวา อังกฤษใช Barriers ตามทองถนน
เพื่อชะลอรถและกําลังใหมีการสอบประวัติผูมาเชารถ แตฝายที่เก่ียวของควรพิจารณา
วิธีการปองกันตอไป ความถี่ของเหตุรายประเภทนี้ในปปจจุบันนาจะเปนเหตุผลเพียง
พอที่จะหาทางปองกัน ไมแนใจวา รถไรคนขับจะเปนทางควบคุมไดหรือไม 

 

วันเสาร ที่ 19 สิงหาคม ตํารวจฝายตาง ๆ ไดตรวจคนบริเวณบานที่เกิดระเบิด ณ 
Alcanar และสถานที่นาสงสัยอ่ืน ๆ โดยไดจุดระเบิด และแถลงวา บรรดา Cells ตาง ๆ ได
ถูกลมลางหมดสิ้น (Completely dismantled) แตจนถึงคํ่าวันอาทิตย วันที่ 20 สิงหาคม ก็ยัง
ไมอาจจับคนรายที่ขับรถแวนทับผูคนบนถนน Las Ramblas ได ความสนใจของเจาหนาที่
ตลอด 3 วันที่ผานมาอยูที่นาย Younes Abouyaaqoub ที่ยังจับตัวไมได แตเช่ือวาเปน
ตัวการสําคัญคนหน่ึง แตตํารวจไมคิดวาเปนคนขับรถแวนสีขาว ตอมา ตํารวจสเปนแถลง
ขาววา คนรายที่ขับรถแวน นาจะหนีไปนอกประเทศสเปนแลว เขาใจวาเขาไปในฝรั่งเศส 
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สวนการตรวจคนในบริเวณ Alcanar  พบศพ 2 คน (ตอนแรกคนไดศพเดียว) ยังไม
ทราบอัตลักษณในช้ันนี้ และพบถังแกส 100 ถัง 

ตามรายงานสรุปของรัฐมนตรีมหาดไทย Cell ของผูกอการรายที่ Ripoll มีคนราย 
12 คน 8 คนจากที่นี่ไดไปที่ Cambrils ในวันนี้ หนังสือพิมพนิวยอรกไทมสรายงานวา 
ทางการสเปนจับผูตองสงสัยวาจะมีสวนในการกอการราย หลังจากเหตุรายคร้ังใหญที่ได
รายงานไวกอนนี้เปนจํานวน 700 คน แตมิไดออกแถลงขาว 

ในวันอาทิตย ที่ 20 สิงหาคม วันนี้ การสูรบระหวางกองทัพเลบานอนกับ ไอซิส 
โดยไดรับความรวมมือจากซีเรียและอิหราน ปรากฏวา ทหารเลบานอนไดชัยชนะ กอง
กําลังฝายเลบานอนไดเคล่ือนที่เขาไปที่เนินสูงตรงชายแดนโดยการชูธงชาติเลบานอน
และธงชาติสเปน เปนสัญญลักษณวาสามารถเอาชนะไอซิสไดและขอรวมแสดงความยินดี
กับสเปนที่สามารถปราบปรามผูกอการรายสากลได 

ที่กรุงแบกแดดในวันอาทิตนที่ 20 สิงหาคม วันนี้ อัล-อบาดี นายกรัฐมนตรีอิรักได
ประกาศการเริ่มปฏิบัติการขับไลไอซิสออกจากเมือง Tal Afar เมืองสุดทายที่ไอซิสยังยึด
อยูบนชายแดนตอเนื่องกับซีเรียและตุรกี อิรักไดระดมกําลังทุกดานอยางเต็มที่ เพราะ
ทหารเหลานี้ไดรวมการบุกตีนครโมซูล เมืองใหญที่สองของอิรัก ซึ่งไอซิสไดตอสูจนคน
สุดทาย กองกําลังอิรักสูญเสียทหารไปประมาณ 8,500 คน และตองใชเวลามากถึง 9 
เดือน เนื่องจากไอซิสตองสูจนสุดกําลังเพราะไมมีทางเลือกอ่ืน ๆ พลเมืองจํานวนมาก
ตองเสียชีวิตไปเพราะถูกบังคับใหเปนโลมนุษย ตามรายงานในวันที่ 28 สิงหาคม กอง
กําลังอิรักเขายึดถึงใจกลางเมืองแลว นักรบไอซิสไดหนึขามแดนซีเรียไปยัง Del Azors 
บางแลว อิรักคงปลดปลอยดินแดนที่ถูกไอซิสยึดไปไดหมดภายในส้ินเดิอนนี้ 

ที่เมือง Turku ในประเทศฟนแลนด เมื่อวันเสารที่ 19 สิงหาคม ชายอายุ 18 ป ได
ใชมีดเปนอาวุธกระโจนเขาแทงคนตาง ๆ โดยเฉพาะผูหญิง เปนเหตุใหเสียชีวิตไป 2 คน 
และบาดเจ็บอีก 8 คน คนรายถูกยิงที่ขา และถูกจับไปดําเนินคดี คนรายอางวา เขา
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ตองการจะหาที่พักพิงในฟนแลนด ในที่สุด ตํารวจฟนแลนดถือวา เหตุที่เกิดขึ้นเปนการ
กอการราย เมื่อวันสุดสัปดาหที่ผานมา ผูสมรูรวมคิดถูกจับตัวไดนอกฟนแลนด 2 คน 
แสดงถึงความสําเร็จของการประสานงานกันของหนวยตอตานการกอการรายในยุโรป 

ปญหาความเหมาะสมของนายโดนัลด ทรัมปที่จะเปนประธานาธิบดีตอไป 

ตามรายงานพิเศษของขาพเจาเก่ียวกับความแตกแยกในสังคมสหรัฐอันมีสวนโยง
ใยไปถึงความเหมาะสมท่ีนายทรมัปจะคงเปนประธานาธิบดีสหรัฐตอไป ที่สงมาในวันที่ 
17 สิงหาคม ศกนี้นั้น ตลอดวันสุดสัปดาหที่ผานมา มีการชุมนุมตอตานความแตกแยกซึ่ง
มาจากความนิยมในลัทธิ White supremacist  Racism  Hatred  Neo-Nazism ฯลฯ ดวย
การเดินขบวนโดยสันติวิธีที่นครบอสตัน นิวออรลีนส แอตแลนตา และเมืองอ่ืน ๆ อีก 
โดยมีผูประทวงเดินตอตาน ที่นครบอสตัน ฝายประทวงถูกจับไป 33 คน ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากคํากลาวของนายโดนัลด ทรัมปเมื่อวันอังคารกอนหนานั้น ตามรายงานกอน
หนานี้ จนมคีนจํานวนไมนอยเกรงวาอเมริกาใกลจะมีสงครามกลางเมืองครั้งใหม เพราะ
ความแตกแยกในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นภายใตการนําของนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งมีนิสัย
เหยียดผิวอยูในกมลสันดาน เพราะพอของเขาเองก็เคยถูกจับดวยการรวมเดินขบวนกับ
กลุม Ku Klux Klan แมนายโดนัลด ทรัมปก็เคยถูกปรับจากศาลทองถิ่นดวยเหตุที่ไม
ยินยอมใหคนผิวสีมาเชาอพารตเม็นตที่พอเขามอบใหดูแล 

ดังที่รายงานมาแลว คํากลาวซึ่งคนสวนใหญรับไมไดของนายทรัมป อันทําใหพล
เอกจอหน เคลล่ี Chief of Staff ตองยืนกมหนา ซึ่งจะตองดูตอไปวา อะไรจะเกิดขึ้น ส่ิงที่
เกิดขึ้น ไดแกการใหนาย Steve Bannon ที่ปรึกษาฝายยุทธศาสตรของทําเนียบขาว ออก
จากตําแหนง ดวยเหตุผลวานายแบนนอนใหสัมภาษณส่ือวา ประธานาธิบดีทรัมปไมมี
ยุทธศาสตรในสงครามอัฟกานิสถานแมแตนอย และเห็นควรถอนทหารสหรัฐทั้งหมด โดย
ใชวิธีการจางคนภายนอกทําการรบแทน สวนเหตุผลที่แทจริงไดแกการท่ีนายแบนนอนชัก
นําใหนายทรัมปเช่ือในลัทธิขวาจัดซึ่งมีพื้นฐานความคิดสวนตัวดานนี้อยูแลว และเปน
ผูใหนายทรัมปออกคําส่ังหามมุสลิมเขาประเทศและแนวทางดานลบ รวมทั้งนโยบาย 
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America first และการลงโทษดานการคากับจีน นายทรัมปยังคงเช่ือในความสามารถของ
นายแบนนอน และคาดกันวา นายแบนนอน ซึ่งกลับไปเปน Executive Chairman ของส่ือ
ขวาจัดในช่ือ Breibart จะยังคงมีอิทธิพลดานความคิดของนายทรัมปตอไป แมจะอยูนอก
ทําเนียบขาวแลวก็ตาม ความต้ังใจของพลเอกเคลล่ีที่จะผลักดันกลุมขวาจัดออกไปจาก
วงการที่ปรึกษาของทําเนียบขาวไดผลอยางรวดเร็วเกินคาด เมื่อสัปดาหที่แลว เริ่มจาก
วันที่ 23 สิงหาคม คณะเจาหนาที่ระดับรองๆ ลงไปไมนอยกวา 5 คน ถูกใหออกจากหนาที่ 
ตอจากนั้น นาย Sebastian Gorka รองที่ปรึกษาฝายความมั่นคงของ Steve Bannon ได
ลาออกจากตําแหนง และไปรวมงานกับ Bannon ที่ Breibart News การขจัดพวกนิยมขวา
จัดอยางเงียบ ๆ ของนายพลเคลล่ีทําให West Wing หรือคณะเจาหนาที่ทําเนียบขาวดูจะ
ไมเหลือพวก Alt-right อีกเลย นักวิเคราะหขาวตางประเทศของสถานีโทรทัศนแหงหนึ่งใน
ไทยตีความวา การท่ีโดนัลด ทรัมปเชิญบรรดานายทหารอาวุโสนอกราชการมาเปน
เจาหนาที่ช้ันผูใหญอยูรอบขางมากกวาสมัยใดในอดีต อาทิ พลเอกเจมส แม็ตทสิ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พลเอกจอหน เคลล่ี เริ่มจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ความปลอดภัยของมาตุภูมิ แลวยายมาเปน Chief of Staff ของทําเนียบขาว พลโท ดร. 
เอช. อาร แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ และไววางใจใชงานอยาง
ใกลชิดกับพลเอก โจเซฟ ดันฟอรด ประธานคณะเสนาธิการรวม โดยท้ังหมดนี้เปนผู
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายภายนอกประเทศ ดวยการเปนผูเขียนบทคําปราศรัย
สําคัญหรือจัด Script ใหประธานาธิบดีอานผาน Teleprompter โดยไมมีการออกนอกบท
เลย เทากับเปนการทํารัฐประหารอยางเงียบ ๆ โดยประธานาธิบดีทรัมปไมทราบ ขาพเจา
ไมเห็นดวย เพราะการที่บรรดานายทหารช้ันอาวุโสทั้งหลายเขามาดูแลเรื่องความมั่นคง
แหงชาติ นั้น เปนโชคดีของชาวอเมริกันที่ไดคนที่รูเรื่องและชํานาญการมาชวยตรวจตรา
ให เนื่องจากโดนัลด ทรัมปขาดประสบการณในดานนี้อยางมาก หากไมอาศัย
ผูชํานาญการเขามากํากับ สหรัฐก็จะยิ่งตกตํ่ากวาที่ขณะน้ีเปนอยู คําปราศรัยสําคัญ
สุดทายในดานความมั่นคงแหงชาติ ไดแกเรื่องการสูรบในอัฟกานิสถาน ซึ่งก็เปนความ
จริงวา นายทรัมปอานตามบทโดยมิไดตกหลนแมแตคําเดียว แตในวันรุงขึ้น ซึ่งนายทรัมป



40 
 

ไปกลาวคําปราศรัยเชิงหาเสียงที่เมืองฟนิกส มลรัฐแอริโซนา ทรัมปก็กลับเปนคนเดิม ใช
กลอนสดและกลาวคําปราศรัยสรางความแตกแยกในประเทศอยางนาสลดใจเชนที่กลาว
รุนแรงที ่Trump Tower ในนครนิวยอรก  

ความกดดันจากฝายตาง ๆ ที่จะใหนายทรัมปพนตําแหนงประธานาธิบดีเขมขนขึ้น
มากในวันอาทิตยที่ 20 สิงหาคมน้ี นาย Bob Corker วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกัน ซึ่ง
เปนประธานกรรมาธิการการตางประเทศของวุฒิสภา แถลงอยางชัดแจงวา นายทรัมป
ขาดความเหมาะสม (Unfit) ที่จะเปนประธานาธิบดี หลายคนเห็นวา นายโดนัลด ทรัมป 
Unreliable  Mentally Unstable  มีปญหาทางจิต ไวใจใหคุมระหัสในการใชอาวุธนิวเคลียร
ไมได ส่ือมวลชน เชน Los Angeles Times พาดหัวตัวโตใหปลดจากตําแหนง ผูส่ือขาว
ตางประเทศประจําสหรัฐเสนอขาววา การท่ีนายทหารช้ันผูใหญสูงสุด 5 นาย แถลงความ
ไมเห็นดวยกับลัทธิขวาจัด ฯลฯ นั้น เทากับเปน Coup นาย Carl Bernstein ผูส่ือขาวอาวุโส 
จากวอชิงตัน โพสตซึ่งใช Investigative journalism คนพบสายดักฟงความเปนไปในพรรค
เดโมแครตโดยประธานาธิบดีนิกสัน ในคดี Watergate อันโดงดัง เพราะเปน Political 
crime จนทาํใหนิกสันตองลาออกจากตําแหนง ใหสัมภาษณในวันอาทิตยวา ความ
บกพรองและวางใจไมไดของทรัมปมีน้ําหนักเพียงพอที่จะใหออกจากตําแหนง โดยไมตอง
รอใหมีการใชมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ 

 

ขอกลาวหาวา ไมเหมาะสมเพราะเหตุแหงสภาพจิต นั้น ในช้ันนี้ อาจไดรับการ
คุมครองโดย Goldwater Rule เมือ่ป ค.ศ. 1964 ซึ่ง Senator Barry Goldwater ฝายขวาจัด 
ไดรับการปกปอง กฏขอนี้เปนช่ือไมเปนทางการของความในหมวด 7 ในขอบังคับของ 
American Psychiatric Association (APA) Principles of Medical Ethics ซึ่งระบุวาการที่ 
psychiatrists จะใหความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับบุคลากรสาธารณะซึ่งตนเองไมเคยตรวจ
เขาและมิไดรับความยินยอมจากเจาตัว ยอมไมถูกตองตามจริยธรรม 
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ลาสุดคะแนนนิยมของนายทรัมปจากมลรัฐ 3 แหงที่เลือกเขาเขามาลดตํ่าลงไมถึง
รอยละ 40 และในวันจันทร ที่ 21 สิงหาคม โพลของเอบีซี/นาริสต แสดงวา ผลโพล
ของทรัมปในมลรัฐสําคัญเชนเพ็นซิลเวเนียและมิชิแกนลดตํ่าเหลือเพียงรอยละ 35 

ตามความเห็นสวนตัวของขาพเจา ต้ังแตรับตําแหนงมา นายโดนัลด ทรัมปกอ
ปญหาตาง ๆ นานามาไมไดหยุด คงจะเพราะใชดึงความสนใจของผูคน (Distract) ไปจาก
ประเด็นการสมรูรวมคิด (Collusion) กับรัสเซียเพื่อเอาชนะการเลือกต้ัง ซึ่งการสืบสวน
และสอบสวนโดยฝายตาง ๆ ยังคืบหนาตอไป ขาพเจาเองไดเปดเผยมาหลายเดือนแลววา 
นายทรัมปทราบดีวาคงเล่ียงขอหาไดยากในท่ีสุด เมื่อถึงจุดหนึ่ง การชิงลาออกดวยเรื่อง
อ่ืนอาจจะดีกวา เพราะขอหาวารวมมือกับศัตรู นั้น อยูในขายทรยศตอชาติ (Treason) ถึง
บัดนี้ คนเปนจํานวนไมนอยทราบขอเท็จจริงดี  แตโดยท่ีเปนเรื่องลับมาก    จึงยังไมมีใคร
เปดเผยออกมา คนที่ทราบเรื่องไมจํากัดเฉพาะชาวอเมริกัน เพราะหนวยขาวกรองทราบ
กันดี ไมเฉพาะ Five Eyes เทานั้น แตในยุโรปบางแหงดวย 

เมื่อเวลาที่กําลังเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขามสหรัฐเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ศกนี้
ตํารวจสเปนรายงานวา สามารถตามตัวนาย Younes Abouyaaqoub ไดที่ชานเมืองบาเซโล
นา มีมีดเปนอาวุธประจําตัว และไดวิสามัญฆาตกรรมไดไมยาก ตํารวจยืนยันวาชายวัย 
22 ปคนนี้เปนคนขับรถแวนสีขาวที่ไลทับและชนผูคนที่เดินอยูบนถนน Las Rumblas 
เสียชีวิต 14 คน บาดเจ็บกวา 100 คน จํานวนผูยังรับการรักษาพยาบาลอยูลาสุดประมาณ 
52 คน นับเปนการกอการรายครั้งใหญของสเปน แตเคราะหดีที่แผนการประกอบระเบิด
ครั้งใหญลมเหลว โดยเกิดระเบิดขณะกําลังประกอบวัตถุระเบิดเสียกอน 

 การท่ีเอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ี ผูแทนถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติ ไดไปเยือน
สํานักงานใหญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic 
Energy Agency—IAEA) เมื่อปลายสัปดาหกอน แสดงคอนขางชัดของการหาชองทางท่ี
สหรัฐจะถอนตัวจากความเปนภาคีความตกลงสําคัญในการใหอิหรานระงับโครงการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียรโดยการยุติขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งจําเปนอันจะนําไปสูการพัฒนาอาวุธ
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นิวเคลียรอยางนอยในระยะ 15 ปขางหนา โดยผูอํานวยการทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศไดรับมอบหมายหนาที่ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอิหราน
ตลอดเวลาหรือ 24/7 เดือนละ 24 วัน  อันนับวาถี่กวามาตรการตรวจสอบ Safeguard ตาม
ธรรมดา เพื่อใหแนใจวาอิหรานไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลงเพื่อรายงานตอภาคี
สมาชิก ซึ่งจะตองแถลงผลการตรวจสอบอยางหลีกเล่ียงมิได 

 เทาที่เปนมาจนบัดนี้ (ปลายเดือนสิงหาคม 2017) อิหรานไดปฏิบัติตามเงิ่อนไข 
อยางเครงครัด เมื่อไดรับรายงานจากผูอํานวยการทบวงการฯ สหรัฐ โดยกระทรวงการ
ตางประเทศ จะตองยืนยันเปนหลักฐานของ “Compliance” แตถึงกระนั้น นายโดนัลด 
ทรัมป ก็พยายามจะเบ่ียงบายการยืนยันวา ไมมีใครละเมิด 

 ต้ังแตระยะที่การเจรจายังไมเสร็จส้ินเมื่อตนป 2016 นายโดนัลด ทรัมป และ
สมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนาย Ted Cruz นายมารโก รูบิโอ ได
รวมกลุมกันที่ลานหนาอาคารรัฐสภาประกาศการตอตานความตกลงกับอิหราน ทั้ง ๆ ที่
ทุกคนยังไมทราบเนื้อหาของความตกลง โดยนายทรัมปกลาววา ความตกลงดังกลาวจะ
นํามาซึ่ง Disaster อันเปนศัพทที่เขาใชในการโจมตีเรื่องตาง ๆ และบุคคล เชนกลาววา 
บารัค โอบามาเปนประธานาธิบดีที่ Disaster ที่สุดในประวัติศาสตร 

 อยางไรก็ดี ประเทศ P-5+1 กับอิหรานในระดับรัฐมนตรตีางประเทศ ก็ไดแสดง
ความอดทนในการเจรจา บางครั้งขามคืน จนสําเร็จ เมื่อนายโดนัลด ทรัมปกลาววาจะ
เลิกความเปนภาคี นางโมกาลินี่ ผูรับผิดชอบดานการตางประเทศของสหภาพยุโรปไดแยง
วาความตกลงที่ทําแลว มิใชเปนทวิภาคี แตเปนความตกลงพหุภาคี อันที่จริง หากสหรัฐ
จะแยกตัวออกไป ภาคีที่เหลือก็จะไดรับประโยชนมหาศาล เพราะไดเลิกมาตรการคว่ํา
บาตร จึงคาขายกับอิหรานและภาคีอ่ืน ๆ ไดเต็มที่ ในขณะที่ ภาคีทั้งหมดยังมิไดถอนตัว 
บริษัทโบอ้ิงและบริษัทแอรบัส ไดเซ็นสัญญาขายเครื่องบินพาณิชยใหอิหรานแลว หลาย
รอยเครื่อง เมื่อวันที่มขีาววานายโดนัลด ทรัมปจะขัดขวางการจําหนายเครื่องบินของ
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บริษัทโบอ้ิง ผูแทนบริษัทซึ่งกําลังเจรจาอยูกับอิหราน ไดตัดสินใจลงนามในสัญญาจะขาย
เครื่องบินโบอ้ิงใหอิหราน 80 เครื่อง เปนเงินหลายพันลาน กอนที่จะสายเกินไป 

 ความคาดหมายท่ีจะบีบค้ันอิหราน เพื่อจะกลาวหาในเร่ืองอ่ืน ๆ เชนการใหความ
ชวยเหลือเกาหลีเหนือคงจะลําบาก ปากีสถาน ซึ่งตกอยูในขายผูใหเท็คโนโลยีต้ังแตในช้ัน
แรก เพราะถอยแถลงของประธานาธิบดีทรัมปเมื่อวันจันทรเก่ียวกับอัฟกานิสถาน คงจะ
ทําใหปากีสถานถูกกลาวหาหนักขึ้น เพราะมีการนําประเด็นที่โอซามา บิน ลาเด็นหลบ
ซอนอยูที่อับบอตตาบัดอยูหลายเดิอนกลับมาใชประกอบขอกลาวหา อันจะไมชวยการ
แกปญหาได เนื่องจากไมมีโฟกัสแนนอน และประธานาธิบดีโอบามาไดจัดการกรณีนี้ไป
แลวอยางแนบเนียน ดวยความลับสุดยอด  

 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 ที่ Natanz และ Fondo อิหรานมีโรงงาน Centrifuges 
ซึ่งเปนอุปกรณที่จะแปรสภาพยูเรเนียมให Enrich แยกเปน U-235 อยูถึง 20,000 และเตา
ปฏิกรณชนิด Heavy water อีกมากที่ Arak เมื่อจัดทําความตกลงกันได ในเดิอนมกราคม 
2016 อิหรานตองเคล่ือนยาย Low grade enriched uranium ไปที่รัสเซีย สวน Heavy water 
จาก Arak อิหรานไดเคล่ือนยายไปยังสหรัฐโดยผานประเทศที่สาม 

 นอกจาก JCPOA แลว อิหรานไดจัดทําพิธีสารเพิ่มเติมภายใต Safeguard 
Agreements กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ เพื่อเปดโอกาสให Inspectors 
ของทบวงการเขาตรวจสถานที่แหงใดก็ตามที่สงสัย เมื่อใดก็ได 

 หลังจากนั้น ก็มีการดําเนินการตาง ๆ อยางละเอียด จนถึงวันดําเนินการ เมื่อไดรับ
รายงานการตรวจสอบของผูอํานวยการทบวงการฯ ในการประชุมกันที่กรุงเวียนนา จน
เมื่อภาคีทุกฝายพอใจแลว แตละฝายก็ไดยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร ซึ่งทั้งหมดนี้มีปรากฏ
ในรายงานของขาพเจาอยางละเอียดมากอนแลว ซึ่งหากทานผูใดสนใจ ก็ขอไปยังขาพเจา
ได 
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เมื่อกองกําลังสหรัฐกับเกาหลีใตเริ่มการซอมรบประจําปในวันที่ 21 สิงหาคม โดย
จะใชเวลา 10 วัน นอกจากการใชวาจาขมขูตามท่ีเกาหลีเหนือเคยทํามา โดยมิได
ดําเนินการทางทหารน้ัน ไมทราบวา ฝายความมั่นคงของสหรัฐติดตามวิเคราะห
สถานการณอยางใด จึงไดเสนอแนะใหประธานาธิบดีทรัมปปราศรัยดวยคําพูดที่ออนลง
มาก ดวยการกลาววา คิม จอง อุน ก็รูจักการใหความคารวะกับสหรัฐเชนกัน ในระยะใกล
เคียงกัน นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ก็ไดแสดง
ความเห็นดวยน้ําเสียงที่ไมตางกัน 

 ปรากฏวา เมื่อคืนวันที่ 27-28 สิงหาคม เกาหลีเหนือก็ไดยิงขีปนาวุธพิสัยกลางขาม
เกาะฮ็อคไดโด อันเปนครั้งแรกที่เกาหลีเหนือไดยิงขีปนาวุธเหนือประเทศญี่ปุน มีการเปด
ไซเร็น พลเมืองจํานวนมากไดรีบวิ่งเขาสูหลุมหลบภัยใตดิน 

 นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนประกาศวา ขีปนาวุธดังกลาวถือเปนภัย
คุกคามญ่ีปุนที่หนักที่สุด ญี่ปุนมิไดใชจรวดตานยิงขีปนาวุธเกาหลีเหนือ ซึ่งแตกออกเปน
สามทอนตกลงสูทะเล เปนขีปนาวุธที่มิไดติดหัวรบ 

 สหรัฐไดโตตามแบบ วา All options are now on the table ซึ่งถึงช้ันนี้ดูจะมิไดสง
สัญญาณในทางใด เพียงแตส่ือความหมายวา การตอบโตดวยวิธีการทางทหารอาจเปนได 

 ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดนัด
ประชุมฉุกเฉิน เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ีไดแถลงวา การกระทําของเกาหลีเหลือไรความ
รับผิดชอบ ถือเปนการกระทําที่ไมอาจจะรับได ขณะที่พิมพอยูนี้ ยังไมมีรายงานจากคณะ
มนตรีความมั่นคง นอกจากการประณามแลว การลงโทษดวยการคว่ําบาตรดูจะไมเหลือ
มาตรการใดๆ อีกแลว คาดวา ในระยะนี้คงจะเปนการหารือในระหวางสมาชิกถาวรทั้งหา
และญี่ปุน เพื่อหาทางสรางฉันทามติ 

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม คณะมนตรีความมั่นคงไดลงมติประณาม การกระทําของ
เกาหลีเหนือวา “outrageous action และขอใหใชความอดกล้ันเพราะเปนภัยคุกคามไม
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เฉพาะตอภูมิภาคเทานั้นแตตอมวลสมาชิกสหประชาชาติดวย” เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ี
แหงสหรัฐ ไดรวมประณาม เพราะกอเหตุขึ้นเพียง 3 สัปดาหหลังจากที่คณะมนตรีความ
มั่นคงไดลงมติโดยเอกฉันทใหคว่ําบาตร DPRK 

 ในวันนี้ ที่ 30 สิงหาคม เกาหลีเหนือไดตอบโตกลับดวยแถลงการณอันรายแรงดวย
ถอยคําวา “การยิงขีปนาวุธขามประเทศญี่ปุนครั้งนี้เปนการโจมตีเริ่มแรกของการสูรบใน
ภาคพื้นแปซิฟก—‘The first step in military operation in the Pacific” 

 แถลงการณดังกลาวเปน Bluff หรือ? ในโลกทุกวันนี้ ซึ่งมีผูนําของคูกรณีที่ไมอาจ
คาดหมายไดวามีเปาหมายประการใด ไมอาจใหคําตอบอยางแนนอนได ทาทีแรกที่ได
ทราบจากสหรัฐเปนอยางเดิม คือ “All options remain on the table.”  

 

 

     นายมนัสพาสน ชูโต 

         ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2560 ฉบับที่ 1 

 

 ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐคนท่ี 45 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แม
จะมีการประกาศวา นายโดนัลด เจ ทรัมปไดคะแนนคณะผูเลือกต้ังหรือ Electoral College 
มากกวา Hillary Clinton จนเปนผูชนะ ทั้ง ๆ ที่ไดรับคะแนนผูมีสิทธิเลือกต้ังทั่วประเทศ
นอยกวาคูแขงเกือบ 3 ลานเสียง อันเปนจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองของ
สหรัฐ แตรัฐธรรมนูญกําหนดใหยึดถือคะแนนคณะผูเลือกต้ังเปนหลัก ความตางของ
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คะแนนคณะผูเลือกต้ังกับคะแนนเสียง Popular vote นั้น เคยเกิดขึ้นหลายครั้งตลอด
ประวัติศาสตรการเมือง/การปกครองกวา 200 ปของสหรัฐ  จึงมีการเรียกรองใหแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกต้ังเสียใหมมาหลายครั้งแลว แตไม
เปนผล เพราะมีเสียงคัดคานมากกวา 

 คะแนนเสียงที่นายโดนัลด เจ ทรัมปไดรับ ซึ่งนอยกวาคูแขงถึงเกือบ 3 ลานเสียง
มิใชเปนปญหาเดียวในการเลือกต้ังประธานาธิบดีครั้งที่แลว การท่ีรัสเซียไดพยายามทํา
ทุกอยางเพื่อแทรกแซงการเลือกต้ัง เปนประเด็นเรนลับสลับซับซอนอันยังมีการสืบสวน
และสอบสวนมาจนทกุวันนี้ ทั้งโดย Special Counsel Robert Mueller อดีตผูอํานวยการ 
FBI กับ Federal Grand Jury คณะกรรมาธิการขาวกรองของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
ขาวกรองของสภาผูแทนราษฎร ไมแตเทานั้น นายทรัมปและผูใกลชิดยังมีคดีและขอหา
อีกเปนจํานวนมากในดานการเงิน การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ดานภาษี 
ผลประโยชนขัดกัน (Conflict of interests) พฤติกรรมทางเพศ ความพัวพันทางการเงินกับ
ตางชาติ อันอาจเก่ียวโยงกับการฟอกเงินดวย ที่ฝายตาง ๆ กําลังรวบรวมพยานหลักฐาน
อยู แตที่หนักที่สุดไดแกขอหาวานายทรัมปและคณะผูหาเสียง “สมรูรวมคิดหรือ 
Collusion’’ กับรัสเซียและปูติน อันอาจเปนการทรยศตอชาติได เพราะสหรัฐถือวารัสเซีย
เปนชาติศัตรู 

 ที่นาหวงกังวลยิ่งไดแกการเลือกนโยบายที่ทําใหสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเปนผูนําโลก
เสรีมาต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีฐานะเส่ือมถอยเกินความคาดหมายของตางชาติ
ทั้งหลาย การกลาวเท็จเปนนิสัยประจําตัว (Pathological liar) การเสกสรรปนแตงเรื่องให
คนอ่ืนเสียหายและเมื่อกระทรวงยุติธรรมแถลงเปนทางการวาไมเปนความจริง ก็ไมเคย
ขออภัยแกผูที่ตองเสียหายแมแตครั้งเดียว ดังกรณีที่กลาวหาประธานาธิบดีโอบามาหลาย
ครั้งดวยกัน การพูดพลอย ๆ เปนประจํา ความชอบการที่คูเจรจายกยอ การหลงตัวเอง 
(Narcissistic) และการทําตัววารูเรื่องกวาคนอ่ืน ทั้ง ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทราบวานายทรัมปได
สรางปญหาใหกับประเทศอ่ืน ๆ โดยการใชทวิตเตอรเสมือนยาเสพติดและแสดง
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ความรูสึกสวนตัวไปตามอารมณ (Impulsive) เปนการดําเนินการทางการทูตที่ผูนําในโลก
ไมนอยเห็นวา “เลวรายที่สุด” (Worst diplomatic device-President Manuel Santos of 
Colombia)   

 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายนนี้ นายทรัมปจะตองกลาวคําปราศรัยแถลงนโยบายตอ
สมัชชาสหประชาชาติเปนครั้งแรกในชีวิต โดยแทนปราศรัยอยูขางหนาแผนหินออนที่
องคการโลกใชมาแตด้ังเดิม แตนายทรัมปดูหมิ่นวา เขาตองการใหเปล่ียน แลวจะออก
เงินคาวัสดุที่เขาอยากจะใหนํามาใชแทน ส่ิงสําคัญที่ผูหวังดีทั่วโลกขอใหเขาใช ไดแกบท
คําปราศรัยที่นายทรัมปจะอานตามบททุกคําโดยผูรางสันทัดในสารัตถะอยางดี และการ
อธิบายความหมายของนโยบาย America first ของเขา รวมทั้งแนวทางของรัฐบาลเขาใน
เรื่องความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ศกนี้ เขาได
ประกาศความต้ังใจจะถอนตัวจาก “ความตกลงปารีส” อันตางจากจุดยืนของประเทศกวา 
190 ประเทศทั่วโลก 

 ตามแผนผังหองประชุมสมัชชา ที่นั่งของคณะผูแทนเกาหลีเหนือปนี้ จะอยูแถว
หนาสุดทางดานซายของแทนกลาวคําปราศรัย อันเปนเหตุบังเอิญ แตนายทรัมปคงจะถูก
กําชับใหจดจอตอการอาน Teleprompter จนไมมีเวลากราดสายตาไปยังแถวทีน่ั่งคณะ
ผูแทนตาง ๆ ในหองประชุม  

รายงานดวนมาก สงเมื่อ 20.29 น. วันที่ 3 กันยายน 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคม 2560 ลงทายดวยคําถามวา การท่ีเกาหลี
เหนือไดยิงขีปนาวุธพิสัยกลางขามเกาะฮ็อคไคโดของญ่ีปูนไปลงดานมหาสมุทรแปซิฟก
เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม และขูวานั่นเปนขั้นแรกของปฏิบัติการทางทหารในภาคพื้น
แปซิฟก นั้น เปนการ Bluff หรือเปลา ซึ่งขาพเจาไมสามารถตอบได เพราะผูนําทั้งของ
เกาหลีเหนือและสหรัฐมีแนวความคิดไมเหมอืนคนธรรมดา 
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เมื่อกอนเชาวันอาทิตย ที่ 3 กันยายน ศกนี้ เกาหลีเหนือไดส่ังการใหมีการทดลอง
ระเบิดซึ่งเรียกวาอยูในช้ันระเบิดไฮโดรเยน อันมีกําลังระเบิดแรงที่สุดที่ไดทดลองมา อัน
ไดแกต้ังแต 50 - 160 กิโลตัน หรือแรงกวาเทาที่เคยทดลองมา 5 ครั้งในยุคที่โดนัลด 
ทรัมปเขามาเปนผูนํา 10 เทา นับเปนครั้งที่ 6 โดยไดมีการแถลงวา ระเบิดลูกนี้พรอมที่จะ
ใชติดหัวรบของขีปนาวุธขามทวีปหรือ Intercontinental Ballistic Missile อันเปนคําขูที่
หมายถึงดินแดนสหรัฐแผนดินใหญ แรงระเบิดครั้งนี้สามารถรูสึกไดถึงวลาดิวอสต็อค 

กระทรวงการตางประเทศรัสเซียไดออกแถลงวา การท่ีเกาหลีเหนือทดลองระเบิด
ครั้งลาสุดนี้จะตองไดรับการประณามอยางแรงที่สุด 

จีนประกาศการประณามเชนกัน แตตอทายวาถึงเวลาที่จะตองพูดจากันแลว 
(Dialogue) 

ประธานาธิบดีทรัมปเปนคนสุดทายที่แสดงความไมพอใจ แตฝายความมั่นคงได
เตรียมตัวเต็มที่ รวมทัง้การประสานการวางแผนกับพันธมิตรแนวหนา คือเกาหลีใตกับ
ญี่ปุน 

ประธานาธิบดีมูน เจ-อิน แหงเกาหลีใตแถลงวา การกระทําของเกาหลีเหนือเปน 
"Absurd strategic mistake ซึ่งจะโดดเด่ียวเกาหลีเหนือจากทั้งโลก" 

พลเอกโจเซฟ ดันฟอรด ประธานคณะเสนาธิการรวมของสหรัฐ ไดส่ังการใหกอง
กําลังสหรัฐรวมกําลังตอตานอยางเต็มที่ ตามสภาพของความเปนจริง การโจมตีสหรัฐไม
งายนัก เพราะมีฐานทัพพรอมอาวุธอยูทั่วไปหมด รวมทัง้กองเรือเฉพาะกิจทั่วภาคพื้น
แปซิฟก และขีปนาวุธตอตานจรวดนานาชนิด 

ความแตกตางจากคิม จอง อุนกับปู (คิม อิล ซุง) และพอ (คิม จอง อิล)ของเขา
เปนขอที่ควรคํานึงถึง เพราะผูนําปจจุบันขาดประสบการณกับผูนําตางประเทศ แมกับ
ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ทั้งคูก็ไมเคยพบกัน แตตองศึกษาทาทีของจีนใหดี เทาที่อางกันมา
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ตลอดไดแกความวิตกวา การโคนรัฐบาลคิม จอง อุน จะสรางภาระในการที่ผูอพยพนับ
ลานจะทะลักขามแมน้าํยาลูเขาสูจีน สมมติฐานน้ีนารับฟงเพียงใด? ขาพเจาไมสูจะเห็น
ดวยวา นั่นเปนขอที่จีนเปนหวงเทาใดนัก เพราะคิดวาเกาหลีเหนือเปนดินแดนกันชนและ
เปนปญหาสําหรับประเทศเชนสหรัฐและพันธมิตรมากกวา 

ตามความเห็นภายนอก ทุกฝายทราบกันวา เกาหลีเหนือตองการการครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร เพื่อจะปองปรามมิใหสหรัฐโคนลมรัฐบาลคิม จอง อุน เพราะไดเห็น
ตัวอยางมาแลววาอะไรเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐสังหารซัดดัม ฮุสเซนและ มวมมา กัดดาฟ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่กัดดาฟยอมยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร นาย Will Ripley 
ผูส่ือขาว CNN คนเดียวที่สามารถเขาไปในกรุงเปยงยางได ใหความเห็นวา (The North 
Koreans) believe this nuclear deterrent is their key to stability and eventually to a seat 
at the diplomatic table. เกาหลีเหนือเช่ือวาการมีอาวุธจะเปนทางปองกันสงคราม 

ความเห็นดังกลาวเปนทางหนึ่ง ในฉบับตอไป ขาพเจาจะนําแนวคิดตาง ๆ มา
วิเคราะหเพิ่มเติม เพราะเรื่องนี้ วงในของนายคิม จอง อุน เทานั้นจะพอทราบวา ผูนําของ
เขาคิดอยางไร ซึ่งแนวคิดเชนนี้ มีขีดจํากัดมาก ดังจะเห็นไดวา ผูใกลชิดหลายคน
ดํารงชีวิตอยูดวยความเส่ียงมาก แมอาแท ๆ ของเขาเองก็ถูกประหารดวยปนตอสูอากาศ
ยาน สวนพ่ีชายตางมารดาก็ถูกสังหารดวยยาพิษรายแรงกลางทาอากาศยาน
กัวลาลัมเปอร ระบอบเชนนี้ทําใหหาคนที่ไววางใจไดยาก และอาจถูกลางแคนไดงาย 

ตามรายงานขาว จีนไมพอใจอยางยิ่งที่เกาหลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียรซึ่งมี
แรงระเบิดสูง (หลายฝายเรียกวาเปนระเบิดไฮโดรเยน) ปญหาโดยเฉพาะของจีนคลายกับ
การทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อปที่แลวที่เปนขาวใหญ ขณะที่ประธานาธิบดีสี 
จิ้น ผิงกําลังเริ่มการกลาวคําปราศรัยในการประชุมระดับสุดยอดตามโครงการสรางทาง
สายไหมเชื่อมโยงหลายทวีปที่กรุงปกก่ิงพอดี สวนครั้งนี้ การทดลองระเบิดของเกาหลี
เหนือเปนขาวใหญในวันที่จีนเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับสุดยอดของประเทศกลุม 
BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) ที่ในประเทศจีนพอดีเชนกัน 
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ประกอบกับความด้ือรั้นของเกาหลีเหนือในการเรงรัดพัฒนาอาวุธนิวเคลียรทําใหจีนตกท่ี
นั่งตองรับผิดชอบกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือดวย แตจีนก็หาทางออกดวยการรวมกับ
รัสเซียเสนอแผนการ Double Freeze ซึ่งเปนขอเสนอเดิมของรัสเซียและจีนที่จะใหเกาหลี
เหนือระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเพื่อแลกกับการยุติการซอมรบรวมระหวาง
สหรัฐกับเกาหลีใต และใหเริ่มการเจรจาแกปญหา แตรัสเซียนาจะทราบวา ไมมีทางที่
คูกรณีจะยินยอมตกลงกันตามนี้  และการซอมรบก็มีมา 40 ปแลว โดยมิไดกระทําการยั่ว
ยุประเทศอ่ืนแตอยางใด หากเกาหลีเหนือจะยอมเจรจาดวย เกาหลีใตกับสหรัฐก็พรอม
เนื่องจากเปนวิธีแกปญหาทางการทูตที่สหรัฐและเกาหลีใตใหความสําคัญอันดับแรกอยู
แลว อันตรงกันขามกับเจตนาของเกาหลีเหนือ ซึ่งละเมิดขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่รัสเซียกับจีนไดรวมลงมติดวย โดยเกาหลีเหนือไมเคยแยแส
เสียงเรียกรองของประชาคมระหวางประเทศเลยแมแตครั้งเดียว 

 ทางสหรัฐ นั้น ในช้ันแรก นายโดนัลด ทรัมปไดแสดงทัศนะโดยทางทวิตเตอร อัน
สุมเส่ียงตอการตีความผิด เพราะมิใชเปนวิธีที่ผานการรวมการพิจารณาในทุกแงทุกมุม
โดยเจาหนาที่ที่เก่ียวของ แตแนวคิดของนายทรัมปไมมคีวามหมายประการใด เวลาผาน
ไปหลายช่ัวโมง พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและพลเอกโจเซฟ 
ดันฟอรด ประธานคณะเสนาธิการรวม ไดออกมาแถลงขาวที่หนาทําเนียบขาว วาคณะที่
ปรึกษาฝายความมั่นคงองคคณะเล็ก ไดหารือกันและขอแถลงวา หลายประเทศตองการ
ใหคาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร (Denuclearized) คณะมนตรีความมั่นคงได
ลงมติมาเปนจํานวนมากมาย แตเกาหลีเหนือมิไดหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเลย 
สหรัฐไมไดมุงหมายจะทําลายลางเกาหลีเหนือใหส้ินซาก (Total Annihilation) แตอยางใด 
สหรัฐจําตองปกปองตนเอง รวมทั้งดินแดนในครอบครอง อันไดแกกวมดวย สวนความยึด
มั่นตอพันธมิตรโดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุน นั้นอยูในสภาพ 
“Ironclad”  หากเกาหลีเหนือคุกคาม (Threat) ก็จะตองโตตอบดวยวิธีการทางทหารอยาง
หนักหนวง—Massive military response ฝายความมั่นคงไดนําเสนอตอประธานาธิบดีถึง
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รายละเอียดของวิธีการทางทหารแตละรายการแลว  นาสังเกตวา ผูที่ออกมาแถลงเปน
นายทหารท้ังคู ไมมีผูแทนฝายพลเรือนเลย ถอยคําที่แถลงอาจจะส้ัน แตตรงไปตรงมา 

 เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรญี่ปุนใหสัมภาษณแกคริสเตียน อามันพอรแหง ซีเอ็น
เอ็นเมื่อวันที่ 4 กันยายน วาการกระทําของเกาหลีเหนือทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ 
นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะไดหารือทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีทรัมปแลว 2 ครั้งนับ
แตที่เกาหลีเหนือไดทดลองระเบิดอันมีแรงระเบิดรุนแรงขึ้น ญี่ปุนตองการใหเกาหลีเหนือ 
Denuclearize แตไมมแีผนที่จะเพิ่มกําลังรบแกญี่ปุน สวนความกดดันในทางตาง ๆ ตอ
เกาหลีเหนือ นั้น ตองดําเนินการตอไป 

 ในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงครั้งใหม เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ี
ย้ําวา คณะมนตรีความมั่นคงตองประชุมในปญหาเกาหลีเหนือมากวา 20 ปแลว เกาหลี
เหนือไมเคยปฏิบัติตามขอมติเลย พฤติกรรมของเกาหลีเหนือไดแกการ Begging for war 
“พอกันที—Enough is enough” 

 ในอีกดานหนึ่ง ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินแหงรัสเซียยังย้ําถึงความจําเปนที่
จะตองพบปะพูดจาหรือdialogue และเตือนใหเกาหลีเหนือคํานึงถึงอิรักวา อะไรเกิด
ขึ้นกับซัดดัม ฮุสเซน แมจะปรากฏวาอิรักมิไดครอบครองอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงแต
อยางใด 

 รายงานแหลงหนึ่งจากที่ประชุมที่เซี๊ยะ เหมินของจีนในหัวขอ BRICS อางวา 
ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เห็นวา หากมีการรวมเกาหลีที่นิยมตะวันตก ก็ยิ่งจะอันตราย –
รายงานนี้ควรหารายละเอียดของบริบทเพื่อประกอบการพิจารณา เพราะแนวคิดเชนนี้กับ
ของปูตินดูจะไมชวยใหแกปญหาความกาวราวของเกาหลีเหนือ ซึ่งประเทศสวนใหญเห็น
วาเปน Rogue state มากกวาประเทศใฝสันติ ยิ่งถายอนกลับไปวิเคราะหวา เพราะเหตุใด
จึงเกิดสงครามเกาหลีขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1950 และถาสหรัฐไมเปล่ียนนโยบายมาชวยเกาหลี
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ใต พฤติกรรมของเกาหลีในฐานะที่เปนบริวารของสหภาพโซเวียต ภูมิทัศนทางการเมือง/
ความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะเปนเชนไร?  

 วิธีการเจรจาทางการทูตของนายโดนัลด ทรัมปดวยการใชทวิตเตอร นั้น ผูนํา
ตางประเทศตางเห็นวาไมเหมาะสม ในวันที่ 4 กันยายน ประธานาธิบดี ฮวน มานเวล 
ซานตอส แหงโคลัมเบีย กลาวตอคริสเตียน อามันพอรแหง CNN วาการที่ (ทรัมป) ใช
ทวิตเตอรเปนวิธีเลวที่สุดในการดําเนินการทางการทูต ซึ่งผูนําตางประเทศจํานวนมากก็
เห็นเชนเดียวกัน สําหรับขอเสนอของนายทรัมปที่จะใชกําลังทหารเขาแทรกเพ่ือ
แกปญหาในเวเนซูเอลา นั้น เขาและบรรดาผูนําในละตินอเมริกา ก็ไมเห็นดวย
เชนเดียวกัน และไดแจงทัศนะดังกลาวไปกับรองประธานาธิบดีไมค เพนส ซึ่งเดินทางไป
เยือนอเมริกาใตเมื่อเร็วๆ นี้แลว 

 เก่ียวกับปญหาเกาหลีเหนือ นั้น ดร. Ernest Moniz นักนิวเคลียรฟศิกสซึ่งดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลโอบามา และมีสวนรวมกับจอหน 
แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ในการเจรจาความตกลง P-5+1 
กับอิหรานหลายปจนประสบผลสําเร็จ เห็นวาควรหาทางเจรจากับเกาหลีเหนือโดยขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมประเด็นมากกวาจะจดจออยูที่อาวุธนิวเคลียร ในการเจรจากับ
อิหราน ซึ่งไมมีอาวุธไฮโดรเยน จึงจํากัดอยูเฉพาะขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิตอาวุธ
นิวเคลียร ซึ่งตองใชเวลามากไมนอย เนื่องจากอิหรานมีโครงสรางอยางมากอันจะนําไปสู
การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร แตเกาหลีเหนือมีพลานุภาพอยูมากในการปองปราม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังปนใหญวิถึไกลขนาดมหาศาลจํานวนมาก ซึ่งทั้งหมดเล็งไปที่
กรุงโซล เมืองหลวงท่ีมีประชากร 10 ลานคนของเกาหลีใต คลังอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
สําหรับอาวุธที่มีแรงระเบิดแรงขึ้น นั้น ขณะนี้ยังไมแนใจวาความสามารถในการ Deliver 
ที่จริงมีเพียงใด 

 คริสเตียน อามันพอรกลาววาจากผลของการเจรจาอยางยืดเยื้อสมัยประธานาธิบดี
จอรจ บุช ในที่สุดเกาหลีเหนือไดตกลงทําลายลางสถานที่พัฒนานิวเคลียรที่ยองเบียน 
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เมื่อป ค.ศ. 2007 ซึ่งเธอไดเขาไปสังเกตการณดวย เกาหลีเหนือไดระเบิดโรงงานท้ังหมด 
โดยไดนําภาพถายมานําเสนอ ลงทายวา เรื่องตอมาเปนประวัติศาสตรที่ทราบกันทั่วไป
แลว แตเทาที่ขาพเจาจําได ในชวงรัฐบาลประธานาธิบดีบิลล คลินตัน เกาหลีเหนือได
ถอนตัวจากความตกลงไมแพรขยายนิวเคลียรหรือ Nuclear Non-proliferation Treaty-NPT 
อันปดทางที่เจาหนาที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศจะเขาไปตรวจภายใต
มาตรการ Safeguards เพื่อปองกันมิใหมีการเคล่ือนยายวัสดุตาง ๆ อันจะแสดงวาถูก
นําไปใชในทางไมสันติหรือเปลา เพราะพลังงานนิวเคลียรสามารถใชประโยชนไดในทาง
สันติ อาทิทางการแพทยและอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายใตบังคับของ NPT และกฏเกณฑ
ของทบวงการ IAEA 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมานี้ ความตึงเครียดยังมีอยูและคาดวาจะมีอยูตอไปใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก แมการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงที่เริม่มาสองวัน
แลว ก็ยังไมอาจลงมติได โดยเล่ือนไปในสัปดาหหนา นาย Yukiya Amano ซึ่งเปน
ผูอํานวยการทบวงการปรมาณูระหวางประเทศมาต้ังแตป ค.ศ. 2009 และมีหนาที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามความตกลงหามอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร 
ไดเรียกรองใหเกาหลีเหนือระงับการทดลองอาวุธนิวเคลียร ซึ่งกําลังเปนภัยคุกคามไม
เฉพาะแตในภูมิภาคใกลเคียงเทานั้น แตเปนอันตรายในระดับโลกดวย 

 ในขณะเดียวกัน นายโดนัลด ทรัมปไดทวีตเชิงตําหนิเกาหลีใตวา ไมควรออนขอกับ
เกาหลีเหนือ (Appeasement) และควรใชทาทีแข็งกราว กับแจงวาสหรัฐอาจจะยกเลิก
ความตกลงวาดวยการคาเสรีที่มีกับเกาหลีใต อันเปนวิธีการดําเนินการทางการทูตที่
ขัดกันอยูในตัว นายมูน เจ อิน ยึดถือทาทีอันไมสูจะกระตือรือรนกับสหรัฐในฐานะ
สัมพันธมิตรใกลชิดมาหลายสิบป และอันที่จริง หากสหรัฐและประเทศอ่ืนๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย ไมสงกําลังทหารมาชวยทําใหตองเสียชีวิตไปเปนจํานวนมาก เกาหลีใตก็
คงจะไมมีอยูจนทุกวันนี้ในฐานะประเทศเอกราช มูน เจ อิน มีความโนมเอียงที่จะ
แกปญหากับเกาหลีเหนือดวยการหาทางเจรจา ดวยการประกาศชัดในชวงของการหา



10 
 

เสียงเลือกต้ัง โดยแสดงความไมเห็นดวยกับการที่สหรัฐจะมาต้ังระบบตอตานขีปนาวุธ 
Thaad ในเกาหลีใต โดยควรปลอยใหเปนการตัดสินใจของรัฐบาลใหม 

อยางไรก็ดี เมื่อไดเขามาเปนประธานาธิบดีแลว และไดรับทราบเจตนารายของ
เกาหลีเหนือภายใตคิม จอง อุน ที่จะพยายามครองอํานาจทั่วคาบสมุทรเกาหลีและเรงรัด
การพัฒนาอาวุธทําลายลางสูง กับการสรางกองทัพขนาดมหาศาลดวยกําลังพลกวาหนึ่ง
ลานคน ประธานาธิบดีมูน เจ อินจึงไดปรับเปล่ียนทัศนะคติใหม โดยการสรางพลานุภาพ
ของกองทัพเกาหลีใต พรอมอาวุธทันสมัยทุกเหลาทัพกับยังคงใหกองกําลังสหรัฐต้ังอยูใน
ระยะไมหางจากเขตปลอดทหาร และมีการซอมรบกับกองทัพเกาหลีใตติดตอมาเปน
ประจําตลอด 40 ปที่ผานมา อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีมูน เจ อินใหสัมภาษณกับอเล็ก
ซานเดอร ฟลด แหงซีเอ็นเอ็นวา เกาหลีใตไมตองการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร เพราะถาทํา
เชนนั้น ก็จะเกิดการแขงขันกันสรางอาวุธนิวเคลียรไปทั่วภูมิภาค ในสวนที่เก่ียวกับเกาหลี
เหนือ นั้น เกาหลีใตไมมีแผนจะโจมตีแตอยางใด แผนที่มีอยูไดแกการปองกันตนเอง
เทานั้น 

การปรับเปล่ียนยุทธศาสตรใหมของฝายใต อาจเห็นไดจากการเคล่ือนกําลังของ
เกาหลีใตเองเมื่อตนสัปดาหนี้ดวยการที่ เกาหลีใตไดซอมกองกําลังยานเกราะและหนวย
บินทิ้งระเบิดในบริเวณท่ีมองเห็นไดจากทางเหนือของเสนขนานที่ 38 ตามปกติ การซอม
รบประจําปจะเปนการฝกรวมระหวางกองทัพเกาหลีใตกับกองกําลังของสหรัฐ แตในระยะ
เกือบสัปดาหที่ผานมา เปน Live fire drill โดยกองกําลังของเกาหลีใตแตฝายเดียว โดยมี
การซอมทางรัฐนาวีดวย แตละชุดเปนเรือรบ 4 ลํา อันเปนยุทธศาสตรใหมจากเกาหลีใต 
และในขณะเดียวกัน เมื่อคืนวันที่ 7 กันยายน รัฐบาลเกาหลีใตไดยินยอมใหกองกําลัง
ตอตานขีปนาวุธในเพดานบินสูงหรือ Thaad ซึ่งสหรัฐไดลําเลียงมาติดต้ังเพิ่มขึ้นอีก 4 ชุด
ที่ฐาน Seongju ซึ่งอยูทางใตของกรุงโซลประมาณ 300 กิโลเมตร โดยโฆษกทางการทหาร
เกาหลีใตใหเหตุผลวาเพื่อตอตานภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ เมื่อเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 
สหรัฐไดติดต้ัง Thaad ไปแลว 2 ชุด ตามเสนทางลําเลียงมาครั้งนี้ ชาวเกาหลีใตที่ชุมนุม
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ประทวงจํานวนมากไดปะทะกับตํารวจตลอดแนวทางดวย ไมแตเทานั้น การใหขาวซึ่งมา
จากสํานักขาวกรองของเกาหลีใตเองก็มีถี่ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวที่วา เกาหลีเหนือ
กําลังเตรียมการจะทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลในวันที่ 9 กันยายนน้ี อันตรงกับวันสถาปนา
เกาหลีเหนือ  อันจะตองคอยติดตามความเคล่ือนไหวตอไป วาทั้งเกาหลีใตและญี่ปุนจะ
ยิงสกัดเปนครั้งแรกหรือไม โดยท้ังสองประเทศประกาศการเตรียมพรอมอยูแลว แม
สํานักงานการบินระหวางประเทศ (IATA) ก็ไดเตือนสายการบินพาณิชย เพราะเมื่อเกาหลี
เหนือยิงขีปนาวุธเมื่อตนเดือนกรกฎาคม ศกนี้ นั้น วิถีเฉียดไปใกลเครื่องบินแอรฟรานส
ซึ่งบินไปตามเสนทางปกติมาก  

 ต้ังแตประมาณวันที่ 3 กันยายน ศกนี้ ประธานาธิบดีปูตินกําลังเดินแตมทาง
การเมืองระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกใหม การยํ้ากลาวถึงความจําเปนที่
จะตองใหมี Dialogue เพื่อแกปญหาเกาหลีเหนือ นั้น ไดทราบกันมาแลว แตปูตินไดเตือน
วาการที่ประเทศตะวันตกไดแสดงพลานุภาพทางทหารซึ่งเขาเห็นวาเปนการแสดงออกซึ่ง 
Military Hysteria นั้น จะไมชวยแกปญหาได การยืนกรานใหเกาหลีเหนือเลิกลมโครงการ
นิวเคลียร นั้น “ชาวเกาหลีเหนือกินหญาดีกวายอมเลิกปองกันตนเอง (จากอาวุธ
นิวเคลียร)” การแซงคช่ันครั้งใหมก็จะไมยังผล ควรทุมเทกับการพบปะพูดจาจะใหผล
ดีกวา ราวกับวา ปูตินจะสามารถชักชวนเกาหลีเหนือมาสูโตะเจรจาได ซึ่งในช้ันนี้ ขาพเจา
ยังไมมีความเห็นถึงความเปนไปได เพราะปูตินอาจจะมีบางอยางซอนเรนอยู และเขาเพิ่ง
จะมาจากการประชุม BRICS ที่เซิ๊ยะเหมิน ซึ่งรัสเซียกับจีนมีทัศนะสอดคลองกันในกรณี
เกาหลีเหนือ โดยอาจมอบใหปูตินรับเรื่องนี้ไป เพราะ สี จิ้น ผิง มีภารกิจสําคัญในการ
ประชุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีน อันมีวาระเก่ียวกับความเปนผูนําพรรคดวยและ
ทราบกันวาสี จิ้น ผิงตองการดํารงตําแหนงอยูตอไป จึงถือวาเปนชวงเวลาละเอียดออน
สําหรับการเมืองภายในของจีน 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน ประธานาธิบดีปูตินไดเชิญประธานาธิบดีมูนเจอิน
จากเกาหลีใตและนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะแหงญี่ปุนไปรวมการประชุม Eastern 
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Economic Forum ที่นครวลาดิวอสต็อค เพื่อถือโอกาสโนมนาวใหทั้งสองประเทศเห็นชอบ
กับการแกปญหาเกาหลีเหนือดวยการเจรจา ปูตินเตือนทั้งคูวา ไมบังเกิดประโยชนแต
อยางใดที่จะผลักดันใหเกาหลีเหนือตองจนมุม 

 ผูนําเกาหลีใตกับญี่ปุนไดออกถอยแถลงรวมที่วลาดิวอสต็อค วา ขณะนี้เปนเวลาที่
จะเพิ่มมาตรการคว่ําบาตรและกดดันเกาหลีเหนือใหมากยิ่งขึ้น แทนที่จะพยายามหาทาง 
ใหมี Dialogue ทั้งสองฝายยอมรับวาจีนกับรัสเซียจะตองมีสวนในการเจรจาหากมีขึ้นได 
ซึ่งจะตองใชเวลาไมนอยเพ่ือใหไปถึงจุดนั้น อันที่จริง ทั้งฝายสหรัฐ เกาหลีใตและญี่ปุน ก็
ไมเคยขัดขวางการเจรจา ที่ไมอาจมีจนบัดนี ้ก็เพราะเกาหลีเหนือไมยอมเจรจา 

 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติลงมติเมื่อวันจันทร ที่ 11 กันยายน เปน
เอกฉันท รับรองขอมติที่ 2375 (2017) ใหคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ เปนการตอบโตการท่ี
เกาหลีเหนือหรือ DPRK ทําการทดลองระเบิดซึ่งอางวาเปนระเบิดไฮโดรเยนเมื่อวันที่ 3 
กันยายน ปญหาวาระเบิดที่ทดลองครั้งนี้เปนระเบิดไฮโดรเยนหรือไม หนวยงานท่ี
เก่ียวของของสหรัฐ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ เกาหลีใตและญ่ีปุนกําลัง
ตรวจสอบอยู แตจะใชหรือไม แรงระเบิดรุนแรงกวาทุกครั้ง แมเมืองวลาดิวอสต็อคทาง
ภาคตะวันออกของรัสเซียก็สามารถรับทราบถึงแรงส่ันสะเทือนได สวนจะมีขนาดเล็กมาก
พอที่จะติดหัวรบของขีปนาวุธขามทวีป ICBM ไดหรือไม นั้น จะตองติดตามความ
เคล่ือนไหวอยางใกลชิดตอไป 

 อยางไรก็ดี สหรัฐ เกาหลีใต และญ่ีปุนก็ไดซอมรบดวยกระสุนจริงเพื่อรับมือตอไป 
รวมทั้งการทดสอบความแมนยําของจรวด “ฟาตอแผนดิน” Taurus ซึ่งทําจากเยอรมนี อัน 
ไดผลเปนที่นาพอใจ โดยยิงจากเครื่องบินลงสูเปาบนพ้ืนดินเขาสูเปาจําลองทางตะวันตก
ของเกาหลีใต ที่อาจเห็นไดจากฝงเกาหลีเหนือ 

 แมจีนกับรสัเซียจะมิไดกระตือรือรนที่จะดําเนินการลงโทษดวยมาตรการอยางหนัก
เทากับที่สหรัฐตองการ คณะผูแทนถาวรสหรัฐก็ไดยกรางขอมติเพื่อการพิจารณาของคณะ



13 
 

มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ดวยการเวียนใหสมาชิกรับทราบกันลวงหนา โดย
รางในช้ันแรกจะหามการจําหนายน้ํามันทั้งหมดใหเกาหลีเหนือและจะอายัดทรัพยสิน
ทั้งหมดของคิม จอง อุน สมาชิกพรรคแรงงานหรือคอมมิวนิสตและรัฐบาลเกาหลีเหนือ 
แตในชวงหารือกัน สมาชิกอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและรัสเซียไดขอใหผอนมาตรการ
หามจําหนายน้ํามัน การอายัดทรัพยสิน การหามคิม จอง อุนเดินทางไปนอกประเทศและ
ดัดแปลงใหขอมติใชถอยตําออนลงในสวนที่เก่ียวกับการทํางานของตางชาติและการที่
ชาวเกาหลีเหนือไปทํางานในตางประเทศกับประเด็นปลีกยอยอ่ืนๆ 

 การหารือเหลานี้เปนธรรมดาของการรางขอมติขององคกรตางๆ ในสหประชาชาติ 
และเปนสวนหนึ่งของวิธีการทางการทูต ซึ่งกอนหนานี้ขาพเจาใชคําวา การสรางสรรค
ฉันทามติหรือ Consensus Building อันเปนทางที่ทําใหอานเจตนาและความจริงใจในการ
แกปญหาของสมาชิกถาวรอ่ืนๆ ได เพราะสมาชิกประเทศระดับมหาอํานาจยอมมี
ผลประโยชนแตกตางกัน ในกรณีเกาหลีเหนือนี้ สหรัฐ จีน และรัสเซียมีมมุมองไม
เหมือนกัน ดังที่ไดกลาวมาหลายครั้งแลว 

 ในขณะที่พิมพตอนน้ีอยู (14 กันยายน) นาย Jeffrey Feltman รองเลขาธิการ
สหประชาชาติฝายการเมือง เห็นวา การหารือกันดังที่กลาวถึงในวรรคกอนนี้ เปนการ
หารือกันทางพหุภาคี อันดีกวาการแขงขันกันทางทหารและขอมติที่ออกมา ก็เปนกาวที่
สําคัญ ในสัปดาหหนานี้ รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศเกาหลีเหนือก็จะมารวม
ในการประชุมสมัชชา และเปนโอกาสที่ประเทศที่เก่ียวของกันทั้งหก จะไดพบปะกัน อัน
นาจะเปนวาระที่ดี ทาทีของประธานาธิบดีเกาหลีใตในวันนี้ก็ตองการการเจรจา เขาไม
สามารถใหหลักประกันได แตถามีการพบกัน ก็จะเปนพัฒนาการที่ดี 

 เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงผานขอมติลาสุดเปนเอกฉันท นิกก้ี เฮล่ี ผูแทนถาวร
สหรัฐกลาวถอยแถลงมีความบางตอนดังนี้ “We are done trying to prod the regime to do 
the right thing. We are now acting to stop  it from having the ability to continue doing 
the wrong thing. We are doing that by hitting North Korea’s ability to fuel and fund the 
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weapons program.. . .Today’s resolution reduces almost 30 percent of oil provided to 
North Korea by cutting off over 55 percent of its gas, diesel, and heavy fuel oil…This 
will cut deep…Today’s resolution bans all textile exports. That’s an almost $800 million 
to its revenue…We have seen additional encouraging signs that other nations in Asia 
have stepped up to the plate. The Philippines has cut off all trade with Pyongyang. 
Thailand has drastically cut its economic ties with North Korea.” เม็กซิโกไดประกาศให
เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือเปนผูไมพึงปรารถนา นิกก้ี เฮล่ีจบถอยแถลงวา หากเกาหลี
เหนือยืนกรานจะรุกหนาไปในเสนทางอันตรายตอไปอีก ก็จะถูกกดดันหนักย่ิงขึ้นอีก 

 ตามรายงานกอนนี้วา เกาหลีเหนือคงจะทดลองอาวุธในวันที่ 9 กันยายน อันเปน
วันสถาปนาประเทศ และฝายตางๆ ไดเตรียมการทั่วไปหมด ทั้งสหรัฐ เกาหลีใตและญี่ปุน 
ปรากฏวา ต้ังแตวันนั้น เกาหลีเหนือมิไดดําเนินการในทางทหารแตอยางใด แตกลับมี
ภาพรถบัสหลายคันบรรทุกนักวิทยาศาสตรที่ขาวกลาววาเปนกลุมที่มาจัดสรางระเบิด 
“ไฮโดรเยน” กลับเมืองที่พัก เหตุการณในกรุงเปยงยางสงบดี ตามรายงานของ Will Ripley 
จาก ซีเอ็นเอ็น ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขาไปในเกาหลีเหนือได และไดจัดทําสารคดีพิเศษวา
ดวยชีวิตภายในเกาหลีเหนือและนําออกเสนอในวันนี้ ที่ 14 กันยายนและในวันสุดสัปดาห
ตอจากนี้ 

 คืนวันศุกร ที่ 15 กันยายน เกาหลีเหนือไดยิงขีปนาวุธพิสัยกลางจากฝงตะวันออก
ของประเทศขามเกาะฮ็อคไคโดไปเปนระยะ 3,700 ไมลแลวตกลงในทะเล ญี่ปุนไดเปดไซ
เร็นทําใหพลเมืองรีบเขาหลุมหลบภัย หลายคนดวยความต่ืนตระหนก เกาหลีใตไดยิง
ขีปนาวุธสวนกลับ แตดูจะมิไดต้ังใจใหสกัดได ทํานองเดียวกับญี่ปุนซึ่งมิไดยิงสกัด
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ คงเปนที่ตกลงกันมิใหเหตุบานปลาย หากเกิดระเบิดขึ้นทั้งสองฝาย 
ทางการเกาหลีใตแถลงวา ต้ังแตนี้ไปจะยิงกระสุนจริง หากฝายเหนือยิงขีปนาวุธอีก และ
ต้ังแตวันนั้น เกาหลีใตก็ไดซอมรบแบบ “Live fire drill” เปนเชิงปองปราม ซึ่งกอนหนานี้
มิไดกระทํา ยุทธวิธีนี้จะไดผลประการใด ตองติดตามสังเกตการณตอไป สวนนายเร็กซ 
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ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ นั้น แถลงวา การกระทําของ
เกาหลีเหนือที่มุงไปในทิศทางประเทศญี่ปุนครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 2 ซึ่งไมอาจจะยอมรับได 
ในขณะที่นิกก้ี เฮล่ี ผูแทนถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติ ต้ังขอสังเกตวา ที่เกาหลีเหนือ
ทําเชนนี้ได เพราะจีนและรัสเซียยังปอนน้ํามันใหเกาหลีเหนือ ซึ่งไดใชเช้ือเพลิงในการยิง
ขีปนาวุธสืบตอมา  ตามรายงานในวันที่ 19 กันยายน กองทัพจีนกับรัสเซียไดเริ่มการซอม
รบกันที่วลาดิวอสต็อค ในขณะที่รัสเซียไดสําแดงกําลังรบมากขึ้นในแถบบอลติค และ
เคล่ือนกําลังอยางอุกอาจในบริเวณยุโรปตะวันออก 

 เมื่อวันสุดสัปดาหที่ผานมา นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ แถลงเก่ียวกับเกาหลีเหนือวา สหรัฐจะใชแนวทางทางการทูตใหหมด
ส้ิน หากยังไมบังเกิดผลดี ก็เปนหนาที่ของพลเอกเจมส แม็ตทิส ซึ่งจะใชวิธีการทางทหาร 

 

การรบรุกลาสุดเพื่อปลดปลอยดินแดนจากไอซิส นั้น อิรักและกําลังผสมได
ประกาศชัยชนะเหนือโมซูลและ Tal Afar ไดแลว สวน Raqqa ในซีเรียซึ่งไอซิสประกาศวา
เปนเมืองหลวงของ Caliphate อันเปนนครหลักของกระบวนการกอการรายมาต้ังแตวันที่ 
29 มิถุนายน 2014 นั้น ภาพยังไมชัด เนื่องจากหลายฝายเหลือเกินที่มีสวนในการรบ กอง
กําลังหลักไดแก Syrian Democratic Forces ซึ่งมีทหารเคิรดเปนหนวยรบที่รุกคืบหนา
ควบคูกับฝายตอตานอัล-อาสสาด ทหารเช้ือพันธุ โดยมีหนวยปฏบัิติการพิเศษของสหรัฐ
สนับสนุน และมีกองกําลังทางอากาศชวยโจมตี หนวยรบนี้มีปญหามาก เพราะถูก
แทรกแซงโดยตุรกี ซึ่งถือตัวเปนศัตรูของเคิรด  ในขณะเดียวกัน กองกําลังของรัสเซียซึ่ง
สนับสนุนทหารของบาชารด อัล-อาสสาดทั้งทางอากาศ ทางบกและทางเรือ ก็ไดรุก
คืบหนาเชนกัน หลังจากที่ปราบปรามภาคพื้นทางเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แควนอาเล็ป
โป ความซับซอนของถิ่นนั้น ไดแกทหารหญิง ยศพลตรี จบการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยบอสตนหรืออาจจะปริญญาโทก็ได ไดสมัครเปนเพื่อนใน Facebook กับ
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ขาพเจา เขาใหที่อยูวา อาเล็ปโปเชนกัน จึงไมแนใจวามกํีาลังสวนใดบางที่ยังคง
เคล่ือนไหวอยูในอาเล็ปโป 

 ไมแตเทานั้น การกลาวอางวา รัสเซียไดทิ้งระเบิดลงสูที่ชุมนุมของไอซิสทางใต
ของรัคกา ซึ่งกลาวกันวา อาบู บัคร อัล-บ๊ัคดาด้ี คาลิฟของไอซิส ไดเสียชีวิตไปแลว 
รายงานขาวนี้ก็ยังมิไดมีการยืนยันจากฝายใด ตามภาพถายทางอากาศลาสุด Raqqa ถูก
ทําลายจนเกือบหมด อันเปนสภาพที่ปรากฏในทุกเมืองที่มีการปลดปลอย หากจะมีทหาร
ไอซิสเหลืออยูก็คาดวาไมเกิน 1,500 คน แตการรวมกําลังดูจะยากย่ิง เมื่อวันที่ 8 กันยายน
ศกนี้ กระทรวงกลาโหมรัสเซียไดแถลงวา จากการโจมตีทิ้งระเบิดในซีเรียลาสุด เช่ือวาไอ
ซิสระดับผูนํา 3 คนถูกสังหาร 

 แถลงการณจากศาลสูงของอิรักในวันที่ 13 กันยายน แจงวานักรบชาวรัสเซียนของ
ไอซิสซึ่งจับมาไดในการสูรบทางภาคตะวันออกของนครโมซูล ไดถูกศาลพิพากษาให
ประหารชีวิตอันเปนโทษสถานเดียว Amnesty International ไดแถลงความไมแนใจวา
เปนไปตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม ตามปกติ Amnesty International ไมยอมรับโทษ
ประหาร (Capital Punishment) อยูแลว แตที่นาวิตกไดแกองคประกอบของศาลอิรักซึ่งจะ
เปนผูพิพากษาฝายเชีย คงจะลงโทษพวกไอซิสฝายซุนหนี่ไปแลวเปนจํานวนมาก เกรงวา
อาจจะนําไปสูการฟนตัวของ Secularism อีก จึงเปนความเคลื่อนไหวที่จะตองติดตาม
ขอเท็จจริงตอไป คามปกติ สหรัฐจะคอยเฝาระวังนัยยะเชนนี้ จึงสามารถมีนายกรัฐมนตรี
คือ อาบู บัคร อัล-อาบาดี ซึ่งเปนเชีย แตก็สามารถบังคับบัญชาทหารนับหมื่นซึ่งเปน 
ซุนหนี่ไดดวยดีจนบัดนี้ แตนาเสียดายที่เมื่อมีการประชุมกลุมอิสลามท่ีโดนัลด ทรัมปไป
รวมจัดที่กรุงริยาด นายกรัฐมนตรีอบาดีไมไดรับเชิญใหไปรวมดวย 

 เมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ ที่ 14 กันยายน บารบา
รา สตารร ผูส่ือขาวของ ซีเอ็นเอ็น ประจํากระทรวงกลาโหมสหรัฐ ไดนําเสนอขาววา กอง
กําลังสหรัฐไดยิงโดรนไปเพื่อสังหาร อาบู บัคร อัล-บ๊ัคดาด้ี สามครั้ง ในบริเวณภาคเหนือ
ของซีเรียแถบลุมน้ํายูเฟรติสและอิรัก แตไมสามารถประเมินผลวาถูกเปาหรือเปลา ครั้งที่ 
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4 เมื่อไมนานมานี้ ไดฐานขาวมาคอนขางจะชัดแจง แตตองระงับการยิง เพราะมีพลเมือง
ผูบริสุทธ์ิอยูไมนอยเกรงวาจะทําใหพลเรือนถูกลูกหลง ในช้ันนี้ จึงไมอาจยืนยันไดวา    
คาลิฟของไอซิสยังมีชีวิตอยูหรือไม แตดูจะไมมีความสําคัญเทาใดนัก นอกจากการใหแรง
บันดาลใจ ซึ่งในระยะหลังมานี้ ไมมากเทาที่คาลิเฟตยังดํารงอยู ทั้งโมซูลในอิรักและรัคกา
ในซีเรีย 

 เมื่อวันเสาร ที่ 16 กันยายน Syrian Democratic Forces รายงานวา กองกําลังของ
รัสเซียไดโจมตีกองกําลังฝายตนในเขตเมือง Deir Ezzor ทางภาคเหนือของซีเรีย ในช้ันนี้ 
ยังไมทราบรายละเอียด 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2560 ฉบับที่ 2 

 เมื่อเวลา 8.20 น. ตามเวลาในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรของวันศุกร ที่ 15 
กันยายน ผูโดยสารรถใตดินที่ไปจอด ณ สถานี Parsons Green ซึ่งเปนสถานีบนดิน ตาง
ต่ืนตระหนกจากเสียงระเบิดที่ไมดังนักและไฟไหมที่กระเปาบนรถ และวิ่งลงไปบน
ชานชลา ในช้ันนั้น นอยคนทราบวาเกิดอะไรขึ้น 

 Parsons Green เปนสถานีรถใตดินในเสนทางระหวาง Wimbledon กับ Earl’s Court 
เมื่อเกิดระเบิดขึ้น สัญญาณภัยที่ไปถึงศูนยกลางของตํารวจนครบาลแสดงถึงเหตุอันตราย 
กําลังทุกฝายจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุในเวลาเพียง 5 นาที 

 ในช้ันนั้น เจาหนาที่ตํารวจมิไดเปดเผยขอมูลใด ๆ นอกเหนือจากการขอใหผูคน
ระวังตัวและหากทราบเบาะแสใด ๆ ก็ขอใหแจงแกตํารวจ แตไมนานหลังจากนั้น มีขาววา 
เจาพนักงานที่เขารับผิดชอบไดแก Counter Terrorism Command สวนเจาหนาที่ตํารวจ
และรักษาความปลอดภัยจํานวนมากไดมาตรวจการณและรักษาความปลอดภัย พรอม
อาวุธหนัก ขอสรุปในช้ันนี้—ประมาณหนึ่งช่ัวโมงเศษหลังเหตุการณ—เจาหนาที่ถือวาเหตุ
ที่เกิดขึ้นเปน “การกอการราย” รายละเอียดอ่ืน ๆ ยังไมปรากฏ 
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 ในเวลาใกลเคียงกัน ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดทวีตขอความวา “พวกขี้แพกอ
เหตุอีกแลว ก็เปนคนท่ีอยูในสายตา (In sight) ของสก็อตแลนดยารดอยูแลว” การทวีต
ของนายทรัมปมิใชครั้งแรก และไดสรางปญหาความควรหรือไมควรของการใหความเห็น
ซึ่งจะถูกหรอืไมก็ตามยอมมีสวนแทรกแซงกระบวนการสืบสวนและสอบสวนมาหลายครั้ง
แลว ดังที่สถานีขาวหลายแหงไดต้ังปญหาถาม พลโท ดร. เอช อาร แม็คมาสเตอร ที่
ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งไดพยายามแกไขทาทดีวยการขยายเหตุการณเปน
กรณีทั่ว ๆ ไป แตไมมใีครเช่ือตาม 

 นางเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ซึ่งไดเรียกประชุม COBRA ที่
ทําเนียบในตอนบายวันศุกรใหความเห็นวา ในชวงเวลานั้น ใครจะเก็งการณประการใด 
ยอมUnhelpful อันเปนการตอวานายทรัมปอยางชัดแจง ซึ่งส่ือมวลชนที่มิใชฝายขวาจัด
ทั้งหลายตางเห็นวาไมเหมาะสมอยางยิ่ง ประเด็นดังกลาวนี้เปนขาวและบทวิจารณตอกัน
มาต้ังแตวันศุกรจนวันสุดสัปดาหนี้ 

 เหตุรายในสหราชอาณาจักรตองการเวลาที่จะแกะรอยมิใชนอย เนื่องจากในช้ัน
แรก ไมมีใครเห็นตัวคนราย และตางจากการกอการรายครั้งอ่ืน ๆ ในสหราชอาณาจักรซึ่ง
เกิดขึ้นหลายครั้งในปนี้ คนรายมิไดเสียชีวิต 

 1. อาวุธหรือที่สํานักขาวตางประเทศเรียกวา Bucket ซึ่งตกอยูในรถใตดินซึ่ง บีบีซี 
เรียกวาเปนกระเปายี่หอ Lidl นั้น แมจะมิไดแสดงถึงความละเอียดในการจัดทํา 
(Unsophisticated) เพราะไดทําเสียงระเบิดและมีไฟไหมเล็กนอยแทนการระเบิดครั้งใหญ 
นั้น การสืบสวนตอมาแสดงวา Bucket ที่วานั้นมาจากรานขายของทั่วไป ชวยใหพนักงาน
สืบสวนสามารถช้ีไดวามาจากรานใด โดยตรวจจาก QR code และการตามตรวจจาก
บันทึกของโทรทัศนวงจรปดซึ่งอยูในที่ตาง ๆ 
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 2. รายงานเบ้ืองแรกวา มีผูบาดเจ็บเล็กนอยจากเหตุบนรถใตดิน 22 คน เพิ่มเปน 
23  28 และสุดทาย 30 คน ทําใหคนทั่วไปไมอาจประเมินความรุนแรงของเหตุรายได แต
ที่แนนอนมาต้ังแตแรกก็คือ ไมมีผูใดเสียชีวิต 

 3. ทางการไดปรับระดับภัยคุกคามจาก Severe เปนขั้นสูงสุด คือ Critical ซึ่งกอน
หนานี้ ทางการที่เก่ียวของใชเมื่อเกิดเหตุที่นครแมนเชสเตอร รายงานนี้ไดเคยอธิบายมา
กอนแลววา การปรับระดับนี้เปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการขาวกรองและความ
มั่นคง มิใชเปนการตัดสินใจของรัฐบาลหรือนักการเมือง การปรับระดับถึงขั้นสูงสุดนี้ 
หมายถึงทหารตองมาสนธิกําลังดวย การปรับระดับนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเจาพนักงาน
พิสูจนไดวา วัตถุระเบิดที่คนรายนํามาใชๆไดแกสาร TATP ซึ่งอันตรายมาก แตการจัดทํา
ไมดีพอ การระเบิดจึงไมแรงเต็มที ่เชนเดียวกับระเบิดที่เมืองเล็ก ๆ ในคาตาโลเนียที่เกิด
ระเบิดขณะกําลังประกอบ อันแรงมากจนทําใหบานที่เตรียมการถึงขั้นที่จะถูกทําลายและ
คนทําถึงแกความตายคาบาน 

 4. แมนายซดิดิค ขาน นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน จะกลาวต้ังแตวันศุกร
แลววา ทุกฝายกําลัง “ลาจับ” ผูกอเหตุ เจาหนาที่ไดเริ่มแถลงขาวมาเปนระยะ ๆ ในวัน
เสารที่ 16 กันยายนวา เจาหนาที่สามารถจับกุมผูตองสงสัยวัย 18 ปไดที่เมืองทา Dover 
ของอังกฤษ ในช้ันนี้ ยังไมทราบวาเปนผูกอเหตุในรถใตดินหรือเปลา แตตํารวจถือวา การ
จับผูตองสงสัยคนน้ีได มีนัยยะสําคัญมากหรือ Significant และมีรายงานจากแหลงตาง ๆ 
วา เจาหนาที่ไดเขาตรวจคนในที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ Surrey ใกลกรุงลอนดอน 

 5. ในวันเสาร ที่ 17 กันยายน ตํารวจนครบาลแถลงวา ทางการจับผูตองสงสัยวัย 
21 ปไดแลว แหลงขาวที่มิใชทางการแจงวา ทั้งสองเปนผูล้ีภัยจากอิรักและซีเรีย เขาใจกัน
วาตนแรกยายมา UK จากอิรักเมื่ออายุ 15 หลังจากที่บิดาและมารดาเสียชีวิตและไปอาศัย
อยูที่บาน Foster home ของนาย Ronald และ Penelope Jones ที่ Surrey สวนคนท่ีอายุ 
21 ป เขาใจวาเปนคนซีเรียในช่ือวา Yahyah Farroukh ซึ่งเคยอยูบานของครอบครัว Jones 
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 6. ตอมาในเวลาเชาตรูวันรุงขึ้น ตํารวจจับผูตองสงสัยไดอีก 2 คน ในบริเวณทางใต
ของเวลส ที่เมือง Newport และอายุ 25 ปอีกคนที่ Newport เชนกัน หญิงที่เห็นเหตุการณ
ช้ีแจงวา ทั้งหมดถูกจับใสกุนแจมือกอนนําตัวขึ้นรถตํารวจ ปฏิบัติการท้ังหมดเปนไปโดย
ไมเอิกเกริก ทําให  จํานวนผูที่ถูกจับจนถึงเยน็วันอังคารที่ 19 กันยายนรวม 5 คน การ
ตรวจการในที่ตาง ๆ ยังดําเนินไป เมื่อเห็นวาเหตุการณคงจะเรียบรอยทางการสหราช
อาณาจักรลดระดับระวังภัยจาก Critical ลงมาเปน Severe อันเปนระดับในชวงแรกที่เกิด
เหตุ เทากับที่ใชมาในส่ีปที่ผานมา 

  

ปญหาชาวโรฮิงยาจากชายแดนตะวันตกของเมียนมารกลายเปนขาวใหญใน
ระหวางประเทศตลอดสองสัปดาหที่ผานมา และมีผลกระทบตอภาพลักษณของอองซานซู
จีอยางมาก ในระยะที่สมัชชาสหประชาชาติเปดสมัยประชุมประจําปพอดี 

 อันที่จริงขาพเจาทราบปญหานี้มาบาง เพราะเคยประจําการที่กรุงยางกุงระหวางป 
พ.ศ. 2508 ถึงตน พ.ศ. 2511 อันเปนชวงที่นายพลเนวินไดครองอํานาจในรูปสภาปฏิวัติ 
แตตองยอมรับวา ขาพเจามิไดทราบความเปนไปของจังหวัดยะไขเทาใดนัก คณะทูต ณ 
กรุงยางกุงนิยมไปพักผอนที่ชายหาดแถบนั้น ซึ่งเรียกกันวา Ngapali และก็แปลกที่ไมมี
การกลาวถึงชาวเมืองที่บัดนี้รูจักกันทั่วโลกวาเปนชาวโรฮิงยา ขาวที่วาชนชาติพันธุนี้ไมได
รับการยอมรับวาเปนคนชาติพมา (Stateless) นั้น ขาพเจาไมเคยไดทราบจนเมือ่เร็ว ๆ นี้ 
ตนเหตุสืบเนื่องมาจากการครองอํานาจเด็ดขาดโดยฝายทหาร ซึ่งเปนระบบตอ
เนื่องมาจากสมัยนายพลเนวิน 

 ดวยเหตุนี้ เมื่อมีการเปล่ียนระบบการปกครองจากเผด็จการทหารมาเปนก่ึง
ประชาธิปไตยและมีการเลือกต้ัง โดยพรรคการเมืองที่มีอองซานซูจีเปนหัวหนาไดเสียง
ขางมาก กระบวนการปกครองท่ีเกิดขึ้นจึงมิไดมีการกําหนดการครองอํานาจอยางชัดแจง 
ที่คอนขางคลุมเครือ เพราะทหารไดแบงสวนความเปนสมาชิกสภาที่ไมตองผานการ
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เลือกต้ังไวรอยละ 25 โดยกุมอํานาจในสวนที่เก่ียวกับความมั่นคงและการปองกันประเทศ
ไวในความรับผิดชอบของกองทัพหรือทัตมาดอว รัฐธรรมนูญที่กองทัพรางไวจึงหามมิให
อองซานซูจีดํารงตําแหนงประธานาธิบดี เพราะสมรสกับชาวตางประเทศ และทหารไม
จําตองไดรับความเห็นชอบจากฝายพลเรือนซี่งมีอองซานซูจีเปนผูรับผิดชอบ 

 เมื่อสภาพการณเปนเชนนี้ จึงมีความเปนไปไดที่อองซานซูจี ซึ่งมีตําแหนงสูงสุดใน
ฝายพลเรือน จะไมทราบสถานการณที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงยา อันเปนสภาพการณที่เกิดขึ้น
ได ตราบใดที่ฝายทหารมิไดแบงปนขอมูลและขาวกรองใหทราบ 

 ตามขาวที่ขาพเจาไดทราบมา เมื่อปที่แลว กลุมกอการรายไอซิสไดต้ังชาวเอเชียใต
คนหน่ึงใหเปน Emir อันหมายถึงผูบัญชาการไอซิสเพื่อปฏิบัติการในอินเดีย บังกลาเทศ
และเมืยนมาร เหตุกอการรายไดเกิดขึ้นในบังกลาเทศหลายครั้ง จึงมีความเปนไปไดที่จะมี
เหตุทางเมียนมารดวย ดังที่อองซานซูจีไดกลาวถึงเมื่อสัปดาหกอน 

 ดวยเหตุการณอันสลับซับซอนเชนนี้ จึงนาจะเห็นใจอองซานซูจี ทีใ่นวันที่ 19 
กันยายน อองซานซูจีไดกลาวคําปราศรัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายวา เธอไมทราบ
สาเหตุวา เพราะเหตุใด ชาวโรฮิงยาจึงหนื (Exodus) ไปทางบังกลาเทศ ขอที่เธอถูกโจมตี
ไดแกการท่ีเธอกลาวคําปราศรัยโดยมิไดกลาวถึงคําโรฮิงยาเลย แตเธอประณามการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดทั้งหมด 

 ผูที่ติดตามเหตุการณในเมียนมารมา เชนนายโคฟ อันนัน อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ นายเอ็ด มิลิแบนด อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหราช
อาณาจักรและเปนประธาน International Rescue Committee ขอไมรีบดวนตัดสินใจใน
เรื่องนี้อันเปนกรณีที่สลับซับซอนมาก อันเปนจุดยืนของขาพเจาเชนกัน 

 ในวันที่ 19 กันยายนน้ีเชนกัน นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ไดโทรศัพทพูดจากับอองซานซูจี แตไมมีการแถลงขาวแตอยางใด 
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 ในวันที่ 23 กันยายน ศกนี้ อองซานซูจีไดแถลงโครงการจัดสรรพ้ืนที่ใหเปนที่อยู
อาศัยของชาวโรฮิงยา และใหความชวยเหลือเพื่อการครองชีพ กับคงจะสืบสวนหาสาเหตุ
ที่พวกนี้ตองหนีออกไปยังบังกลาเทศ อันเปนกรณีที่จะตองติดตามดูตอไป เพราะหาก
ทหารไมใหความรวมมอื รัฐบาลพลเรือนคงจะทําเชนนี้ไมได 

 

 

 คําปรารภในฉบับนี้ ไดพยายามช้ีใหเห็นปญหาของผูดํารงตําแหนงซึ่งในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ประเทศสวนใหญยอมรับวาเปนผูนําของโลกเสรี เมื่ออยู
ในฐานะนั้น คําพูดแตละคําและวาทกรรมของเขายอมเปนที่สนใจของชาวโลก เพราะจะ
ชวยใหทราบถึงวิสัยทัศนของเขาวาจะเปนแนวทางวาจะนําโลกเสรีไปในทางใด 

 โอกาสสําคัญประจําปที่ผูนําดังกลาวจะชวยแสดงทางขางหนาวาจะแจมใสหรือ
มืดมนไดแกคําปราศรัยตอสมัชชาสหประชาชาติในวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคําปราศรัยครั้งแรกของประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาในปที่เขามา
ดํารงตําแหนง อันเปนโอกาสที่ผูสนใจในกิจการโลกจะไดรับฟงแนวทางนโยบาย
ตางประเทศของรัฐบาลใหม แมอาจจะไดทราบทัศนคติของแตละคนในชวงของการ
รณรงคหาเสียงซึ่งมีจุดมุงหมายในบริบทที่ตางบางจากเมื่อผูนั้นเขามาดํารงตําแหนงและ
ไดเขาถึงขอมูลและการขาวกรอง 

 ความในวรรคขางตนใชไดกับนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐ 
เทาที่ขาพเจาศึกษามา ประธานาธิบดีคนอ่ืนตางยกยองหรือฝากความหวังวา องคการโลก
จะนํามาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ โดยแสดงความเช่ือมั่นในหลักการ
ตามกฎบัตรอันมีความคลายกับคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐเมื่อ 230 ปมาแลว ตลอด 
70 ปของสหประชาชาติ นายโดนัลด ทรัมปเปนผูสมัครรับเลือกต้ังคนแรกที่ดูหมิ่น
สหประชาชาติในระหวางการหาเสียง อันนับวาแปลก เนื่องจากสหประชาชาติเปนความ



23 
 

ริเริ่มและความสรางสรรคของขาวอเมริกัน นับยอนไปไดไปไดถึงตนกําเนิดขององคการ
โลกแหงแรกคือสันนิบาตชาติ ซึ่งเปนขอเสนอหนึ่งใน Fourteen Points ของประธานาธิบดี 
Woodrow Wilson ที่ทานกลาวตอที่ประชุมรวมของรัฐสภาเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1918 
แมสหรัฐเองมิไดเปนภาคีของสนธิสัญญาแวรซายสซึ่งยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้ง ๆ ที่เปน
กําลังสําคัญใหฝาย Allied and Associated Powers ไดรับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 11  

 นายทรัมปไดหาเสียงดวยการสบประมาทสหประชาชาติวาเปน Gangland ไมไดทํา
ประโยชนอันใด ในขณะที่สหรัฐตองเสียเงินอุดหนุนมากที่สุด ขอเสนอในช้ันนั้นของเขา
ไดแกการจะตัดลดเงินที่สหรัฐจายให รวมทั้งเงินชวยเหลือทางมนุษยธรรม ที่กลาวเชนนี้
เพราะนายทรัมปไมตองการสงเสริมพหุนิยม แมกระทั่งหินออนสีเขียวที่บุดานหลังของ
แทนกลาวคําปราศรัยในสมัชชา อันเปนสัญญลักษณที่ประชาชาติยอมรับนับถือมาต้ังแต
ตน นายทรัมปก็ดูหมิ่น วาเขาอยากจะเปล่ียนแปลงเสีย และจะจายเงินออกแบบใหใหม 
อันเปนวิธีคิดของพอคาอสังหาริมทรัพย เชนเดียวกับขอเสนอเดิมที่นายทรัมปเคยขูวาจะ
ใหยายสํานักงานใหญขององคการโลกไปจากฝงตะวันตกของ East River ในนครนิวยอรก 
ซึ่งนาย Fareed Zakaria นักวิจารณการเมืองกลาวเชิงประชดวา หากทําเชนนั้นจริง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็เสนอใหยายที่ต้ังสํานักงานใหญไปอยูที่กรุงปกก่ิง เปดที่วาง
ขนาดมหาศาลใหนายทรัมปสรางคอนโดมิเนียมไดตามใจชอบ 

 กอนถึงวันเปดการประชุมสมัชชา เอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ี ผูแทนถาวรสหรัฐ
ประจําสหประชาชาติและผูที่ผานงานองคการระหวางประเทศมานานพอ ไดพบกับ
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป เพื่อบรรยายสรุปใหทราบขั้นตอน พิธีการและวิธีปฏิบัติให
ผูนําทราบ เพราะนายโดนัลด ทรัมปเปนคนหน่ึงที่ยังไมคุนกับงานของสหประชาชาติ แม
จะมิใชคนเดียว เนื่องจากรัฐประมุขและหัวหนารัฐบาลอีกเปนจํานวนไมนอยก็ขาดความรู
ในดานนี้และจะตองกลาวสุนทรพจนเปนครั้งแรกตอสมัชชา และก็ตองรับทราบคําช้ีแจง
                                                            
1 รายละเอียด ประวัติความเปนมาและแบบแผนการประชุมจะหาไดทางหน่ึงในหนังสือช่ือ Conducting and Participating in 
International Conferences: An English/Thai Demonstration ซึ่งขาพเจาแตง เรียบเรียงและจัดทําตามคําขอของกระทรวง
การตางประเทศ เม่ือป ค.ศ. 2012 
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ของผูอยูใตบังคับบัญชา ขณะเดียวกัน ในแตละสมัยประชุม สํานักเลขาธิการ
สหประชาชาติอาจจะมีวาระอ่ืน ๆ มาแทรกกอนเปดการประชุมสมัชชาและในระหวาง
การประชุมอันเปนเรื่องปกติ แตวาระเพิ่มเหลานี้ สมาชิกประเทศจะไดรับแจงลวงหนา 

 ในสมัยประชุมปนี้ การประชุมครั้งแรกมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน เพื่อหารือกันใน
กรอบการปฏิรูปองคกรของสหประชาชาติอันมิใชครั้งแรก แตเปดโอกาสใหประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมปและหัวหนาคณะผูแทนตาง ๆ เขารวมดวย 

 ที่นําประเด็นดังกลาวมาเติมไวตอนนี้ เพราะนายทรัมปไดแถลงแนวความคิดไวบาง
ตอน ซึ่งสะทอนถึงการเริ่มเรียนรูเก่ียวกับสหประชาชาติ แนวคิดของนายทรัมปซึ่งมี
ผูเขียนบทใหตามท่ีเขาตองการ แสดงถึงความเขาใจท่ีขัดกันอยูในตัว ที่สําคัญไดแกการ
เปล่ียนทาทีเก่ียวกับสหประชาชาติ แทนที่จะดูหมิ่นองคการโลก เชนในระหวางการหา
เสียง ซึ่งนายทรัมปใชคําขวัญวา Make America Great Again นายทรัมปแถลงวาเขาจะ
ชวยกัน Make the UN great โดยตัดคําวา again ออกไป ราวกับจะสื่อความหมายวา เขา
ไมเคยคิดที่จะสงเสริมใหสหประชาชาติมีความหมายสลักสําคัญมากอน 

 สวนที่เก่ียวกับการปฏิรูปองคกรของสหประชาชาติ นั้น เปน มิใชประเด็นใหม
แนวทางทีน่ายทรัมปกลาวถึงการแกไขมิใหสหประชาชาติเต็มไปดวย Bureaucratic 
practices นั้น ไมตางจากถอยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติและนักบริหารอีกเปน
จํานวนมาก 

 คํากลาวอีกทอนหน่ึงของนายทรัมปอันอาจมองกันไดหลายแง คือการที่เขาเห็น
ควรดําเนินการใหสหประชาชาติไดรับผลสัมฤทธ์ิเต็มเปยมตามศักยภาพขององคการ (To 
its full potentials) นั้น ยากแกการตีความ วาหมายถึงศักยภาพในดานไหน เพราะ
เปาหมายสําคัญยิ่งไดแกการนํามาซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ สมาชิก
ประเทศมีหนาที่ตองชวยกันประกันใหเปนไปตามนั้น แตความมุงหวงัที่ชาวโลกมุงหามี
มากกวานั้น อาทิ ความเจริญรุงเรอืงทางเศรษฐกิจและสังคมอันหมายรวมถึงความอยูดี
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กินดีและการปองกันความอดหยากของมวลมนุษย หากศักยภาพครอบคลุมประเด็นนี้เหคุ
ใดรัฐบาลนายทรัมปจึงตัดลดงบประมาณเพื่อการนี้ซึ่งตามปกติจัดสรรใหผานกระทรวง
การตางประเทศ โดยนําไปเพิ่มใหแกกระทรวงกลาโหม หากสหรัฐจะชวยบรรเทาทุกขและ
ปองกันกับรักษาโรคระบาดในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก เพราะเหตุใด งบประมาณสําหรับ
ตอตานโรคระบาดดวยการคนควาวิจัยของ Center for Disease Control หรือ  CDC จึงถูก
ตัดลดลง คนเปนจํานวนไมนอยเปนหวงในอุบัติการณของโรคติดตอ เชน Ebola และ Zika 
แตรัฐบาลนายทรัมปไมเคยแสดงความสนใจในเร่ืองสําคัญเหลานี้ อันดูจะสะทอน
ความคิดเขาที่ขาดความเขาใจในปญหามนุษยธรรมที่มอียูมาก 

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดแสดงสุนทรพจนตอหนา
สมัชชาเปนคนที่ 2 หลังจากบราซิลตามประเพณี ผูฟงในสมัชชาแนนเปนพิเศษอันเปน
ธรรมดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเกาหลีเหนือซึ่งมีที่นั่งในปนี้อยูแถวหนา
ไดเดินออกจากที่ประชุม 

 ประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มสุนทรพจนราวกับเปนการหาเสียงเลือกต้ัง โดยไดกลาว
แสดงความพอใจที่ตลาดหุนอยูในขาขึ้นติดตอกันมาและการเศรษฐกิจสหรัฐมีเสถียรภาพ
ดี ซึ่งนายทรัมปกลาวเริ่มตนเขนนี้ แมจะมิใชเวทีหาเสียง และผูเช่ียวชาญตลาดทุนเห็นวา 
นโยบายเศรษฐกิจการคลังที่สรางผลดีขณะนี้สืบเนื่องมาจากผลงานของประธานาธิบดีโอ
บามา แตนายทรัมปเอาความดีใสตัวมาตลอด หลังจากการกลาวหาเสียงแลว นายทรัมป
ไดเริ่มกลาวโจมตี Rogue countries ทั้งหลาย เริ่มตนดวยเกาหลีเหนือ ซึ่งนายทรัมปเรียก
นายคิม จอง อุน วาเปน Rocket man อันเปนช่ือเพลงของ Elton John เมื่อป ค.ศ. 1972 ที่
ยิ่งสําคัญกวานี้ไดแกถอยแถลงตอสมัชชาสหประชาชาติที่จะทําลายเกาหลีเหนือใหส้ิน
ซาก เพราะไมเคยปรากฏมากอนวา มีคํากลาวเชนนี้ในคําปราศรัยของหัวหนาคณะผูแทน
ในที่ประชุมใหญ 
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 สุนทรพจนของนายทรัมปทีเริ่มตนเชนนั้น มิใชเปนเรื่องธรรมดา เพราะการกลาว
รายตอสมาชิกประเทศ นั้น ไมคอยปรากฏในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ อันเปน
การแถลงนโยบายตางประเทศครั้งแรกของผูมาดํารงตําแหนงผูนําของโลกเสรี 

 ความเห็นของผูสังเกตการณไมมีใครเห็นดวยกับสุนทรพจนของผูนําโลกเสรีเลย 
เวนแตนายเบนจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ซึ่งกลาวแสดงความช่ืนชมนาย
ทรัมปโดยตลอด สวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสวีเดนเห็นวา คําปราศรัย
ของนายทรัมปเปน Wrong speech, at the wrong time to the wrong audience สวนผูแทน
อ่ืนอีกหลายคนเห็นพองกันวา โลกทัศนของนายทรัมปมืดมนเกินไป  นายคิม จอง อุน 
เรียกคําปราศรัยของนายทรัมปวา เปน Dog’s bark กลาวโดย Dotard อันเปนศัพทเกามาก 
หมายถึงคนแกที่สมองเส่ือมแลว ทําใหคนอเมริกันตองวิ่งหาคําแปลไปตาม ๆ กัน 

 ตอจากเกาหลีเหนือ นายทรัมปไดกลาวถึงความตกลงยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
กับอิหราน โดยยึดถือแนวคิดอันแสดงถึงความไมเขาใจวา ความหมายของความตกลงนี้
ยังประโยชนแกประเทศภาคีในทางใดบาง ทั่วโลกทราบวา รัฐบาลโอบามาไดใช
น้ําอดน้ําทนเพียงใด กวาจะไดความตกลงอันสําคัญมากตอความมั่นคงระหวางประเทศ
และเปลี่ยนภูมิทัศนทางการเมืองของท้ังภูมภิาค โดยไมตอง “ล่ันกระสุน” แมแตนัดเดียว 
ความสําเร็จของการเจรจาทางการทูตเพื่อใหไดความตกลงนี้มา นาจะชี้นําวา การทําให
โลกสงบ นั้น ไมจําตองใชกําลังบังคับหรือการคุกคามคูเจรจาแตอยางใด 

 ความตกลงฉบับนี้มิใชเปนการบีบบังคับใหคูเจรจาตองยอมปลดอาวุธของแตละ
ฝายแตอยางใด เพราะเปนการกําหนดเปาประสงคของแตละฝายวา จะสามารถรับไดถึง
จุดใด โดยมีองคกรกลาง อันไดแกทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ซึ่งเปน
องคกรชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ เปนหนวยงานท่ีทั้งสองฝายยอมรับนับถือวาเปน
กลางพอที่จะใหเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลงทุกประการ โดยมี
การกําหนดพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานของทบวง
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การฯ ซึ่งปรากฏผลวา อิหรานไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลงตลอด 3 รอบที่ผานมา 
การตรวจสอบครั้งตอไปจะมีมาในวันที่ 15 ตุลาคม ศกนี้  

 ตามขาวที่รั่วไหลออกมา นายทรัมปพยายามจะไมยอมรับผลการตรวจสอบ ทั้ง ๆ 
ที่อิหรานมิไดละเมิดเงื่อนไขประการใดของความตกลง ซึ่งสหรัฐก็ไดรับรองผลการตรวจ
มาทุกครั้ง และในสุนทรพจนตอสมัชชาในวันที่ 19 กันยายน นายทรัมปใชเหตุผลที่ใชใน
ระหวางการหาเสียง อันแสดงวา เขาไมเขาใจสารัตถะของความตกลงเลย โดยประกาศตอ
หนาสมัชชาวาเปนความตกลงที่เลวรายมากและยังทําใหรูสึกถึง Great embarrasment
ประการสําคัญที่สุดไดแกสถานะของความตกลง อันเปนแบบพหุภาคี ภาคีทั้งหมดของ
ความตกลงไมตองการละทิ้งความตกลงน้ีและเห็นวาเปนการไมฉลาดอยางยิ่งที่สหรัฐจะ
แยกตัวออกไป เพราะผลของการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรจะไดแกภาคีอ่ืน ๆ เนื่องจาก
สหรัฐจะเปนเพียงประเทศเดียวที่ถอนตัวออกไป อันที่จริง ประโยชนทางเศรษฐกิจการคา
ต้ังแตในช้ันแรก ฝรั่งเศส อิตาลีและรัสเซียไดรับไป เพราะอิหรานคอยมานานที่จะสราง
เศรษฐสัมพันธกับประเทศเหลานี้ เพื่อเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งตองชะลอมานานเพราะ
ติดมาตรการคว่ําบาตร 

 ในคําปราศรัยตอสมัชชา ประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานี กลาวถึงประโยชนตาง ๆ 
ดังกลาว แตใชคําพูดซึ่งแนบเนียนและสุภาพกวาของนายทรัมปมาก คําเตือนประการหน่ึง
ก็คือ หากสหรัฐใชเวลาไปมากเพื่อการเจรจาความตกลง JCPOA แลวจู ๆ ก็ถอนตัว 
ประเทศเชนเกาหลีเหนือคงไมตองการน่ังเจรจาดวย ซาวัด ซาริบ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศอิหราน ซึ่งไดรวมเจรจากับสหรัฐและ P-5+one จนสําเร็จผล ต้ัง
ขอสังเกตทํานองเดียวกัน และเสริมวา เรื่องนี้มิใช Zero sum game การเจรจาสําเร็จผลได
มิใชวาทุกฝายไดที่ตองการ แตเปนการหาจุดรวมที่พอจะรับได หากสหรัฐจะถอนออกไป 
อิหรานก็มีทางเลือกหลายทาง (คํากลาวลอย ๆ เชนนี้มาหลังจากที่ปรากฏขาววา อิหราน
สามารถสรางขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีหัวรบหลายหัว (Multiple warheads) ได ซึ่งขีปนาวุธ
ดังกลาวมิไดถูกหามโดยความตกลง) 
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 สุนทรพจนตอสมัชชาครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปสรางศัตรูมากข้ึน
กวาที่ควร แตมิไดมีคําใดที่ตอวาจีนและรัสเซียเลย ที่ถูกหนักที่สุดไดแกเกาหลีเหนือ ซึ่ง
แลกเปล่ียนผรุสวาจากันตลอดสัปดาห คํากลาวของนายทรัมปวา เวลาของคิม จอง อุน
เหลือไมมากแลว เปนเหตุใหรัฐมนตรีตางประเทศเกาหลีเหนืออางวา สหรัฐประกาศ
สงครามกับเกาหลีเหนือแลว ทําเนียบขาวไดโตดวยการปฏิเสธวา Absurd และเมื่อสหรัฐ
ไดสงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1 ไปบินเหนือเขตปลอดทหาร เกาหลีเหนือไดขูวา ไดส่ัง
การใหฝูงบินไปตรวจการณแลว ในคําปราศรัยตอสมัชชา เกาหลีเหนือขูวากําลังจะทิ้ง
ระเบิดไฮโดรเยนลงในมหาสมุทรแปซิฟก  แมจะเปนการโตคารมกันเปนสวนใหญ ความ
ตึงเครียดก็มีอยูทั่วไป  

  

 เมื่อวันจันทร ที่ 25 กันยายน 2017 ชาว Kurds ไดจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
เพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับการต้ังรัฐในช่ือวา Kurdistan ซึ่งถาไดรับการรับรองจากนานาชาติ 
ก็อาจจัดต้ังประเทศขึ้น ตามความเปนมาชาวเคิรดกระจายกันอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอิรัก อิหราน ตุรกี ซีเรีย ที่เปนเชนนี้ เพราะเมื่อจักรวรรดิออตโต
มันสลายตัวลง การเจรจาสันติภาพซึ่งขยายวงมาจาก สนธิสัญญาแวรซายสที่ยุติ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดจัดทําสนธิสัญญาอ่ืน ๆ เพราะมีดินแดนอีกหลายสวนที่จะตอง
แบงแยกกัน สนธิสัญญา Sevres ซึ่งไดรับการลงนามเมือ่วันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1920 ได
ใหสิทธิปกครองตนเองแกชาวเคิรด อันนําไปสูความขัดแยงกับชาติที่เก่ียวของ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชาวเติรก ในที่สุด ตุรกีไดเจรจาจัดทําสนธิสัญญาใหม คือ สนธิสัญญาโลซานน
เมื่อป ค.ศ. 1923 โดยยกเลิกสนธิสัญญา Sevres ซึ่งตัดสิทธิของชาวเคิรด ทําใหเคิรดไมมี
ประเทศหรือกลายเปนชน Stateless และกระจัดกระจายกันอยูตามประเทศตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนในฐานะเปนชนกลุมนอย ที่พยายามตอสูกับชนชาติตาง ๆ โดยเฉพาะตุรกี 

 เมื่อถึงยุคของการกอการรายสากล อันไดแกกลุมรัฐอิสลามหรือไอซิส ทหารชาว
เคิรดซึ่งมีช่ือวารบเกงไดประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยมในการชวยกับนักรบทองถิ่นใน
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การขับไลกลุมกอการราย ตัวอยางที่เดนชัดไดแก ชัยชนะของชาวเปชเมอรกาที่เปนเผา
หนึ่งของชาวเคิรดในการบุกเขายึดเมืองโคบานี ทางเหนือของซีเรียคืนจากไอซิส รวม
กําลังกับกองทัพอิรักและชนเผาอ่ืน ๆ ในการยึดนครโมซูล เมืองใหญที่สองของอิรัก สวน
นครรัคกา นั้น ทหารเคิรดไดรวมรบกับ Syrian Democratic forces จนขับไลไอซิสไปเกือบ
หมดในวันนี้ (27 กันยายน) แมจะถูกขัดขวางในหลายทางจากกองกําลังของตุรกีและ
รูปแบบของการรบสลับซับซอน เพราะตองขับเค่ียวคูขนานไปกับกองกําลังของซีเรีย
ภายใตบาชารด อัล อาสสาดดวยความสนับสนุนอยางใกลชืดของกําลังทางอากาศและ
ทางบกจากรัสเซีย ทั้งในการรบเพื่อชิงพื้นที่ในอิรักและซีเรียคืนมาจากไอซิส หนวย
ปฏิบัติการพิเศษทั้งทางบกและทางอากาศของสหรัฐ สหราชอาณาจักร และพันธมิตรนา
โต 

 ในทันทีที่การพิชิตศึกจากไอซิสในอิรักสําเร็จไปดวยดี นายพลบารซานี ผู
บัญชาการทหารเคิรดและประธานาธิบดีของ Kurdish Regional Government ไดประกาศ
ใหมีการลงประชามติในอิรักในวันจันทร ที่ 25 กันยายน โดยนายพลบารซารนีประกาศใน
วันนี้ ที่ 27 กันยายน วาชาวเคิรดไดชัยชนะ รัฐบาลและรัฐสภาอิรักไดตอตานอยางเต็มที่ 
โดยไดลงมติดวยวาใหใชกําลังหากตกลงกับฝายเคิรดไมได  

 ดินแดนที่ชาวเคิรดครองอยูนั้นอุดมไปดวยทรัพยากรนํ้ามัน เชนที่ Irbil และ Kirkuk 
อิรักคงจะไมยอมใหแยกประเทศไปงาย ๆ ในวันนี้ ที่ 27 กันยายน นายกรัฐมนตรีอัล-อบา
ดีแหงอิรัก ซึ่งประกาศวาการลงประชามติครั้งนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ และไดออกคําส่ังให
ฝายเคิรดคืนทาอากาศยานและสถานที่สําคัญตาง ๆ ในโอกาสแรก ในช้ันนี้ ยังไมทราบ
สถานะสุดทาย แตประเทศสวนใหญไมเห็นดวยกับการลงประชามติครั้งนี้ มีอิสราเอล
ประเทศเดียวที่เห็นดวย สวนศัตรูหลัก คือตุรกีเรียกรองใหบอยคอตตเคิรดทางเศรษฐกิจ
และถือวาการลงประชามติของชาวเคิรดที่ทําไปแลว ขัดตอรัฐธรรมนูญ 

 ปญหาสถานะของชาวเคิรด ซึ่งมีทางแกไขยาก คงจะยืดเยื้อตอไปอีก ในเมื่อ
ประเทศทั้งหมดอันเปนถิ่นที่อยูของชาวเคิรดในฐานะชนกลุมนอย คงจะไมยินยอมตาม
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ขอเรียกรองของเขา ชาวเคิรดกลุมหัวรุนแรงก็คงจะตองตอสูตอไปตามแบบของกองโจร 
แตตุรกีถือวาเปนการกอการราย เพราะเมื่อเกิดเหตุรายขึ้นในเขตที่ตุรกีปกครอง รัฐบาลก็
จะใหขาววา ถาไมใชแดช (ไอซิส) หรือผูกอการรายก็ตองเปนเคิรด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
PKK ซึ่งเปนกลุมกอการรายจากเคิรด 

 การเลือกต้ังทั่วไปในยุโรป ซึ่งกอนหนานี้ตองเผชิญกับกระแสประชานิยมขวาจัด 
อันเปนความเคล่ือนไหวที่รัสเซียพยายามเขาแทรกแซงหรือกําหนดทิศทาง แตบางแหงก็
สามารถสวนกระแสได จนสามารถรักษาเสถียรภาพใหคงอยูได ตามรายงานท่ีไดนําเสนอ
พรอมบทวิเคราะหมาตลอดแลว กระแสดังกลาวและการบั่นทอนระบอบ Liberal 
Democracy ดวยวิธีการตาง ๆ โดยรัสเซีย ดูจะมีสวนสําคัญที่นําไปสูชัยชนะของการจะ
ออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปโดยสหราชอาณาจักร (กรณีนี้ตองรอผลการ
สืบสวนของ MI-6 กอน) ชัยชนะของนายโดนัลด ทรัมปในสหรัฐอเมริกาซึ่งพอมีหลักฐาน
แลววารัสเซียใชกลวิธีหลากหลาย ทั้งไซเบอร การแพรขยายของขาวปลอม การทุมเงิน
จางคนกระจายความเท็จทางส่ือสังคม ฯลฯ ประเทศในบอลติคและอ่ืน ๆ กวาทางการ
ของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายและยูโรโพลจะตามแกไดก็เสียหายไปไมนอย ดัง
ตัวอยางของการวาจางคนที่อยากไดเงินในแมซิโดเนียในอดีตยูโกสลาเวีย 

 ตามความเขาใจของขาพเจา การตานกระแสดังกลาวไดผลอยางเปนรูปธรรมใน
บางประเทศที่เช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง เริ่มจากการเลือกต้ังใน
เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส แตกระแสขวาจัดยังมาแรง เพราะพรรคเหลานี้ไดประโยชนจาก
การตอตานการเขาเมืองของผูอพยพ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันซึ่งแองเกลา แมรเค่ิล 
นายกรัฐมนตรีไดยอมรับผูอพยพกวา 1 ลาน จึงเสียคะแนนไปไมนอยในการเลิอกต้ังเมื่อ
วันอาทิตย ที่ 24 กันยายน ศกนี้ ซึ่งประเด็นนี้ ขึ้นอยูกับมโนธรรมของแตละคน และ
ผลตอบแทนในบางประเทศ เพราะวงการที่สนับสนุนแนวทางของแมรเค่ิลอยางเปดเผย 
นั้น ไดแกภาคสวนอุตสาหกรรม ซึ่งยอมลงทุนรับผูอพยพมาฝกภาษาและวิชาชีพ เนื่อง
ดวยทราบดีวา เยอรมนีกําลังเปนสังคมผูสูงอายุ ฉะนั้นการฝกภาษาและความชํานาญเพื่อ



31 
 

ปอนใหแกกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ ยอมจะชวยเตรียมการสําหรับความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีกําลังจะมีมาแน แตในระยะส้ัน นอยคนคิดเขนนั้น ดังจะเห็นไดจากการเลือกต้ัง
ในเยอรมนีลาสุด 

 ผลการเลือกต้ังปรากฏวา 

 พรรค CDU-CSU   33% 

 พรรค SPD    20.5% 

 พรรค AfD    12.6% 

 พรรค FDP    10.7% 

 พรรค Left    9.2% 

 พรรค Greens   8.9% 

 ดวยผลการเลือกต้ังจาก Federal Returning Office ดังนี้พรรครัฐบาลซึ่งมีแองเกลา 
แมรเค่ิลเปนหัวหนา พรรคฝายขวาจัดชิงคะแนนไปไมนอยและทําให AfD ไดมทีี่นั่งในสภา
เปนครั้งแรก ในช้ันนี้ยังใหความเห็นนักไมได เนื่องจากสมาชิกในพรรคยังรวนเรอยู ถึงขั้น
ที่ Fruake Petry แกนนําของพรรคขวาจัดและประธานพรรคประกาศแยกตัวในวันจันทร 
ที่ 25 กันยายน ในทามกลางการประชุมใน Bundestag ตามทัศนะของผูส่ือขาวการเมือง
ของ บีบีซี Petry ไมสูจะเห็นดวยกับแนวทางของสมาชิกไมนอยในพรรค 

 เก่ียวกับการจัดต้ังรัฐบาลผสม นั้น แองเกลา แมรเค่ิล ไมตองการจะรีบรอน เธอ
พอใจที่จะถือทาทีอันสงบเงียบตามแบบของเธอ ดวยวัตถุประสงคประการหนึ่งที่จะดึง
เสียงที่เสียไปกับพรรคขวาจัดกลับมา แมรเด่ิลมิไดออกความเห็นประการใดกับการที่ 
Martin Schutz หัวหนาพรรคSPD ซึ่งรวมรัฐบาลกับเธอใน Grand Coalition มาหลายสิบป
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ประกาศที่จะเปนหัวหนาพรรคฝายคานเพื่อจะขวางมิใหพรรคขวาจัด ที่อยูอันดับ 3 มา
เปนพรรคฝายคาน 

 สํานักขาวตางประเทศ รวมทั้ง บีบีซี และ ซีเอ็นเอ็น คาดหมายวา แองเกลา แมร
เค่ิล คงจะรักษาสถานะคงเดิมไวกอน แทนการรีบจัดต้ังรัฐบาลผสม โดยเปนไปไดที่
อาจจะรอไปถึงเทศกาลคริสตมาส 

 การจัดต้ังรัฐบาลผสมจะปรากฏมาในรูปแบบใดก็ตาม ตองไมลืมวา การท่ีแองเกลา 
แมรเค่ิลจะเปนนายกรัฐมนตรีสมยันี้ จะเปนวาระที่ 4 เมื่อจบวาระนี้แลว พรรค CDU-CSU 
ก็จะตองหาผูนําใหมที่มีความสามารถในการเปนผูนําไดตอไป เพื่อกันมิใหพวกนิยมขวา
จัดเขามามีบทบาทในรัฐบาลเยอรมันตอไป ซึ่งการหาผูที่เช่ียวชาญและมีความเปนผูนํา
เชนแมรเค่ิล นั้น มิใชงายนัก และที่สําคัญสําหรับโลกเสรีคือผูนําในระดับแองเกลา แมร
เค่ิล (เยอรมนี) เอ็มมานูเอล มาครอง (ฝรั่งเศส) และจัสติน ทรูโด (แคนาดา) ถาเปนผูนํา
รวมตามวิสัยทัศนที่แตละคนไดแสดงใหรับทราบกันแลวได ก็จะเปนหลักประกันของโลก
เสรีและสันติภาพกับความมั่นคงระหวางประเทศสืบตอไปได 

 

 

     นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ   
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รายงานและวิเคราะหขาว 

ประจําเดือนตุลาคม 2560 

 

 

ช่ือ/ตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

 

 

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนตุลาคม 2560 ฉบับที่ 1 

  

รายงานเก่ียวกับการที่รัสเซียภายใตประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ไดแทรกแซง
การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อป ค.ศ. 2016 ในช้ันแรกเพื่อสกัดมิใหฮิลลารี คลินตัน 
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จากพรรคเดโมแครต ซึ่งปูตินค่ังแคนมากเพราะมั่นใจวาเธอมีสวนอยางสําคัญขณะเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในการยุยงใหชาวรัสเซียออกมาเดินขบวน
ประทวงในการเลือกต้ังประธานาธิบดีปูติน อันมีการโกงการเลือกต้ังอยางกวางขวาง และ
ใหนายโดนัลด ทรัมปชนะไดอยางหวุดหวิด ดังเห็นไดจากผลการเลือกต้ังที่มลรัฐมิชิแกน
และวิสคอนซิ่น ซึ่งนายทรัมปไดคะแนนนําไมถึงรอยละ 1 หมายถึงคะแนนคณะผูเลือกต้ัง 
(Electoral College) ขอสังเกตนี้สอดคลองกับสรุปในวันที่ 4 ตุลาคม ศกนี้จาก นาย 
Richard Burr (R) และ Mark Warner (D) ประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการขาว
กรองของวุฒิสภาซึ่งเห็นวาไมอาจจะยกเลิกขอสงสัยถึงการสมรูรวมคิดระหวางรัสเซียกับ
คณะผูหาเสียงของนายทรัมปจากการสืบสวนหลักฐานเพิ่มเติมรวมทัง้คําโฆษณาบิดเบือน
ความจริงในส่ือสังคมเชน Facebook Twitter Google Microsoft ฯลฯ จํานวนมาก นับเปน
ความคืบหนาจากขอสรุปเปนเอกฉันทของประชาคมขาวกรองสหรัฐที่นายเจมส แคล็ป
เปอร ผูอํานวยการสํานักงานขาวกรองแหงชาติ (National Intelligence Agency) บรรยาย
สรุปแกนายทรัมปเปนความลับที่ Trump Tower (New York) เมื่อวันศุกรที่ 6 มกราคม 
ค.ศ. 2017 ซึ่งบงชัดวา รัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังจริง แตไมอาจยืนยันไดวามีผลตอ
คะแนนเสียงในช้ันนั้น สวนคะแนนผูมีสิทธิออกเสียงหรือ Popular vote นั้น ฮิลลารี 
คลินตัน นํานายทรัมปถึงเกือบ 3 ลานเสียง อันเปนความแตกตางมากที่สุดใน
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาใน 200 กวาป 

 แมรายงานวา หนวยงานราชการลับของรัสเซีย ตามคําบงการของประธานาธิบดี
ปูตินไดแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐ (Meddle) จะทราบกันแพรหลายทั้งในสหรัฐและใน
ยุโรป แตนายทรัมปกลับทําตัววา กลยุทธดังกลาวมิใชเรื่องจริง และนายทรัมปกับพวกไม
เคยแสดงความไมพอใจหรือตอวาปูตินเลย ทั้งเขาเองและปูตินกับคนใกลชิดมักใชคํา
กลาวเขนเดียวกันวา ทั้งหมดนี้เปน “การลาแมมด” (witchhunt) และเปน Hoax แตผูที่
ทราบความเปนไป เขาใจเชนเดียวกับสํานักขาวกรองวาเปนเรื่องที่จะตองคนหาความจริง
ใหครบถวน เพราะรัสเซียมิไดยุติพฤติกรรมนี้เมื่อการเลือกต้ังผานไปแลว โดยไดใช
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เครื่องมือสลับซับซอนและเพิ่มความอุกอาจในการเขาแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐที่จะมี
ขึ้นในป 2018 และ 2020 ประเทศเปนจํานวนมากในยุโรปก็ถูกโจมตีแทบทุกแหง ลาสุด 
ปรากฏหลักฐานเพ่ิมเติมวา รัสเซียไดใช Pokemon Go ดวย เพื่อสรางความแตกแยกใน
สังคม ดวยการชักนําใหประชาชนเกิดความขัดแยงกับผูรักษากฎหมาย และยุแหยความ
เกลียดชังทางผิว โดยสหรัฐเปนเปาหมายหลัก แมสหราชอาณาจักรก็กําลังสืบความจริงวา 
รัสเซียไดแทรกแซงการลงประชามติซึ่งปรากฏผลวา เสียงขางมาก ซึ่งไมมากนกั 
สนับสนุนใหสหราชอาณาจักรออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป อันเปนประเด็นที่
บ่ันทอนความแข็งแกรงของสหราชอาณาจักรในบริบทของความม่ันคงในยุโรปอยางไม
นาจะเปนไปได ทั้งๆ ที่สหราชอาณาจักรเปนเสาหลักในหลายๆ  ดานของสัมพันธมิตร 
แอตแลนติคเหนือและสหภาพยุโรป 

 เปาประสงคของปูติน นั้น ปรากฏในรายงานลับที่รูจักกันวา Dossier อันฝายการ
ขาวกรองของตะวันตกบัดนี้ยอมรับนับถือกันแลว วา “To sow discord and disunity  both 
within the US itself, but more especially within the Transatlantic alliance which was 
viewed as inimical to Russia’s interests. . .the Trump operation should be seen in terms 
of Putin’s desire to return to Nineteenth Century ‘Great Power’ politics anchored upon 
countries’ interests rather than the ideals-based international order established after 
World War Two. 

 เปาหมายของปูตินเปนไปตามยุทธศาสตรซึ่งนักวิชาการระหวางประเทศเขาใจอยู
แลว แตการที่นายทรัมปชนะการเลือกต้ัง ทําใหปูตินไดรับผลเกินกวาที่ต้ังใจ และเพราะ
เหตุนี้ ปูตินจึงไดใจและเพิ่มความเขมขนในการแทรกแซงการเลือกต้ังเพื่อจะสรางความ
แตกแยกในระบบสัมพันธมิตรตะวันตกใหสําเร็จผลดียิ่งขึ้น แตการผนึกกําลังของแอง
เกลา แมรเค่ิล กับเอ็มมานูเอล มาคองและจัสติน ทรูโด เปนหลักประกันสําคัญที่จะชวย
ถวงดุลแหงอํานาจในระดับผูนําไวได ซึ่งหวังวาจะมั่นคงอยูได จนนายทรัมปพนไปจาก
วงการ ดวยเหตุที่ถูกถอดถอนหรือไมก็แพคดีเนื่องจากหลักฐานการกระทําผิดในขอหา
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ตางๆ ที่ไดบรรยายไวในฉบับเดือนกันยายน ศกนี้ เพราะทุกฝายที่ดําเนินการสอบสวนได
เรงรัดอยางเต็มที่อยูแลว เทาที่เปนอยูในช้ันนี้ หากจะเทียบกับหมากรุก สหรัฐถูกถอนไป
จากกระดานเปนการช่ัวคราว ที่พึ่งไดก็คือทีมความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐอันตาง
รวมกันปองกันภัยตอประเทศ ทั้งโดยทางการทูตและทางการทหารเปนอยางดี แมนาย
ทรัมปจะสรางปญหาบั่นทอนอยูแทบไมเวนแตละวันก็ตาม แตในเรื่องสําคัญยิ่งบางเรื่อง 
นายทรัมปก็จงใจละเลยความเห็นของคณะความมั่นคงแหงชาติ ทําใหสหรัฐในฐานะผูนํา
ของโลกเสรีเส่ือมทรามลงอยางมากในเวลาเพียงไมถึงหนึ่งปที่นายทรัมปเขามาเปน
ประธานาธิบดี 

 

รายงานดวนมากดานการเมืองระหวางประเทศ (สงเมื่อ 02.55 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2017) 

ขณะที่จัดทํารายงานน้ีมีความเคล่ือนไหวหลายประการ อันอาจจะนําไปสูวิกฤตการณที่ใน
ช้ันนี้ยังไมสามารถประเมินไดชัดวา จะรุนแรงถึงขั้นใด เพราะไมชัดเจนวาอะไรจะเกิดขึ้น  

 

ความเปนไปไดประการหน่ึงอาจเก่ียวเนื่องกับทาทีของประธานาธิบดีทรัมปตอ
คณะที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งมีความเห็นแตกตางกันอยางมากจากวิธีคิดของ
ประธานาธิบดี สัญญาณเตือนเหตุที่นาหวงกังวลจนถึงบัดนี้ (6 ตุลาคม 2017) มีสอง
ประการ (1 ) คํากลาวดวยความไมพอใจของนายทรัมปเมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม วา
ฝายทหารมิไดดําเนินการทันใจเลย ในการเสนอทางเลือก (Options) ที่ประธานาธิบดีจะ
ตัดสินใจส่ังการ "ทําไมจึงลาชาแบบราชการนัก จะรอไปอีกคงจะไมทันใจแลว" ทรัมป
ไมไดอธิบายตอวา จะใชทางเลือกเพื่อดําเนินการเรื่องอะไร เทาที่พอคาดหมายไดในช้ันนี้ 
คงเปน (A) การดําเนินการตอเกาหลีเหนือ หรือ (B) การยืนยันหรือไมวาจะรับรองการ
ปฏิบัติตามความตกลงพหุภาคีซึ่งหามมิใหอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร (Joint 
Comprehensive Plan of Action-JCPOA) อันจะถึงกําหนดรับรองในวันที่ 15 ตุลาคม ศกนี้ 
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อันจะเปนครั้งที่ 3 ซึ่งคณะตรวจสอบจาก IAEA รับรองแลววา อิหรานปฏิบัติตามเงื่อนไข
ความตกลงเต็มที่ แตนายทรัมปพยายามหาเหตุที่จะไมรบัรองหรือ Decertification (2 ) 
ประธานาธิบดีทรัมปกลาวในวันนี้ที่ 6 ตุลาคม 2017 วา ขณะนี้เปนความสงบเงียบกอน
พายุจะถลมหรือ A calm before the storm ซึง่เมื่อถูกผูส่ือขาวถามวาหมายความวาอยางไร 
ทรัมปตอบเพียงวา "แลวก็จะรูเอง" (You'll soon find out!) 

กรณีความตกลงกับอิหราน นั้น เปนจุดที่อาจจะนําไปสูความแตกหักกับนายเร็กซ 
ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนที่ทราบกันทั่วไปวาทั้งสองมี
ความสัมพันธอันตึงเครียดมาหลายเดือน สืบเนื่องมาจากขาวของ NBC วาทิลเลอรสัน
รําคาญความไมอยูกับรองกับรอยของนายทรัมป เลยหลุดปากออกไปวา นายทรัมปเปน 
Moron หรือเบาปญญา และเมื่อเร็กซไปที่ปกก่ิงเพื่อหาทางแกปญหากับเกาหลีเหนือ และ
ไดเห็นวามีลูทางพูดจากับคิม จอง อุน แทนที่นายทรัมปจะเงียบหรือใหกําลังใจ กลับทวีต
วา "อยาไปเสียเวลากับไอจรวดเลย" (No use wasting time with rocket man!) การท่ี
ผูรับผิดชอบไปทําหนาที่ แลวถูกผูบังคับบัญชาขัดแยง เกิดขึ้นบอย ๆ กับรัฐมนตรี
ทั้งหลายและคณะความมั่นคงแหงชาติ แตเมื่อวานนี้ นายทิลเลอรสันไดเรียกประชุม
ส่ือมวลชนกะทันหัน แตมิไดตอบคําถามวาไดกลาวหาประธานาธิบดีวาเปน Moron (โง
เขลา) หรือเปลา เพียงแตยืนยันวา เขามีความผูกพันจะชวยงานของนายทรัมปอยูเชนเดิม 
อยางไรก็ดี จะเปนเชนนั้นหรือไม  คําวา REXIT ก็เปนขาวกระจายออกไปอยูดี โดย
คาดหมายกันวา นายทิลเลอรสันคงอยูไมเกินปลายปนี้ สําหรับความตกลงกับอิหรานนั้น 
เมื่อกรรมาธิการการทหาร (วุฒืสมาชิก Angus King) สอบถาม พลเอกเจมส แม็ตทิส 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมวา ความตกลงดังกลาวเปนผลประโยชนของสหรัฐ
หรือไม และย้ําวาThis is a yes and no question แม็ตทิสตอบทันทีวา ความตกลงดังกลาว 
Is in the national interest of the US, yes sir. ในระยะใกลเคียงกัน พลเอกโจเซฟ 
ดันฟอรด ประธานคณะเสนาธิการรวม ใหความเห็นเชนเดียวกันวา ความตกลงดังกลาว
เปนผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐ  เก่ียวกับจุดยืนดานการตางประเทศของ



6 
 

ประธานาธิบดีทรัมป นั้น Robert Corker วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการ
การตางประเทศของวุฒิสภา กลาวเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ วา เปนส่ิงที่ดีที่ทิลเลอรสัน 
พลเอกแม็ตทิส พลโทแม็คมาสเตอร ไดชวยกันปกปองมิใหเกิด "Chaos" ทั่วไปหมด อัน
หมายถึงความวุนวายที่จะเกิดขึ้นหากปลอยใหนายทรัมปเปนคนควบคุมนโยบายและการ
ดําเนินงานตามน้ัน 

ในวันนี้เชนกัน ปรากฏขาววา นายโรเบิรต มัลเลอร Special Counsel ที่กําลัง
สอบสวนความเก่ียวพันระหวางนายทรัมปกับปูตินและรัสเซียในการเลือกต้ังที่ทําใหนาย
ทรัมปชนะอยางหวุดหวิด ไดนัดพบกับ Christopher Steele อดีตผูเช่ียวชาญการขาวกรอง
จาก MI-6 ของสหราชอาณาจักร ซึ่งไดรับมอบหมายจากวุฒิสมาชิกอาวุโสใหสืบสวน
ความสัมพันธระหวางนายทรัมปกับปูติน จนมีรายละเอียดเปน Dossier ที่ฝายขาวกรอง
ตาง ๆ เห็นวา เช่ือถือไดเพราะมีเจาหนาที่ KGB เปนแหลงขาวดวย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมนี้
เอง ประธานและรองประธานกรรมาธิการขาวกรองของวุฒิสภาได Update ผลการ
สอบสวนของคณะและกลาววา ทางฝายเขาไมสามารถนดัพบกับนาย Steele ไดไมทราบ
วาไปหลบซอนอยูที่ใด กรณีนี้คงจะมีผลรายตอนายทรัมปอยางยิ่ง และอาจเปนเหตุใหเขา
ประกาศ Calm before the storm ออกมาได 

 

ในวันนี้เชนกัน เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ก็กําลังอยูในฐานะ
ลําบาก หลังจากความขลุกขลักในตอนที่กลาวคําปราศรัยสําคัญตอที่ประชุมพรรคคอน
เซอรเวตีฟที่แมนเชสเตอรเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ เพราะมีความเคล่ือนไหวภายในพรรค
ที่จะชิงตําแหนงหัวหนาพรรคแทนเธอ แตเมยยืนยันวา เธอเขมแข็งพอที่จะนําพรรคตอไป
ได แตเรื่องนี้จะตองติดตามกันตอไป เพราะความพยายามท่ีจะแยกตัวเปนอิสระ ก็กําลัง
ระอุในหลายแหง เชนในสเปน (จากการพยายามของ Catalonia ทีจะประกาศอิสรภาพ) 
และในอิรัก อันไดแกความขัดแยงกันระหวางชาวเคิรดกับรัฐบาลอิรักจนถึงขั้นที่พันธมิตร
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ที่รวมปราบปรามไอซิสจนชนะตางสูรบกันเอง) และคํากลาวหาเธรีสซา เมยวาเธอ Weak 
โดยนิโคลา สเตอรเจี้ยน มุขมนตรขีองสก็อตแลนด 

ถายอนไปศึกษาแนวคิดของขาพเจากอนหนานี้ การตัดสินใจของเฮรีสซา เมยทํา
ใหกระแสการเมืองในยุโรปไรเสถียรภาพไปทั่ว เพราะไปเขาสูตรของกลุมขวาจัด เชนนาย 
Nigel Farage อดีตหัวหนาพรรคอินดีเพ็นเด็นซ ซึ่งไดไปรวมการหาเสียงของนายโดนัลด 
ทรัมป และอยูรวมกระแสประชานิยมขวาจัด อันสรางความไมแนใจในผลการเลือกต้ัง
ทั่วไปซึ่งมีขึน้ทั่วยุโรป ที่ทุกกลุม รวมทั้ง Front National ในฝรั่งเศส ไดรับการยุยงและ
สงเสริมจากวลาดิเมียร ปูติน ซึ่งยังมุงหนาสรางความออนแอในกระบวนการเมืองทั่วไป
หมด และยังมีอิทธิพลครอบงํานายโดนัลด ทรัมปสืบตอมาจนบัดนี้ อันเปนปรากฏการณ
ที่เดิมที ปูตินก็มิไดมุงหวังจะไดผลถึงขั้นนี้ ไมแตเทานั้น Alexis de Tocqueville ผูเขียน
หนังสือประชาธิปไตยในอเมริกา เมื่อป ค.ศ. 1835 ก็ทํานายมหาอํานาจที่จะตัดสินชะตา
กรรมของโลกคลาดเคลื่อนไป 

โปรดถือวารายงานฉบับนี้เปนการเตือนถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในวงการ
ระหวางประเทศ เพราะถึง 03.00 น. ตามเวลาในไทยแลว ยังไมมีขาวคืบหนา แตพายุที่
แทจริง นั้น มีมาแลว ในช่ือ Nate  ในอาวเม็กซิโก กําลังจะเขานิวออรลีนสและมิสซิสซิปป 
โดยอาจจะขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดวาอาจจะผานทางวอชิงตัน ดีซี นิวยอรก 
และบอสตันกอนออกไปทางแอตแลนติค ตามรายงานในวันที่ 14 ตุลาคม ศกนี้ พายุเฮอร
ริเคนหรือ Tropical Cyclone ดวยความเร็วลม 130 กิโลเมตรตอช่ัวโมง Gust 190 กม/ชม 
ไดพัดไปถึงฝงอังกฤษและไอรแลนด อันไมเคยไปไกลถึงเชนนั้นมากอนนับแตป ค.ศ. 
1987 จะเปนผลของความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือไม คําตอบจากนายโดนัลด 
ทรัมป ยอมไดแก “ไม” ในระยะตอจากวันเสารที่ 21 ตุลาคม พายุรุนแรงอีกลูกหนึ่ง กําลัง
จะกระหน่ําชายฝงของไอรแลนด โดยอาจกระทบถึงฝงภาคเหนือของอังกฤษดวย 
ใกลเคียงกับ Super typhoon “Lan” ที่กําลังจะพัดเขาสูญี่ปุน และอาจจะมีผลกระทบตอ
การเลือกต้ังทั่วไปที่นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ใหมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 
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วิเคราะหขาวเพิ่มเติมจากฉบับขางตน (สงเมื่อคืนวันอาทิตย  8-9 ตุลาคม) 

ตามขาวเตือนถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความไมสงบในวงการการเมืองระหวาง
ประเทศในไมชานี้ ซึ่งในคืนที่รายงานยังไมสามารถบงชัดไดวาจะเกิดเหตุใดแน นั้น เทาที่
ติดตามวิเคราะหความเคล่ือนไหวในเหตุการณที่คาดเดา 3 กรณี คือ (1) ปญหาเกาหลี
เหนือ (2) การตัดสินใจของนายทรัมปที่พยายามหาเหตุที่จะถอนตัวจากความตกลง Iran 
Nuclear deal ซึ่งจะถึงกําหนดที่จะรับรองวาอิหรานละเมิดเงื่อนไขความตกลงหรือไมใน
วันที่ 15 ตุลาคม ศกนี้ หรือ (3) จะเกิด REXIT หรือนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ จะลาออกจากตําแหนงหรือไม 

 

จนถึงคืนวนัอาทิตย ที่ 8 ตุลาคม ศกนี้ คํากลาวถึง "Storm" ที่ประธานาธิบดีทรัมป
กลาวแบบลอย ๆ นาจะเก่ียวกับมาตรการที่จะใชกับเกาหลีเหนือ ดวยเขาไดกลาวลอย ๆ 
สองตอนในวันสุดสัปดาหนี้วา (1) รัฐบาลและผูนําสหรัฐตลอด 25 ปที่ผานมาไมเห็น
ดําเนินการตอเกาหลีเหนือจนไดผลแตประการใด และ(2) บัดนี้เหลือ "One thing" ที่จะให
ไดผล โดยไมยอมอธิบายวา "One thing" คืออะไร 

ในการตีความของขาพเจา "One thing" มีนัยยะไปในทางการใชวิธีการทางทหาร 
ซึ่งอาจมิใชเปนการใชกําลังรบเสมอไป  เพราะเขาหรือคนชวยเขาคิด อานสถานการณไป
วา การใชวิธีการทางการทูตนั้นไมไดผลใด ๆ ในขณะเดียวกันเขาต้ังขอสังเกตดวยวา 
เร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งใชวิธีการทางการทูตอัน
ถูกตองตามหนาที่อยูแลว นั้น นายทรัมปเหน็ควรท่ีเขาจะใชวิธีการอัน "Tough" กวาที่ทํา
มา การพูดเชนนี้แสดงถึงความไมเขาใจวิธีการทางการทูตอยางแทจริง 

ในรายงานเดือนที่แลวของขาพเจาไดนําคําพูดของทิลเลอรสันมากลาวถึงอันมี
ความวา หนาที่ของเขาไดแกการแกปญหาทางการทูตจนหมดแตมแลว ถาไมบังเกิดผลที่
ตองการ ก็เปนหนาที่ของพลเอกเจมส แม็ตทสิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่จะรับ
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ชวงตอไป เมื่อเปนเชนนี้จะใหขอยุติวา สหรัฐจะใชวิธีการทางทหารหรือไม ในทางปฏิบัติ
ก็อาจเปนได แตเจมส แม็คทิสเองย้ํามาในหลายโอกาสแลววา เขาใหความสําคัญกับ
วิธีการทางการทูต สวนวิธีการทางทหาร นั้น จะใชเมื่อแผนดินสหรัฐถูกโจมตี และจะใช
เปนปราการดานสุดทายเทานั้น ฝายทหารประเมินมาแลววา หากถึงขั้นสงคราม ก็พินาศ
อยางใหญหลวงหรือ Catastrophic 

อยางไรก็ดี นายทรัมปไดเรงรัดดังที่ปรากฏในรายงานกอนหนานี้ใหฝายทหาร
นําเสนอ "Options" ทางการทหารตาง ๆ ซึ่งไมวาจะเปนวิธีใด ก็จะตองคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอเกาหลีใตและญี่ปุนอยางมาก เพราะเกาหลีเหนือไดเล็งปนใหญขนาด
มหาศาลจํานวนหลายพันกระบอกไปสูกรุงโซลซึ่งเปนที่อยูอาศัยของประชากรกวา 10 
ลานคน  และมีขาววา เกาหลีเหนืออาจมีอาวุธเคมีและชีวภาพดวย โดยไมจําตองใชอาวุธ
นิวเคลียร ที่เขาใจวาขณะนี้ยังไมพรอม ประธานาธิบดีมูน เจ อินของเกาหลีใต แถลงเมื่อ
ปลายเดือนที่แลววา สงครามในคาบสมุทรเกาหลีจะไมมอีีกตอไป ไมทราบวานายทรัมป
ไดทราบความประเด็นนี้หรือเปลา 

ถาหากนายทรัมปตัดสินใจ "สงพายุ" (Storm) ที่คุยไว ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงที่
บัดนี้ทํางานเปนทีม คือเจมส แมต็ทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พลเอกจอหน 
เคลล่ี Chief of Staff พลโท แม็คมาสเตอร National Security Adviserและเร็กซ ทิลเลอรสัน 
Secretary of State ก็คงหาทางผอนหนักใหเปนเบา โดยไมทําใหปรากฏวา ขัดคําส่ังผู
บัญชาการทหารสูงสุดอันเปนตําแหนงของประธานาธิบดี    

 ในระยะสองสามวันที่ผานมา วุฒิสมาชิก Robert Corker ซึ่งอาวุโสมากและเปน
ประธานกรรมาธิการความสัมพันธกับตางประเทศของวุฒิสภา ไดปะทะคารมกับ
ประธานาธิบดีทรัมปอยางรุนแรง คอรเกอรกลาวมากอนหนานี้วา ทรัมปไดเปล่ียน
ทําเนียบขาวเปน Adult day care center เมื่อทรัมปทวงบุญคุณคอรเกอรวา อยากจะสมัคร
แขงขันการเลือกต้ังที่มลรัฐเทนเนสซี่ และขอใหเขาสนับสนุน แตเขาไมยอม คอรเกอร
ปฏิเสธวาเปนการกลาวอางโดยไมเปนความจริง และวา วิธีการ reckless ที่ทรัมปใชใน
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การดําเนินนโยบายความม่ันคงแหงชาติ เปนเสนทางไปสูสงครามโลกครั้งที่ 3 (A path to 
World War III) ในกรณีจะไมรับรองความตกลงนิวเคลียรกับอิหรานนั้น คอรเกอรเห็นวา 
นายทรัมปจะทําตามใจชอบ โดยไมสนใจความเห็นแยงของทั้งสหภาพยุโรปและของคอร
เกอรในฐานะประธานกรรมาธิการความสัมพันธกับตางประเทศ คณะกรรมาธิการฯ จะ
พิจารณาขั้นตอนนี้ใหถูกตองเพราะการถอนตัวจะตองมีมาตรการคว่ําบาตรประกอบ ซึ่ง
จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการฯ เชนกัน และถาหากเร็กซ ทิลเลอรสันจะ
ลาออกเพราะไมเห็นดวย คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งจะตองพิจารณาความเหมาะสมของผู
ไดรับการเสนอช่ือใหเขามาแทน ก็จะไมยินยอมงาย ๆ ตอมา คอรเกอรหาวา นายทรัมป
ได Castrate นายเร็กซ ทิลเลอรสัน จนทําอะไรไมไดแลว วุฒิสมาชิกคอรเกอรไดเตือน
สาธารณชนวา นายทรัมปเปน National security risk ในประวัติศาสตรสหรัฐ ขาพเจาไม
เคยไดทราบวาประธานาธิบดีคนใดถูกขอหาแรงขนาดนี้ แตพอทราบวา คอรเกอรจําตอง
มาแรง เนื่องจากนายทรัมปแถลงผานทําเนียบขาววา ความขัดแยงระหวางเขากับคอร
เกอรยังไมจบงายๆ และทรัมปไดกลับไปใชนิสัยเสียแตเดิม คือดูถูกคูแขงทางการเมือง 
เชนเรียกวุฒิสมาชิกคอรเกอรวา เปนรุนจิ๋ว เพราะตัวเต้ียกวาเขา แตนายทรัมป ซึ่งก็มิใช
คนเต้ีย แตสวนสูงเทียบกันไมไดกับนายเจมส โคมีย อดีตผูอํานวยการ FBI ซึ่งสูงใหญมาก 
ไมทราบวา ความสูงของโคมียเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหทรัมปปลดเขาจากตําแหนงหรือไม 

 ความเคล่ือนไหวดานเกาหลีเหนืออันควรสนใจไดแก นายคิม จอง อุนจะสั่งให
ทดลองระเบิดนิวเคลียรหรือยิงขีปนาวุธบางแบบในวันที่ 10 ตุลาคม ศกนี้ อันเปนวัน
สถาปนาพรรคแรงงานหรือไม เพราะเมื่อวันที่ 9 กันยายนซึ่งเปนวันสรางชาติ มิไดมีการ
ทดลองอาวุธประเภทใด โดยเล่ือนมายิงขีปนาวุธพิสัยกลางขามเกาะฮ็อคไคโดของญี่ปุน
ในวันศุกร ที่ 15 กันยายน ถาเกาหลีเหนือทดลองอาวุธอีก คงจะทําใหสหรัฐและพันธมิตร
ตองตอบโตในทางใดทางหน่ึง หากนายทรัมปเปนผูตัดสินใจ โดยคณะความมั่นคง
แหงชาติไมสามารถทัดทานได ก็นาหวงกังวลอยางยิ่ง 
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 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายคิม จอง อุนไดเล่ือนตําแหนง Kim Yo Jong นองสาวรวม
มารดา ใหเปน Alternate member of the Politburo เพื่อใหการสืบสกุลสายคิม อิล ซุง เปน
ปกแผนแนนแฟนย่ิงขึน้ คิม โย จอง อายุขณะนี้เพียง 30 ป เคยมีสามีที่ถูกสังหารโดยคํา
บงการของพ่ีชาย ดวยขอหาคอรรับช่ันและทรยศตอชาติ แตแมจะมอีายุนอย เธอมี
บทบาททางการเมืองมาไมนอย ในช้ันนี้ทราบเพียงวา คิม จอง อุนฟงเธอมากกวาคนอ่ืน 
ในวันเดียวกัน นาย Ri Yong Ho รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซึ่งแถลงที่นคร
นิวยอรกวา สหรัฐไดประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือแลว นั้น ไดรับแตงต้ังใหเปนสมาชิก
ของโปลิต บูโร โดยมีสิทธิออกเสียงดวย นาย Ri Yong Ho ใหสัมภาษณสํานักขาว Itartass 
ของรัสเซียในวันที่ 11 ตุลาคม วา ทรัมปไดจดุประกายสงครามหรือ Lit the wick of war 
ตอจากนั้น เกาหลีเหนือเรียกสหรัฐวาเปน Merchant of war และ Strangler of peace 

 ตลอดวันที่ 10 ตุลาคม ไมปรากฏวา เกาหลีเหนือไดทดลองระเบิดหรือยิงขีปนาวุธ
แตอยางใด ประเด็นนี้นาสังเกต เพราะเมื่อวันที่ 9 กันยายน อันเปนวันสรางชาติ เกาหลี
เหนือมิไดทดลองอาวุธใดๆ จนหลายวันตอมา ขอสังเกตมีหลายประการ.- 

 ในระยะสองสามเดือนที่ผานมา คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดอนุมัติ
ขอมติคว่ําบาตรโดยเอกฉันท ซึ่งมุงจะสกัดรายไดจากการสงออกและขอมติฉบับตอมาได
กําหนดใหลดปริมาณเช้ือเพลิงจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจีนและรัสเซีย ซึ่ง
จําเปนสําหรับการยิงขีปนาวุธ กับสินคาขาออกเกือบทั้งหมด และจีนไดดําเนินการ
ตามน้ัน (แตแม็ต ริเวอร ผูส่ือขาว CNN ประจําจีนไดไปบันทึกภาพการลักลอบคาอาหาร
ทะเลขามแมน้ํายาลู อันเปนสินคาตองหามตามขอมติของสหประชาชาติ) สําหรับ
เช้ือเพลิงซึ่งถูกจํากัดเชนกัน จีนไดลดปริมาณลง จึงอาจเปนไปไดวา เกาหลีเหนือยอม
ตองจํากัดการใชน้ํามันอันจะมีเขาประเทศนอยลง หากนี่เปนเหคุผล ยอมแสดงวา
มาตรการคว่ําบาตรใชวาจะไมมีผลเสียทีเดียว 
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 ประการตอไป เกาหลีเหนือคงไดขาวมาวา ญี่ปุนกับเกาหลีใตไดเพิ่มเขี้ยวเล็บใน
การปองกันประเทศขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งอาวุธตอตานขีปนาวุธ ทุกพิสัย ดังที่
เกาหลีใตไดเรงรัดการซอมรบแบบ Live fire drill และเพิ่มจํานวนระบบ Thaad อีกส่ีชุด 

 อีกประการหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ไดส่ังการใหทหารทุกเหลา อยูในสภาพเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับทุก
สถานการณที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการฉายภาพการเตรียมพรอมจาก Pentagon และที่ต้ังอ่ืน 
อันรวมถึงฐานทัพในกวม ญี่ปุนและเกาหลีใตดวย ซึ่งเขาใจวาเกาหลีเหนือทราบความ
เคล่ือนไหวเหลานี้ 

 ในวันที่ 10 ตุลาคม วันนี้ ประธานาธิบดีทรัมปไดเชิญใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ 
ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ทําเนียบขาว อันเปนโอกาสดีที่จะไมดําเนินการใดเกินเหตุ 
ดังที่ขาพเจากลาวไวกอนนี้ วาหากทรัมปจะปลอย Storm หรือปฏิบัติการรุนแรง เจาหนาที่
อาวุโสเหลานี้คงจะชวยผอนหนักใหเปนเบาไดบาง ตามรายงานขาว CNN ในวันที่ 11 
ตุลาคม ศกนี้ สหรัฐจะสงเรือบรรทุกเครื่องบิน 3 ลําไปในอาณาบริเวณคาบสมุทรเกาหลี 
หากขาวดังกลาวเปนจริง เรือรบประเภทตาง ๆ จะไปแสดงพลังมหาศาล เพราะเรือ
บรรทุกเครื่องบินแตละลําจะมีเรือรบประกอบเปนกองเรือใหญ เปน Naval formation 
ตามปกติ ตามรายงานท่ีไดรับในวันจันทร ที่ 16 ตุลาคม ขณะนี้สหรัฐมีกองเรืออยู 40 ลํา 
โดยจะซอมรบรวมกับเกาหลีใตเปนเวลา 10 วัน แตเรือบรรทุกเครื่องบินหลักไดแกเรือ  
รอนอลด เรแกน 

 ในวันนี้ (10 ตุลาคม) ส่ือกระแสหลักไดรายงานวา ตามที่มีขาววา เร็กซ ทิลเลอรสัน
กลาววา ทรัมปเปน Moron หรือโงเขลา นั้น นายทรัมปทาวาจะมีการเทียบ IQ กันก็ได จะ
เก่ียวกับประเด็นนี้หรือไมก็ตาม ในวันนี้ นายทรัมปไดเชิญ ดร. เฮนรี คิสซิงเจอรมานั่งที่
เกาอ้ีสําหรับรับแขกใน Oval Office ขาวโทรทัศนแสดงใหเห็น ดร. คิสซิงเจอรนั่งอยูเฉยๆ 
และไมมีขาววา หารือในเรื่องใดกัน อายุคิสซิงเจอร 95 แลว ฟงเสียงทานก็ไมงาย ไม
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แนใจวาจะเอามาขมเร็กซ ทิลเลอรสันหรือเปลา กรณีเปรียบเทียบ IQ นี้ ผูส่ือขาวได
สอบถามโฆษกทําเนียบขาววา เปนเรื่องลอเลนหรือเปลา ซึ่งเธอตอบเปนเชิงบายเบ่ียง 
แตนายทรัมปเองยอนกลาวถึงเรื่องนี้อีก โดยกลาววา IQ เขาสูงกวาใครๆ อยูแลว 

 หากขอสังเกตบางประการขางตนถูกตอง อาจจะเปนแสงสวางที่ปลายอุโมงค
สําหรับปญหาเกาหลีเหนือได ซึ่งจะตองติดตามวิเคราะหตอไป แตในขณะเดียวกัน ฝาย
ขาวกรองยอมจะตองติดตามความเคล่ือนไหวตามฐานพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธ
ของเกาหลีเหนือทุกทาง ตลอดจนศึกษาลูทางที่อาจนําไปสูการแกปญหาทางการทูต 
ตามท่ีฝายความมั่นคงแหงชาติเสนอแนะตลอดมา ตามรายงานลาสุดในวันที่ 16 ตุลาคม 
ประกอบกับการระดมกําลังเพื่อการซอมรบทางเรือของสหรัฐกับเกาหลีใต เจาหนาที่
ระดับสูงของเกาหลีเหนือแถลงวา รัฐบาลเขาไมเห็นประโยชนอันใดท่ีจะเจรจาทางการทูต 
จนถึงจุดที่เกาหลีเหนือพรอมที่จะโจมตีดินแดนสหรัฐทางฝงตะวันออก ประเด็นที่นาย
ทรัมปทวีตเตือนเร็กซ ทิลเลอรสันวา การเจรจาทางการทูตกับ Rocket man ไมไดผล
หรอก เสียเวลาไปเปลาๆ (ซึ่งกลาวถึงกอนหนานี้) เร็กซ ทิลเลอรสัน เมื่อวันอาทิตย ที่ 15 
ตุลาคมช้ีแจงตอบนาย Jake Tapper ในรายการ State of the Union ทาง CNN วา อันที่
จริง ประธานาธิบดีทรัมปตองการใหเขาเจรจาทางการทูตตอไป คําพูดของเร็กซ ทิลเลอร
สันใชวา “We will pursue diplomacy until the first bomb drops” การส่ือสารสลับไปสลับมา
เชนนี้ จะใหตางประเทศเขาใจแจงชัดอยางไร ในรายการวันเดียวกันของ Fareed Zakaria                    
ฮิลลารี คลินตันใหความเห็นวา “Words matter” ตางประเทศ ทั้งมิตรและศัตรู ยอมตองให
ความสนใจกับตําพูดหรือวาทกรรมของประธานาธิบดีดวยความเขาใจความหมายอยาง
แทจริง เมือ่ผูนําสูงสุดพูดออกไปแลวและคนระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศช้ีแจงไปอีกอยาง ผูฟงในตางประเทศจะมองสถานการณไปอยางไร และวา
เปนเรื่องอันตรายอยางยิ่งที่จะใหความเห็นเรื่องสงครามหรือสันติภาพทางทวิตเตอร 

 หลังจากที่ทําวิเคราะหขางตนเสร็จ มีรายงานขาวเขามาวา ตามการเปดเผยของ
สมาชิกสภาเกาหลีใตผูหนึ่ง เมื่อปที่แลวเกาหลีเหนือได Hack แผนยุทธการโจมตีเกาหลี
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เหนือของสหรัฐกับเกาหลีใตและหากการรบไดผลก็จะขจัดคิม จอง  อุน ดวย แผน
ดังกลาวนี้อยูที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต ทางการเกาหลีใตมิไดปฏิเสธขาวนี้ แตไดแถลง
วา แผนดังกลาวถูกเปล่ียนแปลงไปหมดแลว กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกขาวทํานอง
เดียวกัน 

 ขาวเชนวาไดรับการขยายความวา เกาหลีเหนือไดทําสงครามไซเบอรมาตลอด โดย
ในเบ้ืองตนไดเรียนรูเทคโนโลยีจากจีนและรัสเซีย ในรายงานเกี่ยวกับกําลังรบของเกาหลี
เหนือที่ขาพเจาจัดทํามาในฉบับเดือนกันยายน 2558 (หนา 7) ไดระบุดวยวานอกจาก
กําลังพลอ่ืนๆ แลว เกาหลีเหนือยังมีหนวยปฏิบัติการในช่ือวา Cyber warrior ซึ่งไดฝกการ 
Hacking อยางแข็งขัน จํานวนประมาณ 6 พันคน เพราะเห็นวาเปนเครื่องมือในทางตางๆ 
เพื่อแกปญหาการถูกคว่ําบาตรและเปนทางหาเงินจากแหลงการเงินในตางประเทศดวย 
ดังเห็นไดวา เมื่อเกิดกรณีแฮคก้ิงในรูปแบบตางๆ เกาหลีเหนือมักถูกจับจองดวยทุกครั้ง 
เมื่อปที่แลว เกาหลีเหนือไดแฮ็คบัญชีของธนาคารในบังกลาเทศและนําเงินไปใชในการ
สรางอาวุธ  กอนหนานั้น ไดแฮคภาพยนตรของบริษัท Sony   และอาจมีสวนในการ     
แฮค Wannacry ดวย  ตามรายงานลาสุด เกาหลีเหนือใหความสําคัญกับการทําสงครามไซ
เบอรมาก โดยไดแบงกําลังพลเปนสามกองพล กองพลที่หนึ่งใชแฮ็คโครงสรางพื้นฐานใน
ตางประเทศ ความพยายามลาสุดไดแกการแฮ็คโรงผลิตไฟฟาในสหรัฐ แตถูกสกัดไวได 
กองพลที่สองเพื่อเปาหมายทางการทหาร และการหาขาว  กองพลที่สามเพื่อแฮ็คเขาไป
ในแหลงการเงินและทุนเพื่อใชเปนคาใชจายในการรบ (War chest) ผูเคยทําหนาที่นี้และ
ไดหลบหนีออกมา ไดใหขอมูลวา เกาหลีเหนือทุมเทปฏิบัติการในดานนี้ เพราะขณะนี้
สามารถดําเนินการดวยตนเองเนื่องจากไดเรียนรูมาจนเจนจัดพอสมควร และมี “นักรบไซ
เบอร” จํานวนหนึ่งที่ไปอยูในตางประเทศ เชนรานอาหาร บังหนาภารกิจที่แทจริงของตน 
ตามขอมูลจากแหลงที่ติดตามเรื่องนี้ เกาหลีเหนือทําสงครามไซเบอรเต็มที่แลว เพราะไม
ตองลงทุนเทาใดนัก และเปนวิธีหาเงินมาเพ่ือสรางอาวุธทําลายลางสูง ซึ่งมีโอกาสใชจริง
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ไมเทาใดนัก แตเปนวาระอันดับแรกของชาติ ดวยวัตถุประสงคประการหน่ึงในการปอง
ปรามศัตรู อันไดแกสหรัฐ 

 เมื่อวันอาทิตยที่ 22 ตุลาคม ศกนี้ อดีตผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนของ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ไดกลาวในรายการ Global Public Square ทาง CNN วา 
ประเทศตางๆ พยายามติดตามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรในเกาหลีเหนือ จนบางทีอาจจะ
มองขามความสําเร็จของเกาหลีเหนือในพัฒนาความสามารถในการทําสงครามไซเบอรซึง่
ไมตองลงทุนมากและคอนขางยากที่จะติดตามปฏิบัติการในดานนี้ เธอเช่ือวา เกาหลี
เหนือตระหนักดีวา หากหันไปพึ่งอาวุธนิวเคลียร ภายในไมถึงหนึ่งช่ัวโมง ก็จะถูกทําลาย
ลางจนไมเหลืออีกตอไป  

 ในวันที่ 11 ตุลาคม วันนี้ เครื่องบิน B-1 bomber ของสหรัฐ พรอมดวยเครื่องบิน
ประจัญบานของเกาหลีใตและญี่ปุน ไดบินแสดงพลานุภาพใกลกับคาบสมุทรเกาหลีอีก
รอบหนึ่ง โดยในวันนี้ไดซอมรบดวยการยิงจรวดไปยังเปาจําลองที่ฝงทะเลของเกาหลีใต  
ไมปรากฏวา เกาหลีเหนือไดตอตานในทางใด ในระยะหลังๆ มานี้ การแสดงพลังของทั้ง
สามประเทศมีบอยครั้ง คงจะเปน Option หนึ่งที่ฝายความมั่นคงแหงชาตินําเสนอตอ
ประธานาธิบดีทรัมป สวนตัวเขาเอง ไดปฏิเสธขาววาเขาตองการจะเพ่ิมอาวุธนิวเคลียร
อีก 10 เทา โดยกลาววาที่มีอยูก็ลนหลามอยูแลว เขาตองการ “Modernization” เพื่อให
อาวุธอยูในสภาพ Tip top condition 

 ดวยความไมพอใจที่สํานักขาว NBC รายงานวาเขาอาจจะเพิ่มอาวุธนิวเคลียรอีก 
10 เทา นายทรัมปไดกลาวหาวา เปนขาวปลอม และขูที่จะถอนใบอนุญาตของสํานักขาว 
อันทําใหวงการหลายแหง ต้ังขอสังเกตวาเปนการละเมิดคําสาบานตนวาจะเคารพ
รัฐธรรมนญูแหงสหรฐัวาดวย Free speech ส.ส. จากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตได
เสนอใหถอดถอนเขาจากตําแหนงประธานาธิบดี Al Green ส.ส. เดโมแครตไดยื่นขอหา
ในประเด็นนี้ ตามมาตรา 25 วาดวยความไมเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง แตขั้นตอนทาง
กฎหมายจะสลับซับซอน เพราะการถอดถอนจะตองผานกระบวนการ ซึ่งขอหาในเรื่อง
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ความเก่ียวพันกับรัสเซียคืบหนาไปมากกวา การกลาวเท็จของนายทรัมป นั้น เปนนิสัย
ประจําตัวของนายทรัมป ดังที่ขาพเจาไดนําเสนอมาหลายครั้งแลว ในรายการ State of 
America ทาง ซี.เอ็น.เอ็น ในวันนี้ ที่ 12 ตุลาคม Kate Bolduan ผูดําเนินรายการ ไดบน
ดวยความออนใจวา “Trump has always put himself on the wrong side of the facts.” ซึ่ง
ขาพเจาเห็นวาตรงกับความเขาใจของขาพเจา จึงไมลังเลที่จะบันทีกไว ณ ที่นี้ 

 ปญหาเก่ียวกับการสืบสวนวา เกาหลีเหนือปฏิบัติตามมาตรการคว่ําบาตรของ
สหประชาชาติหรือไม นั้น ฝายการขาวของสหรัฐคงจะมกีลไกในการติดตาม เพราะ
ขาพเจาทราบวา เมื่อหลายปมาแลว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐไดขอใหทางการไทยสกัด
เรือสินคาของบางชาติซึ่งการขาวแนใจวากําลังบรรทุกสินคาตองหามจากเกาหลีเหนือไป
สงมอบยังปลายทาง เขาใจวาทางการไทยคงจะไดดําเนินการที่ถูกตองตามขอมติของ
สหประชาชาติ แตรายงานซึ่งมีมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ศกนี้ แสดงชัดวาเกาหลีเหนือไดรับ
รายไดมหาศาลมาหลายปจากการขายอาวุธ สินคาตองหาม และการออกแบบและ
กอสรางสถานที่ตางๆ ในประมาณ 14 ประเทศในแอฟริกา ตัวอยางที่ไดเห็นชัดๆ เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม ไดแกทําเนียบประธานาธิบดีที่นามิเบีย ซึ่ง Design และองคประกอบ
เปนไปเชนเดียวกับที่มักเห็นไดจากประเทศเผด็จการคอมมิวนิสตเกาๆ ทั้งหลาย การ
ละเมิดที่เกิดขึ้นมาหลายปแลว มีมูลคามากกวาการลักลอบขายอาหารทะเลขามแม
น้ํายาลูทางฝงจีนหลายเทา  

  

วันที่ 12 ตุลาคม วันนี้ แทบจะในทันทีที่อิสราเอลประกาศถอนตัวจากองคการ 
UNESCO ดวยขอหาวาวางตัวไมเปนกลาง สหรัฐไดประกาศถอนตัวจากสมาชิกภาพ
เชนกัน ดวยเหตุผลเดียวกัน คือองคการน้ีลําเอียงไปในทางตอตานอิสราเอล ถาจําไมผิด 
หลายปมาแลว (เขาใจวาระหวางป ค.ศ 1984-2003) สหรัฐไดออกจากองคการนี้มาครั้ง
หนึ่ง เพราะไมพอใจในการบริหารงานอยางไมตรงไปตรงมาของผูอํานวยการ ซึ่งดูเหมือน
จะเปนชาวเซเนกัล และเปนอยูหลายวาระ ขาพเจาเองก็รูสึกวา เจาหนาที่ยูเนสโกอีกชุด
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หนึ่งลําเอียงไปในทางกัมพูชากอนที่จะมีการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก 
แตปลอยเรื่องนี้ไปดีกวา เพราะมีการพิจารณาในทางกฎหมายไปแลว ไมมีประโยชนที่จะ
ไปฟนฝอยหาตะเข็บอีก 

 เมื่อทราบขาววา สหรัฐถอนตัว Irina Bukova ผูอํานวยการใหญ (Director General) 
คนใหมขององคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม แถลงขาวส้ันๆ วา “This is a loss 
to UN family. This is a loss for multilateralism.” อันสอดคลองกับนโยบาย America First
ของนายทรัมป ซึ่งในแงของไทยประสบการณตางกัน เมื่อเร็วๆ นี้ UNESCO ไดจัดพิธีที่
สํานักงานใหญขององคการฯ ณ กรุงปารีส เพื่อเฉลิมพระเกียรต์ิพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วาทรงเปนพระมหากษัตริย “นักพัฒนา” ยิ่งใหญของโลก และได
ดําเนินการกําหนดกฎหมายใหผูที่ทําลายโบราณสถานอันเปนที่ยอมรับนับถือของทั่วโลก
วา เทียบเทากับการฆาลางเผาพันธุ (Genocide)  สหรัฐเองก็ไดมีสวนชวยให
คณะกรรมการมรดกโลกข้ึนบัญชีเมือง Hebron ในฝงตะวันตกของแมน้ําจอรแดนซ่ึงถูก
อิสราเอลทําสงครามยึดครองเมื่อป ค.ศ. 1967 และเปนที่อยูอาศัยกับมัสยิดเกาแกของ
ชาวปาเลสไตน  เปนมรดกโลก และนี้ก็เปนเหตุหนึ่งของความ “ลําเอียง” ที่สหรัฐใชอาง 
อันเปนประจักษพยานของการที่รัฐบาลโดนัลด ทรัมปมักดําเนินนโยบายตางประเทศ
ขัดแยงกันอยูเสมอ เพราะนายทรัมปวางตัวเปนผูจะฟนฟูสันติภาพระหวางอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน โดยกลาววา ถาเขาทําไมสําเร็จ ก็ไมมีใครอีกแลวที่จะดําเนินการได นาย
ทรัมปอาจจะแกลงลืมความคืบหนาในความพยายามแกปญหายืดเยื้อนับพันปในสมัยที่
นอรเวยไดทําการอยางลับๆ จนคูพิพาทไดมาลงนามใน Oslo Accord ที่ทําเนียบขาวใน
สมัยที่บิลล คลินตันเปนประธานาธิบดี ที่ความกาวหนาตองหยุดชะงักไป ก็เพราะคนหัว
รุนแรงนิยมขวาจัดชาวอิสราเอลไดยิงสังหารนายกรัฐมนตรีอิชฉัก ราบินถึงแกชีวิตกลาง
กรุงเทล อาวิบ โดยรัฐบาลใหมที่เขามาแทนก็ตอตานสันติภาพ อันเปนพวกที่มีความคิด
เชนเดียวกับนายเนตันยาฮู ซึ่งไดช้ีนํานายโดนัลด ทรัมปตลอดมาจนบัดนี้  
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 เมื่อสัปดาหที่แลว หัวหนากลุมนิยมความรุนแรง Hamas ที่ฉนวนกาซา ไดประกาศ
ปรับแนวทางและเมื่อสองวันมานี้ไดปรองดองกับขบวนการฟาหตาภายใตนายมาหมุด อับ
บาส ประธานาธิบดีของ Palestinian Authority อันเปนความเคล่ือนไหวที่อาจจะ
แปรเปลี่ยนพลวัตของกรณีพิพาทในตะวันออกกลางอันมีนัยยะควรแกการติดตาม ในชวง
เวลาเชนนี้ สหรัฐซึ่งเปนตัวการสําคัญ ไมควรจะไปเดินตามอิสราเอล เชนที่นายทรัมปทํา
มาตลอด ดังจะเห็นไดจากการถอนตัวจากยูเนสโกตามอิสราเอล อันที่จริง นายทรัมปได
หลงกลนายเนตันยาฮูมาต้ังแตยังมิไดปฏิญานตนเขารับตําแหนง โดยเช่ือตามเขาดวยการ
ไมยอมรับหลักการท่ีสหรัฐยึดถือมาต้ังแตสมัยโรนอลด เรแกน รวมทั้งเงื่อนไขตาม Two 
state formula  โดยท่ีอิสราเอลและปาเลสไตนจะเปนรัฐคูกัน อยูดวยกันฉันมิตร 

 

ขาวดวนมากเก่ียวกับการเลือกต้ังในออสเตรีย (สงเมื่อเวลา 00.58 น. วันที่ 15 ตุลาคม) 

ผลการเลือกต้ังทั่วไปในสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งมีขึ้นในวนัอาทิตยที่ 15 ตุลาคม ศก
นี้ ปรากฏผลขั้นแรกตามรายงานของสถานี ORF วา พรรคกลางชวา OVP  หรือพรรค
ประชาชน ภายใตการนําของนาย Sebastian Kurz อายุเพียง 31 ป ไดคะแนนนํา คือรอย
ละ 30 สวนพรรค Social Democrat กับ พรรค Freedom ไดพรรคละรอยละ 26  รัฐบาล
ตอไปตามความคาดหมายคงจะเปนรัฐบาลผสม ระหวางพรรค OVP กับพรรค Freedom 
อันยอมหมายความวา ฝายขวาจัดจะไดชัยชนะ ดวยแนวนโยบายในการตอตานคนเขา
เมือง อันเปนแนวทางของฝายขวาจัดทั้งหลาย 

สวนนาย Kurz จะไดเปนนายกรัฐมนตรีที่อายุนอยที่สุดในประวัติศาสตรการเมือง
ของออสเตรีย นาย Kurz ไดเขาสูการเมืองและเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคนเขาเมือง
เมื่ออายุเพียง 27 อันเปนชวงที่ผูอพยพหล่ังไหลเขามาในยุโรป จนในที่สุด ออสเตรียได
สรางกําแพงคลายกับที่ นาย ออรบัน นายกรัฐมนตรีฝายขวาจัดของฮังการีไดสรางกําแพง
ก้ันในทํานองเดียวกัน เพราะทั้งสองประเทศเปนทางเขาสูเยอรมนีที่นายกรัฐมนตรีแอง
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เกลา แมรเค่ิลแสดงความพรอมรับผูอพยพประมาณ 1 ลานคน อันมีผลใหเธอตองเสีย
คะแนนในการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อเดือนกันยายนไปจนทําใหพรรค AfD ฝายขวาจัดไดเขาสู
สภาเปนครั้งแรกนับแตการลมสลายของพรรคนาซี 

กอนการเลือกต้ังในวันนี้ นาย Kurz ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ 

สมัยที่ขาพเจาเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พรรคที่เปนรัฐบาลและมีความ
มั่นคงมากไดแกพรรคสังคมนิยม โดยมีนายบรูโน ไครสก้ี เปนนายกรัฐมนตรี ซึง่เปนผูที่
ไดรับการยอมรับนับถือในวงการช้ันนําของยุโรปไมนอย อันที่จริง ความแตกแยกทางการ
เมืองสมัยนัน้ไมมากเทาสมัยนี้ พรรคการเมืองทั้งฝายซายและขวา มิไดถือนโยบายจัดเชน
ปจจุบันนี้ เพราะระยะน้ัน ทุกฝายพยายามวางตนใหหางจากความขวาจัดหรือเผด็จการ 
เพราะออสเตรียตกอยูใตอํานาจของฮิตเลอรตลอดสงครามโลกครั้งที่ 2  

อยางไรก็ดี เมื่อตอนเลือกต้ังประธานาธิบดี พรรคฝายขวาก็แพตอคนที่ไดรับเลือก
ที่มาจากพรรคกรีน ซึ่งไมมีสมาชิกในสภา แตบางวงการก็ยังคาดหวังกันวา ในการเลือกต้ัง
ทั่วไป ฝายขวาจัดคงจะไมไดคะแนนนํา ซึ่งพรรค OVP ก็เปนฝายกลางขวา ตางจากพรรค 
Freiheit หรอื Freedom โดยท่ีพรรคที่สอง ไดคะแนนใกลเคียงกัน จึงอยูที่นาย Kurz จะตด
สินใจเลือกพรรคใดมารวมเปนรัฐบาลผสม แมสํานักขาวตางประเทศจะเสนอรายงานวา 
นาจะเปนพรรคประชาชนหรือ OVP กับพรรค Freedom มากกวา 

จนถึงวันจนัทร ที่ 16 ตุลาคม ยังไมมีขาววา นาย Kurz จัดต้ังรัฐบาลผสมเสร็จ แต
ชาวออสเตรียสวนใหญอยากทราบวา คําสัญญาของผูไดชัยชนะจากการเลือกต้ังวา จะ
นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง นั้น จะเปล่ียนแปลงไปในทางใด ซึ่งไมนาจะแปลกใจ เพราะ
ผูสมัครรับเลือกต้ังทั้งหลาย ก็สัญญาจะสรางความเปล่ียนแปลง (Change)  แตนอยคนจะ
ช้ีแจงโดยละเอียดวาอะไรบางจะไดรับการเปล่ียนแปลง สวนพวกขวาจัดในระยะหลังนี้มัก
ใชคําวา Anti-establishment แทนคําวา Change หากสถานการณทางการเมืองและสังคม
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ทําใหประชาชนเอือมระอา ก็เปนที่แนวา พันธะสัญญาที่จะเปล่ียนจะไดรับการตอบสนอง 
เพราะผูออกเสียงไมอาจทนรับ Status quo ไดอีกตอไป ดังจะเห็นไดในชัยชนะอยางทวม
ทนของนายเอ็มมานูเอล มาคอง (Emmanuel Macron) ในการเลือกต้ังประธานาธิบดี
ฝรั่งเศส แตเมื่อมาคอง เดินหนาปฏิรูประบบแรงงาน สหบาลตางๆ ก็ไดออกมาเดินขบวน
ประทวง เพราะฝายแรงงานเองไมยอมเปล่ียนแปลงสถานะคงเดิม ซึ่งมาคองแถลงในคืนที่
ไดรับเลือกต้ังอยางชัดแจงแลววา ปญหาภาคแรงงานจะตองไดรับการปฏิรูปขนานใหญ 

ตามรายงานในวันที่ 24 ตุลาคม ศกนี้ นาย Kurz เริ่มการเจรจากับพรรค Freedom 
ผลจะเปนเชนไร ยังไมมีรายละเอียด สวนการเลือกต้ังในสาธารณรัฐเช็ค นาย Babis มหา
เศรษฐีที่มีความโนมเอียงไปในทางประชานิยมขวาจัด ไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด เทาที่ได
ทราบถอยแถลงของเขา นายบาบิสไมสนับสนุนการรับคนเขาเมืองและอาจจะไมเขารวม
ใน Eurozone คือจะไมใชเงินตราสกุลยูโร แตเขาจะเปนสมาชิกสหภาพยุโรปตอไป สํานัก
ขาวตางประเทศหลายแหงเทียบเขากับซิลวิโอ แบลุสโคน่ี อดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลี 
แตคงไมเก่ียวกับเรื่องตางเพศ 

เทาที่พอวิเคราะหไดในช้ันนี้ แนวโนมไปในทางประชานิยมขวาจัดยังสามารถดึงดูด
นักการเมืองของประเทศเล็กๆ ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกอยูบางๆ หากสังเกตผล
การเลือกต้ังในโปแลนด ออสเตรียและสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตองติดตามศึกษาตอเมื่อการ
จัดต้ังรัฐบาลใหมในเยอรมนีลงตัวและแผนการปฏิรูปในดานตางๆ ของมาคองแหง
ฝรั่งเศสไดผลดวยดี สวนที่จะตองคอยดูไดแกการเลือกต้ังทั่วไปในอิตาลีซึ่งจะมีขึ้นตอไป 
สําหรับการลงประชามติใหอํานาจปกครองตนเองมากขึ้นในแควนลอมบารด้ีและเวเนโต 
นั้นตางจากกรณีของสเปนและคาตาโลเนีย ซึ่งทั้งมาดริดและบาเซโลนานาจะใชความสุขุม
มากกวาที่เกิดขึ้น เพราะชีวิตภายใตการปกครองของจอมเผด็จการฟรังโกยังเปนฝนราย
ของชาวคาตาโลเนียเปนจํานวนมากอยู ขาพเจาลังเลท่ีจะรายงานเก่ียวกับวิกฤตการณที่
เกิดขึ้นและยังเปนปญหาอยูทุกวันนี้ อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของ
สถานการณทั่วยุโรป ก็คงจะเห็นวา แองเกลา แมรเค่ิลยังวางตนใหสามารถควบคุม
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สถานการณไดเปนอยางดี โดยในวันที่ 24 ตุลาคม วันนี้ ไดต้ังใหอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนประธานสภา Bundesstag เพื่อทําหนาที่ใชกฏขอบังคับการประชุม
อยางเครงครัดในการควบคุมมิใหพรรคขวาจัดหรือ AfD ซึ่งบัดนี้เปนพรรคอันดับสามและ
มีที่นั่งในสภาเปนครั้งแรก ไมกอความยุงยากในการประชุม และโดยที่วาระที่ 4 ที่แมรเค่ิล
เปนนายกรัฐมนตรี อาจเปนวาระสุดทายของเธอ จะสามารถปูพื้นฐานในการสรางผูนํา
พรรค CDU ใหรับชวงความเปนผูนําตามระบบเสรีประชาธิปไตยตอไปได 

การปราบปรามไอเอส/ไอซิสในนครรัคกา 

ในที่สุด กองกําลังประชาธิปไตยซีเรียหรือ Syrian Democratic Forces ซึ่งมีหนวย
ทหารหญิง  รวมทั้งชาวบริติชที่ตองการรวมรบอยางเขมแข็ง กองกําลังซีเรียนเคิรด ดวย
การแนะนําและสนับสนุนดานกลยุทธของหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐ ก็สามารถ
ประกาศชัยชนะในการยึดนคร Raqqa กลับคืนมาจากไอซิสไดในวันที่ 19 ตุลาคม โดยกอง
กําลังพื้นเมืองไดฉลองชัยชนะที่สนามกีฬากลางในวันศุกรที่ 20 ตุลาคม ศกนี้ ความหมาย
ของการปลดปลอย Raqqa มิไดมองขามนักรบไอซิสจากประเทศตางๆ ที่อาจจะหลบซอน
อยูใตซากปรักหักพังและวางระเบิด IED ทั่วไปในนครอันถูกอาบู บัคร อัล-บ๊ัคดาด้ี 
หัวหนาใหญหรือคาลิฟของกลุมรัฐอิสลาม ประกาศใหเปนนครหลวงของ Caliphate โดย
เลือกทางข้ึน Minaret ของมัสยิดสําคัญทางภาคตะวันตกของนครโมซูลในอิรักยืนประกาศ
เปนภาพสัญลักษณ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2014 นักรบไอซิสที่มีจํานวนไมมากนัก 
ไดถอยไปในแถบ Deir Ezzor ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและคงจะละลายกําลัง
เพื่อไปในประเทศตางๆ สวน อัล-บ๊ัคดาด้ี หัวหนาใหญ นั้น ไมมีฝายใดยืนยันไดวาถูก
สังหารแลวหรือยังรอดชีวิตอยู ถายังอยูไดไปหลบซอนอยู ณ ที่ใด 

ชวง 2014-2016 นั้นอาจเปนจุดสูงสุดของไอซิสหรือรัฐอิสลาม ขบวนการกอการ
รายที่เปนภัยคุกคามนาหวั่นเกรงมากที่สุดในประวัติศาสตรสมัยใหม หรือหากจะใชศัพท
ของนายเดวิด แคเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ที่ถือวาเปน Existential 
Threat ซึ่งหากไมตอสูทําลายลางเสียกอน ขบวนการนี้ก็จะแผอํานาจไปทั่วโลก ดวยการ
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ทําลายหรือสรางความเสียหาย อันเปนเหตุการณที่อุบัติขึ้นในยุโรปตะวันตก มิใชสหรัฐซึ่ง
มีมาตรการปองกันดีพอหลังจากบทเรียนอันเจ็บปวดยิ่งที่ไดรับจากการกอการรายครั้ง
ใหญที่บัดนี้เรียกกันวา 9/11 เหตุกอการรายที่เกิดขึ้นหลายปหลังจากนั้นเปนการกระทํา
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันเอง ที่บางครั้งอาจไดรับแรงบันดาลใจจากการส่ือสารทาง 
Internet จากสวนกลางในตะวันออกกลาง แตก็มีเหตุที่เกิดขึ้นโดยไอซิสฉวยโอกาสอาง
ความรับผิดชอบ โดยมิไดมีสวนเก่ียวของโดยตรง ดวยการแถลงขาวผานส่ือ Amag ของ
ตน 

ถาจะพิจารณาแตละเหตุการณแลว บางทีคนทั่วไปที่มิไดศึกษาความเคล่ือนไหว
ของไอซิสดีพอ อาจจะคิดวากองบัญชาการกลางของรัฐอิสลามหรือไอซิสกับนักรบหรือผู
ปฏิบัติการหลากหลายเช้ือชาติและที่มาประสานงานและวางแผนการโจมตีกันอยาง
ใกลชิด ซึ่งปรากฏเหตุดวยวิธีการเชนนี้นอยครั้งมาก อันไดแกการกอการรายในฝร่ังเศส
และเบลเยี่ยม ในป 2015 และ 2016 เริ่มมาจากการสังหารหมูกองบรรณาธิการของ
นิตยสารชาลี เอ็บโด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2015 ปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญในวันศุกรที่ 13 
พฤศจิกายน 2015 ที่กลางกรุงปารีส โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงแสดง Concert ที่บาตาคลอง 
อันเปนกลุมเช่ือมโยงกับ Cells ในกรุงบรัสเซลส ซึ่งตอมาไดเปล่ียนแผนเปนการระเบิดที่
ทาอากาศยานซาเวนเต็มและสถานีรถใตดินในกรุงบรัสเซลส เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2016 
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณใหญเชนนี้ ประเทศในยุโรปทั้งหลายและสหรัฐ จึงต้ังตัวติดและ
ประสานงานดานการขาวและตั้งพันธมิตรตอตานไอซิสเพื่อทําลายศูนยกลางใหญสําเร็จ
ตามขาวนี้ โดยรวมกําลังกันเชนการทําสงคราม จนปลดปลอยนครใหญอันไดแกโมซูลใน
อิรักหลังจากการสูรบกันอยางหนักเปนเวลา 9 เดือน และรัคกาในซีเรียได 

ตามคํากลาวตอ Arwa Damon ผูส่ือขาวสงครามช้ันนําของ CNN ของนักปฏิบัติการ
ระดับกลางของไอซิส 2 คนซึ่งถูกจับได อัล-บัคดาด้ี หัวหนากลุมไอซิส ไดวางแผนระยะ
ยาวสําหรับกลุม โดยในระยะแรกเปนชวงของการสะสมรายไดจากการทําธุรกิจ สวนใหญ
จากการคาน้ํามันเปนเงินทุนไมนอยกวา 2 พันลานดอลลาร มีการต้ังบริษัทเพื่อทําธุรกิจ
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แบบทั่วไป และพวกเขาทราบดีวา ที่มั่นเชนนครรัคกา นั้น ในเวลาไมนาน ก็จะถูกยึด
กลับไป กลุมจึงมแีผนทําลายเมืองใหมากเทาที่จะทําไดกับวางระเบิดแบบ Improvised 
explosive device ไวทั่ว (จนปรากฏผลเชนที่ปูตินเยาะเยยวาสภาพของรัคกาไมตางจาก 
Dresden ของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 2)  หลังจากนั้น  ทั้งกลุมจะแยกยายไปทาง
เหนือ เชน Deir Ezzor แลวจะแยกกันไปสรางกลุมใหม โดยไมตองมีศูนยบัญชาการกลาง 
สวนบัคดาด้ีเองน้ัน คงอยูแถวพรมแดนซีเรีย-อิรัก (ขอนี้ เปนขาวที่ขาพเจากลาวถึงอยาง
นอยสามครั้งในรอบปที่ผานมา)  ในวันจันทร ที่ 23 ตุลาคม สมาชิกสภาผูแทนอังกฤษ 
แจงวา การปราบปรามไอซิส นั้น ตองทําลายใหหมดสิ้นจึงจะสําเร็จผลอันหมายถึงการ
สังหาร  

เมื่อประมาณ 24.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ตามเวลาในไทย Nick Paton Walsh 
ผูส่ือขาวตางประเทศอาวุโสของ CNN รายงานจากแนวหนาทางเหนือของซีเรียวา กอง
กําลัง Syrian Democratic Forces ที่มีหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐแนะนําทิศทางและ
สนับสนุนดวยการโจมตีทางอากาศสามารถเขายึดบอน้ํามันใหญที่สุดในซีเรีย ซึ่งไอซิสเคย
ครองและทํารายไดมาก อันตรายเฉพาะหนาไดแกการเคลื่อนกําลังเขาสูที่เดียวกันของ
ทหารซีเรียกลุม Regime หมายถึงทหารของบาชารด อัล อาสสาด ดวยกําลังสนับสนุน
ของรัสเซียทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ ฝายสหรัฐไดประสานกับฝายรัสเซียเพื่อมิให
มีการปะทะกันขึ้น ซึ่งตามปกติเรียกวา Deconfliction หลังจากนั้น จนถึงขณะนี้เวลาผานไป
แลว 3 ช่ัวโมง ไมมรีายงานแตอยางใด หวังวา สามารถตกลงกันได เพราะไอซิสเปนศัตรู
รวมกัน ถาหากกรณีนี้ผันแปรเปนอยางอ่ืน ก็จะรายงานมา  

ขณะนี้เวลา 3.28 น. ตามเวลาในไทย Nick Paton Walsh รายงานสดวา SDF 
สามารถยึดบอน้ํามันใหญที่สุดในซีเรียคืนมาได โดยมิไดเกิดการปะทะกับกําลังฝายที่
รัสเซียสนับสนุน แมจะเผชิญหนากันในระยะหางเพียงเปนฟุต นักรบที่อยูแถวหนาเปน
ชาวซีเรียนเคิรด  
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ในวันที่ 18 ตุลาคม 2017 ประธานาธิบดีดูแตรเตแหงฟลิปปนสไดประกาศชัยชนะ
เหนือกลุมเช่ือมโยงกับไอซิสที่มาราวี ที่เกาะมินดาเนา เปนผลสําเร็จ หลังจากที่ไดทํา
สงครามตอกันมาเปนเดือน โดยไดสังหารแกนนําไดทั้งสองคน ในชวงทาย รัสเซียไดสง
มอบปนคาลาสนิกอฟ 5,000 กระบอก และจีนให Assault rifle อีก 6,000 กระบอกและ 
Sniper fire อีก 100 กระบอก เนื่องจากสหรัฐมิไดสงมอบ Sig sauer (?) assault rifle 
27,000 กระบอกให (ตามขาว Vox online) ที่อางแหลงขาว เพราะทราบวา หนวย
ปฏิบัติการพิเศษจากสหรัฐไดมีสวนรวมในการปราบปรามผูกอการรายในระยะหลังมานี้
ดวย แตไมปรากฏขาวจากแหลงสหรัฐ 

ในฟลิปปนส แมประธานาธิบดีดูแตรเตและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ฟลิปปนสจะประกาศชัยชนะ นักวิชาการบางคนก็ยังไมแนใจวาเหตุการณรายจะไมเกิดขึ้น
อีก  แมกระทั่งกลุม Moro Liberation Front ซึ่งเคยตกลงยุติการสูรบกับรัฐบาล ก็แถลงวา
ไมอยากจะมองโลกในแงดีเทาใดนัก เพราะการเจรจากับฝายรัฐบาลไมบังเกิดผลจนบัดนี้ 
อยางไรก็ดี กลุมเช่ือมโยงกับไอซิสและกลุมอ่ืน ซึ่งเคล่ือนไหวอยูในฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ยังอาจเปนภัยคุกคามของเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป ทั้งนี้ หมายถึงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยดวย สวนบังกลาเทศ นั้น ที่ระยะนี้เงียบไป อาจเปนเพราะ
ความครึกโครมของปญหาชาวโรฮิงยาจากเขตยะไขในเมียนมา  

แตในขณะเดียวกัน กลุมกอการรายทั้งอัลไคดา ไอซิสและกลุมเช่ือมโยงยังกอ
เหตุรายอยูเปนระยะ ทั้งในแอฟริกาตะวันตก ตะวันออก และบางสวนของอียิปต (ซึ่งใน
วันเสาร ที่ 21 ตุลาคม ผูกอการรายไดสังหารตํารวจ 52 คนในทะเลทรายทางตะวันตก
เฉียงใตของกรุงไคโร) ลิเบีย และตูนิเซีย เหตุ car bomb ในกรุงโมกาดิชู โซมาเลีย เมื่อ
กลางเดือนตุลาคม ศกนี้ ซึ่งทําใหคนเสียชีวิตประมาณ 300 คน จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ยัง
ไมมีกลุมใดอางวาเปนฝายกอเหตุ ผูสังเกตการณดานการกอการรายเขาใจวา คงเปนกลุม 
อัล-ชาบาบ ซึ่งเปน Affiliate ของอัลไคดา แตถาไอซิสอางความรับผิดชอบ และมีหลักฐาน
วาเปนเชนนั้นจริง ก็จาํตองปรับเปลี่ยนสมมติฐานกันใหม แมจะเปนที่ทราบกันวา ไอซิส
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พยายามมาหลายเดือนท่ีจะเขามาในแอฟริกาตะวันออก ตามถอยแถลงของผูบัญชาการ
ตํารวจคีนยา เมื่อไดจับกุมนักศึกษาแพทยในกรุงไนโรบีและประเทศยูกันดา ซึ่งมีแผนการ
ใหญที่จะใชอาวุธชีวภาพเพื่อการโจมตี ไมแตเทานั้น การที่ Green Beret 4 นาย ขณะไป
ลาดตระเวณทางภาคเหนือของนิเจรก็ถูกดักโจมตีโดยอัลไคดา Affiliate หรือกองกําลังอิส
ลามิสตในนิเจร (Niger) และถูกสังหาร ในแงของกลาโหม ขอเท็จจริงยังไมแจงชัดวาทําไม
ศพสิบเอก La David Johnson จึงหาไมพบในที่เกิดเหตุ แตไปพบหางจากจุดที่ถูกโจมตี 
1.5 กิโลเมตร โดยเพ็นตากอนกําลังสอบสวนรวมกับเอฟบีไอ ในแงการเมือง โดนัลด 
ทรัมปใชคําพูดโดยไมใหเกียรต์ิแกทหารผูเสียชีวิตระหวางปฏิบัติหนาที่ในการโทรศัพทไป
ถึงภริยาของเขา เผอิญ ส.ส. หญิงสังกัดพรรคเดโมแครตน่ังอยูในรถดวยและไดยินคําพูด
เหลานั้นทาง conference call ทางโทรศัพทมอืถือ เมื่อเปนขาวออกไป ทรัมปก็กลาวหาวา 
เธอกลาวเท็จ เมื่อพลเอกจอหน เคลล่ี Chief of Staff ของประธานาธิบดีพยายามจะแถลง
ขาวชวยทรัมป เรื่องจึงไปกันใหญ และเปนการเปลืองตัวโดยไมจําเปน แตมีรายงานวา 
ฝายนิติบัญญัติไมพอใจที่เกิดเหตุเชนนี้ขึ้น โดยสภาไมเคยทราบวา ทหารสหรัฐไปปรากฏ
เปนขาวในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งนาจะเปนปฏิกิริยาของนักการเมือง เพราะการที่ทหาร
สหรัฐไปมภีารกิจหลากหลายในแอฟริกา นั้น สภาฯ ควรจะทราบดี แมกระทั่งในรายงาน
ของขาพเจากอนหนานี้ ก็ไดกลาวถึงบทบาทของทหารสหรัฐตามโครงการหลายบริบท
ภายใตกระทรวงการตางประเทศ มิใชกระทรวงกลาโหม ที่ไปชวยฝกอบรม ใหการปรึกษา
และแนะนําในการตอตานการกอการราย และบางครั้งทหารเหลานี้ก็มีสวนในการ
ปราบปรามผูกอการราย ดังเชนกรณีการเขาสกัดผูกอการรายที่รวมกําลังกอนจะออกไป
กอเหตุเปนผลสําเร็จในโซมาเลีย โดยผูแถลงขาวในเรื่องนี้ไดแกโฆษกทําเนียบขาวสมัย
ประธานาธิบดีโอบามา ภารกิจดังกลาวนี้ รวมทั้งความชวยเหลือในการบรรเทาทุกขและ
โครงการของ USAID ในแอฟริกาดวย รายงานสวนใหญที่ขาพเจาไดขอมูลมามิใชเอกสาร
ลับ แตเปนเอกสารกระทรวงการตางประเทศสหรัฐที่ผูที่สนใจเขาถึงได 
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เมื่อกลางดึกคืนวันจันทร ตามเวลาในไทย พลเอกดันฟอรด ประธานคณะเสนาธิ
การรวมไดช้ีแจงเหตุการณที่ปะทะกับฝายกอการรายในนิเจรและทําใหทหารสหรัฐ 4 นาย
เสียชีวิต แตการสอบสวนประเด็นสําคัญหลายประการยังไมแลวเสร็จ กําลังสวนใหญใน
เหตุการณครั้งนี้เปนกองกําลังฝรั่งเศส รวมทั้งเครื่องบิน Mirage ที่ไปชวยดวย ภารกิจของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้ไดแกการลาดตระเวณและหาขาว โดยไดรับรายงานกอนนั้น
วาไมนาจะมีอันตราย แตนักรบของฝายกอการรายประมาณ 50 คนไดบุกเขาโจมตี กอง
กําลังรวมจึงขอความชวยเหลือจากกําลังสนับสนุนฝรั่งเศส รายละเอียดของเหตุที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นยังอยูระหวางการสอบสวน แตในวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม ศกนี้ เกิดเหตุการ
วางระเบิดดวยรถหนาโรงแรมกลางกรุงโมกาดิชู ทําใหมีผูเสียชีวิต 23 คน โดยมีรัฐมนตรี
คนหน่ึงในรัฐบาลโซมาเลียดวย ครั้งนี้อัลชาบาบประกาศความรับผิดชอบแทบจะในทันที 
การท่ีอัลชาบาบโจมตีโรงแรมในเมืองหลวงของโซมาเลีย นั้น เกิดขึ้นบอยครั้งมาก 
อยางไรก็ดี การอางความรับผิดชอบโดยกลุมกอการราย “อัล ชาบาบ” นั้น อาจแสดงวา 
ความพยายามของไอซิสที่จะแผอิทธิพลมาทางแอฟริกาตะวันออกยังอยูในขอบเขตจํากัด 

ในวันนี้ ที่ 20 ตุลาคม โดนัลด ทรัมปไปเห็นขาววา สํานักงานสถิติแหงชาติ UK 
แสดงวา อัตราอาชญากรรมในประเทศสูงขึ้นรอยละ 13 เขาก็ทวีตไปทันทีวา “เปนการ
เพิ่มขึ้นอยางมากของ  Radical Islamic Terrorism สหรัฐจะตองระวังเพื่อความปลอดภัย
ของอเมริกา”   ทําให สหราชอาณาจักรตองช้ีแจงวาเปนอาชญากรรมธรรมดาเทานั้น  (ไม
เก่ียวกับเหตุการณกอการราย) ในระยะต้ังแตที่นายโดนัลด ทรัมปเขามาเปน
ประธานาธิบดี เขาอดมิไดที่จะทวตีขอความอันไมเหมาะอยางยิ่งที่จะเขาไปยุงกับ
เหตุการณภายในของประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัมปกับ UK การขาดดุลพินิจ
เชนนี้เกิดขึ้นบอยครั้งมาก พฤติกรรมรีบรัดทวีตและการท่ีส่ือสหรัฐนําไปเสนอขาวเมื่อเกิด
เหตุกอการรายในการแสดง Concert ที่นครแมนเชสเตอรของอังกฤษไดนําไปสูการระงับ
การประสานการขาวกับสหรัฐในกรอบ Five Eyes ซึ่งเริ่มมาต้ังแตหลังสงครามโลก ครั้งที่ 
2  โดย ทรัมปและเมยตกลงกลับรวมมือกันอีกเมื่อพบกันระหวางการประชุม G-7 ใน
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อิตาลี แตไมมีหลักฐานวานายทรัมปไดขออภัยนายกรัฐมนตรีเมย เพียงแตมอบหมายให
นายเร็กซ ทิลเลอรสันเดินทางไปพบกับนายบอริส จอหนสันที่กรุงลอนดอน   

วันนี้ ที่ 24 ตุลาคม วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน 2 คน คือบ็อบ คอรเกอร ประธาน
กรรมาธิการความสัมพันธกับตางประเทศ กลาวชัดวาประธานาธิบดีทรัมปขาดสัจธรรม 
โดยกลาวเท็จเปนประจํา อันเปนการ Debase ประเทศอยางมากในสายตาของ
ตางประเทศ และวุฒิสมาชิก Jeff Flake จากมลรัฐแอริโซนาซึ่งกลาวคําปราศรัยยาวมาก
ในหองประชุมวุฒิสภา ดวยการอางประวัติศาสตรไปถึงสมัยประธานาธิบดีแมดิสันเมื่อเริ่ม
ศตวรรษที่ 19 และเห็นวา พอกันทีที่จะเห็นอุปนิสัยอันรับไมไดของคนอยางนายทรัมป ซึ่ง
ทําใหเส่ือมเกียรต์ิของประเทศชาติ ดวยการกระทํา “Recklessness, outrageous and 
undignified” อันเปนแบบอยางที่ตํ่ามากสําหรับอนุชนรุนหลัง จนมีผูสังเกตการณคาดวา 
จวนจะเกิดสงครามภายในพรรครีพับลิกันในไมชานี้ หรือไมก็แผนการรายของสตีฟ แบน
นอน ฝาย Alt right ที่ประกาศสงครามกับ Establishment Republicans จะประสบผลสําเร็จ 
เมื่อวุฒิสมาชิกเฟล็คกลาวคําปราศรัยเสร็จ วุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคนไดแสดงความยินดี
ดวย 

ความพายแพของไอซิสในศูนยกลางของที่ซึ่ง “รัฐอิสลาม” พยายามจัดต้ังเปน 
Caliphate ในวันนี้ ผูติดตามความเคล่ือนไหวหลายคนเขาใจวา มิไดหมายถึงการสลายตัว
ของกลุมกอการรายที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร เพราะกลุมนี้ยึดมั่นในอุดมการณ
หรือ Ideology ซึ่งฝงหัวคนและแสดงออกดวยความรุนแรง (Radicalisation) โดยอาศัย
ความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีดวยการลางสมองชักนําคนมาเปนพวก ซึ่งมีพิษภัย
มากกวาความคล่ังอํานาจตามธรรมดา จุดยึดเหนี่ยวในพฤติกรรมหรือพระเจา นั้น ยากที่
จะเอาชนะ แตจํานวนพวกนี้ ลดลงมากแลว  

ผูสังเกตการณบางคนเห็นวา พวก Islamist extremist ที่เคยอยูกับไอซิส และตอง
เปนฝายถอย ไดรับสารเตือนวา อยาไปเขากับศูนยกลางเพราะยอยยับไปแลว ตอสูอยูใน
ประเทศของตนเอง เพราะภารกิจดานหนึ่งที่กระทํามากอนแลวไดแก Insurgency  
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สวนหัวหนาหนวยปฏิบัติการ MI-5 ของอังกฤษ นั้น เห็นวา โดยท่ีไอซิสประกอบ
ดวยหลายมิติ (Multidimensional) จึงตองระวังการณอยูตอไป คงจะดวยเหตุผลนี้ ระดับ
การระวังภัยจากการกอการรายในสหราชอาณาจักรจึงอยูที่ Severe เชนเดิม 

 

ประเด็นวาควรหรือไมที่สหรัฐจะคงเปนภาคีของความตกลงที่เรียกกันวา Iran 
Nuclear Deal นั้น ไดนําเสนอในรายงานนี้มาหลายครั้งแลว รวมทั้งในสวนแรกของ
รายงานฉบับเดือนนี้ดวย อันที่จริง เรื่องนี้ไมนาจะเปนปญหา หากทุกฝายใชเหตุผลและ
ศึกษาสาระสําคัญของส่ิงที่ทุกฝายไดใชเวลาหลายปในการเจรจาเพื่อใหความตกลงในบั้น
ปลายเปนหลักประกันผลประโยชนแหงชาติในทัศนะของแตละภาคีโดยแทจริง แนนอน
ความตกลงเพื่อปองกันภัยจากการแพรขยายของอาวุธนิวเคลียรเพียงฉบับเดียวนั้น ยอม
ไมครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ ซึ่งยังไมสามารถแกไขไดหมด อาทิ ขีปนาวุธที่จะนําอาวุธ
ดังกลาวไปทําลายเปาหมายในตางประเทศ ไมวาใกลหรือไกล ฯลฯ เพราะการจํากัด
ความสามารถของภาคีที่จะพัฒนาหัวรบซึ่งจะใชเปนอาวุธทําลายลางสูงที่ปจจุบันยังไมมี
อยู พรอมดวยระบบตรวจสอบ (Verification) มิใหมีการละเมิดตลอดทุกขั้นตอนอยาง
เขมงวดเปนระยะๆ แลว ถือเปนความสําเร็จที่สําคัญของความอุตสาหพยายามทางการ
ทูต โดยไมตองใชกําลังบังคับแมแตนอย หรืออยางที่ประธานาธิบดีโอบามากลาว “โดยไม
ตองใชกระสุนยิงแมแตนัดเดียว”  

ดวยเหตุนี้ มหาอํานาจ ซึ่งเปนสมาชิกถาวรทั้ง 5 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส + สหภาพยุโรป กับอิหราน จึงไดรวมการเจรจากัน
มาหลายป พรอมดวยผูเช่ียวชาญของแตละฝาย จนสามารถทําความตกลงกันได โดยได
จัดทําพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) มอบหมายใหผูอํานวยการทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวางประเทศ ซึ่งเปนองคการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ เปนคณะตรวจ
ตราการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกขอของความตกลง หากเปนไปเชนนั้นจริง ก็จะรายงาน 
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Compliance ของอิหรานใหแกภาคีทุกฝายทุก 90 วัน เมื่อภาคีแตละฝายไดรับรายงาน
ดังกลาวแลว ก็จะ Certify ความถูกตองไปยังสหประชาชาติ เนื่องจากเปนความตกลงพหุ
ภาคีในกรอบสหประชาขาติ 

อัครภาคีทุกประเทศพอใจในความตกลง JCPOA แตหลังจากที่มีการเปล่ียนแปลง
ผูนําในสหรัฐตามวาระ โดยนายโดนัลด เจ ทรัมป ไดรับเลือกเขามาเปนประธานาธิบดี ก็มี
เสียงแสดงความไมพอใจในความตกลงในวงจํากัด ซึ่งปรากฏชัดในคําปราศรัยครั้งแรก
ของประธานาธิบดีทรัมปตอสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนที่แลวที่นายทรัมปกลาววา
เปนความตกลงที่เลวที่สุดและนํามาซึ่ง Embarrassment แตรัฐบาลสหรัฐก็ไดยืนยันการ
ปฏิบัติตามความตกลงมาแลว 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 จะถึงกําหนดในวันที่ 15 ตุลาคม ศกนี้ 

ความเห็นจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประธานคณะเสนาธิการรวม และ
เจาหนาที่ฝายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งตางยืนยันอยางหนักแนนตอกรรมาธิการฯของ
วุฒิสภาวาเปนผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐที่จะยอมรับความตกลงดังกลาวมีปรากฏ
อยูแลวในรายงานฉบับนี้ แมกระทั่งนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ก็เห็นดวย แตก็พยายามจะแกตางใหประธานาธิบดีวามีความประสงคจะ
แกไขเรื่องอ่ืนๆ ดวย ซึ่งเปนการหลงประเด็น 

เมื่อวันศุกร ที่ 13 ตุลาคม ศกนี้ นายโดนัลด ทรัมปไดแถลงที่ทําเนียบขาวในทาง
ตอตานความตกลง โดยประกาศความต้ังใจของเขาในฐานะประธานาธิบดี วาหากสภาไม
ผานมติคว่ําบาตรอิหรานใน 60 วัน เขาในฐานะประธานาธิบดีก็จะไม certify ความตกลง
ฉบับนี้ เหตุผลที่นายทรัมปนํามาอางเปนขอกลาวหาที่ไมเปนความจริง เชนอิหรานมีสวน
ในเหตุการณกอวินาศกรรม 9/11 ทั้งที่ชาวอิหรานมิไดมีสวนรวมแมแตคนเดียว เพราะผู
กอเหตุ 19 ใน 25 คนเปนชาวซาอุดิ อารเบีย ตนคิด คือโอซามา บิน ลาเดน เปนคนเช้ือ
สายซาอุดิ กองกําลังพิทักษการปฏิวัติซึ่งไปกอเหตุรายทั่วไปหมดรวมท้ังในซีเรยี 
เลบานอนและเยเมน ก็เปนคนของอิหราน โดยจงใจมองขามความจริงวา พวกนี้พยายาม
ตอตานประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานี ซึ่งเปนฝายหัวปานกลาง โดยกลาวหาวาอิหราน
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เปนรัฐที่อุปถัมปกลุมกอการราย อันรวมถึงไอซิสดวย ทั้งๆ ที่อิหรานถูกไอซิสบุกเขาไป
โจมตีที่ตึกรัฐสภาในกรุงเตหะรานและอนุสรณสถานอยาโตลลา โคเมนี่ในปนี้ และการ
พัฒนาขีปนาวุธซึ่งเปนภัยแกประเทศเพื่อนบาน ซึ่งขอหามขีปนาวุธบางประเภท นั้น มีขอ
มติสหประชาชาติกําหนดหวงเวลา 

ถอยแถลงของโดนัลด ทรัมปไมเปนที่ยอมรับของภาคีที่รวมลงนามท้ังหมด ในคืน
วันศุกรที่ทรัมปแถลง ประธานาธิบดีมาคองแหงฝรั่งเศส เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรี 
สหราชอาณาจักร แองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เฟรเดอริกา โมการินี่ 
ผูรับผิดชอบการตางประเทศของสหภาพยุโรปไดออกแถลงการณรวมกันยืนยันการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของความตกลงรวมโดยอิหราน ตามรายงานรับรองของผูอํานวยการทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

ประธานกรรมาธิการตางประเทศของรัฐสภาเยอรมันยํ้าวา เมื่อลงนามความตกลง
แลว ทุกฝายตองยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลง ตามภาษิตละตินที่วา Pacta 
sunt servanda หรือ Pact to be observed ความหมายก็คือ ภาคีอ่ืนๆ คิดวา หากมีการ
ละเมิด ก็คงจะเปนโดยอิหราน แตส่ิงที่เกิดขึ้นกลับกลายเปนสหรัฐซึ่งเปนตัวต้ังตัวตีใหมี
ความตกลงฉบับนี้เสียเอง 

การกลาวหาอิหรานในพฤติกรรมรายๆ หลายประการ นั้น มีผลยอนกลับมาสู
รัฐบาลนายทรัมปเอง เนื่องจากอิหรานมีสวนไมนอยในการรุกรบขับไลไอซิสจากเมือง
ตางๆ ในอิรัก โดยมีสวนใน Popular Mobilization Force ของอิรักที่ประกอบดวยทหารฝาย
เชียเปนสวนใหญ แมกระทั่งในยุทธการปลดปลอยนครโมซูล ซึ่งตองใชกองกําลังดังกลาว
ไมนอย และมีขาววา นายทหารอิหรานระดับนายพลหนึ่งนายเสียชีวิตในการรบภาคโมซูล 
นายกรัฐมนตรีไฮเดอร อัล อบาดีของอิรัก ซึ่งเปนฝายเชียเชนกัน ไดแบงสรรหนาที่ในการ
รบโดยคํานึงถึง Popular Mobilization Force เพื่อมิใหกระทบกระเทือนทหารท่ีสมัครใจ
จากอิหราน เพราะเขาใจความละเอียดออนของฝายตางๆ ที่มารวมในการรบเปนอยางดี 
ปญหาที่เกิดขึ้นไดแกความพยายามของชาวเคิรดและเปชเมอกาที่ใฝหาความเปนอิสระซึ่ง
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ถูกปฏิเสธครั้งแลวครั้งเลา นับแตวาระที่สงครามโลกคร้ังที่ 1 ส้ินสุดลง แตฝายที่ทรงพลัง
กวาไดกีดกันโอกาส เคิรดจึงกลายเปนชนกลุมนอยที่กระจายกันอยูในชายแดนตุรกี อิรัก 
อิหรานและซีเรีย ดังรายละเอียดที่ขาพเจากลาวถึงในรายงานฉบับกอนนี้ ลักษณะเดน
ของชาวเคิรดคือความสามารถในการรบ  

ในบริบทปจจุบันนี้ ชาวเคิรดสายเปชเมอรกาเปนกลุมแรกที่ไดรับความสําเร็จใน
ยุทธการปราบปรามไอซิสดวยการยึดเมืองโคบานีคืนมาไดจากไอซิส การยึดซินจารคืนมา
ไดเปนความสําเร็จอันมีนัยยะไมนอย เพราะเปนการยึดจุดยุทธศาสตรซึ่งสามารถตัดทาง
เช่ือมตอระหวางนครโมซูลในอิรักกับรัคกาในซีเรีย ทั้งนี้เปนไปไดดวยการนําทัพของนาย
พลบาซารนี ผูนําของเคิรดสวนภูมิภาค สงครามปลดปลอยนครโมซูลที่ทุกฝายตองสูรบ
กันอยางหนัก โดยกองบัญชาการใหญของอิรักที่เรียกช่ือวานิเนอเวห ก็ตองอาศัยกําลัง
ของเคิรด และในซีเรียบทบาทในการรบของซีเรียนเคิรดก็สําคัญในการปลดปลอย
นครรัคกา 

แตกอนหนานั้น ผูนําเคิรดไดจัดการลงประชามติเพื่อตองการความเปนเอกราช
เพราะไหนๆ ก็ไดเสียสละไปมากในการรวมรบกับอิรักและชาติพันธุอ่ืน ความแตกราวกับ
อิรักและอิหรานจึงหลีกเล่ียงมิได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพราะเคิรดจะเขาครองเมือง Kirkuk 
และ Irbil อันเปนแหลงน้ํามันขนาดใหญ จึงเกิดการปะทะกับกองกําลังของอิรักซึ่งมี
อิหรานชวยดวย ซึ่งผูที่ติดตามความเคล่ือนไหวในบริเวณนั้นคุนกับบทบาทของอิหรานดี 
และขาพเจาก็เช่ือวา หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่มีบทบาทไมนอยในยุทธการครั้ง
นั้น ก็ทราบความเปนไปดี แตการวางตนเปนกลางเมื่อพันธมิตรสําคัญทั้งสอง คืออิรัก
กับเคิรดเกิดการปะทะกันเพื่อชิงดินแดน ที่บรรยายมาเปนเพียงการแสดงภาพโดยรวมอัน
นาจะทําความหนักใจใหทุกฝาย 

แตเมื่อสองสามวันมานี้ นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ซึ่งกําลังเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลาง และแวะมาที่อิรัก
หลังจากความพยายามที่จะไกลเกล่ียกรณีพิพาทระหวางประเทศใน Gulf Cooperation 
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Council ยังไมเปนผล เพราะซาอุดิ อารเบีย ไมพรอมที่จะเจรจา แตที่อิรัก นายทิลเลอรสัน
ไดเรียกรองใหอิหรานถอนกําลังออกไป ซึ่งเตหะรานปฏิเสธ ไมแนใจวานายทิลเลอรสัน
ทราบบทบาทของอิหรานในอิรักสักเพียงใด และไดทบทวนหรือเปลาวา ขอกลาวหา
อิหรานตางๆ นานาของนายทรัมปในการแถลงวาจะไมยนืยันที่จะอยูในความตกลง
นิวเคลียรกับอิหราน นั้น สอดคลองกับขอเท็จจริงเพียงใด และการที่โฆษกทําเนียบขาว
กลาวในการบรรยายตอส่ือมวลชนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมวาผลงานสําคัญของประธานาธิบดี
ทรัมปไดแกการปราบปรามไอซิส ทั้งๆ ที่ยุทธศาสตร รวมทั้งการใชหนวยปฏิบัติการพิเศษ
จากกองกําลังตางๆ ของสหรัฐทําหนาที่ Advise and assist นั้น มาจากคําบัญชาของ
ประธานาธิบดีโอบามา ดวยการหารือกับแอชตัน คารเตอร อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม 

ตามรายงานขาวทางโทรทัศน นายไฮเดอร อัล อบาดี นายกรัฐมนตรีอิรัก ซึ่งเพิ่งจะ
พบปะหารือกับนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ที่
กรุงแบกแดดเมื่อสามวันมานี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้ ไดเดินทางไปยังกรุงเตหะราน เพื่อ
หารือกับประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานีและไดมีโอกาสพบกับอยาโตลลา คาเมเนียดวย 
ทราบเพียงวา ไดขอใหชวยกันปรามความเคลื่อนไหวของเคิรดในอิรัก ตามรายงานลาสุด
ในวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม ประธานาธิบดีมาซูด บารซานีของ Kurdestan ซึ่งถูกแรงกดดัน
จากหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากรัฐบาลอิรัก ไดแถลงที่จะสละตําแหนงในวันพุธที่ 1 
พฤศจิกายน ศกนี้ 

ในชวงวันสุดสัปดาหนี้เชนกัน ประธานาธิบดีแหงคาตาลานก็ถูกรัฐบาลกลางที่กรุง
มาดริดใหออกจากตําแหนงเพราะไดกระทําการผิดรัฐธรรมนูญ และรองนายกรัฐมนตรี
จากกรุงมาดริดไดเขามาเปนหัวหนารัฐบาล หลังจากที่รัฐบาลกลางไดใชอํานาจเขาปก
ครองแควนคาตาโลเนีย ในวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม พลเมืองจํานวนมากไดออกไปชุมนุม
กันเพื่อฉลองการฟนเอกภาพของสเปน ที่เปนเชนนี้ เพราะชาวคาตาลานแตกแยกกัน
อยางชัดแจง เพราะถึงแมพลเมืองจํานวนมากจะรักและช่ืนชอบอัตลักษณพิเศษของคา
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ตาลาน แตก็ไมตองการแยกตัวออกจากสเปน ตามการสํารวจโพลลาสุด ชาวคาตาลาน
เห็นชอบที่จะอยูกับสเปนตอไปรอยละ 53 พวกที่ตองการแยกตัวมีรอยละ 47 ไมแต
เทานั้น ประเทศในยุโรปทั้งหลาย สหราชอาณาจักร แคนาดา และประเทศอื่น ก็ไดแสดง
ชัดวาจะไมใหการรับรองความเปนรัฐของคาตาโลเนีย หลายประเทศที่กลาวถึงก็เกรง
ปญหาการแยกประเทศกันทั้งนั้น  เชนสก็อตแลนดในกรณี UK ออกจากสหภาพยุโรป 
สวนควีเบ็คในแคนาดา นั้น กระแสการแบงแยกก็แผวลงมากแลว 

 

เมื่อทําหนาที่ผูแทนสหรัฐอเมริกาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมือ่
วันที่ 26 ตุลาคม 2017 พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได
เดินทางไปสูสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือ 
แม็ตทิสยังย้ําถึงความพยายามแกปญหาดวยวิถืทางการทูต และแสดงความหวังวา 
คาบสมุทรเกาหลีจะปลอดจากอาวุธนิวเคลียร แตถาหากดินแดนสหรัฐถูกคุกคามดวย
อาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง ก็หลีกเล่ียงมิไดที่สหรัฐจะตอบโตอยางหนักย่ิง 

ในวันศุกร ที่ 27 ตุลาคม พลเอกแม็ตทิสไดไปตรวจสถานการณที่บริเวณเขตปลอด
ทหาร แตยังคงส่ือสารในแนวเดิม แมจะไดขาววา เกาหลีเหนือยังอยูในสภาพ
เตรียมพรอมและไมยินยอมยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรซึ่งเกาหลีเหนือถือวาขอนี้
เปน Non starter แตโปสเตอรตอตานนายโดนัลด ทรัมปมีอยูทั่วกรุงเปยงยาง เพราะนาย
ทรัมปมีกําหนดจะมาเยือนฟลิปปนส และประเทศตางๆ เปนครั้งแรกในสัปดาหหนา โดย
จะเยือนกรุงปกก่ิงและกรุงโซลดวย อยางไรก็ดี ต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม อันเปนวันสถาปนา
พรรคแรงงาน จนวันอาทิตย ที่ 29 ตุลาคม ไมปรากฏวา เกาหลีเหนือไดทดลองระเบิด
นิวเคลียรหรือขีปนาวุธแตอยางใด แตพลเอกแม็ตทิสสังเกตเห็นการเรงรัดที่จะคุกคาม
สหรัฐเพ่ิมมากขึ้น อันคงจะเปนการปองปรามเกาหลีเหนือในโอกาสท่ีประธานาธิบดีสหรัฐ
จะเดินทางไปเยือนประเทศตางๆ ซึ่งอยูใกลเคียง 
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เมื่อวันศุกร ที่ 27 ตุลาคม สํานักขาวหลายแหงไดรายงานกระแสขาวสอดคลองกัน
วา Federal Grand Jury ที่มีนายโรเบิรต มัลเลอรเปน Special Counsel ในคดีคณะผูหา
เสียงของนายโดนัลด ทรัมปมีความสัมพันธกับรัสเซีย ซึ่งไดแทรกแซงการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อป ค.ศ. 2016   กําลังจะตั้งขอหากับผูอยูในขายตองสงสัยอยาง
นอย 1 ราย  และมีช่ืออยูแลวในซองที่ปดเปนความลับ ไมมีสํานักขาวแหงใดทราบ แตถา     
หากมีการเปดเผยช่ือในวันจันทร ที่ 30 ตุลาคม บุคคลผูนั้นก็จะตองถูกคุมขัง ระหวางการ
ดําเนินคดี ซึ่งตองแสดงหลักฐานอยางพรอมมูล 

ซาราห ฮักกาบี้ แซนเดอร โฆษกทําเนียบขาว ย้ําคํากลาวเดิมๆ ของนายทรัมป วา
เรื่องนี้ทั้งหมดเปน Hoax และไมมีคําแถลงใดๆ จากทําเนียบขาว รวมทั้งจาก
ประธานาธิบดีดวย แตในวันนี้ (ที่ 28 ตุลาคม) แซนเดอรทวีตกลาวหาฮิลลารี คลินตันหรือ
กรรมการพรรคเดโมแครตแหงชาติวา เปนผูใหทุนแกอดีตเจาหนาที่ราชการลับ MI-6 ของ
อังกฤษ จัดทํา Dossier เรื่องทรัมปกับรัสเซีย ซึ่งเรื่องนี้ โยงกลับไปถึงสมาชิกพรรครีพับลิ
กันที่ตอตานนายโดนัลด ทรัมปเปนฝายเริ่มจางผูทําวิจัย และเลิกความต้ังใจ จนตอมา
พรรคเดโมแครตรับชวงมา ซึ่งการที่พรรคการเมืองจะใหคนคนควาวิจัยพรรคตรงขาม 
มิใชเปนเรื่องแปลก ตอมา นายทรัมปก็กลาวหาวา ขณะท่ีฮิลลารี่เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ เธอรับสินบนจากรัสเซียในการอนุมัติการขายแรยูเรเนียมให 
ซึ่งเรื่องนี้ ไดมีการสอบสวนกันหลายครั้งแลว ไมมีมูล การระดมกลาวหาคูแขงทางการ
เมืองซึ่งพายแพไปแลว เปนเรื่องขําขันสําหรับคนไมนอย อดีตผูวาการมลรัฐมชิิแกนวา
ขอหาที่วา ฮิลลารี คลินตันสมรูรวมคิดกับรัสเซียเพื่อใหเธอแพการเลือกต้ัง นั้น ตลกส้ินดี 
แตละขอหาแปลกๆ เหลานี้ เริ่มมาจาก Fox News กระบอกเสียงของนายทรัมปและรีพับ
ลิกันฝายเดียวกัน ซึ่งในระยะหลังมานี้ไดขยายเวลาขาวเชาเปน 5 ช่ัวโมง โดยเริ่มรายการ
กอนรุงสางเสียอีก 

สําหรับขอกลาวหาฝายตรงขามและขาวปนทั้งหมดนี้ปรากฏมากขึ้น ในขณะท่ีคดี
ความสัมพันธกับรัสเซียของนายโดนัลด ทรัมปและพวกกําลังคืบหนาไปอยางเร็วเกินคาด 
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จึงจําเปนที่นายทรัมปจึงตองหาเรื่องมาเพื่อดึงความสนใจของฝายการเมืองใหจดจอใน
เรื่องอ่ืนๆ หรือ Distraction ดังที่ขาพเจาไดแสดงความเห็นไวกอนหนานี้แลว 

ตามรายงานลาสุดตอนเชาตรูวันจันทรที่ 30 ตุลาคม วันนี้ นาย Paul Manafort อดีต
หัวหนาคณะหาเสียงเลือกต้ังของโดนัลด ทรัมป ไดเขามอบตัวกับเอฟบีไอและตอมาอีก
นาย Rick Gates ซึ่งรวมคณะอยูดวย ก็ไดเขามอบตัวเชนกัน จนถึงเวลานี้ อันไดแกเกือบ 
20.00 น. ตามเวลาในไทย Federal Grand Jury ยังมิไดเปดซองขอหา ตามความคาดคะเน
ของผูเช่ียวชาญของ CNN ขอหาในการมอบตัวของนายมานาฟอรตเก่ียวกับอาชญากรรม
ดานการเงิน ภาษีและการฟอกเงิน ในสวนที่เก่ียวกับบทบาทของทั้งสองกับยูเครน โดยมี
คําใน Indictment ยาว 31 หนาถึง “Conspiracy together with others (unnamed) against 
the United States อันเปนเรื่องใหญมาก  ความผิดของมานาฟอรตคลุมชวงเวลาจาก ค.ศ. 
2006-2017 อันเปนความผิดอุกฉกรรจ แตในช้ันนี้ ยังไมมีการกลาวถึงโดนัลด ทรัมปและ
คนใกลชิด เฉพาะเรื่องภาษีอายุความจะหมดในวันสุดทายของเดือนตุลาคม ศกนี้ แต
ขอหาเพิ่มเติมยังจะมมีาอีก มิใชในวันนี้ และโดยที่ขาพเจาจะตองสงรายงานและวิเคราะห
ขาวสําหรับเดือนตุลาคม 2560 ในคืนนี้ จึงจะจัดทํารายละเอียดอ่ืนๆ ในฉบับเดือน
พฤศจิกายน แตที่นําขาวดวนที่สุดมาเสนอไดในฉบับนี้ก็เปนจังหวะที่เหมาะสมแลว 
เพราะคดีความสัมพันธกับรัสเซียนั้น จะยังมคีวามคืบหนาอีกมากโดยยืดเยื้อไปถึงปหนา
อยางไมตองสงสัย จนถึงบัดนี้ (20.31 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามเวลาในไทย) ยังไมมี
ขาวและการทวีตจากทําเนียบขาวแตอยางใด 

การทวีตมีขึ้นสองครั้ง หลังจากวรรคขางตน โดยโดนัลด ทรัมปอางวา เรื่องที่ Paul 
Manafort ถูกกลาวหานั้นเกิดขึ้นนานมาแลว ไมเก่ียวกับเขา และถามวา ทําไมจึงไม
ดําเนินคดีกับ “crooked Hillary????” และอีกประเด็นหนึ่งกลาววา เขาไมคิดจะไลมัลเลอร
ออก 

อยางไรก็ดี ขอหา 12 กระทงที่ใชกับ Manafort และ Gates นั้น ทั้งสองไดถูกนําตัว
ขึ้นศาล โดยทั้งคูแถลงวามิไดกระทําความผิดตามขอหา ศาลรับฟงแลวใหดําเนินคดีและ
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ให house arrest โดยใหประกันตัวในวงเงิน 10 ลานดอลลารสําหรับมานาฟอรต และ 5 
ลานสําหรับเกตสและยึดหนังสือเดินทางไว 

แตมีขาวดวนมากเขามา ซึ่งสํานักขาวใชคําวา Bombshell คือในเอกสารขอหาที่
เปดซองในวันนี้ มีกรณีของนาย George Papadopoulos ซึ่งทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดาน
นโยบายตางประเทศของโดนัลด ทรัมปมาต้ังแตวันที่ 26 เมษายน 2016 และไดเคยหารือ
กับคนของรัฐบาลรัสเซียและหญิงผูใกลชิดกับปูติน ซึ่งอางวามี “Dirt” เก่ียวกับฮิลลารี 
คลินตันและจะจัดการใหคณะหาเสียงใหทรัมปไดพบกับฝายรัสเซีย ซึ่งในที่สุดไมไดพบ
กัน เมื่อเอฟบีไอไดทราบความเคล่ือนไหวของเขา Papadopoulos ไดปฏิเสธความ
เก่ียวของ ตอมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ศกกอน เขาถูกจับที่ทาอากาศยานดัลเลส และ
สารภาพวา เขาไดใหการเท็จตอเอฟบีไอ มีขาวดวยวาเมื่อปที่แลว ทางรัสเซียไดระดมการ
กระจายขาวปลอมใหรายตอฮิลลารี Papadopoulos ใหการดวยวา เขาไดเห็นทางรัสเซียมี
อีเมลหลายหมื่นฉบับเก่ียวกับฮิลลารี คํากลาวเรื่องมีเอกสาร (?) ใหรายตอฮิลลารี นั้น 
คลายกับที่นาตาเลียแจงแกลูกเขยและลูกชายโดนัลด ทรัมป ซึ่งมานาฟอรตรวมอยูดวย
ในการพบกันที่ Trump Tower เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 

การจับตัว George Papadopoulos และการสอบปากคําเกิดขึ้นกอนที่จะมีการ
แตงต้ัง Robert Mueller เปน Special Counsel อันแสดงวาเอฟบีไอไดสอบสวนกรณี
ความสัมพันธของคณะผูหาเสียงใหทรัมปกับรัสเซียไปนานพอสมควรกอนที่จะสงเรื่อง
ใหมัลเลอร แตกรรมาธิการขาวกรองของทั้งสองสภาก็ไดสอบหาความจริงเชนกัน คํา
สารภาพของ Papadopoulos จะมีสวนสําคัญในการเช่ือมประเด็นความสัมพันธกับรัสเซีย  

หลังจากที่ถูกเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยกลางขามเกาะฮ็อคไคโดถึง 2 ครั้งในปนี้ 
แมจะไมมหีัวรบ แตเปนกรณีที่คาดกันวา นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะคงจะตองปรับปรุง
กําลังรบใหเขมแข็งย่ิงขึ้น รวมทั้งความคลองตัวในดานการทหาร เชนที่กลาวถึงในรายงาน
อันวาดวยความจําเปนที่จะตองมีเสียงในสภาใหมากพอ  เพื่อใชในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนญูซึ่งจัดทําโดยฝายสหรัฐและบัญญัติบทตองหามไวหลายบทมาตรา เมื่อตอง
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เผชิญภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือบอยครั้งในปนี้ นายชินโสะ อาเบะจึงตัดสินใจยุบสภา
และใหมีการเลือกต้ังใหมในวันที่ 22 ตุลาคม ศกนี้ 

ในฐานะหัวหนาพรรคแอลดีพี นายอาเบะทราบดีวาดวยฝายคานที่แตกแยกและ
ผูวาการหญิงของนครโตเกียวซึ่งเห็นแลววา เธอคงจะไมไดชัยชนะเหนือเขา และเธอคงจะ
ไดคะแนนตอไปในตําแหนงปจจบัุน ซึ่งจะทําหนาที่เจาภาพในการแขงขันกีฬาโอลิมปค 
ฤดูรอนในป 2020 พรรคแอลดีพีนาจะไดชัยชนะอยางไมมีปญหา 

เมื่อถึงวันอาทิตยที่ 22 ตุลาคม อันเปนวันเลือกต้ัง ซูปเปอรไตฝุน “ลาน” กําลังจะ
ซัดเขาเกาะฮอนชู ในชวงบาย แตคนญี่ปุนกระตือรือรนในการออกเสียง จึงรีบไปออก
เสียงแตเชา เพราะคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรนเวลาขึ้นมาและปดการออกเสียงเร็ว
กวากําหนดเดิม 2 ช่ัวโมง 

ผลการเลือกต้ังปรากฏวา พรรคแอลดีพีภายใตชินโสะ อาเบะชนะการเลือกต้ัง
อยางทวมทน อาเบะไดเสียงสนับสนุนในสภาเกิน 2 ใน 3 อันนาจะชวยใหอาเบะแกไข 
รัฐธรรมนญูได ไมแตเทานั้น อาเบะยังไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนวาระที่สาม อัน
นานท่ีสุดเทาที่มีมา  

 

ตามปกติพรรคคอมมิวนิสตจีนจะมีการประชุมสมัชชาทุกทศวรรษๆ ละสองครั้ง ใน
ปนี้ ทางการจีนไดจัดใหมีการประชุมครั้งที่ 19 ที่กรุงปกก่ิง ระหวางวันที่ 18-25 ตุลาคม 
2017 โดยมีนาย Xi Jin Ping ประธานาธิบดี ซึ่งดํารงตําแหนงมาเมื่อ 5 ปที่ผานมา โดยมี
เปาหมายหลักในการกําหนดทิศทางของนโยบายและการเลือกผูบริหารช้ันนํา 

สี จิ้น ผิง เปนผูนําที่ไมมีใครเปนคูแขง เพราะไดกําจัดคูแขงและผูมศัีกยภาพเปน
คูแขง โดยตลอดหาปที่ผานมา สีไดดําเนินนโยบายปราบปรามการคอรรับช่ันอยาง
เขมงวด ซึ่งแนนอนคูแขงทางการเมืองทั้งหลายจะถูกกําจัดไปดวยอยางมาก ทั้งฝายพล
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เรือนและฝายทหาร ผูสังเกตการณประเมินวาจํานวนผูที่ถูก “จัดการ” ยอมมีมหาศาล บาง
คนคิดวาเหยียบลาน ในวงการทหาร ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ดําเนินการกวาดลางบรรดา
พวกที่ซื้อตําแหนงและเปนผูที่อยูใตการอุปถัมภของบรรดานายทหารที่ไมเหมาะกับ
วิชาชีพและอาจอยูในขายทุจริตดวย เพราะจีนไดสรางกองทัพและยุทโธปกรณทันสมัยขึ้น
ใหมสําหรับทหารทุกเหลา โดยไดเรงรัดโครงการปรับปรุงกองทัพ People Liberation Army 
(PLA) เพื่อความกาวหนาในทางการรบ พรอมการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มพูนขีด
ความสามารถในการสงครามไซเบอร เพราะงบประมาณทางทหารของจีนไดเพิ่มขึ้นทุกป 
มากบางนอยบาง แตมากเปนสวนใหญ ในปนี้ จีนไดมีเรือบรรทุกเครื่องบินลําแรก ซึ่งได
อาศัยเทคโนโลยีจากรัสเซียและไดไปแสดงตัวในที่ตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก ตอมาในป
นี้ จีนกําลังจะตอเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่สองขึ้นดวยความสามารถของจีนเอง ซึ่งคงตอง
ใชเวลาอีกพักใหญ ในขณะนี้ จีนมีเครื่องบินขับไลชนิด “ลองหน” (Stelth) ไดดวย แต
สมรรถนะในช้ันนี้ยังดอยกวาของสหรัฐ ที่มีพลานุภาพสูง โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู
มากที่สุดในโลก คือ 20 ลํา รวมทั้งเรือรบทันสมัยย่ิงซึ่งสามารถหลบซอนจากเรดารของ
ตางประเทศได เชนเรือหลวง Zumwalt อันเทคโนโลยีลองหนน้ีมีอยูกับเครื่องบินทิ้งระเบิด
ชนิด B-1 ที่ไดไปแสดงตัวแถบคาบสมุทรเกาหลีบอยครั้งในปนี้ นอกจากน้ันยังมีเครื่องบิน
ขับไลและประจัญบานสมรรถนะสูงแบบ F-35 ที่ฐานทัพในญี่ปุนดวย อากาศยานทันสมัย
นี้มีอยูบางในกองทัพอากาศรัสเซีย แตจีนคงจะตองใชเวลาอีกนานกวาจะเพิ่มพูนอาวุธ
เหลานี้ไดบาง 

การปฏิรูปกองทัพของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิงมีความต้ังใจท่ีจะเพิ่มพูนบุคลากรรุน
ใหมที่ไดพิสูจนตนเองวาสามารถปฏิบัติการดวยอาวุธยุทโธปกรณแบบใหมดวยความ
กระตือรือลนและไมอยูในขายถูกสงสัยวาทุจริตตอราชการ เชนบุคลากรจํานวนมากที่ตอง
ถูกปลดจากหนาที่หรือตองถูกคุมขังเพราะมีความผิดจากการคอรรับช่ัน ผลของการ
ปรับเปล่ียนเหลานี้ไมคอยเปนขาว นอกจากจะเปนบุคคลระดับสูงและมีช่ือเปนที่รูจักกันดี 
เนื่องจากในการการปราบปรามทํานองนี้ ไมวาจะในประเทศใดก็ตาม การจัดการระดับสูง
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เสมือน “การเชือดไกใหลิงดู” เปนกรณีจําเปน ตัวอยางที่ขอนํามากลาวถึงในวิเคราะห
ฉบับนี้ ไดแกการขับ Guo Boxiong และ Xu Caihou ออกจากตําแหนงรองประธาน
คณะกรรมการกลางของทหาร (Central Military Commission—CMC) นายทหารระดับนาย
พลหลายคนซึ่ง “ซื้อตําแหนง” ขึ้นมาและเปนคนสนิทของ Xu Caihou คงจะถูกปรับเปล่ียน
ออกไปจากกองทัพแลว ผูที่ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษอยูในกลุมที่ไดรับการขนานนาม
วา “Young Guards” ซึ่งรวมอยูในรายช่ือผูแทนจาก PLA และ People’s Armed Police ซึ่ง
เปนพวกมี “แนวคิดใหม” ผูสังเกตการณจากสถาบัน Brooking กลาววา ผูแทนจากวงการ
ทหารท่ีเขารวมการประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 รอยละ 90 ไดเขารวมการประชุมคราวนี้เปน
ครั้งแรกหรือเปนคนหนาใหม 

ดังที่ไดกลาวแลว ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ทรงอํานาจมากจนบางฝายเห็นวาสี 
ยิ่งใหญเทาประธานเหมา เพราะไดมีการบรรจุแนวความคิดเขาไวในรัฐธรรมนญูดวย แต
นักวิชาการคนอ่ืนเห็นวา ไมนาไปเปรียบเทียบกัน เพราะสถานการณแวดลอมทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศตางกันอยางมาก ในสายตาของประชาชน ผลงานของสี จิ้น 
ผิงไดสรางความเปนเอกภาพและความเปนปกแผนในประเทศ ปราบปรามการทุจริตตอ
ราชการ ปฏิรูปวงการทหารและมีบทบาทเชิงรุกในดานนโยบายตางประเทศในรอบหาปที่
ผานมา ปญหาภายในที่จะตองดําเนินการไดแกการสรางดุลยภาพเชิงโครงสรางใหแกการ
เศรษฐกิจ เพราะมีความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนอยางมากในรอบปที่ผานมา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะสถานะทางเศรษฐกิจของจีนไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากแมจะ
ไดครองอันดับสองของโลกมาแลว และอาจขึ้นเปนอันดับหนึ่งตอไป การตัดสินใจเลือก
นโยบายเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศผิดทางของรัฐบาลใหมในสหรัฐ เปดโอกาสให
จีนไดเปนประเทศชั้นนํา ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดในประเด็นความเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิอากาศ ซึ่งหากสหรัฐยังทําตามแนวทางของโอบามา จีนก็คงจะเปนลําดับถัดมา แต
นายทรัมปกลับเลือกทางซึ่งตางจากประเทศตางๆ ในโลก  
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แตตองใหการพิจารณาถึงการเลือกแนวทางของประเทศเชนอินเดียและญี่ปุน ซึ่ง
มิไดไปรวมการประชุมทางสายไหมใหมที่จีนเปนเจาภาพ ทั้งสองเปนพลวัตสําคัญที่จีน
จะตองคํานึงถึง ปญหาทาทายจีนอีกประการหนึ่งที่จะทดสอบความสามารถในการปรับตัว
ของจีนไดแกการแพรขยายอาวุธนิวเคลียรในคาบสมุทรเกาหลี อันมีหลายมิติดวยกัน 
ความทาทายทางทหารตอสหรัฐ เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหสหรัฐตองเพิ่มสมรรถนะ
ทางทหารและแสดงพลานุภาพใหปรากฏชัดอยูเสมอ แมกระทั่งในชวงที่นายทรัมปเปน
ประธานาธิบดี อันทําใหจีนไมแนใจถึงสถานะของตัวเอง เพราะสหรัฐตองปกปองทั้ง
เกาหลีใตและญี่ปุน ในเสนทางท่ีสหรัฐตองอางสิทธิในการเดินเรือ อันยอมจะกระทบการ
อางสิทธิของจีนเหนือเกาะเทียมในทะเลจีนใต 

ในการประชุมสมัชชาของพรรค ครั้งที่ 19 นี้ นอกจากการยืนยันความเปนผูนํา
สูงสุดของ สี จิ้น ผิง แลว ประธานาธิบดีสีไดแตงต้ังคนจากสองสายมาเปน Politburo 
Standing Committee (PSC) คือ Li Keqiang และ Wang Yang ซึ่งทราบกันวาเปนคน
ใกลชิดกับ Hu Jintao (เปนผูนําระหวางป 2002-2012) นอกจากน้ีมี Han Zheng และ 
Wang Humin ที่ขึ้นมาทางสายเซี่ยงไฮดาน Jiang Zemin ซึ่งเปนผูนําระหวางป 1989-2002 
หากไมมีการเปล่ียนแปลง สมัชชาครั้งตอไปจะมีขึ้นในป ค.ศ. 2022 สี จิ้น ผิง ซึ่งไมมีคูแขง
จะคงเปนผูนําอีกหรือไม ยังไมสามารถเดาเหตุการณไดในช้ันนี้ 

 

 

     นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาว 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

 

ช่ือและตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

 การจัดทํารายงานและวิเคราะหขาวฉบับนี้ เชนเดียวกับที่ไดทํามาหลายเดือนกอน
หนานี้ มีจุดมุงหมายทีจ่ะถายทอดความเคลื่อนไหวในดานความสัมพันธและการเมืองกับ
การเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ปจจุบันนี้ผันแปรและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ใน
รูปแบบของการวิเคราะหในมุมมองของผูจัดทํา และการเรียบเรียงเพื่อใหเปนทํานอง
ประวัติศาสตรรวมสมัย ดวยความเช่ือมั่นวาเปนขอมูลที่ถกูตอง เพราะมิไดอาศัยที่มาจาก
แหลงเดียว แตโดยท่ีเปนการจัดทําสด ไมมีราง แบบ Real time เหตุการณบางเรื่องจึงอาจ
แปรเปลี่ยนไปไดในที่สุด ซึ่งผูอานจะทราบไดจากการติดตามแตละเร่ืองไปจนจบ อยางไร
ก็ดี ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ผูที่จะนําไปใชประโยชนในทางราชการ ก็สามารถทําไดโดยไม
จําตองอางถึงผูจัดทํา เวนแตจะเปนกรณีที่เห็นวาจําเปน 

 สําหรับตัวสะกด นั้น โดยที่เปนรายงานสด การสะกดจึงเปนไปตามเสียงที่ไดยิน 
แตสวนใหญจะไดนําตัวสะกดในภาษาของแตละคนมาพิมพไวในเนื้อเรื่อง ตัวอยางที่จะ
พบบอยไดแก Emmanuel Macron ซึ่งไดเริ่มใชวา “มาคอง” เปนสวนใหญ เพราะการออก
เสียง R โดยผูทราบภาษาฝร่ังเศส คอนขางกลํ้ากับมาคองเฉยๆ ทานที่จะใชก็เลือก
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ตัวสะกดดวยตนเอง เชนเดียวกับคํา Catalonia ซึ่งขาราชการเกษียณที่เคยอยู ณ กรุง
มาดริดบอกวา “คาตาลุญญา” ใกลเคียงกับสําเนียงที่ไดยินมา แตการสะกดช่ือแอฟริกัน 
นั้น ไมอาจยืนยันวาจะเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง 

 ในฉบับนี้มีอยางนอยสองเรื่องที่ต้ังใจเรียบเรียงเพื่อใหแตละเรื่องสมบูรณ และ
นําไปใชประโยชนได อันไดแก (1) การเยือนตางประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
และ (2) ความเปล่ียนแปลงครั้งใหญในซิมบับเว อันอาจรวมผลสะทอนตอประเทศอื่นใน
แอฟริกาดวย ในขอ (1) มีประเด็นเก่ียวกับความตกลงการคาระหวางประเทศแปซิฟก ที่
หวังวาทานรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษจะใชประกอบการพิจารณาวาควร
หรือไมที่ไทยจะเขารวมเพราะทราบวาประเทศทั้ง 11 ที่ฟนความตกลงข้ึนมาเมื่อไมก่ีวัน
มานี้ ไมมีขอขัดของ ซึ่งขาพเจาเห็นวาไมควรพลาดโอกาสอันดีที่จะเขาไปมีสวนรวม 

 

     

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนพฤศจิกายน 2560  

 

เมื่อเวลา 15.05 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ วันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ 
ชายคนหน่ึงไดขับรถกระบะขาวมาดวยความเร็วสูงทาง West Side Highway ในนคร
นิวยอรก และวิ่งสวนเขาไปในทางรถจักรยาน ชนและทับคนเสียชีวิต 8 คน บาดเจ็บอีก 
15 คน (MSNBC) 11 คน (CNN และส่ืออ่ืน) รถกระบะไดชนกับรถโรงเรียนจึงหยุด ตํารวจ
นิวยอรกไดบุกเขาจับคนขับ ซึ่งกระโดดออกจากรถพรอมปนลม 2 กระบอก และลั่นวาจา
วา Allahu Akbar (หรือคํากลาวยกยองพระเจาในศาสนาอิสลาม) โดยเจาหนาที่ตํารวจได
ยิงเขาที่ทอง (Abdomen) และลอมจับตัวโดยนําไปเขาโรงพยาบาลเบลวิว สวน
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ผูไดรับบาดเจ็บก็ไดรับการเรงสงโรงพยาบาลเชนกัน หลายคนอาการสาหัส ขางๆ รถมี
เศษกระดาษกับขอความวา “IS will live (endure) forever”และตัวเขียนคลายอักษรอาหรับ
อันแสดงวาผูเขียนไมคุนกับภาษา 

 เจาหนาที่ตํารวจนิวยอรกระบุวา เหตุรุนแรงทีเ่กิดขึ้นเปน”การกระทํากอการราย”  
(Act of terrorism) ในขณะที่นาย Andrew Cuomo ผูวาการมลรัฐนิวยอรกแถลงวา เปนการ
กระทํา Lone wolf โดยผูที่อยูในสหรัฐเองและถูกเปล่ียนเปนคนใชความรุนแรงในสหรัฐ
ผานออนไลน (On-line radicalization) สวนนาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีนคร
นิวยอรก ซึ่งสมัครเขาแขงขันการเลือกต้ังอีกวาระหนึ่งในวันที่ 7 พฤศจิกายน ศกนี้ (ตาม
ขาวลาสุด สมาชิกพรรคเดโมแครตคนนี้ชนะการเลือกต้ัง เชนเดียวกับสมาชิกพรรค
เดียวกันที่กวาดชัยชนะไดหมดในการเลือกต้ังทองถิ่นและยังไดชัยชนะในการเลือกต้ังเปน
ผูวาการมลรัฐนิว เจอรซี่ยและมลรัฐเวอรจิเนีย)  แสดงความมั่นใจของชาวนิวยอรกวาไม
หวั่นเกรงการกอการราย เพราะไดควบคุมสถานการณไวไดเปนอยางดี งานฉลองวันฮัล
โลวีนยังคงมีตอไป โดยเจาหนาที่จะรักษาความปลอดภัยอยางเต็มที่  เหตุรายที่เกิดขึ้นไม
หางเทาใดจาก Ground Zero อันเปนที่เกิดเหตุ 9/11 การกอการรายครั้งนี้เปนเหตุการณ
รุนแรงที่สุดนับแต 9/11 เจาหนาที่ตํารวจไดวางแผงคอนกรีตปดก้ันบริเวณที่เกิดเหตุ และ
ใชยานพาหนะจํานวนหนึ่งขวางก้ันทางเขากรีนนิชวิลเลจเพื่อมิใหมีการขับรถเขาไปกอ
เหตุระหวางการเดินพาเรดวันฮัลโลวีนตามประเพณีของทองที่ 

 ในชวงไมก่ีนาทีที่เหตุรายเกิดขึ้นในนครนิวยอรก สารแสดงความเสียใจไดมาจาก
ประธานาธิบดีมาคองแหงฝรั่งเศส นายกเทศมนตรี Sadiq Khan แหงมหานครลอนดอน 
และผูนําประเทศตางๆ  

 สวนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดทวีตดวยขอความแปลกๆ ฉบับแรกกลาววา
เปนการกระทําของคนเสียสติ อีกฉบับหนึ่งกลาวหาวาคนรายไดเขาเมืองมาตามนโยบาย
ของพรรคเดโมแครต อันหมายถึงการใชลอตเตอรี่คัดเลือกคนใหมีความหลากหลาย 
(Diversity) ซึ่งที่จริงเปนมาตรการของทั้งสองพรรค (Bi-partisan) โดยมีการประกาศใชใน
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สมัยประธานาธิบดี George H.W. Bush จากพรรครีพับลิกันเมื่อป ค.ศ. 1990 และมีความ
เคล่ือนไหวจากทั้งสองพรรคที่จะแกไขปรับเปล่ียน แตแมจะเปนมาตรการนั้น 
กระบวนการ Vetting หรือตรวจสอบอยางเขมงวดก็ยังใชบังคับอยู ทวีตอีกฉบับหนึ่งเรียก
คนรายวา “ไอสัตว” (Animal) ซึ่งคนเปนจํานวนมากเห็นวา ไมสมศักดศรีประธานาธิบดี 
(Dignity) แมเหตุเพิ่งเกิดขึ้นไมถึง 24 ช่ัวโมง ทรัมปก็กลาววา “ระบบการลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐ is a joke, a laughing stock” เพราะเห็นวาลาชาและขูวา
จะสงตัวไปคุมขังที่คุกพิเศษที่อาวกวนตานาโม ที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอใหปดเสีย
เพราะปรากฏกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทวงจากสหประชาชาติ เทาที่เปนมา
สหรัฐไดสงนักโทษไปใหจองจําในซาอุดิ อารเบีย แตตอมาพรรครีพับลิกันยังไม
ดําเนินการอยางไร ที่กักขังที่อาวกวนตานาโมยังคงอยูมาจนบัดนี้ 

 ตามความเปนจริง นับแตการจัดต้ังสถานกักขังพิเศษที่กวนตานาโม อันเปนพ้ืนที่
ในคิวบา แตเปนที่ต้ังของฐานทัพเรือสหรัฐมานาน กวนตานาโมถูกต้ังขอสังเกตวาเปนที่
ควบคุมตัวผูที่ถูกต้ังขอสงสัยวาเปนผูกอการรายจากที่ตางๆ เชนตะวันออกกลางและ
อัฟกานิสถาน โดยมีการใชวิธีการสอบปากคําดวยวิธีการทรมาณรวมท้ังวิธีที่เรียกกันวา 
Waterboarding จนถูกหามมาแลว มีคนเดียวจากผูตองขังนับรอยที่สามารถนําไปขึ้นศาล
พิจารณาคดีได (จากคําบอกเลาของ Preet Barbara อดีตอัยการที่นิวยอรก) 

 ประเด็นการพูดถึงการตัดสินลงโทษ นั้น ทําไมจึงจําเปนมากที่จะตองรวบรัดคดี 
แตในกรณีการกราดยิงคนตายและบาดเจ็บมากมายที่ลาสเวกัส โดยคนรายซึ่งมีปนกล
เกือบ 50 กระบอก กระสุนอีกนับพัน นั้น นายทรัมปไมเห็นความจําเปนที่จะตองรีบ
ดําเนินการแตอยางใด เพราะตนเองเปนสมาชิกของ National Rifle Association ซึ่งได
จายเงินชวยการหาเสียงของนายทรัมปถึง 30 ลานดอลลารในการเลือกต้ังเมื่อปที่แลว  

 ตอมา ในทันทีที่ต่ืนนอนมาแตเชามากในวันนี้ที่ 2 พฤศจิกายน ตามนิสัยปกติของ
เขา นายทรัมปก็ทวีตวา จะตองประหารชีวิตคนที่ถูกจับ และเรียกเขาวาเปน Enemy 
combatant เพื่อใหอยูในขายที่จะนําไปกักขังที่อาวกวนตานาโม ทั้งๆ ที่เมื่อกอนหนานั้น 
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รักษาการอัยการ Kim ในเขตนครนิวยอรกใตไดต้ังขอกลาวหาช้ันตนวา “จัดหาวัสดุหรือ
แหลงที่มาใหกับองคการกอการรายตางชาติ และใชยานพาหนะ (Vehicle) กอเหตุรุนแรง
หรือทําลายลาง” เพื่อดําเนินคดีโดยศาลสหรัฐ อันเปนกระบวนการทางตุลาการท่ีถูก
ครรลองแลว ซึ่งไมควรที่ฝายบริหารจะไปกาวกาย ตามระบบ ผูที่ถูกจับไดและถูกต้ังขอหา 
มีสิทธิจะใหการวาจะรับหรือใหการภาคเสธ โดยจะมีการต้ังคณะลูกขุนดวย  

นาย Andrew Cuomo ผูวาการมลรัฐนิวยอรกแถลงวา การที่นายทรัมปทวีตมากมาย
ดังกลาวนั้น “Unhelpful” 

 ตามรายงานของ FBI ซึ่งเปนเจาของคดี  คนกอเหตุช่ือ Saypullo Saipov เช้ือสาย 
Uzbek อายุขณะนี้ 29 ป ไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในสหรัฐต้ังแตป ค.ศ. 2010 เคยอยูที่
เมือง Tampa ในมลรัฐฟลอริดา โดยมีอาชีพซอมและบริการรถบรรทุก และตอมาไดยาย
ไปอยูบานพักที่เมือง Paterson ในมลรัฐนิว เจอรซี โดยเมื่อเขาอายุ 22 ปไดแตงงานกับ 
Nozima Odilova ชาวอุซเบ็กอายุ 19 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2013 ที่มลรัฐโอไฮโอและมีลูก
ดวยกัน 2 คน ตามคําบอกเลาของเพื่อนบานที่นิวเจอรซ ีนายซายปอฟเปนคนเงียบๆ และ
ชวยเหลือคนอ่ืนดี แตคนที่เคยพบเขาเมื่อไปแตงงานท่ีมลรัฐโอไฮโอรูสึกวาเขาคอนขาง 
Nervous จากการสอบสวนของตํารวจและเอฟบีไอที่โรงพยาบาล ซายปอฟวางแผนกอ
การรายมา 1 ป เมื่อ 6 เดือนกอนเกิดเหตุ ไดทํางานกับ Uber แตถูกถอนช่ือ และหนึ่ง
สัปดาหกอนลงมือกอเหตุเขาไดเชารถกระบะมาวิ่งซอมตามเสนทาง ในวันกอการราย เขา
ไดเชารถกระบะสีขาวที่มลรัฐนิวเจอรซีแลวขับขามสะพานจอรจ วอชิงตันมาข้ึน West 
Side Highway ทางขางแมน้ําฮัดสันเพื่อกอการราย ตามแนวทางของนาย Adnani โฆษก
ของไอเอสที่เปนรองของอาบู บัคร อัล-บ๊ัคดาด้ี ซึ่งถูกสังหารที่ซีเรีย โดยโดรนของสหรัฐ  

สําหรับการกอการรายดวยการใชรถชนและทับคนในรอบป 2014-2017 สวนใหญ
เกิดขึ้นที่ยุโรป กอนครั้งนี้ ไดแกเหตุกอการรายที่บาเซโลนา ซึ่งรายละเอียด รวมทั้งการใช
รถกอเหตุรายทั้งหมด มีอยูในรายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคมของขาพเจา ซึ่งมี
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กรณีที่นาย Rakhma Akilov ชาวอุซเบ็คเชนกัน ไดใชรถบรรทุกขนาดใหญทับคนในยาน
การคากลางกรุงสต็อคโฮลม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2017 

 จํานวน 8 คนที่เสียชีวิต 5 คนเปนชาวอารเจนตินาซึ่งไปฉลองการจบการศึกษา    
จากโรงเรียนในนิวยอรกเมื่อ 30 ปที่แลวอันเปนการ Reunion ของเพื่อนรวมรุน อีกคน
หนึ่งเปนภรยิาสาวชาวเบลเยี่ยม ซึ่งมีลูกชายเล็กสองคน อายุ 3 ขวบกับอีกคนเพียง 3 
เดือน อีก 2 คนเปนชาวอเมริกัน  

 ในการคนที่รถ เอฟบีไอยึดโทรศัพทมือถือ (Cell phone) ของเขาได 2 เครื่อง  ทําให
ไดรับขอมูลมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพถาย วิดิโอของไอซิส 90 ชุด ภาพแสดงการที่
ไอซิสสังหารคนอยางโหดรายและภาพชักชวนใหเกิดการบันดาลใจจํานวน 3,800 ภาพ 
โฆษณาชวนเช่ือของไอซิสจํานวนมาก รวมทั้งการสงสารแสดงความภักดีตออัล-บ๊ัคดาด้ี 
โดยไมมีหลักฐานวาไปถึงเขาหรือเปลา เพราะจนบัดนี้ ไมมีใครทราบวานายอัล-บ๊ัคดาด้ีไป
หลบซอนอยูที่ใดแน ตามรายงานลาสุดในวันที่ 3 พฤศจิกายน ศกนี้ กระทรวงกลาโหม
ซีเรียแถลงขาววา Deir Ezzor ที่มัน่แหงสุดทายของไอซิสในซีเรีย ถูกยึดไดแลว กองกําลัง
อีกฝายหนึ่งก็ยึดเมือง Qaim ในอิรักอันปนที่มั่นสุดทายเชนกัน 

  การท่ีเปนชาวอุซเบ็ค นั้น สภาพจิตใจคงไมตางจากผูที่อยูในเอเชียกลางอ่ืนๆ ซึ่ง
รวมทั้ง Caucasus ดวย Uzbekistan อยูใตการปกครองระบอบเผด็จการตลอดมาแมจะได
แปรสภาพเปนเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States—CIS) หลังจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําซึ่งเสียชีวิตเมื่อไมนานมานี้ ชาว
อุซเบ็คจํานวนไมนอยและพลเมืองแถบนั้นไดไปเขาเปน “Foreign fighter” ใหแกไอเอส 
นาย Shashani ทหารจากจอรเจียคนหน่ึงไดไปเปนนายทหารคนสําคัญของไอเอสและ
ไดรับแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีกลาโหม โดยมีหนาที่คุมนักรบที่มาจากเอเชียกลางทาง
ภาคเหนือของซีเรีย เมื่อถูกสังหารโดยโดรนของสหรัฐ อัล-บ๊ัคดาด้ี ไดต้ังคนจากทาจิกิ
สถาน ซึ่งเริ่มตนดวยการรับการฝกอบรมดานการทหารเพื่อตอตานการกอการรายตาม
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โครงการของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐแตไดหนีไปอยูกับไอซิส อันเหตุการณทํานอง
นี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ดังเห็นไดจากกรณีในอัฟกานิสถานและกลุมตะลิบัน 

 ตามคําใหการกับเอฟบีไอเพิ่มเติม นายซายปอฟยินดีที่กระทําการไดโดยไมรูสึก 
Remorse แตอยางใด แมจะฆาคนไมไดมากกอนที่ถูกสกัดเสียกอน เขาต้ังใจจะชนตอไป
จนขาม Brooklyn Bridge โดยตองการท่ีจะประดับธงไอซิสที่รถกระบะ และที่หองใน
โรงพยาบาลที่เขารับการรักษาอยู 

 หนวยโฆษณาของไอซิสเองไดแถลงขาวแสดงความรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น โดย
ใชถอยคําตามแบบการกลาวอางโดยไมมีหลักฐาน วา (ผูกระทําการ) เปน Soldier of the 
Caliphate แตในช้ันนั้น ฝายแถลงขาวของไอซิสยังไมทราบช่ือและความเปนมาของผูกอ
เหตุ และในระยะนั้น ศูนยกลางของคาลิเฟตท้ังในซีเรียและอิรัก อันไดแกนครโมซูลใน
อิรักและนครรัคกาในซีเรียไดถูกปลดปลอยไปหมดแลว แตดังที่วิเคราะหไวกอนหนานี้ 
การครอบงําทางความคิดของไอซิสยังมิไดหมดความหมายไปเพราะหนวยงานในการ
ส่ือสารกับผูที่ศรัทธาท้ังหลาย ยังสงกระแสโฆษณาชวนเช่ืออยูตอมา  Sir Salman Rushdie 
(ลูกครึ่งอังกฤษกับอินเดีย ซึ่งเคยแตงหนังสือ The Satanic Verses เมื่อป ค.ศ. 1988 และ
ถูก Ayatollah Khomeni ออก Fatwa ใหตามสังหาร เพราะเห็นวาหมิ่นอิสลาม) เห็นวา 
อิทธิพลของไอซิสจะลดลงเพราะการสูญเสียรัคกาและโมซูลกับที่มัน่อ่ืนๆ ทั้งในซีเรียและ
อิรักจะทําใหไมมีศูนยบัญชาการกลาง แตการกอเหตุเชนการขับรถทับและชนคนใน
บานเมืองที่ตัวการอาศัยอยูจะเกิดขึ้นอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุโรป และจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมตอในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซี่งในประเด็นหลังนี้มิใช
หนวยปฏิบัติการใหม เพราะขาพเจานําเสนอมาหลายครั้งแลววา กลุมกอการรายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนอินโดนีเซียและฟลิปปนส มีมากอนการต้ังกลุมรัฐอิสลาม
นานป เพียงแตในตอนหลังไดสรางเครือขายกับไอซิส สวนในมาเลเซีย นั้น ไดเคยสงเสริม
ไอเอสในทาง IT แตตัวนําถูกสังหารโดยโดรนของสหรัฐไปหลายคน 
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 สถานการณทางเศรษฐกิจ การคลังและการลงทุนในสหรัฐดีขึ้นอยางมาก หลังจาก
ที่ตกลงถึงขั้นตํ่ามากในวาระที่นายบารัค โอบามา รับชวงตําแหนงประธานาธิบดีจากจอรจ 
ดับเบิลยู บุช 8 ปที่โอบามาครองตําแหนงโดยในวาระที่สอง เสียงสนับสนุนในสภานอย
กวาพรรครีพับลิกัน มาตรการตางๆ จึงตองอาศัยการออกคําส่ังของผูนําฝายบริหาร 
เนื่องจากไมอาจนําเสนอใหผานสภาตามครรลองได ดังที่ไดรายงานมาเปนระยะๆ กอน
หนานี้แลว 

 ผลงานของประธานาธิบดีโอบามาอันชวยใหอัตราคนวางงานลดลงอยูในเกณฑ
รอยละ 4 เศษและความสําเร็จของอดีตประธานาธิบดีที่ฟนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเมื่อเขา
รับตําแหนงประธานาธิบดีตอจากประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุชจากพรรครีพับลิกัน
เมื่อป 2008 นั้น แทนทีน่ายโดนัลด ทรัมป ผูไดรับเลือกต้ังเขามาเปนประธานาธิบดีคนที่ 
45 จะแสดงความขอบคุณ กลับอางวาเปนความสําเร็จในการบริหารงานของเขาเอง ทั้งๆ 
ที่เปนความกาวหนาสืบตอมาจากสมัยประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งไดสราง Momentum ไว 
ถึงขั้นที ่Janet Yellen ประธาน Federal Reserve Board ประเมินเมื่อสองสามเดือนที่ผาน
มาวา การเศรษฐกิจ/การเงินของสหรัฐอยูในสถานะที่มีเสถียรภาพมั่นคงดี และเปนไปไดที่
ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบ้ียอีกรอยละ 0.25 ในเดือนธันวาคมน้ี ที่ชะลออยูก็เพราะ
อัตราเงินเฟอยังตํ่าอยู 

 อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ ประธานาธิบดีทรัมปก็ไดเสนอช่ือนาย 
Jerome Powell อดีตนักการธนาคารเพื่อการลงทุน และปจจุบันเปนกรรมการเฟดมา
ต้ังแตสมัยนายเบอรนานเคจนถึงแจเนต เยลลิน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาจาก
กรรมาธิการการธนาคารของวุฒืสภา หากผาน ก็จะเขารับตําแหนงประธานสืบตอจากแจ
เนต เยลลินซึ่งจะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ ศกหนา อันที่จริง เดิมทีประธานาธิบดี
ทรัมปก็พอใจในผลงานของเยลลิน แตที่เลือกนาย Powell อาจเพราะเขารูจักดีและเขามี
ช่ืออยูพรรครีพับลิกันดวย ซึ่งประการหลังนี้อาจไมสําคัญเทากับการที่เยลลินไดรับเลือก
เขารับตําแหนงโดยประธานาธิบดีโอบามา เพราะเทาที่เปนมา นายทรัมปดูมีความโนม
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เอียงจะลบลางทุกอยางที่เริ่มมาจากโอบามาหรือคนอ่ืนกอนหนานั้น โดยมิไดคํานึงถึงผลดี
หรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมา 

 สําหรับสถานะเศรษฐกิจการลงทุน นั้น อัตราการจางงานที่เริ่มดีขึ้นในสมัยโอบามา 
ยิ่งดีขึ้นในเดือนตุลาคม ศกนี้ ดวยอัตราคนวางงานท่ีรอยละ 4.1 อันตํ่าที่สุดเทาที่เคยมีมา 
และ Dow Jones Industrial Average ในตลาดหุนวอลล สตรีท ไดขึ้นสูงสุดเปน
ประวัติการณ ที่ 23,000+ แมกระทั่งในคําปราศรัยของนายทรัมปตอสมัชชาสหประชาชาติ
ก็เริ่มตนดวยการเพิ่มสูงขึ้นของตลาดหุน การข้ึนลงในตลาดหุน/ทุนนี้ ขึ้นอยูกับการปฏิรูป
ระบบและอัตราภาษีที่นายทรัมปหวังวาจะเปนที่ยอมรับของสภา อันจะเปนของขวัญวัน
คริสตมาส แตมีผูไมคิดวาจะไดผลในการเพิ่มเงินใหกับคนช้ันกลางตามการหาเสียงของ
นายทรัมป เชนความเห็นของนาย Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังสมัยประธานาธิบดีบิลล คลินตัน ซึ่งขณะนี้เปนประธานมหาวิทยาลัย
ฮารวารด ที่เคยกลาววา หากคําช้ีแจงประกอบระบบภาษีใหมไดรับการเสนอใหเปน
คําตอบ (term paper) เขาใหคะแนนตกแน เพราะจะไมมผีลตามอาง ตามการคํานวณของ
ฝายงบประมาณ อันเปนหนวยงานอิสระ การปรับปรุงระบบภาษีครั้งนี้ จะเพิ่มภาระหนี้
ของรัฐอีก $1.7 Trillian สุดแทแตวาสภาลางและวุฒิสภาจะดัดแปลงแกไขในระหวางการ
พิจารณาไดสักเพียงใด นายมานูชิน รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง เตือนตลาดทุนวา 
หากการปฏิรูประบบภาษีไมผานสภา หุนในตลาด Wall Street ก็จะตกลงอยางหนัก ซึ่ง
อาจจะเปนความคาดหมายท่ีไมผิด เพราะที่ขึ้นมาตลอด ก็เพราะฝายบริหารไดยกเลิก
คําส่ังที่วางระเบียบไวอยางมาก โดยมิไดศึกษาโดยถี่ถวนวา ระเบียบใด ควรรักษาไวกอน 

 กรณีที่อาจกระทบตลาดหุนอยางหลีกเล่ียงไมได คือความแตกแยกในทางการเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในพรรครีพับลิกัน ดังจะเห็นไดจากสัญญาณเตือนภัยจากผลการ
เลือกต้ังระดับทองถิ่นในเดือนนี้และความพายแพของผูสมัครจากพรรครีพับลิกันในการ
เลือกต้ังผูวาการมลรัฐเวอรจิเนียและมลรัฐนิว เจอรซี่ย ซึ่งผูสมัครจากพรรคเดโม         
แครตชนะท้ังประเทศ และสถานะของนายโดนัลด ทรัมปและคนใกลชิดซึ่งกําลังตกเปนผู
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ถูกขอกลาวหาในคดีทั้งทางการเงินและความพัวพันกับการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ัง
ในสหรัฐ ซึ่งจะไดกลาวถึงทาทีของนายทรัมปตอปูตินระหวางการเยือนประเทศตางๆ ใน
เอเชีย ซึ่งจะเสร็จส้ินในวันที่ 14 พฤศจิกายน ศกนี้ หลังการประชุมระดับสุดยอดของ
อาเซียนที่กรุงมะนิลา 

ตามรายงานจาก BBC ในวันที่ 14 พฤศจิกายน วันนี้ เงินตราสกุลยูโรไดปรับคา
สูงขึ้น เนื่องจากภาวการณเศรษฐกิจของยุโรป หนุนดวยการเศรษฐกิจของเยอรมันที่
ขยายตัวอยางเขมแข็งในไตรมาศที่สามของปนี้ กาวหนาไปอยางดี เชนเดียวกับการ
เศรษฐกิจในชวงเดียวกันของยุโรปตะวันออก ตอมาในวันที่ 15 พฤศจิกายน BBC รายงาน
อีกวา การเศรษฐกิจของญี่ปุน ซึ่งอยูในภาวะชงักงันมานาน มาวันนี้ ธนาคารกลางญี่ปุน
แถลงวา การขยายตัวของการเศรษฐกิจไดแข็งแกรงขึ้นตอเนื่องกันมานับแตป 2001 และ
จะดีขึ้นตอไป โดยตัวเลขในไตรมาศที่สามยืนยันชัดเจน คือการเพิ่มขึ้นของ จีดีพีที่รอยละ 
1.4 แตภาวะตลาดหุน/ทุนของสหรัฐกลับเริ่มลดตํ่าลงเปนครั้งแรก ซึ่งจะตองติดตามตอไป 
เพราะขณะที่ทํารายงานน้ี ตลาดในสหรัฐยังไมเปด 

ตอมาเมื่อตลาดหุนวอลลสตรีทเปด ตัวเลขทั้งหมดอยูในขาลง อันมีสวนดึงตลาด
นิกเคอิของญ่ีปุนใหลดลงดวย ผูสันทัดความเคล่ือนไหวของตลาดหุนใหความเห็นวา 
ตลาดอยูในขาขึ้นตลอดมานาน ถึงขั้นที่จะตองมีการปรับตัว (Correction) แลว และใน
ขณะเดียวกันบรรดาเศรษฐีทั้งหลายไมเห็นดวยกับการลดอัตราภาษีเพื่อชวยคนจน 

 

 ต้ังแตเขารับตําแหนงประธานาธิบดี นายโดนัลด ทรัมป ไดเดินทางไปเยือน
ตางประเทศ 3 ครั้งๆ แรกระหวางวันศุกร ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ถึงวันเสาร ที่ 27
พฤษภาคม ศกเดียวกัน ไดแกการเยือนราชอาณาจักรซาอุดิ อารเบีย รัฐอิสราเอล นคร
วาติกัน กรุงบรัสเซลส และเมือง Taormina บนเกาะซิซิลีของสาธารณรัฐอิตาลี ครั้งที่ 2 
การไปรวมการประชุม G-20 ที่นครฮัมบูรก ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และครั้ง
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สุดทาย ไดแกการเยือนประเทศตางๆ ในเอเชีย อันไดแกญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการประชุม APEC Leaders 
และสาธารณรัฐฟลิปปนส เพื่อการประชุมระดับสุดยอดอาเซียนและการประชุมกับ
ประเทศคูเจรจา 

 ต้ังแตนี้ไป จะเปนการประเมินผลของการเยือนแตละแหงและการศึกษาผลที่เกิด
ตามมา เพราะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 จะเปนครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐไดไปเยือน ซึ่ง
จําเปนเนื่องจากนายโดนัลด ทรัมปขาดความรูและประสบการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พลวัตของการเมืองระหวางประเทศ และตลอดมานายทรัมปยังมคีวามโนมเอียงที่จะเช่ือ
ตามนายปูติน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่รัสเซียภายใตปูตินไดจงใจแทรกแซงการ
เลือกต้ังในสหรัฐ และประเทศอื่นๆ ทั่วไปในยุโรป ลาสุดนางเธรีสซา เมยแหงสหราช
อาณาจักรและผูนําสเปนก็แถลงชัดเจนวารัสเซียไดเขาไปแทรกแซงการเลือกต้ังและ
การเมืองในประเทศของตน โดยใชการกระจาย Disinformation และขาวปลอม 

 การวิเคราะหผลการเยือนประเทศหลากหลาย ครั้งที่ 1 มีปรากฏในรายงานและ
วิเคราะหขาวเดือนพฤษภาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560 และเดือนกรกฎาคม 2560 มา
บางแลว แตเพื่อเนนยํ้าผลในทางลบที่ตามมา จึงขอนําบางตอนมากลาวถึงอีกในชวงนี้
และผลกระทบตอเนื่องที่เกิดขึ้นในโลกสวนนั้นโดยนําผลท่ีเกิดขึ้นตอภูมิภาคดังนี้  

 1 ต้ังแตสมัยประธานาธิบดีโอบามา สหรัฐไดขายอาวุธใหแกซาอุดิ อารเบีย แตได
ระวังมิใหมากเกินไป เพื่อหลีกเล่ียงมิใหดุลแหงอํานาจในภูมิภาคสรางความแตกแยก
ระหวางประเทศเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะเปาหมายไดแกการใหเพียงเทาที่
จําเปนในการปราบปรามผูกอการรายในฐานะที่เปน Anti-Daesh (ISIS) Coalition เพราะ
ซาอุดิมีอาวุธอยูมากมายแลว และมืไดมีสวนชวยยุทธการในสมรภูมกัิบไอซิสเทาใดนัก 
แตกลับไปถลมพวก Houthis ในเยเมนตอเนื่องมาจนบัดนี้ แตนายโดนัลด ทรัมปกลับขาย
อาวุธทันสมัยใหแกซาอุดิเพิ่มขึ้นอีกในมูลคา 110 พันลานดอลลาร อันรวมถึงเคร่ืองบิน
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ทันสมัยย่ิงแบบ F-35 ซึ่งพันธมิตรใกลชิดที่ไดเครื่องบินแบบนี้ไปประจําการแลวมีเพียง 
สหราชอาณาจักร อิสราเอลและญ่ีปุน  

2 การเยือนซาอุดิครั้งนั้นชักนําสหรัฐเขาไปอยูในวังวนแหงความแตกแยกอันราว
ลึกระหวางมุสลิมนิกายซุนหนี่กับนิกายเชีย 

 3 ผลอันไมพึงปรารถนาในดานการกําหนดนโยบายของการเยือนครั้งแรก ไดแก
การทําใหประธานาธิบดีทรัมปตกอยูในฐานะเบี้ยลางที่ตองผูกพันและยอมรับแนวคิดดาน
ความมั่นคงของทั้งซาอุดิและอิสราเอล ดวยการตอกย้ําความเปนศัตรูกับอิหรานโดยไม
คํานึงถึงความเปนไปไดทางการทูตระยะยาวที่จะทําความเขาใจฉันมิตรกับประเทศซึ่งมอง
การณไกลพอที่ยอมทําความตกลงพหุภาคีที่จะไมพัฒนาอาวุธนิวเคลียรหรือ Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ภายใตสหประชาชาติ ซึ่งผลักดันให
ประธานาธิบดีทรัมปพยายามจะหาเหตุถอนตัว ทั้งๆ ที่ฝายความมั่นคงแหงชาติเห็นพอง
กันวา ความตกลงฉบับนี้เปนผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐ และประเทศอัครภาคี อัน
ไดแกสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน หัวหนาดานการ
ตางประเทศของสหภาพยุโรป (Frederica Mogherini) สหพันธรัฐรัสเซีย ไดแถลงคัดคานมิ
ใหสหรัฐ (โดยนายทรัมป) ตัดสินใจผิดๆ เชนนั้น นายทรัมปหลงผิดเพราะ (1) เช่ือวาจะ
เปนความตองการของซาอุดิและอิสราเอล ซึ่งเบ้ืองลึกแลวพอใจท่ีมีความตกลงดังกลาว 
เพราะจะเปนหลักประกันมิใหอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร (2) เขาใจผิดตามซาอุดิวา 
ความตกลงเชนนั้นจะเปนภัยแกตน โดยแนวคิดมูลฐานวา อิหรานเปนศัตรูซึ่งดังที่กลาวใน
ขอ (1) เปนการยอมทําตามนโยบายของซาอุดิ ทั้งๆ ที่สหรัฐเปนมหาอํานาจช้ันนํา แต
กลับถอมตัวเองเปนผูตาม (3) นโยบายสําคัญยิ่งของสหรัฐต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เปนตนมาไดแกความพยายามมิใหจํานวนผูมีอาวุธนิวเคลียรแพรกระจายออกไป ดังเชนที่
พยายามขัดขวางมิใหเกาหลีเหนือเปนประเทศที่ครองอาวุธนิวเคลียร เก่ียวกับประเด็นนี้ 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ศกนี้ สมาชิกสภาสหรัฐกําลังหาทางมิใหประธานาธิบดีทรัมป
เปนผูคุมรหัสในการใชอาวุธนิวเคลียร เพราะเห็นวาทรัมปมีสภาวะทางจิตที่ไมนาวางใจ 
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(Mentally unstable) ตอมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ศกนี้ Admiral Hyten นายทหารเรือช้ัน
ผูใหญซึ่งคุมกําลังทางนิวเคลียร ไดช้ีแจงในการประชุม Halifax ซึ่งจัดขึ้นตามความริเริ่ม
ของบรรดาวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาที่เปนหวงกังวลในการตัดสินใจใชอาวุธนิวเคลียร
ของนายโดนัลด ทรัมปวา หากคําส่ังจากประธานาธิบดีทรัมปไมชอบดวยกฎหมายหรือ 
Illegal หรือมีทางเลือกทางยุทธวิธีอ่ืนๆ เขาก็จะไมใชอาวุธนิวเคลียรซึ่งจะทําใหมี
ผูเสียชีวิตมากมายอยางเกินเหตุ ทั้งนี้เพราะนายทรัมปมจีิตภาวะที่แปรปรวนงาย อันเปน
กรณีแรกที่เกิดขึ้นนับแตสงครามโลกครั้งที่ 2  ขาพเจาไมทราบวามีผูใดคัดคานแนวคิด
ของนายทหารเรือคนน้ันหรือใหความกระจางวา ขอเท็จจริงเปนอยางไร แตการประชุม 
Halifax จะมีตอไปเปนระยะๆ 

 4 ความไมเขาใจในคุณคาของความเปนเอกภาพระหวางยุโรปกับสหรัฐอันเปน
หลักการของนโยบายสหรัฐมาต้ังแตป ค.ศ. 1949  ทําใหนางแองเกลา แมรเค่ิล 
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เชิญชวนใหยุโรปรวมกําลังกันพ่ึงตนเอง แทนที่จะหวังใหฝายอ่ืน
มาชวยอยางเต็มที่ ต้ังแตนี้ไปแมรเค่ิลกับมาครองตองตกลงกันมีบทบาทช้ันนํา โดยบารมี
ของสหรัฐภายใตทรัมปจะถดถอยลง ซึ่งประเด็นสําคัญนี้จะเดนชัดขึ้นในวิเคราะหผลการ
เยือนยุโรปในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ซึ่งจะนําเสนอในลําดับตอไป 

 5 หลังจากที่ซาอุดิแกรงกลามากขึ้นดวยแรงหนุนจากทรัมป (หรือ Emboldened) ใน
วันที่ 8 มิถุนายน 2017 ซาอุดิ อารเบีย ก็ไดวางตนเปนแกนนําในภูมิภาค โดยรวมกับ
อียิปต บาหเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เยเมน มัลดีฟส ลิเบีย มอริตาเนีย ตัด
ความสัมพันธทางการทูตกับกาตาร และปจจุบันนี้ความยุงยากไดกระจายไปถึงเลบานอน 
ผูสังเกตการณเปนหวงวา ซาอุดิ อารเบียกับอิหรานคงจะแผขยาย”สงครามตัวแทนหรือ 
Proxy wars” ไปทั่วภูมิภาค การท่ีนาย Hariri นายกรัฐมนตรีเลบานอน ไปอยูที่กรุงริยาด
ขณะนี้ เปนปริศนา เพราะจูๆ นาย ฮาริรี่ ก็ลาออกจากตําแหนงและหายตัวไป เพราะเกรง
จะถูกสังหารแบบเดียวกับบิดาเขา ปรากฏตอมาวา เขาไปอยูที่กรุงริยาดและ
ประธานาธิบดีมาคองแหงฝรั่งเศสไดพบกับเขา ฮาริรี่ไดเดินทางไปยังกรุงปารีสหลังจาก
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นั้น คงจะเพราะคําแนะนําของมาคอง ฮาริรี่ไดเดินทางไปรวมงานฉลองวันชาติของ
เลบานอนและไดตกลงเปนนายกรัฐมนตรีเชนเดิม  ผลทางลบอยางเหลือเช่ือไดแกการท่ี
นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดรับมอบหมายจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปใหไปหาทางปรับความเขาใจในระหวางประเทศอาว แต
ขณะที่ทิลเลอรสันใชความพยายามอยูที่กาตาร โดนัลด ทรัมปก็ทวีตโจมตีกาตารวา เลิก
ใหเงินอุดหนุนผูกอการรายเสีย อันเปนหนึ่งในขออางของซาอุดิ อารเบีย ในฐานะ
ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมปทราบหรือเปลาวา ฐานทัพอากาศขนาดใหญที่สุดของสหรัฐ
ในภูมิภาค พรอมดวยทหารอากาศหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนต้ังอยูที่ Al Udeid ในกาตาร จน
บัดนี้ (เดือนพฤศจิกายน 2017) ความขัดแยงอยางรุนแรงก็ยังไมไดรับการแกไข และ
มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน ซึ่งเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อเชิญ
ประธานาธิบดีทรัมปและสตรีหมายเลขหนึ่งไปเยือนกรุงริยาด พรอมกับขอซื้ออาวุธ
ทันสมัยนับหมื่นลานดอลลารเพื่อเปนการเอาใจ เพิ่งจับเจานายและเช้ือพระวงศซาอุดิ
ทั้งหมดกักขัง ในโรงแรม The Ritz Carlton และบุคคลสําคัญอีกจํานวนมากในรัฐบาลซา
อุดิ ดวยขอหาคอรรับช่ันและอ่ืนๆ เจาชายบิน ทาลาล ซึ่งมีทรัพยสินมหาศาลและเปนหุน
ใหญของโรงแรมหลายแหงรวมทั้ง Four Seasons ก็ถูกจับดวย ทั้งหมดเปนราชวงศซึ่งสืบ
เช้ือสายมาจากพระองคแรกที่ต้ังราชอาณาจักรซาอุดิ อารเบียเมื่อป ค.ศ. 1932 ไมนาน
หลังจากการลมสลายของ Ottoman Empire และไดรวมใหการตอนรับนายทรัมป ที่ปล้ืม
มากที่ไดรับการตอนรับอยางหรูหรา เหตุที่เกิดขึ้นหากเปนประเทศอ่ืนอาจเรียกวาเปนการ
รัฐประหาร แตเมื่อเปนสมาชิกของราชวงศทํากัน ไมทราบวาจะใชศัพทใดจึงจะเหมาะสม 
ยิ่งยุงยากกวาไดแกผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ตามรายงานจากส่ือระหวางประเทศอยางนอย 2 
แหง (ไมรวมอัลจาซีรา) เจาชายซาลมานไดแจงแกเช้ือพระวงศทั้งหลายที่ถูกนําไปกักตัวที่
โรงแรมริซท คารลตัน ริยาด วาถาตองการใหปลอยตัวก็ใหจายเงินสวนตัวประมาณรอย
ละ 70 เพื่อจะนําไปพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน 2030 ที่มกุฏราชกุมารซาลมานเปน
ผูรับผิดชอบแตองคเดียว 
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 การเดินทางไปเยือนตางประเทศของโดนัลด ทรัมป ครั้งที่ 2 ไดแกการไปรวมการ
ประชุมกลุม 20 ที่นครฮัมบูรก ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ผลของการไปเยือนตาง
แดนครั้งแรก อันนําผลท่ีตามมาในทิศทางตางๆ ดังที่กลาวถึงในวิเคราะหขางตนแลว ใน
วงการเมืองระหวางประเทศ ผลในทางลบนําไปสูวิเคราะหรายงานสําหรับการเยือนครั้งที่ 
2 ซึ่งอาจจะตองการการไตรตรองของผูอานดังนี้.- 

 “การประชุม G-20 ป ค.ศ. 2017 ณ นครฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ควร
แกความสนใจสําหรับนักศึกษาดานความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะหากติดตาม
ความเคล่ือนไหวในดานตางๆ อยางใกลชิดพอ ก็จะเห็นพลวัตในเวทีโลกวา แตละ
ประเทศและกลุมประเทศชั้นนํากําลังปรับเปล่ียนบทบาทโดยความต้ังใจหรือโดย
สถานการณบังคับ อันแสดงถึงการพัฒนาการจัดระเบียบโลกใหมหรือ New World Order 
ซึ่งคงตองใชเวลาบางที่จะช้ีชัดวาจะตกผลึกในรูปแบบใดและจะคงอยูไปไดนานสัก
เพียงใด” 

 รายละเอียดวา อะไรเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนั้นมีปรากฏอยูในรายงานเดือน
กรกฎาคม 2560 ซึ่งพอเห็นเคาลางของผูนําโลกเสรีตอไป อันไดแกแองเกลา แมรเค่ิล
และเอ็มมานูเอล มาคอง เพราะทั้งสองทราบทิศทางขางหนา แรงหนุนซึ่งมาจากภายนอก
ไดแกวิสัยทัศนของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผูทํานายไวแตป ค.ศ. 2016 วาแมรเค่ิล
จะอยูในทางที่ถูกตองของประวัติศาสตร และผูออกวิดีทัศนสนับสนุนใหมาคองไดรับชัย
ชนะในการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝรั่งเศสไดแกบารัค โอบามา ที่กลาวเชนนี้เพราะกอนจะ
พนตําแหนง โอบามาไดเดินทางไปพบกับผูนําประเทศชั้นนําในยุโรปเพื่อระบายความเปน
หวงวา ชัยชนะของนายทรัมปซึ่งออนดอยในความเปนผูนําและวุฒิภาวะ จําเปนที่จะตอง
มีบุคคลช้ันนําที่ไววางใจไดที่จะชวยกันรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของ Trans 
Atlantic Alliance สืบตอไป ซึ่งขาพเจาไดวิเคราะหกอนหนานี้แลววา นาจะเปนแมรเค่ิล มา
คองและทรูโด 
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 การแสวงหาผูควรชวยนําโลกเสรีไปในทิศทางที่ถูกตองมีความจําเปนๆ ครั้งแรกใน 
70 ป เพราะการที่ผูนําสหรัฐไดคนที่ขาดความคิดใหถี่ถวนและออนประสบการณในดาน
การเมืองระหวางประเทศ อันไดแกโดนัลด ทรัมป ซึ่งทําใหสถานะของสหรัฐ ตกตํ่าลง
อยางรวดเร็ว ทั้งโลกเขาใจจุดออนของเขาดี และในขณะเดียวกันวลาดิเมียร ปูตินไดเพิ่ม
ความเปนปฏิปกษกับฝายตะวันตกย่ิงๆ ขึ้น ทั้งๆ ที่ฐานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียมิได
กระเต้ืองขึ้นเทาใดนัก และจีนภายใตการนําของ สี จิ้น ผิง กําลังทรงอํานาจยิ่งขึ้น 

  ในการประชุม G-20 ที่นครฮัมบูรก ประธานาธิบดีทรัมปไดหารือทวิภาคีกับปูติน
ถึงสองครั้งๆ แรก ไมมีเจาหนาที่ฝายความมั่นคงเขารวมดวย มีแตนายเร็กซ ทิลเลอรสัน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ การวางตัวตอหนาปูตินคอนขางแปลก เพราะ
ทางวอชิงตันตองการใหทรัมปแสดงความไมพอใจอยางยิ่งที่ปูตินแทรกแซงการเลือกต้ัง
สหรัฐและยังมุงมั่นทีจ่ะแทรกแซงตอไป ประเด็นนี้จะยังเปนปญหากับปูตินตอไปในการ
เยือนภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากทรัมปไมพรอมที่จะรับฟงขอยุติของสํานักขาวกรองของ
สหรัฐเอง ตลอดเกือบ 1 ปที่รับตําแหนงมา สวนการพบกับปูตินครั้งที่สอง นั้น ยิ่งแปลก
ประหลาด เพราะทรัมปไปพบเขาเด่ียวๆ เกือบ 1 ช่ัวโมงในโตะอาหาร โดยอาศัยลามของ
ปูติน และไมมีใครทราบแนวา ไดหารือกันในเรื่องอะไร ในสภาพการณเชนนั้น ผูที่
ไดเปรียบในทางเมืองระหวางประเทศไดแกปูตินฝายเดียว เพราะเลหเหล่ียมของอดีต เคจี
บี ผูนี้เหนือช้ันโดนัลด ทรัมปอยางมาก 

 ที่ฮัมบูรกเชนกัน ผลรายของนโยบายตอตานพหุนิยมของนายทรัมปปรากฏชัด แม
เขาจะนึกไมถึงก็ตาม ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนซึ่งสนิทสนมกับนายทรัมป
พอสมควรในฐานท่ีเปนพันธมิตรกันในการตอตานเกาหลีเหนือ เขาใจผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของชาติอยางชัดแจง ดําเนินการจนประสบความสําเร็จในระยะเริ่มแรกของการ
ประชุม G-20 ในการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป ในพริบตาเดียว ญี่ปุน
กับสหภาพยุโรปไดครองการคารอยละ 30 ของโลก โดยในขณะเดียวกันไดต้ังตัวตอตาน
การกีดกันทางการคาอันเปนนโยบายของนายทรัมป ซึ่งดําเนินการโดยนาย Wilbur Ross 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ซึ่งอาจจะประสบปญหาทางกฎหมายเพราะดูจะพัวพัน
กับ Oligarch ของรัสเซีย อันเปนเรื่องที่จะตองติดตามพัฒนาการตอไป) และชิงความเปน
ผูนําในดานนี้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแมจะไดประกาศจุดยืนเชนนี้ในการประชุม 
World Economic Forum ที่ Davos เมื่อตนป 2017 แตในทางปฏิบัติ ระบบของจีนไม
อํานวยใหเปนผูนําทางการคาเสรีไดสะดวกนัก แมวาในวันที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้ 
ทางการจีนไดประกาศลดอัตราภาษีขาเขาฝายเดียวสําหรับสินคาผูบริโภค 200 รายการก็
ตาม 

 เมื่อไดรายงานขางตนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 ขาพเจาไดเสนอแนวคิดไปวา 
ในไมชา เช่ือวา ญี่ปุนกับออสเตรเลียจะรวมกันผลักดันความตกลง TPP ที่โอบามาริเริ่ม
ขึ้น แตนายทรัมปมาลมลาง คําทํานายดังกลาวจะบังเกิดผลในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ดังที่
จะรายงานเก่ียวกับการเยือนเอเชียของนายโดนัลด ทรัมป  ขาพเจากลาวดวยวา 
ความสําเร็จครั้งนี้ช้ีชัดวา Multilateralism ยังผลดีอยางทั่วถึงตอมวลมนุษยกวา 
Unilateralism เพราะนโยบายการคาแบบ Mercantilism ซึ่งมุงหวังที่จะใหดุลการคา
ไดเปรียบอยูเสมอไปภายใตแนวทาง America First เปนการถอยหลังเขาคลองและเปน
สาเหตุหนึ่งซึ่งนําไปสูสงครามโลกครั้งที่สอง 

 ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดเดินทางไปเยือนภูมิภาค
เอเชียเปนครั้งแรกนับแตเขารับตําแหนงประธานาธิบดี โดยไดไปยังญี่ปุน สาธารณรัฐ,
เกาหลีหรือเกาหลีใต สาธารณรัฐประชาชนจีนอันเปน State Visit สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเพื่อการประชุมผูนําเอเปค และสาธารณรัฐฟลิปปนสเพื่อการประชุมระดับสุด
ยอดของอาเซียนและการประชุมตอเนื่อง 

 ต้ังแตการเดินทางเยือนตางประเทศครั้งแรก พลโทนอกราชการ ดร. เอช.อาร. 
แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงและการตางประเทศของประธานาธิบดี ไดมา
ช้ีแจงแกผูส่ือขาวประจําทําเนียบขาว ซึ่งก็มิไดใหขอมูลเพียงพอ ประเด็นสําคัญไดแกการ
อธิบายวา America First มิไดหมายถึง America alone โดยไมกลาวถึงความหมายของคํานี้
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ในบริบทของประวัติศาสตรสหรัฐ เนื่องจากคํานี้มีความหมายในทางลบ กลาวคือส่ือความ
หมายถึงความโนมเอียงที่จะโดดเด่ียวประเทศและคิดแตจะใหไดเปรียบ เพราะสมัครใจที่
จะมีโลกทัศนอันมืดมน ดังปรากฏชัดในคําปราศรัยรับตําแหนงเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 
2017 (Inaugural Address) 

 เมื่อจะมีการเยือนภูมิภาคคร้ังสําคัญตอความมั่นคงของสหรัฐเชนนี้ แม็คมาสเตอร
กําหนดวามีจุดมุงหมายอยูอยางนอย 2 ประการคือการแกปญหาเกาหลีเหนือและเจรจา
การคาสองฝายเพื่อให Fair และยึดหลักการตางตอบแทน (Reciprocal)   แตหลีกเล่ียงที่
จะกลาวถึงปญหาทะเลจีนใต โดยเรียกช่ือภูมิภาคที่จะไปเยือนวา Indo-Pacific แทนที่ 
Asia-Pacific อันใชกันมาตลอด ปญหาทั้งสองดังกลาว นั้น ทั้งโลกทราบกันมานานแลว
และไมเห็นวาสหรัฐมียทุธศาสตรอยางไรแน การพูดกับการกระทําดูจะไมสอดรับกัน
เทาใดนัก ขาพเจาไมเห็นคุณคาทางยุทธศาสตรของการยุติการใชส่ิงที่ทรัมปและ
คณะรัฐมนตรีของเขาเรียกวา Strategic patience ในการพยายามแกปญหาที่เกาหลีเหนือ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธพิสัยตางๆ แตอยางใด ผลที่เกิดขึ้นดูจะไดเพียงการ
กลาวหารัฐบาลชุดกอนๆ ของสหรัฐตลอด “25 ปที่ผานมา” วามีแตความลมเหลวมากกวา 
อันมิใชความจริง เพราะไดมีการเจรจา 6 ฝายมาแลวและสมัยประธานาธิบดีบุช เกาหลี
เหนือไดตกลงทําลายสถานีคนควาและพัฒนาอาวุธนิวเคลียรที่ยองเบียน แทนที่จะใช
วิธีการทางการทูตทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ประกอบกับการปรับมาตรการคว่ําบาตรอยางมี
ประสิทธิผลดวยการใชการทูตในการสรางฉันทามติอยางแนบเนียนในคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติและการระดมประชาคมโลกในกรอบของสมัชชา ซึ่งก็เคย
ปรากฏผลในทางที่ดีมาอยางนอยสองครั้ง การแสดงพลานุภาพเปนครั้งคราวก็อาจมี
ประโยชนโดยไมตองใชวาจาขมเหง (Bully) กันเชนในคําปราศรัยตอสมัชชาครั้งแรกของ
โดนัลด ทรัมปเมื่อเดือนกันยายน ศกนี้ 

 ส่ิงที่นาจะทําในการเยือนภูมิภาคเอเชียครั้งแรกนาจะเปนการแสดงวิสัยทัศน
เพื่อใหฝายตางๆ ไดเห็นทิศทางของนโยบายตางประเทศในวงกวางสมฐานะประเทศช้ัน
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นําของโลก ตัวอยางไดแกเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีริชารด นิกสันจะมาเยือนประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอันไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ประเทศไทยและจากไทยไดบิน
ไปยังกรุงไซงอนในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1969 ในการเดินทางครั้งนั้น นิกสันไดหยุดพัก
ระหวางทางที่เกาะกวมและประกาศ Nixon Doctrine หรือ Guam Doctrine ซึ่งเตรียมมา
อยางดี เพื่อแสดงวิสัยทัศนและทิศทางของนโยบายตอเอเชีย โดยไดริเริ่มแนวทางท่ีจะให
ประเทศพันธมิตรมีสวนในสงครามและใหเวียดนามใตเขารับภาระในการรบมากขึ้น 
(Vietnamization) ซึ่งขณะนั้นยังมีสงครามเวียดนามอยู ดร. เฮ็นรี คิสซิงเจอร มีสวนอยาง
สําคัญในการกําหนดขั้นตอนการเยือนและวางกรอบนโยบาย และประธานาธิบดีนิกสัน
เองก็มีความสันทัดในกิจการระหวางประเทศเปนอยางดีในทัศนะของขาพเจา (ขาพเจามี
สวนในการเยือนคราวนั้น เพราะอยูกรมสารนิเทศ และเปนผูควบคุมคณะส่ือมวลชน
ทั้งหมดที่มาทําขาว โดยไดจัดใหพักที่โรงแรมแมนดารินแถวสามยานในสมัยนั้น) อีก 2 ป
ตอมาก็ไดมีการดําเนินการอยางลับมากอันนําไปสูการเยือนกรุงปกก่ิงของ ดร. คิสซิงเจอร
และผูชวยซึ่งเปนเพื่อนสนิทของขาพเจา และการเปลี่ยนแปลงนโยบายตอจีนในท่ีสุด 

 กลาวตามหลักวิชาการ Nixon Doctrine มิไดเปนเอกสารวาดวยปญหาเดียว (Single 
issue) แตเปนสวนหนึ่งของกระบวนทัศนของสมมติฐาน แผนงานและทิศทางดานความ
มั่นคงและการตางประเทศ ทํานองแนวทางเพื่อการดําเนินการตอไปของรัฐบาลนิกสัน ซึ่ง
จะตองไดรับการปรับเปลี่ยนอยูเสมอใหใชไดอยางมีประสิทธิผล ตามธรรมชาติของพลวัต
ดานการตางประเทศและการทูต โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของสงครามเย็น 

 คณะของนายทรัมปมิไดมีการเตรียมการพรอมพอ คําพูดตางๆ ที่ใชมา เชนการยุติ 
Strategic patience ก็ถูกนํามาใชอีกระหวางการเยือนเกาหลีใต จุดออนของโดนัลด ทรัมป
เชนความปลาบปล้ืมที่ไดรับการตอนรับที่ดีและการถูกยกยอ แตโดยที่ผูนําเชนสี จิ้น ผิง 
จับจุดออนของนายทรัมปไดดีมาพักใหญแลว  จึงไดจัดใหมีการรับประทานอาหารเย็น
เปนพิเศษในพระราชวังตองหามหรือ Forbidden City ซึ่งเคยใชเฉพาะจักรพรรดิเมื่อ
สมัยกอน สีจึงเอาใจนายทรัมป จนเมื่อถึงโอกาสที่จะมีการหารือขอราชการกันในสารัตถะ
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สําคัญจึงไมเปนประโยชนคุมเวลาที่ไดเดินทางไป อันไมตางจากการที่พระราชาธิบดีซาอุดิ
จัดงานเล้ียงตอนรับอยางยิ่งใหญ (พรอมเช้ือพระวงศทั้งหมด ซึ่งไมนานหลังจากนั้น ทุก
พระองคก็ถูกมกุฎราชกุมารบินซาลมานจับไปกักขัง และยังไมมีรายงานวาไดรับการปลอย
ตัวจนบัดนี้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2017) 

 ตามความเห็นนาย Chia-yi Lee และนาย Su-Hyun Lee จาก S. Rajaratnam School 
of International Studies (RSIS) ที่สิงคโปร การเดินทางเยือนเอเชียอยางเปนทางการครั้ง
แรกของโดนัลด ทรัมปมิไดชวยใหหลายฝายทราบทิศทางของนโยบายตางประเทศสหรัฐ
แตอยางใด....และการที่เขายืนยันอยางหนักแนนวา “America First” ยังคงและจะเปนเสา
หลักของนโยบายดานการตางประเทศของสหรัฐย่ิงเปนเหตุใหประเทศตางๆ มองเห็นแต
จุดอับในการเลือกนโยบายของรัฐบาลใหมในสหรัฐ “Does Trump’s keynote speech at 
the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit on 10 November in Danang, 
Vietnam shed any clue to a possible direction of US foreign policy in the Asia-Pacific 
region? Or are we not much the wiser? 

 ในมุมมองของขาพเจา ทรัมปไดกลาวอางถึงคุณคาของการแตกกระจายของกลุม
การคาและระบบการคาหลายฝายซึ่งพยายามจะสรางขึ้นกอนการยุติลงของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เปนการคาทวิภาคี ในขณะที่ทั้งโลกกําลังพยายามท่ีจะรวมตัวกันหรือ Global 
integration ในกรอบของอาเซียน เอเปค EAS ฯลฯ  ทําใหไมแนใจวาประธานาธิบดีสหรัฐ
เดินทางไปผิดที่หรือเปลา แทนการสรางความรวมมือกันเพื่อตอบสนองผลประโยชน
รวมกัน ตามหลักการสามัญสํานึกวา “Win Win” อันเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จในการ
เจรจา แนวทางของสหรัฐภายใตนายทรัมปดูมุงหมายจะใหประสบผลดีดวยการ Win 
Lose, อันจะเปน Zero sum game มากกวา และนั่นเปนความประสงคของนายทรัมป แม
อดีตผูนําทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกเชนนายเร็กซ ทิลเลอรสัน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะพยายามเปล่ียนแนวนโยบาย America First 
มาตลอด แตไมสําเร็จก็ตาม 
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 ระหวางที่อยูระหวางการเยือนกรุงปกก่ิง นายทรัมปพยายามใชคําพูดที่นุมนวล 
โดยไมกลาวหาวาจีนใชวิธีการตางๆ เพื่อเอาเปรียบเชิงการคากับสหรัฐ ทําใหจีนไดเปรียบ
ดุลการคากับสหรัฐมาหลายป แทนที่จะกลาวแลว ปลอยผานไป กลับไปใหนายเร็กซ ทิล
เลอรสันมาชี้แจงเพิ่มเติมวา “เปนการพูดแบบ Tongue-in-cheek” มากกวา แตแลวก็นํา
คําพูดเชิงตอวาไปใชที่เวียดนาม ราวกับวาถาพูดนอกประเทศแลว เขาจะไมทราบ 

 จึนมิใชประเทศเดียวที่ถูกตําหนิ คูคาสหรัฐถูกทั้งนั้น เพราะทรัมปกลาวหาวา หลาย
ประเทศในภูมิภาคใชวิธีอันไม “Fair เชนการทุมตลาด การใหเงินอุดหนุนสินคาขาออก
ของตน การปนเงินตราและการใช Predatory Industrial policies” ตองไมลืมวา ระหวาง
การรณรงคหาเสียงเมื่อปที่แลว ฮิลลารี คลินตันไดระบุชัดหลายตอหลายครั้งวา นาย
ทรัมปไดโจมตีการทุมตลาดของเหล็กกลาจากจีน แตอาคารเปนจํานวนมากของนาย
ทรัมปใชเหล็กเสนและเหล็กกลาจากจีนทั้งนั้น ซึ่งนายทรัมปไมเคยกลาวแก เพราะเปน
ความจริง 

 เก่ียวกับความตกลงการคาในแปซิฟกหรือ Trans-Pacific Partnership (TPP) ซึ่ง
ขาพเจาทํานายไวเมื่อเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ดังที่ปรากฏอีกในดานหนาของรายงานนี้ วา
ภาคีอ่ืนๆ คงจะฟนความตกลงใหมโดยไมรวมสหรัฐ โดยคาดวาจะทราบกันในเดือน
พฤศจิกายนนี้ นั้น ในระหวางการประชุมผูนําเอเปคที่ดานังในเวียดนาม ภาคี 11 ประเทศ
ไดตกลงกันที่จะแปรรปู TPP เปน Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership (CPTPP) เปนที่เขาใจกันวาผลไดทางเศรษฐกิจจะลดลงบาง
เมื่อสหรัฐไมรวมดวย แตในองคประกอบใหม ซึ่งในช้ันนี้มีฐานะรอยละ 14 ของจีดีพีโลกก็
นับวาไมนอยและจะเพิ่มมากขึ้นตอไป โดยหวังวาประเทศในภูมิภาคที่เคยแสดงความ
สนใจจะมาเขารวม ดังเชนอินโดนีเซีย เกาหลีใต ฟลิปปนส ไตหวันและประเทศไทย จะ
ชวยเสริมพลังใหแกทั้งกลุมได นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่น ซึ่งเปนผูผลักดัน
ใหมีการฟนความตกลงนี้ มิไดตัดโอกาสที่สหรัฐจะเปล่ียนนโยบายและกลับมาเขารวม แต
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จะเปนการยากตราบเทาที่นายโดนัลด ทรัมปยังเปนประธานาธิบดีอยู อันทําใหพลาด
โอกาสของการเปนผูนําของระบอบการคาโลก 

 สวนขอเสนอของสหรัฐที่จะใหมีกรอบ Indo-Pacific นั้น ในช้ันนี้ยังไมชัด และดูจะ
เนนมิติดานความมั่นคงมากกวาดานการคา แตความประสงคของสหรัฐที่จะใชรูปแบบ
การคาสองฝาย ยอมขัดกับมิติดานความมั่นคง ซึ่งเล่ียงมิไดที่จะเปนไปในกรอบพหุภาคี 

 ในรายงานกอนหนานี้ที่วาประเด็นการที่รัสเซียไดเขามาแทรกแซงการเลือกต้ังใน
สหรัฐและยังกระทําอยูตอมา นั้น นายทรัมปไดพบกับปูติน ซึ่งนายทรัมปแถลงวา ได
สอบถามประธานาธิบดีปูตินแลว เขากลาววารัสเซียไมไดทํา ซึ่งเขา (ทรัมป) ก็คิดวาปูติน
เขาเช่ือเชนนั้น ทางการขาวของสหรัฐเห็นวา รัสเซียไดกระทํา ก็คงตองยึดถือตามขอยุติ
ของ “สํานักงานของเรามั้ง” นอกจากน้ี นายทรัมปยังสรางความสับสนขึ้นมาอีก โดยกลาว
วา “สํานักงานการขาวของสหรัฐ 17 หนวยทราบถึงการแทรกแซงของรัสเซีย นั้น อันที่จริง
ก็มีแค 4 สํานักเทานั้น” ตามรายงานท่ีขาพเจาไดติดตามมาต้ังแตปที่แลว มีการกลาวถึง
หนวยงานการขาว 17 หนวยจริง เพราะมีการแยกแยะไปถึงทุกหนวยที่มีสวนในการหา
ขาว อันรวมหนวยยอยเชนศูนยบัญชาการดานการตอตานไซเบอรของสํานักงานความ
มั่นคงแหงชาติหรือ National Security Agency และหนวยขาวของทหารทั้งหลายดวย เนื่อง
ดวยมีการตรวจสอบวาหนวยไหนพบขาวของการแทรกแซงจริง ซึ่งมปีระเด็นหนึ่ง NSA
มิไดเห็นดวย 100 เปอรเซ็นต 

 เมื่อเดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดีทรัมปไดกลาวคําปราศรัยถึงผลการ
เดินทางเยือนภูมิภาคเอเชีย โดยกลาววาประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง ทุกประเทศไดใหการ
ตอนรับเขาอยางดีเยี่ยม ทรัมปประกาศวา “America is back” ใหญยิ่งกวาที่เคยเปนมา 

 สถานีโทรทัศน CNN ไดสัมภาษณอดีตเอกอัครราชทูต Thomas Pickering ซึ่งรูสึก
เสียดายที่นายทรัมปไดทําลายประเพณีทางการทูตและหลักการสําคัญของชาติที่ส่ังสมมา
หลายสิบป หากจะใหคะแนนผลของการเยือนครั้งนี้ Pickering ใหเพียง C- (C minus) 
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หมายถึงสอบตกตามมาตรฐานของโรงเรียนกฎหมายและการทูต Fletcher ซึ่ง Pickering 
อยูรุนกอนขาพเจา 2 ป                                         

 

 

ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังใหญในซิมบับเว 

เมื่อเวลา 20.10 น. ตามเวลาในไทย วันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน รายงานจาก
ซิมบับเวแจงวา สมาชิกพรรคซานู-พีเอฟไดลงมติใหประธานาธิบดีโรเบิรต มูกาเบลาออก
จากพรรคและตําแหนงที่ครองอยูภายในเวลาเที่ยงวัน วันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2017 
หากไมปฏิบัติตามมติ พรรคฯ จะดําเนินกระบวนการถอดถอนเขาออกจากตําแหนงในวัน
อังคาร ท่ี 21 พฤศจิกายน สวน Grace ภริยาซึ่งเริ่มทํางานใหแกมูกาเบและภริยาคนแรก
ในฐานะพนักงานพิมพดีด และเมื่อไดเปนภริยาเมื่อคนกอนปวยหนักและถึงแกชีวิต ให
พนจากทุกตําแหนงในทันที เพราะเธอไฝสูงและชอบชีวิตหรูหราโดยลาสุดมุงมั่นที่จะสืบ
อํานาจจากมูกาเบ 

โรเบิรต มูกาเบ ขณะนี้อายุ 93 ป เปนผูนําในการตอสูเพื่อเอกราชจากเดิมเปน 
Rhodesia ทางแอฟริกาตะวันตกภายใตการนําของ Ian Smith อันเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ การเปล่ียนผานเปนการปกครองของชาวแอฟริกันภายใตโรเบิรต มูกาเบมิได
หมายถึงการขับไลคนผิวขาวออกจากดินแดน แตหลังจากการเปล่ียนผาน มูกาเบไดนํา
ทางใหชาวแอฟริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปวงชนในชนบทคอยๆ รุกเขายึดพื้นที่อันเปนของ
คนผิวขาวตลอดมา จนเขาเองกลายเปนวีระบุรุษของคนเปนจํานวนไมนอยในเผาที่ใหญ
ที่สุด อันกอใหเกิดความขัดแยงกันสืบมากับเจาของที่เดิมซึ่งถือวาไดใชชีวิตมาอยางสุจริต
และมิไดกดขี่ขมเหงคนพื้นเมืองแตประการใด 
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ตลอด 37 ปของการที่มูกาเบเปนผูนํา เขาไดกลายเปนผูใชอํานาจเด็ดขาดและได
บัญชาการใหมีการสังหารคนไปเปนจํานวนมาก รายงานแหลงหนึ่งคาดวา ชาวซิมบับเวไม
นอยกวา 30,000 คน สูญเสียชีวิตไปใตการปกครองเยี่ยงเผด็จการของเขา Grace ภริยา
คนหลังของมูกาเบ ซึ่งเปนคนฉลาด ไดทําตนเสมือนผูที่จะสืบทอดอํานาจ แตเปนคนใฝ
สูงและชอบใชของดี โดยไปตางประเทศบอยๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย เพื่อซื้อของไป
เปนจํานวนมาก อันเจาหนาที่กรมพิธีการทูตของไทยบางคนทราบดี ที่ชอบมาประเทศ
ไทยอาจเปนเพราะมูกาเบและครอบครัวถูกขึ้นบัญชีดําจากหลายประเทศ ทางเลือกจึงไม
มีมากนักและกรุงเทพฯ ก็มีของช้ันดีและหลากหลายมากเพียงพอ 

ความนิยมการซ้ือของดีๆ หรูหรา ทําใหมีช่ือเชิงประชดวา Gucci Grace และเธอก็
มุงมั่นทีจ่ะสืบทอดอํานาจตอไปจริงๆ ความฟุมเฟอยของ Grace สรางความขมขื่นใหกับ
ประชาชนไมนอย เพราะซิมบับเวประสบปญหาทางเศรษฐกิจการคลังมาก อัตราเงินเฟอ
สูงขึ้นมากจนตองใชดอลลารสหรัฐเปนหลัก ของใชตางๆ ในฮาราเรขาดแคลนอยางมาก 
ทําใหบางครั้งเมื่อเห็นความขาดแคลนในเวเนซูเอลาภายใตมาดูโร คนจํานวนไมนอยลืม
นึกถึงสภาพแรนแคนในฮาราเรไป ในซิมบับเวภาพการประทวงหรือความยากแคนไมคอย
ปรากฏในขาว เพราะรัฐบาลมูกาเบหามการเสนอขาวอยางเด็ดขาด ภาพการประทวงของ
ประชาชนเพิ่งจะไดเห็นกันเปนครั้งแรก ก็เมื่อกองทัพไดเคล่ือนกําลังมายึดสถานท่ีทาง
ราชการบางแหง โดยใชทั้งหนวยยานเกราะ รถถัง และแถลงขาววา มูกาเบและครอบครัว
ถูก House arrest  

 

มูกาเบเปนขาวเมื่อเร็วๆ นี้เมื่อทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ (WHO) 
จูๆ ประกาศใหเขาเปน Goodwill Ambassador อันทําใหมีการประทวงจากหลายประเทศ 
ทําใหตองมีการประกาศยกเลิก และนับจากนั้นก็เริ่มมีความเคล่ือนไหวในวงการเมือง
ภายในของซิมบับเว จุดแตกหักไดแกการท่ีมูกาเบประกาศขับรองประธานาธิบดี 
Emmerson Mnangagwa ทั้งๆ ที่เขาเคยเปนมือขวาของมูกาเบ รายงานขาวจากผูที่ใกลชิด
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กับเหตุการณกลาววา Mnangagwa หรือสมญานามวา "จระเข" วางแผนอันนาํมาสู
เหตุการณปจจุบันนี้ เพราะเปนคนสมองดี เคยผานงานสําคัญมาไมนอย เชนรัฐมนตรี
ยุติธรรม และการคลัง แตที่ทําใหเขาทรงอํานาจไดแกการเปนผูคุมงานดานความมั่นคงซึ่ง
ทําใหเขามีสวนอยางมากในการ “ปฏิรูปที่ดิน” ตามนโยบายของมูกาเบ ดวยการรุกเขายึด
ที่ดินซึ่งถือครองโดยชาวโรดีเซียผิวขาวและผิวสี อันกระบวนการทั้งหมดเปนเหตุใหมี
ผูเสียชีวิตนับหมื่น จนถูกขอกลาวหาวาเปน Genocide 

ไมวาเหตุที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนของ "จระเข" หรือไมก็ตาม เมื่อปลายสัปดาหที่
แลว มีขาวดวนวา กําลังทหารไดเคล่ือนที่ไปควบคุมสถานที่ตางๆ ในกรุงฮาราเรและมีขาว
วา มูกาเบถูก House arrest และทหารระดับนายพลไดไปปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน
และแถลงขาววา เหตุการณที่เกิดขึ้น "มิใชการรัฐประหาร" ในขณะเดียวกันประธานาธิบดี
ยาขอบ ซูมาจากแอฟริกาใตก็แถลงขาววา ไดพูดโทรศัพทกับมูกาเบแลว เขาและภริยา
ปลอดภัยดี คําบอกเลาเหลานี้ไดสรางความงุนงงไปทั่ว เพราะเหตุใด นายทหารจึงย้ํา
ยืนยันวา นี่ไมใช "Coup" สํานักขาวตางประเทศกลาววา ส่ิงที่เกิดขึ้นเปน "De-facto coup" 
และที่สรางความงุนงงยิ่งขึ้นไดแกการท่ีประธานาธิบดีโรเบิรต มูกาเบไปเปนประธานใน
การมอบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยแหงชาติซิมบับเว สวน Gucci Grace ไดรับปริญญา
บัตรขั้น PhD โดยไมตองเขียนวิทยานิพนธเมื่อพิธีกอนหนานี้ 

เมื่อเวลา 02.00 น. ตามเวลาในไทยคืนวันอาทิตยที่ 19-20 พฤศจิกายน มีประกาศ
วา มูกาเบ จะกลาวคําปราศรัยตอทั้งชาติ พอถึงเวลา 9.09 P.M. ตามเวลาในฮาราเร 
ประธานาธิบดีมูกาเบไดนั่งกลางหองโถงที่สถานี ขางหลังเขาดานขวานายทหารนั่งเรียงกัน 
และดานซายเปนพลเรือนแถวหน่ึง มูกาเบกลาววาในรอบวันที่ผานมา ดวยการประสาน
ของพระนิกายแคธอลิค เขาไดหารือกับทั้ง Security forces และฝายอ่ืน (ซึ่งฟงดูไมใช
สมาชิกพรรคการเมือง) และเห็นวาจําเปนที่ทุกฝายจะกลับสูความสงบ ในฐานะผู
บัญชาการทหารสูงสุด เขาทราบดีวา ชาวซิมบับเวรักสงบและความมีศักด์ิศรี (Dignity) ทุก
ฝายควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เขาในฐานะรัฐประมุขและผูบัญชาการทหารสูงสุด ไดมี
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โอกาสแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เปนปญหา เขาทราบดีที่การเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลังประสบความยุงยาก การขาด Unity เปนสาเหตุหนึ่งของความยุงยาก 
เขาขอใหทุกฝายมี Collective legacy และนี่ก็เปนความหวงกังวลของฝายทหาร ปญหานี้
ตองไดรับการแกไข ส่ิงที่พรรคเรียกรองก็จะตองแกไขโดยดวน เราตองยอนกลับไปตาม
หลักการของพรรค Arbitrary decision must be put behind ปญหาความตางของอนุชน 
(generation conflict) จะตองแกไขตามกระบวนการสืบทอดอํานาจ ทุกอยางตองถือตาม
แนวทางและหลักการของรัฐธรรมนูญ ขาพเจาฟงถึงตอนนี้ก็เห็นวา มูกาเบไมยอมรับการ
เรียกรองใหเขาลาออกจากตําแหนง มูกาเบกลาวคําปราศรัยโดยไมมีตอนใดกลาวตรงๆ
วามีความเคล่ือนไหวในพรรคของเขาเองใหลาออกจากตําแหนงภายในเที่ยงวันจันทร 
หากไมยอมตามก็จะมีการเริ่มกระบวนการ Impeachment ในวันอังคาร เขากลาววา ตาม
รัฐธรรมนญูจะตองมีสมัชชาแหงชาติ (Congress) ซึ่งเขาเองจะเปนประธานโดยตําแหนง
ขอเติมวา เมื่อเขากลาวเสร็จ ทั้งนายทหารและพลเรือนที่นั่งอยูขางหลังสวนใหญได
ปรบมือโดยมารยาท แตสีหนามิไดแสดงวา สบายใจ สวนมูกาเบ นั้น บนกับผูที่อยูในหอง
วาในคําปราศรัยมีคําผิดสามส่ีแหง ไปแกเสีย กระดาษเกล่ือนไปทั่ว 

ถึงตอนนี้ สถานีโทรทัศนตางประเทศ ไดสอบถามผูเช่ียวชาญกฏหมายรัฐธรรมนูญ
หญิง ซึ่งเธอตอบวา เขาไมยอมลาออก อันไมนาแปลกใจ ตามท่ีเคยเกิดมา มูกาเบมักจะ
ทําเชนนี้ แตครั้งนี้ ประชาชนจํานวนมากไดเรียกรองใหเขาลาออก จึงตองดูความ
เคล่ือนไหวของฝายตางๆ ในวันจันทร 

 

รายงานตอเติม ฉบับที่ 1 

คําขาดของพรรคซานู-พีเอฟใหประธานาธิบดี โรเบิรต มูกาเบ แหงซิมบับเว 
ลาออกจากตําแหนงภายในเวลาเที่ยงวัน วันจนัทรที่ 20 พฤศจิกายน ผานไปโดยมูกาเบ
มิไดดําเนินการตามคําขาด นอกเหนือจากการกลาวคําปราศรัยทางสถานีวิทยุและ
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โทรทัศนของรัฐ ไมมส่ืีอของเอกชนหรืออิสระจากคําส่ังของรัฐ ดังที่ไดรายงานมาเมื่อ
กลางดึกวันอาทิตย ซึ่งในสาระสําคัญเทากับการกลาววา L’etat c’est moi อันหมายความ
วาเขาเทานั้นเปนผูส่ังการเก่ียวกับประเทศแตคนเดียว “เพราะเขาคือรัฐ” 

 ในบริบทที่เกิดขึ้น มีตัวอยางมาไมนอยที่ความยุงยากที่ระอุขึ้นในประเทศจะจบลง
ดวยความรุนแรง เวนแตฝายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของจะอาศัยกระบวนการตามกฎหมายเปดทาง
ใหผูนําวัย 93 ป พนจากเวทีการเมืองไปโดยราบรื่น และไมเปดโอกาสใหฝายทหารมามี
สวนในการตัดสินใจดวยการใชกําลังบังคับ คงทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยเทานั้น 

 ตามคําเรียกรองของพรรครัฐบาลในสภา หากประธานาธิบดียังยืนยันไมลาออก
จากตําแหนงในเวลา 12.00 น. วันจันทร พรรครัฐบาลจะเริ่มกระบวนการ Impeachment 
หรือการถอดถอนในวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน ขอยอมรับวา ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญมี
อยางไรบาง ขาพเจาไมทราบ แตพอมีขอมูลเพียงวากระบวนการนี้ใชเวลาหลายสัปดาห 
และคะแนนเสียงในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงเชนประธานาธิบดี ตองไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของมวลสมาชิก 

 ความไมแนนอนวาอะไรจะเกิดขึ้น หลังจากที่ประธานาธิบดีกลาวคําปราศรัยวา 
หากจะมีการประชุมสมัชชา (Congress) ในสภาแหงชาติแลว มูกาเบจะเปนประธานเอง 
ทําใหการติดตามขาวคอนขางยาก 

 สํานักขาว CNN เสนอวา ตามรายงานจากแหลงขาว (Source) เมื่อคืนนี้ ไดมีการ
รางหนังสือลาออกโดยสมาชิกพรรครัฐบาลและประธานาธิบดีไดตรวจเงื่อนไขแลว 
เห็นชอบ ไมแตเทานั้น คณะนายทหารทั้งหลายตกลงใหความคุมกัน (immunity) แกทั้ง
ประธานาธิบดีและ Grace ภริยา (เนื่องจากมูกาเบเคยถูกขอกลาวหาวากระทําการ 
Genocide เกรงวาจะถูกดําเนินการแบบนายพลปโนเชของชิลี) 

 BBC เสนอขาวเพียงกําหนดการใหลาออกซึ่งผานไปโดยไมมีความเคล่ือนไหวแต
อยางใด สวนบีบีซีออนไลนมีบทวิเคราะหและวิจารณในทางตางๆ เชนสมาคมทหารผาน
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ศึก ซึ่งสนับสนุนมูกาเบมากอน บัดนี้เห็นวา มูกาเบไดครองอํานาจมานานแลว ถึงเวลาที่
จะยุติบทบาทเสียที สวนนาย Morgan Tsvangirai หัวหนาพรรคฝายคานที่เคยขับเค่ียวกับ
นายมูกาเบมานาน มั่นใจวา มูกาเบควรออกไดแลว รายงานแหลงอ่ืนกลาววา Tsvangirai 
ปวยดวยมะเร็งในลําไสใหญ ตองไดรับเคมีบําบัดเปนระยะๆ ที่แอฟริกาใต ถึงอยางไร 
เสียงในพรรคมีนอยกวาพรรครัฐบาล นักวิจารณคนหน่ึงเห็นวา บรรดานายทหารก็ไม
สนับสนุนมูกาเบอยูแลว แตไมตองการทํารัฐประหารเสียเอง โดยปลอยใหเปนภาระของ
พรรครัฐบาล (ตามท่ีขาพเจาไดทราบมา ทหารพยายามหลีกเล่ียงการกระทํารัฐประหาร 
เนื่องจากเปนที่เขาใจกันใน African Union วาไมใชหนาที่ของทหารที่จะไปยุงเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงหรือจัดต้ังรัฐบาลใหม) 

 อัลจาซีรามิไดนําเสนอมากไปกวาบีบีซี และขาพเจามิไดติดตามขาวทางนั้นเทาใด
นักนับแตวาระที่เกิดความขัดแยงในกลุมประเทศอาว แมในภาคภาษาอังกฤษ จะมี
มาตรฐานในการเสนอขาวที่รับได 

 CNN ใหขอมูลวา โดยท่ี Mnangagwa หรือ “จระเข” เปนมือขวาของประธานาธิบดี
และเคยมีหนาที่ดานความมั่นคงกับการขาวกรองมากอน จึงมีสวนไมนอยในการฆาลาง
เผาพันธุที่มูกาเบกระทํามา แตในระยะหลังมานี้ มานังกากัวไดทําตัวเปนผูมีความสามารถ
ในการบริหารและมีความคิดตาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางเศรษฐกิจ จนถูกมูกาเบปลด
ออกจากตําแหนงรองประธานาธิบดีและหนีไปนอกประเทศ โดยเปนที่เขาใจวา การท่ี
พรรคยื่นคําขาดใหมูกาเบลาออก มานังกากัวจะเปนผูรับตําแหนงประธานาธิบดีตอไป 

 ตามรายงานของผูส่ือขาวภาคแอฟริกาของซีเอ็นเอ็น ประชาชนไดออกมาเรียกรอง
ใหมีการเปล่ียนแปลงผูนํา หากได “เลือดใหม” ก็จะดี ความเคล่ือนไหวลาสุดกลาววา 
Emmerson Mnangagwa กําลังหารือกับมูกาเบ โดยมานังกากัวมีหัวหนานายทหารใหความ
สนับสนุน แต Grace ซึ่งแขงอํานาจกับอดีตรองประธานาธิบดี ขณะนี้ไมแนใจกันวาอยูใน
ที่ใด ผลการเจรจาคงจะไมปรากฏผลในคืนนี้ จึงจะยังไมสงรายงานฉบับนี้ 
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 เมื่อเวลา 18.15 น. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ตามเวลาในไทย การพบปะ
ระหวางสองคนยังไมเริม่ขึ้น เพราะมูกาเบใหมานังกากัวไปพบกันที่กรุงฮาราเร แต 
“จระเข” ไมไวใจเกรงวาจะถูกลอบสังหาร เพราะขณะนี้เขาลี้ภัยอยูดานนอก แมวานายพล 
Chiwengo ซึ่งเปนผูบัญชาการ Joint Operaton Command จะสนับสนุนเขาอยูเชนเดิม และ
กําลังรบก็ยังรักษาการอยูรอบเมือง ไมแตเทานั้น นาย Matsvangwa นายกสมาคมทหาร
ผานศึก ซึ่งประชุมกันอยูในเมืองหลวงก็แถลงเรียกรองใหมูกาเบออกจากตําแหนงและให
มานังกากัวรับชวงความเปนผูนํา โดยไมจําตองดําเนินการถอดถอนมูกาเบจากตําแหนง 
ในขณะเดียวกันประชาชนก็ไดออกมาเดินขบวนและชุมนุมเรียกรองใหทั้งมูกาเบและ
ภริยาสละอํานาจ 

 สถานการณโดยสวนรวมยังคงเดิม นาย David McKenzie ผูส่ือขาว CNN ซึ่งปกติ
รายงานจากอิสราเอลและตลอดสัปดาหที่แลว ไดมารายงานจากซิมบับเวเรียกสภาวะ
ปจจุบันวา A slow-motion coup 

 ในที่สุด ประมาณเวลา 18.25 น. ตามเวลาในกรุงฮาราเร ประธานสภาแหงชาติ
ซิมบับเวไดอานหนังสือลาออกจากตําแหนงของโรเบิรต มูกาเบ หลังจากที่ครองตําแหนง
ประธานาธิบดีมา 37 ป หลังจากที่เกิดสภาวะเชิงรัฐประหารเมื่อ 6 วันที่ผานมา ประชาชน
ทั่วประเทศไดโหรองและแสดงความยินดีกันอยางเอิกเกริก มีทั้งรองเพลงและเตนระบํา
ตามแบบชาวแอฟริกัน อันนาเปนที่เขาใจได เมื่อจอมเผด็จการวัย 93 ปยอมตามคํา
เรียกรองของประชาชน ส่ิงที่นาจะรวมแสดงความยินดีกับชาวซิมบับเวไดแกการปดฉาก
ระบอบเผด็จการเกิดขึ้นโดยไมมีการเสียเลือดเนื้อ 

 ตามรายงานท่ีมีตอมา พระในศาสนาโรมัน แคธอลิคซึ่งมูกาเบนับถือ ไดพยายาม
หวานลอมมูกาเบใหวางมือถึง 3 รอบในชวงนั้น จึงทําใหเขายอมตามและเขียนหนังสือ
ลาออกส้ันๆ ไปยังประธานสภาแหงชาติดังกลาว 
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ในช้ันนี้ ปวงชนตางเฉลิมฉลองไปพลางกอน เพราะการปฏิรูปประเทศในทางตางๆ 
จะตองดําเนินการตอไป หากรัฐบาลใหมไดทุมเทกําลังในการพลิกฟนประเทศ โอกาส
ขางหนาไมนาจะมืดมน เพราะซิมบับเวมีศักยภาพในทางการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
การเกษตรอยูไมนอย กองทุนการเงินระหวางประเทศก็พรอมจะชวยฟนฟูทางเศรษฐกิจ
การคลังอยูแลว ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา การคอรรับช่ันที่เกิดขึ้นทําใหประเทศตอง
ประสบปญหาหนักๆ อาทิ ภาวะเงินเฟอที่เกินความสามารถจะแกไข ทําใหตองใชเงิน
ดอลลารเปนหลัก อัตราคนวางงานสูงถึงรอยละ 95 

ถึงแมจะมีการคาดหมายวา อดีตรองประธานาธิบดี Emmerson Mnangagwa ใน
สมญานามวา "จระเข" จะเปนหัวหนารัฐบาลตอไป สถานการณในขณะนี้ยังไมแนชัด 
ประธานสภาไดอานหนังสือลาออกของโรเบิรต มูกาเบ จากตําแหนง "โดยมีผลในทันที" 
และไมมีขาววาจะมีการลงโทษอดีตผูนําในช้ันนี้ ในระยะหลังๆ มานี้ มูกาเบจะเคล่ือนไหว
ไปไหน จะมี Bodyguards มากกวาประธานาธิบดีสหรัฐเสียอีก 

ในเวลาที่รายงานนี้ ทหารจํานวนมากในชุดเส้ือทหารพรานไดรักษาความสงบอยู
ทั่วไป และรายงานลาสุดจากสํานักขาว Reuters กลาววา Mnangagwa ซึ่งขณะนี้ไมอยูใน
กรุงฮาราเร จะสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีใน 48 ช่ัวโมงนับจากนี้หรือในวัน
พุธที่ 22 พฤศจิกายน ขาวนี้ยังไมปรากฏจากสํานักขาวอ่ืนๆ แตนางเธรีสซา เมย  
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ไดแถลงวา ถือเปนขาวที่ควรแกความยินดีที่ระบอบการ
ปกครองอันโหดเหี้ยมของมูกาเบไดส้ินสุดลงแลว และซิมบาเวจะยึดถือระบอบเสรี
ประชาธิปไตย ดวยอนาคตอันจะสดใส  สหราชอาณาจักรขอรวมแสดงความปติยินดีกับ
ชาวซิมบับเว ฯลฯ สวนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงฮาราเร ไดแถลงขาวแสดงความ
ยินดีกับชาวซิมบับเวเชนกัน 
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ตามรายงานลาสุด ชาวซิมบับเวจาํนวนมากที่ตองล้ีภัยไปอยูตางแดน (Diaspora) ก็
ไดฉลองการเปล่ียนแปลงจากประเทศตนอยางเต็มที่ หากจะใหขาพเจากลาวปดรายงานนี้
ในชวงนี้ ก็ขอแสดงความเช่ือมั่นเชิงคาดหวังวา อนาคตของชาวซิมบับเวจะสดใสขึ้นเปน
ลําดับ ประเด็นที่ไมแนใจเห็นจะไดแกทาทีของจีน ซึ่งมบีทบาทหลากหลายในซิมบับเวมา
นานป อันสอดรับกับนโยบาย Look East ที่มูกาเบประกาศไว 

 ตามรายงานในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน การเฉลิมฉลองยังมีตอมา อันเปนที่เขาใจ
ได เพราะประชาชนถูกกดขี่มานาน และโดยที่ภายใตการปกครองของมูกาเบ ส่ือทั้ง
โทรทัศนและวิทยุมีอยูแหงเดียว ประชาชนในชนบทจึงมิไดรับขาวความเคล่ือนไหวใน
เมือง แตบัดนี้เปนที่ทราบทั่วกันแลววามีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญในเมืองหลวง ภาวะ
ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทั่ว จึงทําใหคนทั่วไปเริ่มมีความหวังวา ชีวิตของ
คนทั้งประเทศจะคอยๆ ดีขึ้น สัญญาณในทางบวกอีกประการหนึ่งไดแกความสงบซึ่งมอียู
ทั่วไป แมจะมีการพลิกผันทางการเมืองอยางมากก็ตาม 

 สําหรับรัฐบาลใหม นั้น นาย Emmerson Mnangagwa (เขาใจวาสะกดชื่อเชนนี้ คง
จะถูกตอง) หรือ มานังกากัว ตามท่ีโฆษกเช้ือสายแอฟริกันของ CNN ออกเสียง มีกําหนด
จะเดินทางมายังกรุงฮาราเรและสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีในวันพฤหัสบดี 
ที่ 23 พฤศจิกายน สวนคณะรัฐมนตรีชุดใหม นั้น ยังไมมีการยืนยัน เพราะบุคลากรหลาย
คนในรัฐบาลมูกาเบไดลาออก และความพยายามท่ีจะจัดต้ังรัฐบาลแหงชาติ โดยรวมทุก
พรรค ยังยากที่จะไดรับการยอมรับ เนื่องจากรัฐบาลชุดมานังกากัวถูกมองวาเปนการ
ปรับเปล่ียนจากรัฐบาลเดิม เนื่องจากเมื่อวานนี้ พรรคซานู-เอฟพีไดแตงต้ังหรือ Re-
instate ใหเขากลับเปนรองประธานาธิบดีเชนเดิม ซึ่งศาลสูงก็ตัดสินเชนนั้นเมือ่วันที่ 25 
พฤศจิกายน โดยศาลไดตัดสินดวยวา การดําเนินการของทหารในการเปล่ียนรัฐบาลชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น รัฐบาลที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ก็จะอยูในตําแหนงจนกลางปหนา ซึ่งถึง
กําหนดการเลือกต้ังทั่วไปใหม และทุกฝายก็หวังวาการเลือกต้ังจะเปนไปตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตยโดยแทจริง 
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 นักวิชาการท่ีศึกษาพัฒนาการทางการเมืองของแอฟริกาเห็นวา ความเปล่ียนแปลง
ในซิมบาเวเมื่อวันอังคาร นาจะเกิดขึ้นในจังหวะที่ดี เพราะกระแสประชาธิปไตยใน
แอฟริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งในแอฟริกาใต เริ่มจะแปรผันไปจากแนวของเนลสัน แมน
เดลลา เมื่อจอมเผด็จการเชนมูกาเบตองถูกสถานการณบังคับใหสละอํานาจเชนนี้ ส่ิงที่
นักวิชาการเรียกวา Corrosive effect นาจะทําใหผูนําในแอฟริกาที่มีแนวโนมไปในทางกุม
อํานาจเด็ดขาดไวตอไป ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมหรือยอมรับ New paradigm ใน
การปกครอง “การคิดใหม” นึ้จะงายขึ้น หากมานังกากัวนําทางใหม โดยไมไขวเขว การ
เปล่ียนผานอยางคอนขางกะทันหันและการท่ีฝายทหารพยายามหลีกเล่ียงการรัฐประหาร 
แมจะมีการเคล่ือนกําลัง โดยไมมีการเสียเลือดเนื้อจากการเปล่ียนแปลงโดยพลิกแผนดิน
ที่เกิดขึ้นในเวลาไมถึงสัปดาหที่ผานมานี้ นาจะเปนการสงสัญญาณในทางบวกที่ดี 

 ในความเห็นของนักวิเคราะหของบีบีซีในนาม Farouk Chotia ฝายที่จะไดรับ
ผลกระทบทางจิตวิทยาที่สุดจากความเปล่ียนแปลงในซิมบับเวครั้งแรกนี้ไดแกพรรค 
African National Congress ในแอฟริกาใตและประธานาธิบดี Jacob Zuma ซึ่งมไิดยึดถือ
ตามอุดมคติของ Nelson Mandela มากขึ้น โดยผูนําปจจุบันตกตลึงในเหตุการณที่เกิดขึ้น
แกมูกาเบ จนไมกลาออกความเห็นใดๆ จน 24 ช่ัวโมงตอมา ถอยแถลงแรกจาก ANC 
“ขอปรบมือแกทหารซิมบับเวที่ใหหลักประกันวาการเปล่ียนผานจะเปนไปโดยราบรื่นและ
พรรคจะยังคงนับถือบทบาทของมูกาเบตอไปในฐานที่เปน ‘freedom fighter’ ในทาง
ตรงกันขาม พรรค Democratic Alliance ซึ่งเปนฝายคาน ไดแถลงต้ังแตแรกๆ วา “This is 
a victory for the people of Zimbabwe who have suffered greatly under the latter years of 
Mugabe’s reign. The story of Robert Mugabe is not a unique one, and is all too familiar 
on our continent. A once liberator of his people, Mugabe brought division, instability, 
and economic ruin to Zimbabwe as he made the unfortunate transition from liberator to 
dictator.” 
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 Chotia วิเคราะหตอไปวา ประธานาธิบดีซูมา ซึ่งเคยคุมงานดานขาวกรองมากอน 
ไดใชกลไกของรัฐเพ่ือกุมอํานาจการปกครองของเขา และเปนตัวการหลักในการรณรงค
เพื่อจะให Nkosazana Dlamini-Zuma อดีตภริยาของเขาเปนประธานาธิบดีของ
แอฟริกาใต ทํานองเดียวกันกับความพยายามของมูกาเบที่จะให Grace สืบทอดอํานาจใน
ซิมบับเวจากเขา 

  

เมื่อเวลา 19.00 น. ตามเวลาในซิมบับเว วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน นายมานังกากัว
ไดเดินทางกลับมาถึงกรุงฮาราเรและไดมีโอกาสกลาวคําปราศรัยตอประชาชนเปนจํานวน
มาก ซึ่งสถานีโทรทัศนและเครือขายวิทยุไดถายทอดโดยตลอด อันมิใชงายที่จะติดตามรับ
ฟงเพราะเสียงประชาชนดังมาก จากคํากลาวของผูที่จะเปนผูนําใหมของซิมบับเว  

 1 เขาขอบคุณชาวซิมบับเวที่ชวยเปนกําลังใจใหเขากลับมาชวยกันสรางชาติใหม 
“with a clean slate” 

 2 ระบอบที่จะมีตอไปจะตองเปนประชาธิปไตย 

 3 “The will of the people will always succeed. I pledge myself to be your 
servant.” 

 4 หากมองไปขางหนา jobs, jobs, jobs. จะมมีากเพื่อแกไขความยุงยากและขาด
แคลนทางเศรษฐกิจ 

 5 เขาดีใจที่ผูนําเชนยาขอบ ซูมา (ประธานาธิบดีแอฟริกาใต) และผูนํานามิเบียได
ใหกําลังใจแกเขา 

 6 เขาจะรับความรับผิดชอบตอไปดวย Humility 
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 7 เมื่อสองสัปดาหที่แลว เขาไดรับจดหมายจากอดีตประธานาธิบดีใหเขาออกจาก
ตําแหนง อีกสองช่ัวโมงหลังจากนั้น เขาก็ไดรับขาววาจะมีอันตราย เชนกอนหนานั้น เขา
ถูกวางยาพิษ (ตามขาวกอนหนานี้เมื่อเดือนสิงหาคม ยาพิษอยูในไอศกรีมที่ Grace ภริยา
ของมูกาเบ) ยื่นใหเขา แพทยที่แอฟริกาใตชวยชีวิตเขาไวได) 

 กําหนดการปฏิญาณตนเขารับตําแหนงมิใชวนัพฤหัสบดี แตเปนชวงสายของวัน
ศุกร  

 โดยท่ีเสียงคําปราศรัยของมานังกากัวฟงไดไมชัด ผูจัดรายการของ CNN จึงขอฟง
ความเห็นของนักขาวสองคน ซึ่งเห็นตางกัน คนแรกไดแก Robyn Kurnow นักขาวหญิงซึ่ง
เคยรายงานจากซิมบับเวในสมัยแรกๆ ของมูกาเบ (ในทศวรรษ 1980)   โรบินไมสูจะ
วางใจในคํามั่นสัญญาที่ “จระเข” กลาว เพราะมีประสบการณมาสมัยที่มูกาเบและมานัง
กากัวรวมงานกันอยูในชวงที่ยุยงใหชาวซิมบับเวเขาแยงยึดฟารมจากชนผิวขาวและการ
เพิ่มความเปนเผด็จการของรัฐบาล อีกคนหน่ึงเปนนักขาวที่ปกติเสนอรายงานจาก
อิสราเอล แตไดมาอยูกลางฝูงชนที่ออกมาเรียกรองใหมูกาเบออกไปจากประเทศต้ังแตวัน
แรก อันไดแก David McKenzie ซึ่งเห็นวามานังกากัวคงจะตองเปล่ียนทัศนะคติใหม 
เพราะการสนับสนุนของประชาชนหนักแนนเกินกวาที่จะเปล่ียนเปนอยางอ่ืน เพราะครั้งนี้ 
เสียงของประชาชนชัดเหลือเกิน คนสวนใหญ รวมทั้งชาวซิมบับเวจํานวนมากที่หนีไปอยู
ในตางประเทศ เชนสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใตกับประเทศอื่นๆ ยืนยันกับเขาอยาง
หนักแนนวาจะกลับประเทศเพื่อชวยกันทํางานในการกอบกูสถานะทางเศรษฐกิจของ
บานเมือง  

 พิธีสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีของมานังกากัวเมื่อตอนสายของวัน
ศุกร ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาใหญกลางกรุงฮาราเร มีขึ้นอยาง
มโหฬาร ประชาชนที่มารวมดวยประมาณ 100,000 คนจนแนนขนัดเกินกวาสถานท่ีซึ่ง
สามารถจุคนไดไมนอยกวา 80,000 คน เต็มไปดวยความปติยินดี ทหารไดใหเกียรต์ิผูนํา
คนใหมอยางเต็มที่ มีทหารราบและกองเกียรติยศหลายกองพัน ปนใหญที่ยิงสลุต พรอม
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ดวยเครื่องบินขับไลและเฮลิคอปเตอรบินเปนสวนหนึ่งของพิธี แขกสําคัญแตงเต็มยศ 
ประดับเหรียญตราที่ชุด Lounge suit ที่มาจากตางประเทศตามท่ีไดยินแววๆ จากรายงาน
ทางโทรทัศนวามี Kenneth Kuanda จากซามเบียดวย แตไมแนใจ เพราะถาถูกตอง ก็จะมี
อายุ 93 ป เทากับมูกาเบและมีขาววาปวยหลายครั้ง จึงไมขอยืนยัน แตมูกาเบและคน
ใกลชิดไมไดไปรวม แมมีขาววา ยังอยูในกรุงฮาราเร นอกจากนี้ยังมีคณะทูตครบถวน 

 มานังกากัวแตงเต็มยศ สวมสายสะพายสีเขียว และประดับเหรียญตรา ไดเดิน
ตรวจแถวกองเกียรติยศ กอนจะขึ้นไปปฏิญาณตนบนอัฒจันทรและ กลาวคําปราศรัยรับ
ตําแหนงเปนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตนดวย “First Lady” คนสําคัญอ่ืนๆ อีกนับไมถวน 
เสียงประชาชนดังมาก มีสาระสําคัญเทาที่พอจับความไดแตไมครบถวน สรุปไดวา 

 “We are witnessing the new and unfolding democracy. 

 “I am deeply humble for the Party to invite me to be President and Commander-
in-Chief of Zimbabwe. 

 “We must acknowledge that Robert Mugabe is the founder of this nation. Despite 
his commission and omission, let us accept his contribution. He had made mistakes 
and errors. While I pay tribute to Mr. Mugabe, I appeal to everyone to let bygone be 
bygone. We cannot change the past but we must build for the future. I ask for national 
reconciliation. 

 “I will be a President of all citizens.  

 “Election next year will be held as scheduled. The pillars of democracy must be 
strengthened. 

 “ทุกประเทศในโลกมีฐานะเทาเทียมกัน 
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 “การสืบทอดอํานาจโดยสันติวิธีเปนตัวอยางของทุกชาติ การเมืองภายในซึ่ง
แตกแยกกันจะตองไดรับการแกไข เพื่อยังประโยชนทั่วหนา เอกภาพภายในจําเปน 
เชนเดียวกับความสงบสันติ และการพัฒนาในทุกทาง ที่สําคัญคือการสรางงาน (We must 
create jobs, jobs, jobs) เยาวชนตองไดรับการสงเสริม การโกงกินและคอรรับช่ันตองถูก
ปราบปรามใหหมดสิ้น การปฏิรูปที่ดินอยางถูกตองจะไดรับการดําเนินการตอไป โดยจะมี
การเยียวยากสิกรทั้งหลายที่สูญเสียที่ดินทํากินไปอยางไมเปนธรรม 

 “เราตองยึดถือมาตรฐานทางจริยธรรมของโลก (to apply moral standard of the 
world) 

 “เราตองเพิ่มพูลการคาระหวางประเทศ นักลงทุนจากตางประเทศจะตองไดรับการ
ตอนรับเปนอยางดี การลงทุนของตางชาติจะไดรับความตุมครอง หนี้สินจะตองไดรับการ
บริการ เราตองสรางความมั่นคงในดานอาหารเพื่อบรรเทาความหิวโหย ปองกันโรคภัยไข
เจ็บ และความรวมมือกับประเทศตางๆ “in our family of nations” เราจะตองยึดถือตาม
อุดมคติของ African Union โดยจะเขารวมในประชาคมแอฟริกา (?) และจะมี
ความสัมพันธฉันมิตรกับทุกประเทศในโลก และจะเปนสมาชิกที่สรางสรรคของ
สหประชาชาติ ฯลฯ” 

 โนตจากคําปราศรัยของมานังกากัวมีอยูเพียงเทานี้ ผูสังเกตการณกลาววา การ
ที่มานังกากัวกลาวถึงมูกาเบ นับวามีเนื้อหามากกวาสหภาพโซเวียตและสหพันธรัฐรัสเซีย
ซึ่งไมเคยเปดเผยความในอดีตอันไมสดสวยนักของทั้งมิคาอิล กอรบาชอฟและบอริส 
เยลทซิ่น เทาที่ขาพเจาทราบ กอรบาชอฟมิไดมีอดีตอันรายกาจแตอยางใด แตเยลทซิ่น
นั้น เคยด่ืมจัดจนบังคับตัวเองไมไดในระหวางการเยือนบางประเทศ อยางไรก็ดี ผูที่สนใจ
ก็จะตองติดตามดูวา ประธานาธิบดีคนใหมของซิมบับเวจะดําเนินการตามท่ีไดแถลงไว
ประการใดบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางสรรค “เสาหลัก” ของระบอบประชาธิปไคย
และการเลือกต้ังตามกําหนดเดิม ซึ่งจะเปนประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมปหนานี้ 
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ขาวดวนเก่ียวกับการกอการราย 

 กลางวันวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน วันนี้ กลุมกอการราย ซึ่งในช้ันแรกยังไมแนวา
เปนกลุมใด ไดโจมตีมสัยิดนิกาย Sufi ที่ al-Rawdah ทางเหนือของคาบสมุทรไซนายของ
อียิปต ดวยการระเบิดและระดมยิงกราดขณะที่ชาวมุสลิมกําลังทําละหมาดและวิ่งหนีเพื่อ
จะหลบภัยไปนอกมัสยิด จํานวนผูเสียชีวิตมากถึง 305 คน บาดเจ็บอีก 128+ เทาที่ไดทํา
รายงานมา แทบจะไมมีครั้งใดที่มีผูเสียชีวิตมากกวาผูไดรับบาดเจ็บกวาเทาตัว 

 เครื่องบินของอียิปตไดโจมตีทิ้งระเบิดรถบรรทุกสวนหนึ่งขณะที่ขนคนรายหนี 
เจาหนาที่ช้ีแจงวา ผูกอการรายในรถคันหนึง่เสียชีวิตหมด การกอการรายครั้งนี้รายแรง
ที่สุดเทาที่เคยเกิดขึ้นนับแตป ค.ศ. 2013 การโจมตีทางอากาศยังมีตอมาอีกในวันเสารที่ 
25 พฤศจิกายนในดินแดนทางเหนือของคาบสมุทรไซนาย อันเปนพ้ืนที่ของฝายกอการ
รายกลุมตางๆ รวมทั้งกลุมเช่ือมโยงของไอซิสและอัลไคดา ปฏิบัติการตอบโตจนถึงบัดนี้
ในชวงเย็นของวันเสาร (ตามเวลาในประเทศไทย) ยังไมไดรับรายงานจากทางการอียิปต 

 ไมนานหลังจากเกิดเหตุรายที่มัสยิด ประธานาธิบดีฟาตา เอล-ซิซี่ ไดกลาวคํา
ปราศรัยประณามการกอการรายและลั่นวาจาวาจะตอบโตดวย “Brute force” กับส่ังใหมี
การไวอาลัยทั้งประเทศ 

 ตอมาในวันเสาร เจาหนาที่อียิปตไดใหขาววา กลุมกอการรายคนหน่ึงไดชูธงไอซิส
หลังจากการกอเหตุ อันทําใหชัดเจนย่ิงขึ้นวาผูกอการรายอาจเปนฝายใด และที่นาสังเกต
ไดแกการท่ีไอซิสมิไดแสดงความรับผิดชอบในการกอเหตุ แตกลุมเช่ือมโยงกับอัลไคดาได
แถลงวาไมมีสวนเก่ียวของในเหตุที่เกิดขึ้น  ตามรายงานท่ีขาพเจาเคยวิเคราะหไวเมื่อเกิด
เหตุระเบิดเครื่องบินเมโทรเจ็ตเมื่อ 2015 ทําใหผูโดยสารซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย
กวาสองรอยและนักบินกับผูบริการในเครื่องเสยีชีวิตหมด คาดวากลุมที่กอเหตุนาจะเปน 
ISIS affiliate  
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ในความเห็นของผูแตงหนังสือ “The Story of ISIS” และเปนอาจารยอยูที่ London 
School of Economics and Political Science กลุมที่กอเหตุอาจจะเปนกลุม Al Wilayat 
Sinai ซึ่งมีจดุมุงหมายที่จะบอนทําลายรัฐบาลอียิปต โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจครอบงํา
ของประธานาธิบดี เอล-ซิซี่ แตเปาหมายครั้งนี้พุงไปยังอิสลามนิกาย Sufi ซึ่งถือวิถีทาง
ผอนปรนและการประนีประนอม (Moderate and tolerant) แทนที่จะยอมรับความโหดราย
อันเปนแนวคิดและวิธีการตอสูของไอซิส แตรายงานจากผูส่ือขาวสงครามในตะวันออก
กลางของ CNN วาผูนับถือศาสนาอิสลามนิกายอ่ืนไดรวมการละหมาดในมัสยิดดวย 

 ตามท่ีเปนมา รัฐบาล เอล-ซิซี่ไดตอบโตการกอการรายอยางเฉียบขาดเพียงใน
ระยะแรกๆ ที่เขาเขาสูอํานาจ เพราะขณะนั้น กลุมไอซิสที่ Sirt ในลิเบียไดจับชาว Coptic 
Christian ที่อยูในอียิปตสิบกวาคนและนําขึ้นขบวนรถประดับธงไอซิสไปที่ชายหาดของ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางเหนือของเมือง Sirt เปล่ียนเครื่องแตงกายผูที่จะถูกลงโทษเปน
ชุดสีสมอันเปนวิธีการสมัยนั้น และตัดคอทั้งหมดอยางโหดเหี้ยม ครั้งนั้น ประธานาธิบดี 
เอล-ซิซี่ไดสงเครื่องบินไอพนหลายฝูงเขาไปถลมไอซิสในลิเบีย ทําลายลางกลุมกอการราย
อยางไดผล นับแตนั้นมา ไมทราบดวยเหตุใด อียิปตจึงไมตามลาอยางทันควันเชนนั้นอีก 
มาคราวนี้ จึงสนใจท่ีจะติดตามดูประสิทธิผลของอียิปตในการปราบปรามผูกอการราย
ตอไป  

  

 เมื่อเวลา 16.38 น. ตามเวลาที่กรุงลอนดอนในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน เกิดเหตุ
บางอยางขึ้นในระหวางสถานีรถใตดิน Oxford Circus กับ Bond Street ขณะที่มีคนอยูแถว
นั้นเปนจํานวนมาก เพราะเปนวันขายของลดราคาเชนเดียวกับ Black Friday ในสหรัฐ 

 ตํารวจไดขอใหทุกคนหลบเล่ียงเขาสูที่กําบัง ตามรายงานช้ันแรกมผีูไดยินเสียงปน
ล่ันและมีผูคนรองและพยายามหลบภัยดวยความต่ืนตระหนก ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอย 16 คน เกือบทั้งหมดเพราะการชุลมุนหนีภัย (Panic) มีคนเดียวที่ตองไปทําแผลที่
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โรงพยาบาล ในช้ันแรก ตํารวจนครบาลใชคําวา “มีทางท่ีจะเก่ียวกับการกอการรายได 
(potentially terror-related)” ทวิตเตอรของตํารวจนครบาลแจงวา ไมปรากฏรายงาน
ผูเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ (Casualties) จนช้ันนี้ ถึงกระนั้น ขาพเจาก็ขอบันทึก
เหตุการณไวกอน และจะรอรับแถลงขาวของเจาหนาที่ตอไป เมื่อประมาณเดือนเศษกอน
หนานี้ เกิดเหตุรถยนตชนกันและรถตํารวจจาํนวนมาก พรอมรถดับเพลิงและรถพยาบาล
ที่หนาพิพิธภัณฑประวัติศาสตรมนุษย บนถนนไมหางจากที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงลอนดอนท่ี Queen’s Gate เทาใดนัก การระวังภัยมีตามมา ประมาณ 3 ช่ัวโมง
หลังจากนั้น เจาหนาที่ตํารวจแจงวา กรณีที่เกิดขึ้นมิใชเหตุการณการกอการราย ขาพเจา
จึงมิไดรายงานมาแตอยางใด 

 ในเหตุการณลาสุด รายงานของตํารวจแจงวา ชาย 2 คนไดเกิดการวิวาทขึ้นที่ใกล
กับ Oxford Street และใครไมทราบกลาววา ไดยินเสียงปนล่ันขึ้น บางคนเพียงแตไดยิน
เสียงบางอยางซึ่งไมอาจจะบอกไดวา เปนเสียงอะไร จึงมีการโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินไป
ยังหมายเลข 999 เจาหนาที่ฝายตางๆ จึงรีบไปยังจุดที่เขาใจวามีเหตุรายภายในนาทีเดียว 
ขณะนั้น Oilly Murs นักรองซึ่งอยูในหางสรรพสินคา Selfridges ซึ่งมิไดเห็นเหตุการณ
เพียงแตไดยินคนพูดกัน จึงทวีตไปวา “Get out of Selfridges now. Gun shots. I’m inside” 
ขอความน้ีไปถึงคนท่ัวไป 7.8 ลานคนซึ่งเปนแฟนเพลงในทันทีโดยเขาก็ยอมรับวาเขาเอง
ไมทราบวาเกิดเหตุอะไรขึ้น ทางหางไดขอใหทุกคนออกจากหางโดยเร็ว 

 การรีบหลบภัยจึงเกิดขึ้นถึงขั้นจะเหยียบกัน (Stampede) กวาจะต้ังตัวติดและ
ตํารวจจะขอใหทุกคนยุติการหลบภัยก็อีกพักใหญตอมา เจาหนาที่ตํารวจจึงใครจะหาตัว
ชายสองคนที่วาทะเลาะกันบนถนน Oxford หลังจากที่ไดช้ีแจงขาววาเหตุรายมิไดเกิดขึ้น 
สวนนาย ซาด๊ิค ขาน นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน ไดขอบคุณตํารวจและเจาหนาที่
ฝายตางๆ ที่ไดไปถึงทีส่งสัยวาจะมีเหตุรายไดรวดเร็วอยางยิ่ง นับเปนกรณีที่นาเห็นใจท่ี
ประชาชน “ขวัญออน” เหลือเกิน เพราะในรอบสองปมานี้เกิดเหตุการณการกอการรายทั้ง
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ในและนอกกรุงลอนดอนบอยคร้ังเหลือเกิน ไมนานหลังจากนั้น ตํารวจก็ไดพบชายท่ี
ทะเลาะกันทั้งคู อายุ 21 และ 40 แตก็มิไดขอมูลสลักสําคัญใดๆ จากทั้งสองคน 

 อีกขาวหนึ่งไดแกการท่ีทางการปากีสถานไดปลอยตัวผูที่กอเหตุรายครั้งใหญที่นคร
มุมไบเมื่อประมาณสามปมาแลว โดยมิไดช้ีแจงเหตุผล อันทําใหรัฐบาลอินเดียไมพอใจ
อยางยิ่ง โดยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปก็ไดทวีตเพราะรูสึกเดือดรอนไปดวย ในช้ันนี้ยัง
ไมมีรายละเอียดเทาใดนัก เพราะในปากีสถานเองก็ไดเกิดการปะทะกันระหวางผูประทวง
จํานวนมากกับเจาหนาที่ตํารวจในชุดปราบจลาจลอยางรุนแรงที่อิสลามาบัด ลาฮอรและ
การาจีตลอด 7 วันที่ผานมา สาเหตุเนื่องมาจากการท่ีกระทรวงกฏหมายไดออกกฏหมาย
ในการเลือกต้ังซึ่งฝายประทวงเห็นวาเปนการหมิ่นพระศาสดา (Blasphemy) ของศาสนา
อิสลาม เขาใจวา กรณีที่เปนปญหาอยูที่ถอยคําเก่ียวกับพระเจาในคําปฏิญาณตน ลาสุด
ทางการไดสงทหารไปชวยรักษาความสงบดวย ในวันนี้ที่ 27 พฤศจิกายน รัฐมนตรี
กระทรวงที่จัดทํากฎหมายไดขออภัยและลาออกจากตําแหนง หัวหนาของการประทวงจึง
ยอมสลายการประทวง 

 

รายงานดวนมาก 

 เมื่อเวลา 03.17 น. ตามเวลาในเกาหลี กอนรุงเชาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 
เกาหลีเหนือไดยิงขีปนาวุธ ซึ่งมีพิสัยไกลและเพดานบินสูงประมาณ 4,000 ไมล ไปทางทิศ
ตะวันออก อันเทียบเทากับ Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) และตกลงในเขต 
Exclusive Economic Zone ของทะเลญี่ปุน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ใชเวลาพุงอยูใน
อวกาศ 2 ช่ัวโมงครึ่ง  

 การทดลองยิงขีปนาวุธทรงพลังและทันสมัยที่สุดครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลี
เหนือมิไดดําเนินการทดลองระเบิดนิวเคลียรและขีปนาวุธแตอยางใดเปนเวลาสองเดือน
ครึ่ง และไมถึงสองสัปดาหหลังจากที่จีนสงคณะทูตระดับสูงไปเยือนกรุงเปยงยางของ
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เกาหลีเหนือ ซึ่งวงการภายนอกเขาใจวาเพื่อไปยับยั้งมิใหเกาหลีเหนือกระทําการใดๆ อัน
จะเปนการย่ัวยุอีก แตฝายจีนออกขาววา คณะนี้เดินทางไปเพื่อบรรยายสรุปใหเกาหลี
เหนือทราบเก่ียวกับผลการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 19 

 ในทันทีที่ทราบขาวการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งใหมของเกาหลีเหนือ 
กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใตไดแถลงวา เกาหลีใตไดยิงขีปนาวุธเชนกันอันเปนสวน
หนึ่งของ Live fire drill ซึ่งเตรียมพรอมอยูเสมอ แตเพียงเพ่ือสังเกตการณเทานั้น 

 รัฐบาลญี่ปุนไดจัดประชุมฉุกเฉินของคณะรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแหงชาติ 
แตครั้งนี้ ญี่ปุนมิไดเปดไซเร็นเตือนภัยประชาชน อาจจะเพราะไมตองการสรางความต่ืน
ตระหนกในเวลานอนของประชาชน แตโฆษกกระทรวงการตางประเทศไดแถลงขาว
ในทันทีวาไดเตรียมการปองกันภัยไวพรอมอยูแลว 

 ทางสหรัฐ ประธานาธิบดีทรัมปไดใหสัมภาษณที่ทําเนียบขาววาเกาหลีเหนือไดทํา
การทดลองยิงขีปนาวุธอีกแลว และที่มาอยูใกลเขาที่ทําเนียบขาวขณะนั้นไดแกพลเอก
แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะชี้แจงสถานการณเพิ่มเติม ในขณะที่ศูนย
เตือนภัยจากอาวุธทําลายลางสูงของภาคแอตแลนติคเหนือหรือ NORAD แถลงวา ในช้ัน
นั้นยังไมมีเหตุอันจะคุกคามความปลอดภัยของสหรัฐทั้งประเทศแตอยางใด ในการให
สัมภาษณ ทรัมปไดกลาววา สําหรับเหตุที่เกิดขึ้น “We will take care of it/ We will handle 
it.” โดยคณะผูส่ือขาวไมเขาใจความหมายอยูดี เพราะทรัมปกลาวถึงการทดลองของ
เกาหลีเหนือเล็กนอยและสลับไปกับความพยายามท่ีจะเข็นกฏหมายปฏิรูประบบภาษีทํา
ใหผูฟงสับสนโดยไมจาํเปน 

 เกาหลีเหนือเองไดแถลงผาน KCNA และโทรทัศนของรัฐโดยโฆษกหญิงคน
เดียวกันที่ประกาศขาวสําคัญทุกครั้งวา เกาหลีเหนือเตรียมพรอมทีจ่ะโจมตีสหรัฐภายใน
ไมชานี้ 
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 กระทรวงการตางประเทศสหรัฐมิไดออกคําแถลงใดๆ ราวกับวา แยกสายการทูต
ออกจากสถานการณดานการทหารในช้ันนี้ แตผูแทนสหรัฐ เกาหลีใตและญี่ปุนได
เรียกรองใหมีการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติในวันที่ 29 
พฤศจิกายน วันนี้        

 

  

       นายมนัสพาสน ชูโต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

       และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนธันวาคม 2560 

 ความกาวหนาของเกาหลีเหนือในการยิงขีปนาวุธขามทวีป ในช่ือวา Hwasong-15 
อันเปนขาวสุดทายของเดือนพฤศจิกายน ที่เพิ่งสงมา เปนพัฒนาการของเหตุการณที่ทุก
ประเทศจะตองติดตามตอไปอยางใกลชิด เพราะไมวาเกาหลีเหนือจะใชไดหรือไมในการ
ติดหัวรบอันเปนอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง และหัวรบดังกลาวจะตานความรอนสูง
ขณะลงสูพื้นดินไดเพียงไร (Re-entry)  ยังจะตองศึกษาอยางละเอียดถี่ถวนโดยผูเช่ียวชาญ
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ตอไป เพราะ Hwasong-15 มีขนาดใหญมากกวารุน 14 ที่ทดลองยิงเมื่อตนเดือน
กรกฎาคม ศกนี้1,2 และจะตองติดตามดูดวยวามาตรการควํ่าบาตรเพิ่มเติมที่คณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําลังพิจารณารายละเอียดอยูในขณะน้ี จะสามารถสราง
ฉันทามติไดเพียงใด แตตองไมมองขามความเปนจริงทีป่ระเทศเชนจีนกับรัสเซีย จะให
ความรวมมอืในทางท่ีจะมีผลจริงจงัเพียงใด เพราะมาถึงช้ันนี้แลว ความรับผิดชอบใน
ฐานะประเทศมหาอํานาจไมอาจจะหลีกเล่ียงได ที่กลาวเชนนี้เนื่องจากประเทศที่ไมมี
อาวุธนิวเคลียรอันเปนสวนใหญของประเทศในโลกเพียงแตหวังวา ประเทศที่มีอาวุธ
ดังกลาวจะหาทางปองกันในช้ันนี้ แทนที่จะเฝาดูวาอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงนี้ที่ผูนําสหรัฐกําลังจะเขาสูมุมอับในไมชาและคิมจองอุนคิดอยางไร เมื่อเกาหลี
เหนือสามารถทําความกาวหนาในทางเท็คโนโลยีไดอยางมากเชนนี้ ในเวลาอันนอยมาก 
หากเขาใชความสําเร็จถึงขั้นนี้และไดรับการยอมรับใหเปนประเทศผูครอบครองอาวุธ
นิวเคลียร เปนทางตอรองเพื่อเริ่มการเจรจา จะเปนทางออกที่ยอมรับไดหรือไม หรือ
เกาหลีเหนือจะสําแดงอํานาจทําลายลางบางจุดของสหรัฐ เชนเกาะฮาวาย เสียกอนและ
ประกาศความพรอมที่จะรวมการเจรจา แตมผีูสังเกตการณหลายคนที่คิดวาเกาหลีเหนือ
ตองการมีอาวุธรายแรงไวในครอบครองเพ่ือปองกันตนเอง ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศญี่ปุนกลาวในวันเสารที่ 2 ธันวาคม ศกนี้เห็นตางไปวานานาชาติตองใชความ
กดดันและคว่ําบาตรเกาหลีเหนือตอไปเพื่อมิใหครอบครองอาวุธนิวเคลียร   ซึ่งทั้งหมดนี้
เปนเพียงสมมติฐาน โดยยังมิไดคํานึงถึงการตอบโตของสหรัฐอันอาจสรางความรุนแรง
ใหแกเกาหลีเหนือจนไมมีอะไรเหลือ ดังเชนที่ขูกันไว และปรากฏชัดในคําปราศรัยครั้ง
แรกตอสมชชาสหประชาชาติของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเมื่อเดือนกันยายน 2017 

                                                            
1 ผูเช่ียวชาญดานขีปนาวุธใหความเห็นในรายการ GPS เม่ือวันอาทิตยท่ี 3 ธันวาคมเก่ียวกับรายงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐท่ีวา ขีปนาวุธ
ของเกาหลีเหนือครั้งน้ีระเบิดเม่ือปะทะกับความรอนขณะเขาสูช้ันบรรยากาศ อันมิใชเปนเหตุผิดธรรมดา เพราะหวาซอง-15 ใหญมากและ
คลายกับ SS‐18 ของโซเวียตเม่ือ 45 ปมาแลว ซ่ึงเชนเดียวกับขีปนาวุธของสหรัฐในข้ันแรกๆ ท่ีระเบิดมาหลายครั้งกวาจะพัฒนาไดสําเร็จ 
2 David Sanger นักวิเคราะหดานความม่ันคงของนิวยอรกไทมสเห็นวาขีปนาวุธลาสุดของเกาหลีเหนือมีสวนเหมือนอยางมากกับขีปนาวุธ
ของโซเวียตในยุคแรกๆ สวนเครื่องยนตผลิตในยูเครนซ่ึงอยูใตสหภาพโซเวียตขณะน้ัน ไมทราบวาเครื่องยนตดังกลาวมาสูเกาหลีเหนือได
อยางไร 
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ไมแตเทานั้น ดร. แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติ แถลงในการประชุม
ดานความมั่นคงที่นครลอสแองเจลีสเมื่อวันอาทิตยที่ 3 ธันวาคม วาภัยคุกคามจากเกาหลี
เหนือกําลังเพ่ิมมากขึ้นทุกวันในขณะนี้ ถือเปน Existential threat ในขณะเดียวกัน 
วุฒิสมาชิกลินดซี แกรหม เห็นวาความเส่ียงตอสงครามใกลเขามาแลว สหรัฐไมควรให
ครอบครัวของทหารติดตามไปอยูดวยในเกาหลีใตและควรวางแผนทีจ่ะอพยพพวกที่อยู
แลวกลับสหรัฐ แตแนวคิดนี้มีผูเห็นตางวาอาจเปนการสงสัญญาณของการสงครามท่ีกําลัง
จะมีมา  อยางไรก็ดี หากผูนําของประเทศเชนเกาหลีเหนือและสหรัฐเปนผูที่วางใจไดวาจะ
ตัดสินใจในปญหาระหวางสงครามกับสันติภาพไดอยางมีสติและความมั่นใจ ความ
รีบดวนของการดําเนินการหนีภัยก็เปนเรื่องหนึ่ง แตคนทั่วไปไมมีหลักฐานใดๆ วา จะ
วางใจในทรัมปและคิม จอง อุนได การประเมินสถานการณผิดเกิดขึ้นไดเสมอและเพราะ
เหตุนี้ เครื่องบินโจมตีทิง้ระเบิดทั้งของสหรัฐและเกาหลีใตกวา 30 เครื่องจึงจําตอง
ปฏิบัติการอยูตลอดเวลาในสามวันที่ผานมา รวมทั้งเครือ่งแบบ F-22 อันสามารถลองหน
ได (Stealth) แตเกาหลีเหนือไดนําปนใหญและปนตอสูอากาศยานขนาดใหญเขาซอนในที่
กําบัง เพราะเปนอาวุธหลักที่สามารถกระหน่ําโจมตีเกาหลีใตไดอยางเต็มที่ อันเปนอาวุธ
รายที่เกาหลีเหนือไมมเีมื่อรุกรานเกาหลีใตเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 1950 เพราะ
ในสมัยนั้น สตาลินซึ่งเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ไหเกิดสงครามเกาหลีขึ้น ยังไมมีอาวุธ
ทันสมัยเพียงพอ ตามรายงานจากหลายฝายเมื่อไมนานมานี้ เกาหลีเหนิอกําลังพัฒนา
อาวุธชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Anthrax และอาจจะสะสมอาวุธชีวภาพประเภทอ่ืน ดวย
เหตุนี้ เกาหลีเหนือจึงไดเตรียมกําลังฝายพลีชีพไวเพื่อสละชีวิตเมื่อจะโจมตีดวยระเบิด
ชีวภาพดังกลาว 

 แตเฉพาะหนา จากวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายนถึงวันศุกรที่ 1 ธันวาคม ศกนี้ ได
เกิดเหตุการณ 4 ประการดวยกันอันเปนปญหาดานความสัมพันธระหวางประเทศ ดังนี้ 

 1 การท่ีพลโทนอกราชการ Michael Flynn อดีตที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติ
และนโยบายตางประเทศที่ถูกประธานาธิบดีทรัมปใหออกจากหนาที่เมื่อวันที่ 13 
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กุมภาพันธ 2017 ทั้งๆ ที่ประธานาธิบดีโอบามาไดเตือนผูจะรับตําแหนงจากเขาวา ไมควร
ไววางใจในตัวฟลินน เพราะได “กลาวเท็จตอรองประธานาธิบดีเพนส (ซึ่งขณะนั้นเปน
หัวหนาคณะเปล่ียนผานเขาเปนรัฐบาลใหม)  เก่ียวกับการที่เขาไดพูดจากับ
เอกอัครราชทูตรัสเซียในประเด็นนโยบายตางประเทศอยางนอยสองเรื่องดวยกัน” แตผู
สอบสวนพิเศษ (Robert Mueller) ใหนําตัวเขาขึ้นศาลสหรัฐ (Federal Court) เพื่อใหเขารับ
สารภาพผิดวาไดใหการเท็จแกเจาพนักงาน FBI ดวยขอกลาวหาในช้ันนี้เพียงขอเดียว 
(One count) เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับนาย George Papadopoulos ซึ่งทําหนาที่ให
คําปรึกษาดานนโยบายตางประเทศ ทั้งสองคนนี้พัวพันโดยตรงกับการที่รัสเซียได
แทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อป 2016 แตฟลินนเก่ียวเนื่องกับขอมติวา
ดวยปญหาอิสราเอลกับปาเลสไตนในประเด็นการต้ังถิ่นฐาน (Settlements) เพิ่มเติมดวย 
ซึ่งในเรื่องหลังนี้นายโดนัลด ทรัมปไดโทรศัพทติดตอกับนายเนตันยาฮูวา เขาจะขัดขวาง
ขอมติ ดวยการใหฟลินนขอรองรัสเซียใหชวยวีโต ซึ่งเกิดขึ้นจริง อันอยูในขายละเมิด
กฏหมาย Logan อันมีมา 218 ปแลวตามหลักวาประเทศจะมีผูนําฝายบริหารไดทีละคน
เดียว ยังไมเคยถูกใชเพราะขณะนั้นนายทรัมปยังมิไดรบัตําแหนง แตเขาและคนใกลชิดก็
ไดดําเนินความสัมพันธกับตางชาติโดยตลอด 

 2 วุฒิสภาสหรัฐทั้งคณะจะพิจารณารางรัฐบัญญัติปฏิรูประบบภาษีครั้งสําคัญ 
เพราะกรรมาธิการสังกัดพรรครีพับลิกัน หากไดรับเสียงขางมากสนับสนุน ก็จะประชุม
รวมกับสภาผูแทนราษฎร เพื่อผสมผสานรางกับอีกรางที่ผานสภาลางมากอนแลว ซึ่งหาก
ตกลงกันได ก็จะเปนผลงานทางนิติบัญญัติช้ินเดียวของรัฐบาลชุดนายทรัมป ดวยการใช
ความกดดันและการแกไขบทบัญญัติเพื่อใหวุฒิสมาชิกบางคนเปลี่ยนมาเปนเสียง
สนับสนุนโดยการเขียนดวยปากกาลงไปในรางที่ลงมติ รางนี้จึงผานวุฒิสภาไดเมื่อเวลา 
02.00 น. ของวันใหม แตจะตองนําไปผสมผสานกับรางที่ผานสภาผูแทนราษฎรกอนแลว
ดวยการจัดประชุมกรรมการรวมของสภาทั้งสอง แตพรรครีพับลิกันคงจะตองเรงรีบเปน
พิเศษเพื่อใหรางรวมสองสภาเสร็จพรอมเพื่อใหประธานาธิบดีลงนามไดกอนวัน
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คริสตมาสและวันขึ้นปใหม แตคนที่หวังวา การปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญนี้จะยังประโยชน
แกคนช้ันกลางและคนจน คงจะตองรอไปกอน เชนเดียวกับชาวอเมริกันที่หวังจะไดเห็น
การพัฒนาโครงสรางขั้นพ้ืนฐานก็ตองยอมรับความจําเปนทางการเมืองไปกอนเชนกัน 

 3 การหาทางสรางฉันทามติเพื่อผานขอมติระหวางประเทศสมาชิกถาวรในคณะ
มนตรีความมั่นคงในการคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ อันไดละเมิดขอมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่ง ในการทดลองขีปนาวุธขามทวีป (Intercontinental 
Ballistic Missile –ICBM) พรอมคําขูที่วาขีปนาวุธชุดนี้สามารถนําหัวรบนืวเคลียรไปทําลาย
ลางดินแดนสหรัฐทุกจุด 

 4 เชาตรูของวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ไมนานหลังจากนายทรัมปต่ืนนอนเขา
ไดทวีตวิดิโอของกลุมชาตินิยมขวาจัด Britain First ถึงสองรอบ ทําใหเธรีสซา เมยตองสง
ขอความประทวงกลับมาวาที่ทรัมปทําไป นั้น ผิดอยางรุนแรงและจะเปนการตอตานกลุม
อิสลามดวย แทนที่นายทรัมปจะขอโทษ กลับทวีตกลับไปวา เพราะเมยไมเช่ือจึงถูก 
Radical Islamic Terrorism กอการรายในสหราชอาณาจักรหลายตอหลายครั้ง นายทรัมป
มองขามขอเท็จจริงวา กลุมที่เขาทวีตวิดิโอไปเปนคนสังหาร ส.ส. Jo Cox สังกัดพรรค
แรงงาน ที่ศาลกําลังพิจารณาลงโทษอยูและอีกคนหน่ึงเปนคนท่ีขับรถชนและพยายามทับ
ผูนับถือศาสนาอิสลามท่ีออกมาจากมัสยิดที่เขต Finbury ของกรุงลอนดอน และถูก
ประชาชนลอมจับไวได ในวันพุธกอนหนานั้น นายทรัมปใชศัพทเรียกวุฒิสมาชิก 
Elizabeth Warren วา Pocahonta ขณะที่ตอนรับชาวพื้นเมืองเดิม (Native American) ที่เคย
เปนทหารมากอน ตอหนาภาพเขียนของอดีตประธานาธิบดีแอนดรู แจ็คสันในทําเนียบ
ขาว ซึ่งเปนผูลงนามในความตกลงใหอินเดียนแดงตองอพยพไปจากพื้นที่เพื่อใหชาว
อเมริกันขยายถิ่นฐานเขาไป และหลังจากนั้น ไดประกาศฟนกลุม Birtherism ที่นายทรัมป
จัดต้ังขึ้นมาหลายปกอนเพื่อกระจายขอมูลเท็จวา ประธานาธิบดีบารัค โอบามามิไดเกิด
ในดินแดนสหรัฐ ซึ่งถาเปนเชนนั้นจริง โอบามาก็ไมมีสิทธิจะดํารงตําแหนงสําคัญทาง
การเมืองในสหรัฐ เมือ่เดือนกันยายนปที่แลว ในระหวางงานท่ีเขาจัดใหทหารผานศึก 
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นายทรัมปไดเดินเขามาในหองจัดงานและแถลงวา “Barach Obama was born in Hawaii 
period” แลวเดินออกไป คนจํานวนมากเห็นวา ในสองสามวันมานี้ โดนัลด ทรัมปสอ
อาการของความผิดปกติทางจิต อันมิใชเปนครั้งแรกที่เกิดอาการวิปริตเชนนี้ 

 เรื่องแรกนับวาเปนขาวใหญ เพราะเกิดขึ้นเร็วกวาความคาดหมายของวงการส่ือ
กระแสหลัก เพื่อเปนภูมิหลัง ขอยอนกลาวถึงรายงานบางตอนกอนหนานี้ ซึ่งจะรวมทั้ง
ความเปนมาของไมเคิล ฟลินนดวย เนื่องจากเปนตัวการสําคัญตอรูปคดีอันจะพัวพันไป
ถึงนายโดนัลด ทรัมปและคนใกลชิด 

 พฤติกรรมของนายทรัมปเชนที่ยกตัวอยางมากลาวถึง แสดงถึงความไมสบายใจ
อยางขึ้นสมองถึงความรวดเร็วของการสืบสวนความเก่ียวพันของเขากับรัสเซีย ซึ่งใกลตัว
เขาอยางมาก แมเขาจะกอเรื่องตางๆ เพื่อดึงความสนใจของทุกฝายไปในเรื่องอ่ืน 
แมกระทั่งภาพและเสียงของเขาในวิดิโอ Access Hollywood อันชัดแจงเหลือเกินวา เขา
เปนตัวการและไดขอโทษตอสังคมมาแลว นายทรัมปก็ไปบอกแกวุฒิสมาชิกบางคนวา ทั้ง
ภาพและเสียงเปนของปลอม ซึ่งหนังสือพิมพนิวยอรกไทมสไดตีพิมพเรื่องนี้ตามท่ีทราบ
มาจากวุฒิสมาชิกวา ทั้งเรื่องมิใชเหตุการณที่แทจริง (not authentic) ขาพเจาไดเห็น
รายงานทางโทรทัศนหลายชองและจําลําดับเหตุการณได ไมมีทางหลบเลี่ยง เมื่อ
กรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาเปดการรับฟงนายเจ็ฟฟ เซสชั่นสเมื่อไดรับการเสนอช่ือ
ใหเปน Attorney General ซึ่งตามระบบของสหรัฐถือวาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม วุฒิสมาชิกคนหนึ่งถามวา ในฐานะที่จะเปนผูรักษากฎหมายหรือเปน the 
nation’s top cop หากประธานาธิบดีถูกขอกลาวหาวากระทําการลวงเกินทางเพศหรือ 
Sexual Assault เขาจะปกปองประธานาธิบดีไหม นายเซสช่ันสตอบโดยไมลังเลวา การ
ลวงเกินทางเพศเปนการละเมิดกฎหมาย ในฐานะผูรักษากฎหมาย เขาจะดําเนินคดีตาม
กระบวนการ เรื่องเชนนี้ ประธานาธิบดีส่ังเขาไมได เก่ียวกับการปฏิเสธขาวลวงละเมิด
ทางเพศของนายทรัมป นั้น เมื่อวันจันทรที่ 4 ธันวาคม นาย Billy Bush  เจาของรายการ 
Access Hollywood ซึ่งอยูในรถบัสอ้ือฉาวคันนั้น ยืนยันวานายทรัมปกระทําผิดฐานละเมิด
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ตามท่ีถูกกลาวหาจริง เขาอยูดวยทั้งกอนเหตุ ระหวางการละเมิดและหลังจากนั้น ตัวเขา
เองพรอมนายทรัมปและหญิงคนน้ันเดินลงจากรถพรอมกัน ทั้งหมดเปนภาพที่ส่ือหลาย
แหงบันทึกไวตลอดพรอมเสียง และไดนํามาประกอบรายการขาวหลายครั้งแลว 

 Michael Flynn เคยรับราชการทหารเปนเวลารวมทั้งหมด 33 ป โดยมีตําแหนง
ลาสุดในยศพลโท และเปนเจากรมขาวทหาร (Chief, Defense Intelligence Agency) แตมี
ปญหาเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ทําใหตองถูกโยกยายหนาที่หลายครั้ง เชนการให
ขาวกรองแกปากีสถาน ทั้งๆ ที่ทราบวา ขบวนการกอการรายและกลุมศัตรู เชนพวกตะลิ
บันไดใชปากีสถานเปนแหลงพักพิงอันเปนการสุมเส่ียงที่ขาวกรองจะรั่วไหลออกไป ตอมา
เมื่อถูกยายกลับมาอยูที่กรุงวอชิงตันโดยกํากับดูแลการขาวทหาร ก็เกิดปญหาอีก จน
ประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดส่ังปลด หลังจากนั้น ฟลินนไดหางานทําอิสระ เชนเปน 
Agent ของรัฐบาลตุรกี โดยมิไดขึ้นทะเบียนตามระเบียบและเมื่อนายโดนัลด ทรัมปหันไป
ทําการเมือง ฟลินนก็ไดไปชวยงานและมีหลักฐานซึ่งบัดนี้ทราบกันแลววา เขาไดรวมมือ
กับรัสเซียอยางไมเปนทางการตลอดมา โดยทางหน่ึงไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไป-
กลับจากรัสเซียผานสถานีโทรทัศน Russia Today ซึ่งเปนกระบอกเสียงใหแกวลาดิเมียร 
ปูติน ระหวางชวยการหาเสียงใหกับโดนัลด ทรัมป ฟลินนไดแถลงขาวหลายคร้ังเพื่อให
ดําเนินคดีกับฮิลลารี คลินตัน แมสํานักงานสอบสวนกลางจะไดแถลงชัดเจนวา ฮิลลารี
มิไดถูกขอกลาวหาใดๆ ก็ตาม ตามขาวที่ทราบมา ฟลินนเปนหวงอนาคตของลูกชายของ
เขามาก เพราะมีสวนพัวพันกับรัสเซียอยูดวย 

 

สงครามในเยเมนระหวางกบฏ Houthis กับกลุมพันธมิตรที่มีซาอุดิเปนตัวนํา 
อาจจะทวีความรุนแรงย่ิงขึ้นหรืออาจผันแปรไปอีกทางหน่ึง เพราะการสูรบในกรุงซานาใน
วันจันทรที่ 4 ธันวาคม วันนี้ ทําให Ali Abdullah Saleh ถึงแกความตาย ซึ่งการตายของ
อดีตผูนําของเยเมนในวันนี้ไดรับการยืนยันจากฝายที่เก่ียวของไปในทางเดียวกัน 
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Saleh เกิดเมื่อป ค.ศ. 1942 ระหวางสงครามโลกครั้งที่สองพอดี เขาไมไดรับ
การศึกษาเทาใดนัก ตอมาเขาไดเปนประธานาธิบดีของเยเมน และครองตําแหนงอยูนาน
ถึง 30 ป ตอมาเขาแพการเลือกต้ังและหลบเล่ียงบทบาททางการเมืองไประยะหน่ึง โดย
นาย  A. A. Mansour Hadi ไดเปนแทน จนเมือ่สามปที่แลว ซาอุดิอาระเบียภายใตการนํา
ของเจาชายโมฮัมเหมด็ บิน ซาลมานไดเปดฉากการรบกับฮูธิสในเยเมน ซึ่งซาอุดิอางวา
เปนตัวแทนของอิหราน (นิกายเชีย) การเริ่มโจมตีทิ้งระเบิดในเยเมนครั้งแรกๆ ไดรับการ
ประกาศช่ือปฏิบัติการจากนาย Jubeir ขณะเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งตอน
นั้น สหรัฐไดถอนสถานเอกอัครราชทูตออกจากกรุงซานา แตตามรายงานท่ีทราบกัน 
สหรัฐไดชวยดานขาวกรองใหแกซาอุดิ และตอมา สหรัฐก็มิไดสงเสริมซาอุดิ อาระเบีย
เทาใดนัก เพราะมีปฏิบัติการลับอยูตอมา เพื่อตอตานพลพรรคของอัลไคดาในคาบสมุทร
อะเรเบ้ียน ซึ่งต้ังฐานอยูทางตะวันออกของเยเมน ในขณะที่ไอซิสก็พยายามกอเหตุรุนแรง
ขึ้นหลายครั้งเพื่อจะแผอิทธิพลเขามาในเยเมน ครูสอนศาสนาที่ชักนําชาวอเมริกันไมนอย
ใหตองการทําการรุนแรงตาม อันไดแกออลาก้ี และตอมาถูกโดรนอเมริกันสังหาร แตแม
จะไมมีชีวิตออลาก้ีก็ยังคงบารมีครอบงําพวกเบ่ียงเบนทางศาสนาอยูนาน แตขณะนี้ ไม
เปนขาวอีกตอไปแลว 

อดีตประธานาธิบดี Saleh สรางความประหลาดใจเมื่อวันเสารที่เพิ่งผานมาเมื่อเขา
พยายามจะตีจาก จากฮูธิส โดยแสดงความพรอมใจจะเปดการเจรจากับซาอุดิ เพื่อยุติ
สงครามในเยเมน ฉะนั้น ขาวของเขาจึงคอนขางสับสนอยางมาก จนวันนี้มีการสูรบ
เกิดขึ้นกลางกรุงซานา ปรากฏตอมาวา Saleh เสียชีวิตแลว ขาวตอมาแจงวา พวกฮูธิส
เปนฝายสังหาร 

ตามการคาดคะเนของผูเช่ียวชาญดานตะวันออกกลาง คนจํานวนไมนอยเปนหวง
วา ความไมสงบจะเกิดขึ้นทั่วไป โดยไดนําเหตุการณที่เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้น
ดังตอไปนี้มาประกอบการพิจารณา 
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1 ความต้ังใจของนายโดนัลด ทรัมปที่กลาววา เขาจะประกาศการรับรองวา นครเจ
รูซาเล็มเปนเมืองหลวงของอิสราเอล 

2 กลุมฮามาสซึ่งต้ังฐานปฏิบัติการในฉนวนกาซาประกาศวา หากนายทรัมปทํา
เชนนั้น ฮามาสจะเปดฉาก Intifada หรือการกบฏครั้งใหญ 

3 กลุมปาเลสไตนฝายฟาตาห เชนหัวหนาทีมเจรจาฝายปาเลสไตน อันไดแกนาย 
Saeb Erakat แถลงวา หากสหรัฐทําเชนนั้น Palestinian Authority จะยุติการใหสหรัฐทําตัว
เปนคนกลางในการแกปญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน โดยนายทรัมปมอบหมายใหนายยา
เร็ด คิชเนอร ลูกเขยเขาเปนผูเจรจา ทั้งๆ ที่คิชเนอรไมทราบความต้ืนลึกหนาบางของ
ปญหาเทาใดนัก กษัตริยอับดุลลาห แหงจอรแดนซึ่งอยูที่กรุงวอชิงตันขณะที่นายทรัมป
กลาวถึงความเปนไปไดในกรณีเจรูซาเลม ซึ่งเขาไมเคยเห็นดวย ก็ไมมีโอกาสพบกับนาย
ทรัมป คงพบกับรองประธานาธิบดีไมค เพนสเทานั้น 

4 สถานะของเจรูซาเลมนับแตสงครามหกวันในป ค.ศ. 1967 ถือเปนเขตยึดครอง
และการจะเปล่ียนแปลง ยอมตองเปนผลของการเจรจาระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน 
นายโดนัลด ทรัมปจะกําหนดสถานะของนครเจรูซาเลมแตฝายเดียว ไมนาจะมีพื้นฐาน
ทางกฏหมายระหวางประเทศใหการรับรอง และประเทศท่ัวโลกก็จะไมเห็นดวย สวน
ประเทศอิสลามซึ่งอยูทั้งใน และนอกภูมิภาคก็คงจะตอตาน 

5 กระทรวงการตางประเทศสหรัฐถูกบ่ันทอนมาตลอดจากนายทรัมป ซึ่งไมเคยเห็น
คุณคาของการทูตในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ และมีขาวหนาหูมากอน
หนานี้ที่จะทําตางๆ นานาใหนายเร็กซ ทิลเลอรสันพนจากตําแหนง เรื่องนี้ อาจจะทําเปน
รายงานจําเพาะตอไป ตามขาวเลาลือ นายทรัมปตองการจะใหนายไมค ปอมเป ซึ่งเขาต้ัง
ใหเปนผูอํานวยการ CIA มากอนหนานี้มาดํารงตําแหนงแทน แตการแถลงทาทีแตฝาย
เดียวของนายทรัมปอาจจะทําใหตองเล่ือนการดําเนินการดานกระทรวงการตางประเทศ
ไปพลางกอน ในระยะหลังมานี้ เจาหนาที่กระทรวงการตางและนักการทูตที่ประจําอยูใน
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ตางประเทศไดลาออกจากตําแหนงไปแลวไมนอยกวา 100 คน ไมแตเทานั้น ตําแหนงซึ่ง
สําคัญไมนอยในสภาพการณปจจุบัน เชน Assistant Secretary of State for Asia and 
Pacific และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลคนใหมก็ยังมิไดรบัการเสนอช่ือ เมื่อสองสามวันมา
นี้ Elizabeth Shackerfeld นักการทูตอาวุโส ซึ่งเคยไดรับหนาที่ในประเทศที่มีวิกฤติการณ
อันไดแก เซาท ซูดาน ซึ่งผลงานอันดีเดนของเธอทําใหไดรับรางวัลจากสหประชาชาติ 
โซมาเลียและคีนยา ไดประกาศลาออกจากราชการ ดวยเหตุผลที่เขาใจได เพราะ
กระทรวงฯ และทําเนียบขาวขาดทิศทางที่แนชัดของนโยบายตางประเทศ แมนายเร็กซ 
ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะกลาวอยูเสมอถึงการแกปญหา
ในทางการทูต แตก็ไมเห็นความสําคัญของการคัดเลือกผูที่มีความสามารถมา
ปรึกษาหารือในการเดินแตมทางการทูต  ที่รายยิ่งกวานั้น ไดแกการสกัดการดําเนินการ
ทวีตอยูตลอดเวลา และเมื่อปูตินขับไลนักการทูตอเมริกันหลายรอยคนออกนอกประเทศ 
นายทรัมปกลับแสดงความพอใจเพราะทุนเงินของราชการ 

6 หากนายทรัมปประกาศรับรองสถานะของเจรูซาเลม และตามดวยการยายที่ต้ัง
สถานเอกอัครราชทูตไปอยูที่นครเจรูซาเลม ทั้งๆ ที่ทุกประเทศคงต้ังอยูที่กรุงเทลอาวิบ
ตลอดมา ทาอากาศยานระหวางประเทศซึ่งเปล่ียนช่ือจาก Lod แตเดิมมาเปน David Ben 
Gurian International Airport ก็อยูที่กรุงเทลอาวิบ ความวุนวายทั่วตะวันออกกลางและใน
ประเทศมุสลิมหลายประเทศในโลกยอมหลีกเล่ียงมิได นักการเมืองอเมริกันหลายคนเคย
ใชประเด็นการยายสถานเอกอัครราชทูตนี้ในระหวางหาเสียง แตเมื่อเขารับตําแหนงแลว 
ก็มิไดทําโดยใชวิธีการประกาศ Waiver แทน เพราะตระหนักดีถึงผลกระทบอยางรายแรงท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา 

7 ต้ังแตนี้ไป   ตองติดตามการดําเนินการตางๆ ของเจาชายโมฮัมเหม็ด บิน 
ซาลมานแหงราชอาณาจักรซาอุดิ อาระเบีย ดวยความเอาใจใสอยางใกลชิด ดังที่อาจจะ
เห็นจากรายงานที่ขาพเจาทํามากอนนี้หลายครั้ง 
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ทั้ง 7 ขอที่ไดนํามากลาวถึงเปนเพียงบางสวนที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่ง
กลับมาเปนศูนยกลางของความปนปวนอีก ในขณะที่รัฐบาลทรัมปไดดําเนินการสราง
ความเปนศัตรูกับอิหรานโดยเดินตามซาอุดิ อาระเบียตลอดมา โดยไมพยายามเขาใจ
ตรรกกะของการเลือกทางเดินเชนนั้น 

 

ทามกลางการคัดคานจากประเทศในภูมิภาค และพันธมิตรในโลกตะวันตก รวมทั้ง
อินเดีย จีนและรัสเซีย  ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปแถลงเมื่อเวลา 01.20 น. ตามเวลาใน
ไทยคืนวันที่ 6-7 ธันวาคม 2017 วา สหรัฐภายใตเขาใหการรับรองอยางเปนทางการวา 
Jerusalem เปนเมืองหลวงของรัฐอิสราเอล อันเปนการยอมรับความจริง เพราะสภา 
Knesset ทาํเนียบประธานาธิบดี บานพักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคางประเทศ ก็อยูที่
นั่น ซึ่งแมจะจริง ขาพเจาไดไปยังบางแหงที่เขากลาวอาง สภาพก็เปนเพียงช่ัวคราว ที่ทํา
การกระทรวงการตางประเทศ ก็มีสภาพเปนที่ทําการช่ัวคราว ทรัมปไดส่ังการใหสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐที่อยู ณ กรุงเทลอาวิบเริ่มเตรียมการยายไปต้ังที่เจรูซาเลม นาย
เร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ช้ีแจงในวันศุกร ที่ 8 ธันวาคม 
วันนี้วา คงตองใชเวลาหลายป ในทัศนะของขาพเจา นายทรัมปมั่นใจเพียงใดวาเขาจะอยู
ในตําแหนงเมื่อมีการยายเกิดขึ้น และนายเบ็นจามิน เนตันยาฮูขณะนี้ ก็ถูกขอกลาวหาวา
คอรรับช่ัน ซึ่งศาลในอิสราเอล นั้น เช่ือถือไดวายึดมั่นตามหลักการแหงความยุติธรรมดี
พอ 

ทรัมปมิไดบงชัดวาเมืองหลวงของอิสราเอลอยูที่ใดในเจรูซาเลม โดยกลาวไว
ลอยๆ วาการกําหนดเขตและพื้นที่ตามอํานาจอธิปไตยเปนเรื่องของฝายที่เก่ียวของจะตก
ลงกันเอง เขากลาวดวยวา สหรัฐสนับสนุน Two state solution ...พรมแดนระหวาง
อิสราเอลกับปาเลสไตนจะตองเจรจากันเอง 
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นายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ไดแสดงความขอบคุณอยาง
ลึกซึ้งตอทรัมป ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ แสดงความไมเหน็ดวยอยางทันควัน พระ
สันตะปาปาเตือนใหทุกฝายชวยกันประคับประคองสันติภาพ ดวยทาทีที่ทรงเปนหวง 
กษัตริยอับดัลลาหแหงจอรแดน ซึ่งไดทรงเตือนนายทรัมปไวกอนหนาแลววา ไมทรงเห็น
ดวยอยางยิ่ง การท่ีนายทรัมปกลาวอางวา ประธานาธิบดีทรูแมนก็เห็นดวยกับการที่เจรู
ซาเลมจะเปนเมืองหลวง นั้น เปนการบิดเบือนประวัติศาสตร เพราะกอนหนาที่จะมี
ประเทศอิสราเอล สหรัฐตองรับภาระมาจากอังกฤษที่วางมือไปอยางกะทันหัน สหรัฐซึ่ง
เปนประเทศทรงอํานาจที่สุดในป ค.ศ. 1948 ไดยัดเยียดสรางอิสราเอลและใหเขาเปน
สมาชิกสหประชาชาติ เลยตกที่นั่งในการใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง      
ดานอาวุธ ประธานาธิบดีโอบามาไดอนุมัติงบชวยเหลือทางยุทธภัณฑจํานวนมิใชนอยให
ไวกอนนายทรัมปจะรบัตําแหนง โดยทุกครั้งที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจเชนนั้น จะ
คํานึงถึงความพอเหมาะพอควรตามหลักดุลแหงอํานาจในพ้ืนที่ อันเปนปจจัยทีข่าพเจา
เช่ือวานายทรัมปไมเขาใจ 

ในรายงานดวนดานตะวันออกกลางเมื่อวันจันทรที่ 4 ธันวาคม ศกนี้ ขาพเจาได
เตือนไวลวงหนาวา การประกาศเก่ียวกับสถานะของเจรูซาเลมจะกอใหเกิดความวุนวาย
ไปทั่วภูมิภาค ขอมติสหประชาชาติที่ 242 (1967) และ 338 (1973) วาดวยปญหาอิสราเอล
กับปาเลสไตนมิไดกําหนดสถานะสุดทายของเจรูซาเลม ซึ่งกฏหมายระหวางประเทศมิได
ใหอํานาจประเทศใดประเทศหนึ่งกําหนดสถานะของนครเจรูซาเลม เพราะการเจรจาใน
หลายสิบปที่ผานมาไมอาจจะกําหนดใหแนชัดได ความตกลงตางๆ เก่ียวกับอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน อันรวมถึง Oslo Accord ดวยนั้น ใหการกําหนดสถานะของเจรูซาเลมเปน
ประเด็นสุดทายที่จะหาขอตกลงกัน เพราะเปนเรื่องละเอียดออนมาก ขอเสนอท่ีจะใหเปน
เมืองระหวางประเทศ ก็ยังไมเปนที่ยอมรับ 

ฝายปาเลสไตนประกาศไวลวงหนาแลววา หากสหรัฐประกาศเชนที่กลาวถึง จะมี 
"Three days of rage" นายทรัมปเปดเผยชัดวาที่ตัดสินใจไปเชนนี้เพื่อใหเปนไปตาม
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สัญญาที่เขาใหไวระหวางหาเสียงในประเทศ สวนนาย เร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศและพลเอกนอกราชการเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมมิไดเห็นดวยกับแนวทางของนายทรัมป ขาพเจาคิดวานายทรัมป
ตัดสินใจในเร่ืองอันละเอียดออนย่ิงเชนนี้เพื่อ Distract ความสนใจไปจากเรื่องความ
พัวพันของเขาและคนใกลชิดกับรัสเซีย เมื่อไมก่ีวันมานี้ นาย Luke Harding ไดแตง
หนังสือในหัวเรื่อง Collusion หรือการสมรูรวมคิด ซึ่งวางตลาดแลวและขึ้นเปนหนังสือ
ขายดีที่สุดในทันที เนื้อหาสาระของหนังสือนี้กลาวถึงรายละเอียดของการที่นายทรัมปตก
เปนเหย่ือของรัสเซีย และยืนยันความถูกตองของ Dossier ที่ Christopher Steele อดีต
สายลับช้ันเย่ียมของ MI-6 ของอังกฤษไดรวบรวมมาไมนอยกวารอยละ 70 (ขาพเจาได
ส่ังซื้อหนังสือเลมนี้จาก Amazon.Com แลว คาดวาจะไดรับในตนสัปดาหหนานี้) สวน 
Dossier นั้น ขาพเจามีอยูแลว 

หนังสือ Collusion มาถงึขาพเจา และไดอานไปสวนใหญแลว เปนขอเขียนที่เช่ือถือ
ได และจะทําใหนายทรัมปอยูในฐานะลําบากในอีกไมก่ีเดือนขางหนานี้ หากผูที่รูจัก
ขาพเจาและประสงคที่จะขอยืมไปอาน ก็โปรดติดตอไปยังขาพเจาโดยตรง 

ขอรายงานเพิ่มเติมวา รัฐบาลไทยสนับสนุนปาเลสไตนใหเขาสหประชาชาติมากวา 
1 ปแลวและสถานเอกอัครราชทูตไทยไดต้ังอยู ณ กรุงเทลอาวิบ เชนเดียวกับสถานทูต
ของประเทศในโลกทั้งหมด 

ความวุนวายไดเกิดขึ้นจริงในระยะไมถึง 24 ช่ัวโมง หลังจากที่นายทรัมปไดกลาวคํา
ปราศรัย ถึงวันศุกรที่ 8 ธันวาคม หนวยรักษาความปลอดภัยของอิสราเอลไดปราบการ
จลาจลโดยใชระเบิดน้ําตา กระสุนยางและกระสุนจริง จนทําใหชาวปาเลสไตนเสียชีวิตไป
แลว 2+ คน บาดเจ็บอีกไมนอยกวา 20 คน 

การชุมนุมประทวงไดอุบัติขึ้นไมเพียงในเขตของปาเลสไตนในฝงตะวันตกของ
แมน้ําจอรแดนและฉนวนกาซาเทานั้น แตไดแผขยายไปยังประเทศอิสลามอ่ืนๆ เชนกรุง
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จาการตาและกรุงกัวลาลัมเปอร แตที่เกิดเหตุตอเนื่องมากวา 5 วัน ไดแกการประทวงใน
เลบานอน ซึ่งมิไดใชความรุนแรง อันการประทวงดังกลาวนาจะเปนผลตามมาที่นาจะ
คาดหมายได ปฏิกิริยาของอิสราเอลคอนขางจะรุนแรง เพราะไดใชการโจมตีทางอากาศ
ดวยและมีชาวปาเลสไตนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติเห็น
วา เปนการกระทําเกินกวาเหตุ 

ประเทศกลุมอาหรับที่ตอตานนโยบายใหมของประธานาธิบดีทรัมปไดมีการ
ประชุมสันนบิาตอาหรับในชวงวันสุดสัปดาหที่ผานมา แตไมทราบวาไดมีมติรวมในทาง
ใดบาง ในชวงเวลาเดียวกัน นายไฮเดอร อัล อบาดี นายกรัฐมนตรีอิรักไดประกาศวา กอง
กําลังอิรักไดขับไลไอซิสออกไปจากดินแดนหมดสิ้นแลว โดยท่ีมั่นสุดทายที่ยึดได อยูใน
เขตชายแดนดานอันบาร การประทวงที่กรุงจาการตาเมื่อวันอาทิตยที่ 17 ธันวาคมกวาง
ใหญเปนพิเศษ มีจํานวนผูไปชุมนมุกวา 9 หมื่นคน สวนทางตุรกี นั้น การประชุมระดับสุด
ยอดของ OIC ลงมติใหมีการรับรองวาเจรูซาเลมตะวันออกเปนเมืองหลวงของปาเลสไตน 

ปญหาของการที่นายโดนัลด ทรัมปประกาศรับรองวาเจรูซาเลมเปนเมืองหลวงของ
อิสราเอลไดเขาสูการพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึ่งปรากฏ
ชัดวาทุกประเทศไมเห็นดวยกับสหรัฐอเมริกา นางนิกก้ี เฮล่ียเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวร
สหรัฐไดกลาวคําปราศรัยแสดงความไมพอใจที่สหประชาชาติเขามาแทรกแซงการ
ตัดสินใจของรัฐสมาชิก ขณะที่ประเทศสมาชิกถาวรอีก 4 ประเทศ อันไดแกสหราช
อาณาจักร สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐประชาชนจีนคัดคาน จึง
เปนการโดดเด่ียวสหรัฐในเวทีโลก ในวันเดียวกันกับที่นายโดนัลด ทรัมปจะตองแถลง
นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งมีขาวลวงหนาวา สหรัฐจะกลาวถึงจีนวาเปนคูแขงทาง
เศรษฐกิจและยุทธศาสตรและเปนเชนเดียวกับรัสเซียที่ตองการเปล่ียนแปลง Status quo 
ของโลก สวนนโยบายหลักของสหรัฐจะไดแก America First สําหรับความเปล่ียนแปลง
ทางภูมิอากาศซึ่งกระทบไปทั้งโลก นั้น สหรัฐจะไมถือวามีนัยยะทางความม่ันคงเชนเดิม
อีกตอไป ขาพเจาไดติดตามการปราศรัยแถลงนโยบายดานความมั่นคงของนายทรัมป มี
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ความรูสึกวามิไดมีสาระที่จะทําใหประเทศที่หวังวาสหรัฐจะมีแนวคิดอันทําใหเขาวางใจได 
คณะผูส่ือขาวถามคอลัมนิสตอาวุโสจากนิวยอรกไทมสวา เขาคิดอยางไร เขาตอบส้ันๆ วา 
คําปราศรัยที่ทรัมปเพิ่งอานเสร็จนั้น 2 ใน 3 สวนเปนการหาเสียง มีสวนเดียวที่อาจจะวา
ดวยแนวทางดานความมั่นคงแหงชาติ เชนการทุมงบประมาณสวนใหญใหแกกลาโหม 
การสรางกําแพงก้ันชายแดนดานใต (กับเม็กซิโก) การปองกันการกอการรายและการ 
Hacking โดยไมเจาะจงวาโดยใคร ที่ไมปรากฏไดแกการแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ
โดยรัสเซีย สวนความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคา นั้น เปนกลวิธีของจีนสวนใหญ 

นอกจากสวนที่นํามาใชเปนคําปราศรัยดังขางตนแลว ทําเนียบขาวไดขยายความ
เปนเอกสารยาว 85 หนา ซึ่งก็มิไดมีอะไรใหม นอกจากนโยบายเขาขางตนเองและการ
เรียกรองใหประเทศที่สหรัฐชวยปกปองจายเงินคืนใหสหรัฐ (Reimburse) แตที่เสมอตน
เสมอปลายไดแกการไมเห็นคุณคาของการทูต เพื่อปองกันภัยจากภายนอก โดยเนนการ
ทุมกําลังทางทหารเปนหลัก 

เก่ียวกับกรณีเจรูซาเลม นั้น เมื่อสหรัฐใชสิทธิยับยั้งแลว เปนไปไดวา ประเทศ
ตางๆ จะนําเรื่องเขารับการพิจารณาในสมัชชา ซึ่งการใชสิทธิยับยั้งไมมีความหมายแต
อยางใด เพราะทุกประเทศมีเสียงเดียว ประเด็นนี้ ขาพเจาไดวิเคราะหไวในเรื่องสงคราม
เกาหลี ซึ่งตามคําสอนของอาจารยดานประวัติศาสตรการทูตเมื่อป ค.ศ. 1956 วา เมื่อป 
ค.ศ. 1950 ซึ่งสหภาพโซเวียตภายใตการบงการของจอมเผด็จการ Joseph Stalin เปน
ตัวการใหเกิดสงครามข้ึนไมยอมเขารวมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง ทําใหดีน แอชิ
สัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ตองหาทางออกดวยการชักนําให
สมัชชา ซึ่งสมัยนั้นสหรัฐสามารถหาเสียงสนับสนุนได จึงมีการลงมติใน Uniting For 
Peace resolution หรือ resolution 377 A (V) เพื่อรวมกันสนับสนุนเกาหลีใตซึ่งถูกรุกราน 
เพราะตอนนั้นกองกําลังซึ่งจีนเรยีกวา “อาสาสมคัร” เกือบ 1 ลานคนไดขามแมน้ํายาลูเขา
มาชวยรบ (รายละเอียดปรากฏในหนังสือครบรอบ 60 ป สมาคมสหประชาชาติแหง
ประเทศไทย หนา 148-149) ที่สภาสามัญในวันที่ 18 ธันวาคม วันนี้ เธรีสซา เมย 
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นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร แถลงวา UK จะคัดคานการตัดสินใจของสหรัฐในกรณีเจ
รูซาเลมอยางแนนอน 

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม นิกก้ี เฮล่ีย เอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรสหรัฐได
ดําเนินการตามคําส่ังของนายทรัมปใหจดจําช่ือประเทศที่ออกเสียงประณามสหรัฐใน
สมัชชา โดยขูวาจะตัดความชวยเหลือที่ตามปกติใหผานสหประชาชาติ อันเปนการกระทํา
ที่ไรความคิด และจะไมมีผลใหประเทศเหลานั้นเปล่ียนทาทีเปนอยางอ่ืน แตนายทรัมปก็
กลับมาย้ําทาทีอีกในตอนบายวันที่ 20 ธันวาคม ขณะท่ีประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี กอน
หนาที่จะรวมฉลองกับสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ผลักดันจนผานรางรัฐบัญญัติปฏิรูประบบ
ภาษีครั้งแรกนับแตสมัยโรนอลด เรแกนเปนประธานาธิบดี การสํารวจคะแนนสนับสนุน
รางรัฐบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมในระหวางสมาชิกพรรครีพับลิกัน มีผูคัดคานถึง
รอยละ 66 ขณะที่ CNN แสดงผลการสํารวจทั้งประเทศวามีรอยละ 55 สมาชิกพรรคเดโม
แครตทั้งหมดไมเห็นดวย คะแนนที่ผานวุฒิสภากํ้าก่ึงมาก คือ 51 ตอ 49 วุฒิสมาชิกเบอร
นี่ แซนเดอร อิสระจากมลรัฐเวอรมอนท แถลงชัดวา การที่อางวาคนช้ันกลางจะได
ประโยชน นั้น ไมตรงกับความจริง ที่นาหวงไดแกงบประมาณขาดดุล ถึง 1.5 ลานลาน
ดอลลาร (Trillian) ในสิบปขางหนา แตที่ทันทีเลยไดแกชาวอเมริกัน 13 ลานคนจะหมด
หลักประกันสุขภาพ 

การกําหนดทาทีของสหรัฐในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติดังกลาวขางตน เปน
ภาพที่นาอับอายมาก ไมแนใจวา ชาวอเมริกันทราบหรือเขาใจส่ิงที่เกิดขึ้นในสมัชชา
สหประชาชาติหรือไมเพียงใด กอนหนาที่นิกก้ี เฮล่ียจะไปยืนปราศรัยที่แทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศปาเลสไตนไดโจมตีสหรัฐอยางรุนแรง เพราะ
ใครๆ ก็ทราบอยูแลววา ขอเสนอของนายโดนัลด ทรัมปแสดงชัดถึงความรูเทาไมถึงการณ
และดวยเหตุนี้ จึงถูกจูงจมูกไดงาย ขาพเจาเองมั่นใจวา ผูแทนไทยจะออกเสียงในทางที่
ถูกตอง เพราะผูแทนไทยออกเสียงตามแนวทางของกระทรวงการตางประเทศตลอดมา
อันเปนผลดีตอปาเลสไตน โดยมิไดทําตามคําขอรองของอิสราเอลหรือสหรัฐในบางครั้ง
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ซึ่งเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลไดต้ังขอสังเกตเชิงตอวากับขาพเจาและ
ไดตอบโตอยางเต็มที่ไปแลว ในกรณีลาสุดนี้ ขาพเจาไดรับคํายืนยันจากอธิบดีกรม
องคการระหวางประเทศวา เรายึดมั่นในหลักการอันถูกตองเสมอ 

ผลการลงคะแนนเสียงปรากฏวา 128 ประเทศประณามและไมยอมรับการตัดสินใจ
ของสหรัฐ โดยถือวาเปนโมฆะและไมมีผลในทางปฏิบัติ (Null and void) 9 ประเทศเห็น
ดวย และ 35 ประเทศงดเวนออกเสียง ในช้ันนี้ ยังไมมีรายละเอียดวา แตละฝายมีประเทศ
ใดบาง 

ตามบันทึกของ บีบีซี ประเทศที่ไมเห็นดวยกับขอมติประณามขอเสนอของสหรัฐ ๆ 
ไดแกสหรัฐ อิสราเอล  กัวเตมาลา  ฮอนดูรัส หมูเกาะมารแชลลส  ไมโครนีเซีย  เนารู  
ปาเลา และโตโก 

ประเทศ 35 ประเทศที่งดเวนออกเสียงรวมทัง้แคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งถาตองออก
เสียง ก็แนใจไดวาจะไมเห็นดวยกับขอเสนอของสหรัฐ สวน 21 ประเทศนั้น มิไดมารวม
การประชุม ในวันตอมา นิกก้ี เฮล่ีย ไดเชิญผูแทนประเทศเหลานี้ไปรวมงานเล้ียงรับรอง 
“เพื่อเปนการกระชับมิตร” แมจะไมทราบความต้ังใจท่ีแทจริงของเขาวา ถาไมงดเวนออก
เสียง แลวเขาจะออกเสียงไปในทางใด 

ประมาณเกือบหน่ึงวันหลังจากการออกเสียงในที่ประชุมสมัชชา ผูส่ือขาว CNN 
ประจําอิสราเอลไดมีโอกาสสัมภาษณเฉพาะตัวกับนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู 
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ซึ่งแนนอนยอมใหแนวคิดตามท่ีตัวเองเทานั้นเห็นวา ขอเสนอ
ของนายทรัมปเปนส่ิงที่ถูกตอง ดวยการรับรอง “A historical truth” และในไมชา ประเทศ
ตางๆ ที่ในช้ันนี้ยังไมเห็นดวย ก็จะเปล่ียนทาที “โดยเช่ือตามนายทรัมป” 

ในเวลาใกลเคียงกัน นายมาหหมุด อับบาส ประธานาธิบดี Palestinian Authority 
กับประธานาธิบดีแหงฝรั่งเศสก็แถลงทัศนะรวมกันวา สหรัฐไมอาจเปนคนกลางที่จะมา
ไกลเกล่ียความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนไดอีกตอไป อันเปนทาทีที่ขาพเจา
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รายงานมากอนหนานี้วา นาย Saeb Erakat หัวหนาคณะผูแทนปาเลสไตนในการเจรจา
ตามกระบวนการสันติภาพ (Peace process) ระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนมาอยางนอย 
2 ทศวรรษที่ผานมา ไดแถลงไวแลววา สหรัฐ ภายใตนายโดนัลด ทรัมป ไมมคีวามเปน
กลางและขาดความลําเอียงพอที่จะทําหนาที่ในกระบวนการสันติภาพไดอีกตอไป 

การวางตัวของสหรัฐ นั้น เปนประเด็นสําคัญ เนื่องจากความขัดแยงระหวาง
ปาเลสไตนกับอิสราเอลมีความเปนมานับพันป ประเด็นของความละเอียดออนมีอยูมาก 
ทั้งนี้ ไมเพยีงในขอบเขตของพิธีการ (ทูต) เทานั้น เชนการประดับธงของแตละฝาย 
ปญหายิ่งสลับซับซอนมากขึ้นเมื่อคํานึงถึงการแบงแยกศาสนสถานตางๆ ซึ่งต้ังรวมกันอยู
ในบริเวณใกลเคียงกัน อันไดแกเขตที่ละเอียดออนที่สุด คือนครเจรูซาเลม รวมถึง 
Wailing Wall ทางตะวันตก ซึ่งเมื่อนายทรัมปและคณะไปเยือนอิสราเอล ก็ไดไปแสดง
ความเคารพมาแลว ผูนําชาวอเมริกันและอังกฤษที่ไดพยายามแกไขปญหาอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน อาทิ อดีตประธานาธิบดีบิลล คลินตัน อดีตนายกรัฐมนตรีโธนี แบลร     
จากสหราชอาณาจักร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฮิลลารีย คลินตัน 
อดีตวุฒิสมาชิกจอรจ มิชเชลล  จากสหรัฐ อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
เอกอัครราชทูตเดนนิส รอสส ผูประสานการเจรจาอิสราเอลกับปาเลสไตน ฯลฯ ตาง
ตระหนักดีวาอะไรควรอะไรไมควรในการไปทําหนาที่ในพ้ืนที่  

ในรายงานฉบับนี้ ไดกลาวถึงคําพูดของนายทรัมปวา การท่ีเขาจะเจรจาแกไขความ
ขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนนี้ หากความพยายามของเขาไมสําเร็จ ก็ไมมีใคร
อีก ที่จะประสบความสําเร็จ  

ตามรายงานขาวดวนจาก บีบีซี นายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
ไมยอมรับขอมติต้ังแตยังไมมีการออกเสียง อันเปนทาทีที่คาดหมายไดมานานแลว เพราะ
อิสราเอลเปนประเทศเดียวที่เห็นดวยกับการตัดสินใจของนายทรัมปและไดแถลงแสดง
ความขอบคุณนายทรัมปอยางซาบซึ้งตอสาธารณชนต้ังแตแรก ทั้งๆ ที่ทราบวา ขอเสนอ
ดังกลาวไปไมรอด 
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 กอนรุงสางของวันศุกรที่ 8 ธันวาคม เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร 
ไดออกเดินทางจากทําเนียบในกรุงลอนดอนไปยังกรุงบรัสเซลส เพื่อการเจรจา BREXIT 
รอบแรกในประเด็นสําคัญ อันไดแกการเปดพรมแดนดานไอรแลนดเหนือกับประเทศไอร
แลนด สิทธิของคน UK ในสหภาพยุโรปและคน EU ในสหราชอาณาจักร และจํานวนเงิน 
35-39 พันลานปอนดที่ UK จะตองจายแกสหภาพยุโรปในการออกจากสมาชิกภาพ 

การเจรจามีขึ้นระหวางเธรีสซา เมยกับฌอง โคลด ยุงเกอร ประธานกรรมาธิการ
ของสหภาพยุโรป การเจรจาเปนไปดวยดีและทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงไดกอน
เสนตายในวันนั้น ในที่สุด สหภาพยุโรปแถลงวา การเจรจามีความคืบหนาไปไดดีมาก
พอที่จะใหทั้งสองฝายสามารถเขาสูขั้นที่สองของการเจรจา อันจะวาดวยขอตกลงดาน
การคาและความมั่นคง ซึ่งคงจะใชเวลานานไมนอย สําหรับขอตกลงท่ีสําเร็จไปแลว นั้น 
ทั้งสองฝายกลาววาจะตองรอการเจรจาในประเด็นอ่ืนๆ กอน โดยกลาววา “Nothing is 
agreed until everything is agreed.” สําหรับการเจรจาหาขอตกลงดานการคา นั้น UK คง
จะใชแนวทางแบบที่ EU ตกลงกับแคนาดา เพราะไมตองการแบบนอรเวย 

ผูสังเกตการณกลาววา การท่ีทั้งสองฝายตกลงกันไดโดยไมตองรอใหแองเกลา แมร
เค่ิลมาชวย เปนสัญญาณที่ดี เพราะแมรเค่ิลติดการจัดต้ังรัฐบาลผสม ซึ่งอาจใชเวลาไปถึง
ตนปหนา เมื่อการเจรจาจัดต้ังรัฐบาลในรอบแรกโดยพรรคSocial Democrat มิไดรวมดวย 
การเจรจาประสบความลมเหลว แองเกลา แมรเค่ิลสมัครใจที่จะใหมีการเลือกต้ังใหม แต
ประธานาธิบดี Steinmeire ขอรองใหมีการเจรจากันใหม พรรค Social Democrat ได
มารวมการเจรจาดวย เพราะไดเคยอยูใน Grand Coalition ตลอดมา ในรอบแรก ไม
สามารถตกลงกันได ประธานาธิบดีชไตนมายเออรขอใหเจรจากันใหม แตชวงตอจากนี้ไป
จะเปนวันหยุดเทศกาลตางๆ จึงนัดประชุมกันใหมในตนปหนา สวนทางพรรค AfD หรือ
พรรคขวาจัด ก็ยังมีปญหาในการหาหัวหนาใหม  
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ปญหาการออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยูโรป นั้น คงจะกอความยุงยากตอไป 
เนื่องจากพรรคคอนเซอรเวตีฟของนายกรัฐมนตรีเองก็แตกแยกตลอดมา เมื่อคืนวันที่ 13 
ธันวาคม สภาสามัญในสหราชอาณาจักร ไดลงมติดวยคะแนนเสียง 309 ตอ 305 วา
ขอตกลงใดๆ ที่จะทํากับ EU จะตองนํามาเขาสูการอภิปรายภายในสภาอีก พรรคแรงงาน
ไดสมทบเสียงดวย ในฐานะที่นายเจเรมี คอรบินกลาววา เปน Government-in-waiting 

ในวันที่ 18 ธันวาคม วันนี้ เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคคอนเซอร
เวตีฟ ไดแถลงสถานะของการเจรจา Brexit แกสภาสามัญ โดยยืนยันวา กระบวนการจะ
เปนไปดวยความ Smooth โดยบางเรื่องจะใชวิธี Partnership เชนการแลกเปลี่ยนดาน
อุดมศึกษาและทางวิชาการ อันเปนประเด็นที่คณาจารยมหาวิทยาลัย เชน Oxford และ 
Cambridge เปนหวงวาจะขาดหายไปหากสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรป ซึ่งมี
การรวมมือกันอยางใกลชิดในดานการคนควาและวิจัยตลอดมา 

ในช้ันนี้ ขอนํารายงานท่ีไดสงไปใหกรมยุโรปไดทราบเพื่อใชประโยชนในราชการ
ในระหวางวันหยุดดังนี้ 

         “สรุปสถานะสุดทายของการเจรจา BREXIT ณ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 

 EU จะเสนอรางแนวทางการเจรจาดานการคาในเดือนมกราคม 2018 EU ยืนยันวา 
UK จะออกจาก Single Market และสหภาพศุลกากร (Customs Union) ซึ่งทั้งสองประเด็น
นี้ ยังมีความเห็นแตกแยกกันมากในสภาสามัญของสหราชอาณาจักร ความเห็นไมลงรอย
กันแมในพรรครัฐบาลเอง 

 ประเด็นสําคัญที่สามารถหาขอตกลงกันไดจากทุกฝายไดแก เรื่องการคงสิทธิของ
ชาว EU ที่พํานักอยูใน UK ซึ่งขณะนี้มีจํานวน 3.7 ลานคน  เพื่อจะยืนยันวาไมมีการ
ลิดรอนสิทธิ  Amber Rudd รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดสงจดหมายดังตอไปน้ี
ไปยังชาว EU ที่อยูในสหราชอาณาจักร-- 
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 “I’m proud that so many EU citizens like yourself have built your lives in the UK 
and made it your home. We value your contribution, which is why the government put 
safeguarding your rights as the first priority in the brexit negotiations. I am absolutely 
delighted that we have now reached an agreement with the EU that does this. I know 
that at times you’ve had an anxious wait while the fined details were ironed out but we 
have always had you at the forefront of our thoughts 

 We have always said that we will continue to recognize the value you bring to 
our society, and that we will remain an open and diverse country. Hopefully this deal 
provides reassurance that we will do just that. 

 The agreement we have reached ensures the rights you and your family 
currently have remain broadly the same with access to healthcare, benefits and 
pensions protected. And your existing close family members living outside the UK retain 
the right to join you in the future. These rights will be cemented in UK law meaning you 
can live your life as you do now with the security of knowing they won’t change. Irish 
citizens also have their existing rights, associated with the Common Travel Area 
arrangements, protected. 

 Away from the negotiations, my team at the Home Office has been working hard 
to build the digital system that you’ll use to get your new status. It’s being designed 
from scratch to be quick and simple to use.There won’t be bureaucratic hurdles—those 
processing applications will work in your favour. 

 What’s more, it will cost no more than the fee a British person pays for a 
passport and if you already have valid permanent residence documentation, it will be 
free. There will be support for the vulnerable and those without access to a computer, 
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and we are working with EU citizens’ representatives and embassies to ensure the 
system works for everyone. 

 You do not need to do anything just yet. You will see more detail about the 
settled statue scheme from us in the new year and we expect applications will open 
during the second half of 2018. In the meantime, please do share this message with 
your friends and family so that they too can stay up to date through our mailing list. 

 I hope the agreement we have reached provides certainty that you and your 
family ahead of Christmas. EU citizens like yourself, who have made the UK their home 
are our family, our neighbours and our colleagues and we want you to stay 

 สําเนียงในจดหมายฉบับนี้นุมนวลและแสดงความอบอุนเปนพิเศษ เนื่องจากสิทธิ
การต้ังถิ่นฐานอยูในประเทศและไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกับชาวอังกฤษ เปนเงื่อนไข
สําคัญขอหน่ึงมาต้ังแตตน แตเธรีสซา เมยเก็บขอนี้ไวเงียบทําใหดูเสมือนเธอเปนสาย
เหยี่ยวเก่ียวกับคนเขาเมือง แตเปนที่ทราบกันวา อํานาจตอรองของเมยถดถอยลงอยาง
มาก อันเปนผลจากการเลือกต้ังซึ่งทําใหตองเปนรัฐบาลเสียงขางนอยและตองไปอาศัย
เสียงสนับสนุนจากพรรค DUP อันนําไปสูขอตกลงใหเปดพรมแดนกับไอรแลนด 

 อีกประเด็นหนึ่งที่ EU ย้ําเปนพิเศษไดแกขีดจํากัดของการที่รัฐบาลเมยพยายาม
เจรจาจัดทําความตกลงทางการคากับประเทศตางๆ วาสหราชอาณาจักรไมอาจทําความ
ตกลงดังกลาวไดจนกวาจะมีฐานะเปน Third country เมื่อไดออกจากสหภาพยุโรป
ครบถวนตามกระบวนการแลว ขอนี้ มีสวนเก่ียวของกับอํานาจอธิปไตยและแสดงถึง
ความหมายของหลักเกณฑวาดวยสถานะ Supra-national เมื่อเขาเปนสวนหนึ่งของการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ” ดังจะสังเกตไดจากการประชุมเจรจาพหภุาคีที่สหภาพยุโรปจะ
มอบหมายใหผูแทนคนหน่ึงจากรัฐสมาชิกเปนผูนําในการเจรจา 
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 และเพราะเหตุนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงจะตองเจรจากําหนดเงื่อนไขของระยะ
เปล่ียนผาน หลังจากที่เสร็จส้ินการเจรจาแลวใหดี เทาที่พอไดฟงมาฝายสหภาพยุโรปมไิด
เห็นดวยกับสหราชอาณาจักรที่จะใหเริ่มระยะเปล่ียนผานในทันทีที่เจรจาเสร็จในวันที่ 29 
มีนาคม 2019 โดยมีการกลาวถึงเดือนธันวาคม 2020 แตการเจรจาประเด็นนี้ยังไมถึงขอ
ยุติ 

 ตามรายงานขาวยอจาก CNN ในวันที่ 26 ธันวาคม ศกนี้ กําหนดเวลาที่สหภาพ
ยุโรปเห็นวา เหมาะสมท่ีจะส้ินสุดกระบวนการใหสหราชอาณาจักรพนจากสมาชิกภาพ
ของ EU ไดแกวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ขาวยืนยันเปนทางการยังไมไดรับ  

 

 

หลังจากที่การเลือกต้ังผานไปสองเดือน นาย Sebastian Kurz นายกรัฐมนตรี 
(Chancellor) สาธารณรัฐออสเตรียวัย 31 ป ก็จัดต้ังรัฐบาลผสมสําเร็จ โดยรวมกับพรรค 
Freiheit หรือ Freedom นิยมขวาจดั เปนรัฐบาลเดียวในสหภาพยุโรปที่นําพรรคขวาจัดมา
เขารวม  

นาย Kurz ไดแบงกระทรวงดานความมั่นคงใหแกพรรคฝายขวา อันไดแกกระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย 

แรงตอตานจากสมาชิกสหภาพยุโรปมีสวนใหรัฐบาลใหมตองปรับปรุงนโยบาย
หลายประการ อันอาจเปนเหตุใหการเจรจาจัดต้ังรัฐบาลใชเวลามากและตองผอนคลาย
นโยบายที่สมาชิกบางประเทศไมเห็นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคนเขาเมืองตามโควตา
เดิมของสหภาพยุโรป และไมมีการสรางกําแพง แตเงื่อนไขบางอยางสําหรับคนเขาเมืองก็
ยังคงมีอยู เพราะนายกรัฐมนตรีจากพรรค OVP ก็ตองการอยูแลว อยางไรก็ดี ในชวงหก
เดือนหลังของป 2018 ออสเตรียจะตองเปนประธานของสหภาพยุโรป 
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กอนหนานี้ ประชาชนไดมีการชุมนุมประทวงเปนจํานวนมาก เชนที่เกิดขึ้นในวัน
สาบานตนของนาย Kurz ที่ทําเนียบประธานาธิบดี ทําใหตํารวจตองรักษาความสงบอยูทั่ว
และเปลี่ยนเสนทางไปยังวังโฮฟบวรกเปนทางอุโมงค แตในวันนี้ จํานวนผูประทวงนอยลง
มาก (ตํารวจและผูสังเกตการณประมาณวาไมเกิน 5,000 คน แตฝายผูประทวงวาไมนอย
กวา 10,000 คน)และคณะรัฐมนตรีไปตามเสนทางปกติ ไมตองผานอุโมงค ตามกําหนด 
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพบกับประธานคณะกรรมาธิการ EU ทั้งยุงเกอรและโดนัลด 
ทุสกที่กรุงบรัสเซลส ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม  

นางแองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี มีทาทีผอนคลายขึ้น และพรอมจะ
พบกับนาย Kurz เมื่อไดทราบวา รัฐบาลใหมของออสเตรียสนับสนุนสหภาพยุโรป 
เชนเดียวกับประธานาธิบดีมาคอง ซึ่งทั้งสองผูนํามีแผนที่จะปรับปรุงสหภาพยุโรปให
เขมแข็งขึ้นอยูแลว 

 

 

ที่แอฟริกาใต พรรค African National Congress--ANC ไดมีการประชุมใหญตลอด
เกือบ 4 วันที่ผานมาเพื่อเลือกต้ังหัวหนาพรรคคนใหมสืบแทนนาย Jacob Zuma ซึ่งจะ
สละตําแหนง ตลอดหลายปที่ผานมา Zuma ถูกกลาวหาวาวงการรัฐบาลกระทําการคอร
รับช่ันกันอยางกวางขวาง แมแตประธานาธิบดี Zuma เองก็ถูกสอบสวนหลายครั้ง รวมทั้ง
การสอบสวนโดยรัฐสภา และถูกฝายคานกลาวหาวาเปนผูสรางความแตกแยกไปทั่ว ตาม
ความเห็นของผูเช่ียวชาญกิจการแอฟริกาจาก BBC ประธานาธิบดีซูมาเปนตัวการหลักใน
การรณรงคเพื่อจะให Nkosazana Dlamini-Zuma อดีตภริยาของเขาเปนประธานาธิบดีของ
แอฟริกาใต ทํานองเดียวกับมูกาเบที่จะให Grace ภริยาของเขาสืบทอดอํานาจในซิมบับเว 

และเพราะเหตุนี้ คูแขงแนวหนาในการเลือกต้ังหัวหนาพรรค ANC จึงไดแกนาย 
Cyril Ramaphosa และนาง Dlamini-Zuma 
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การแขงขันเปนไปอยางเขมขน จนมีการออกเสียงในวันที่ 18 ธันวาคม วันนี้ ผล
ปรากฏวานาย Cyril Ramaphosa ไดรับคะแนนนํา แมจะไมมากนักก็ตาม สาธารณรัฐ
แอฟริกาใตจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีในป 2019 แตจะเปนการเลือกพรรค มิใชตัว
บุคคล สวนวันเลือกต้ังจะกําหนดใหมเมื่อใด ยังไมทราบในช้ันนี้ 

นาย Ramaphosa ทราบดีวา Zuma บริหารงานโดยขาดความโปรงใสมานานป เขา
เองข้ึนมาจากสหบาลแรงงาน และเปนหัวหนาทีมในการเจรจาดานแรงงานในระยะ
เปล่ียนผานจาก Apartheid หากเขาไดเปนประธานาธิบดี รัฐบาลของเขานาจะมีการ
บริหารจัดการ (Governance) ที่ดีกวาชุดที่ผานมา ซึ่งขาพเจาไดฟงคําใหสัมภาษณของ F. 
W. de Klerk ประธานาธิบดีผิวขาวกอนที่จะมีการเปล่ียนผาน ซึ่งสลดใจมากวา ผูนํา
หลังจาก Nelson Mandela ดูจะขาดจริยธรรมไปเปนลําดับ 

ตามขาวลาสุด นาย Ramaphosa ซึ่งมีความสามารถทางการธุรกิจในสายตาของ
เนลสัน แมนเดลา มีโอกาสมากที่จะเปนประธานาธิบดีคนตอไป แตจะตองรอจนถึงป 
2019 หรือไม ตองติดตามความเคลื่อนไหวจากแอฟริกาใตตอไป 

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ศกนี้ ที่กลางยานธุรกิจในนครเมลเบอรน ประเทศ
ออสเตรเลีย ชายคนหน่ึงไดขับรถ Suv สีขาวดวยความเร็วสูง คือประมาณ 100 กิโลเมตร
ตอช่ัวโมง เขาชนคนท่ีเนืองแนนอยูบนถนนอันเปนชวง Christmas shopping พอดี ทําใหมี
ผูไดรับบาดเจ็บ 18 คน 4 คนอาการสาหัส มีเด็กเล็กดวย 1 คนซึ่งบาดเจ็บไมมากนัก 
เจาหนาที่ตํารวจซึ่งมิไดอยูเวร ไดจับคนขับได และชายอีกคนหน่ึงที่อยูใกลที่เกิดเหตุ โดย
ไดนําตัวไปสอบสวน 

เมื่อเวลา 21.38 น. ตามเวลาทองถิ่น เจาหนาที่ตํารวจจากรัฐวิคตอเรีย แถลงขาววา 
ชายท่ีเปนคนขับเปนชาวออสเตรเลีย เช้ือสายอัฟกานิสถาน อายุ 32 ป ไมปรากฏ
หลักฐานหรือมีขาวกรองวามีสวนเก่ียวของกับกลุมกอการรายใดๆ มีประวัติเปนผูใชยา
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เสพติดและมีอาการทางดาน Mental health สวนอีกคนที่ถูกจับไดดวย ยืนอยูใกลมี
โทรศัพทมอืถือและมีดอยูในครอบครอง โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับคนขับและไมมีประวัติ
อาชญากรรมตามหลักฐานของตํารวจ คนขับไดถูกนําตัวขึ้นศาลดําเนินคดีดวยขอกลาวหา
พยายามฆา มิใชเปนผูกอการราย 

กรณีขับรถชนคนในทองถนนเคยเกิดมาครั้งหนึ่งในนครเดียวกันเมื่อเดือนมกราคม 
ศกนี้ ครั้งนั้น มีผูเสียชีวิต 6 คน 

ที่กรุงเบอรลิน ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ตํารวจได
ตรวจการณดวยความเขมงวดที่ตลาดคริสตมาส ซึ่งเมื่อปที่แลวมีการกอการรายโดยชาว
ตูนิเซียที่ขับรถบรรทกุขนาดใหญเขาทับผูคนที่มาเดินซื้อของ ครั้งนั้น คนรายไดหลบหนี
ไปตางประเทศและไปถูกตํารวจสายตรวจทองที่อิตาลียิงตายที่ใกลกับสถานีรถไฟในนคร
มิลาน โดยในระยะใกลเคียงกัน ทางการตูนิเซียไดจับกุมพ่ีนองของเขาในขอหารวมมือกับ
ผูกอการราย 

ในวันเดียวกัน เจาหนาที่ FBI ไดสะกดรอยนาย Jamieson อดีตนาวิกโยธินที่นคร
ซานฟรานซิสโก ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย หลังจากที่จับกุมตัวและนําไปคุมขัง ไดไปคนที่
บานเขาและพบหลักฐานหลายประการ อันแสดงวา เขามีแผนจะกอการรายตามแรง
บันดาลใจจากไอซิส หนังสือขูจะแกแคนจากการท่ีประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปได
ประกาศใหนครเจรูซาเลมเปนเมืองหลวงของอิสราเอล และการที่เขาพยายามจะโทรศัพท
ไปแสดงความยินดีที่คนรายขับรถทับคนบนทาง West-side highway ในนครนิวยอรกเมื่อ
ไมนานมานี ้

เมื่อวันคริสตมาสที่ 25 ธันวาคม เกิดเหตุ Car bomb ขึ้นที่หนาหนวยงานขาวกรอง
ในกรุงคาบูลของอัฟกานิสถาน มีผูเสียชีวิต 10 คน ไอซิสอางความรับผิดชอบ แตจะจริง
หรือไม ยังไมมีรายงานยืนยันในช้ันนี้ 
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ยุทธศาสตรในการตอตานการกอการรายในระยะที่คาลิเฟตไดถูกโจมตีสลายไป
แลว ทั้งที่โมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรีย ไดแกการเพิ่มขีดความสามารถในดานการขาว
กรองและจับกุมผูตองสงสัยใหไดกอนที่จะลงมือปฏิบัติการ ดังที่ออสเตรเลียไดกระทํา
สําเร็จมาแลวหลายครั้ง สวนในยุโรป นั้น ไดปรับแผนการตอตานการกอการรายซึ่งเกิด
จากคนในประเทศของตนเองบอยครั้ง แมสหรัฐเองก็มีแนวโนมทีดี่ยิ่งขึ้น โดยใช
ยุทธศาสตรที่เริ่มมาต้ังแตสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา สวนสงเสริมของ
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปมีไมเทาใดนัก แตนายทรัมปจะแอบอางวาเปนเพราะตน ไอ
ซิสจึงถูกปราบปรามสําเร็จ 

ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลุมรัฐอิสลามหรือไอเอส/ไอซิสเปนภัยคุกคามท่ี
ทุกประเทศแถบนี้จะตองพึงระวังอยางมาก แมกองทัพฟลิปปนสจะสามารถเอาชนะกลุม
กอการรายที่เมืองมาราวีไดหลังจากสูรบกันมากวา 5 เดือน โดยสังหารพี่นองสกุลเมาเตได
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ศกนี้ เพราะไอซิสไดต้ังใหนาย Amin Baco เปน Emir หรือผู
บัญชาการคนใหมในอาณาบริเวณ “สามชายแดน” คือฟลิปปนส อินโดนีเซียและมาเลเซีย
นายบาโคเปนชาวมาเลเซีย วัย 34 ปจากเมือง Tawau ในรัฐ Sabah โดยมีกองกําลังหลัก
จากขบวนการอาบูไซยาฟที่มีฐานอยูทางตอนใตของฟลิปปนส บนเกาะมินดาเนา ความ
สับสนเกิดขึ้นเพราะกอนหนานี้ Dr. Mahmud Ahmad ชาวมาเลเซียเชนกัน ไดรับแตงต้ัง
เปน Emergency Emir แตก็ตองเสียชีวิตในการปะทะกับกองกําลังฟลิปปนส นาย Ronald 
Dela Rosa อธิบดีตํารวจฟลิปปนส ไดยืนยันวานายอามิน บาโคจึงไดรับตําแหนง Emir 
โดยมีช่ือในการรบวา Abu Jihad เคยเปนนักปฏิบัติการจากกลุม Darul Islam Sabah ซึ่ง
เปนสายแยกออกมาจาก Darul Islam อินโดนีเซียที่ขึ้นตอ Jemaah Islamiyah (JI) ซึ่งขึ้น
ตออัลไคดา แตนายบาโคหันไปสวามิภักด์ิตอไอซิส 

นายบาโคเปนผูเช่ียวชาญการทําระเบิดแบบ Improvised Explosive Device (LED) 
และระเบิดรุนแรงหลายประเภท  
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ปจจุบันนี้ อามิน บาโค เปนนักรบที่มีประสบการณมากที่สุดคนหน่ึงในอาณา
บริเวณมินดาเนา ถือไดวาแกรงกลาไมนอยกวาอัลซาคาวี ชาวจอรแดนที่ไดจัดต้ังกลุม Al 
Qaeda in Iraq และเปนหัวหนากลุมจนถูกสังหารโดยการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐ และ
อาบู บัคร อัล บ๊ัคดาด้ี ไดรับชวงโดยแปรสภาพเปนไอซิสตอมา อามิน บาโคเปนภัย
คุกคามตอเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางไมตองสงสัย เพราะมีเครือขายญิฮาดีสตใน
ภูมิภาคแถบนี้อยูมาก บรรดานักรบอิสลามเหลานี้ยังพยายามเคลื่อนไหวอยูตอมา แมการ
รบที่มาราวีจะยุติไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในที่มั่นที ่Jolo และ Basilan ทางฟลิปปนส
ตอนใต ตามวิสัยของการกอการราย กลุมเหลานี้คงจะตองพิสูจนความสามารถของ
องคกรวามีอยูไมนอยกวากลุมของ Hapilon ที่ถูกกองทัพฟลิปปนสปราบสําเร็จ แตยังไม
ราบคาบ 

ตามท่ีรายงานไวยอๆ ในหนา 5 ของรายงานฉบับนี้ คณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติไดเริ่มพิจารณามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือใหหนักย่ิงขึ้นจากการท่ีได
ละเมิดคําส่ังหามพัฒนาอาวุธทําลายลางสูงและยานนําสงฮวาซอง 15 นั้น การพยายามหา
ฉันทามติในมวลสมาชิกใชเวลาพอสมควรและตองดําเนินการประชุมฉุกเฉิน ทั้งในคณะ
มนตรีความมั่นคงและในสมัชชาสหประชาชาติในกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
ประกาศการรับรองวา นครเจรูซาเลมเปนเมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งถูกสมาชิกประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยดวย ออกเสียงประณามเมื่อวันศุกรที่ผานมา ในการประชุมคณะมนตรี
ความมั่นคงฯ ในวันเสารที่ 23 ธันวาคม สมาชิกทั้ง 15 ประเทศไดลงมติเปนเอกฉันท
เห็นชอบในขอมติคว่ําบาตรเกาหลีเหนืออันหนักขึ้น โดยใหรับซื้อน้ํามันจากภายนอก อัน
ไดแกจีน ไดปละไมเกิน 5 แสนบารเรลกับมาตรการเขมงวดอ่ืนๆ อีก 

ในวันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม โฆษกกระทรวงการตางประเทศเกาหลีเหนือไดออก
แถลงการณวา ขอมติดังกลาวถือเปนการกระทําสงคราม (Act of war) และวานายโดนัลด 
ทรัมปคงเปน “Destabilizing influence” ของโลกอยูเชนเดิม 
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นาย John Sawers อดีตหัวหนาสํานักขาวกรอง MI-6 ของสหราชอาณาจักรและ
อดีตเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรบริเตนประจําสหประชาชาติ ใหความเห็นในรายการ
ของคริสเตียน อามันพอรเมื่อกอนวันคริสตมาส 2017 มีสาระสําคัญวา สหรัฐภายใตการ
นําของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป มีฐานะในเวทีโลกเส่ือมถอยลงมาก ในช้ันนี้ 
มหาอํานาจในโลก (Global power) มีอยูเพียง 2 คือสหรัฐกับจีน โดยท่ีสหรัฐเปนฝาย
ถดถอยมากเปนลําดับ ขณะที่จีนไดทรงอํานาจมากขึ้น อันเปน “new reality” ทั้งสองจะ
รวมมือกันในบางเรื่อง และอาจปะทะกันในบางกรณี (คงจะหมายถึงในทางการคา) จีน
เห็นวาทั้งโดนัลด ทรัมปกับสหรัฐ “เปนโอกาสดีที่เอ้ือตอจีนซึ่งมียุทธศาสตรพรอมอยู
สําหรับศตวรรษที่ 21 การที่สหรัฐถอนตัวจากความตกลง TPP ไดใหความไดเปรียบแกจีน
อยางมหาศาล (Tremendous)” และเมื่อ ทรัมปประกาศถอนตัวจากความตกลงปารีสวา
ดวยความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ จีนไดวางตัวเปนผูนําระดับโลกในดานนี้  เกาหลี
เหนือเปน “Most dangerous, comdustible nation” เขาเองเปนหวงการวางตัวของสหรัฐใน
กรณีของเกาหลีเหนือ ส่ิงที่ Rex Tillerson รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 
ทําและพูดในความเขาใจของเขา ดูจะหมายถึงการแกปญหาเกาหลีเหนือดวยวิธีการทาง
ทหาร อันสอนัยยะเดียวกับที่ H.R. McMaster ที่ปรึกษาดานความมั่นคง กลาวไว ซึ่งฟงดู
แลว หมายถึงการใชกําลังแมจะมไิดใชคํานั้นก็ตาม 

 สวนประเทศอ่ืนเชนอินเดียและญี่ปุนกับรัสเซียวางตัวในแบบ “Traditional great 
powers pursuing their national interests” ในการประเมินของเขา สหภาพแอฟริกาใตและ
อารเจนตินาจะเปนพลังสําคัญ ทั้งในทางการคาและทางการทหารตอไป ตามมุมมองของ
เขา การตัดสินใจของสหราชอาณาจักรที่จะออกจากสหภาพยุโรปนั้นเปนความผิดพลาดที่
ไมนาปลอยใหเกิดขึ้น (ความเห็นของ MI-6 ในประเด็นนี้ไดเตือนรัฐบาลอังกฤษมากอน
แลว ดังจะเห็นไดจากรายงานที่ขาพเจานําเสนอในเดือนพฤษภาคม 2016) 

ในการใหสัมภาษณครั้งนี้ นาย John Sawers มิไดกลาวถึงบทบาทของผูนําเชนแอง
เกลา แมรเค่ิลและเอ็มมานูเอล มาคองเลย แตเขาเห็นชัดวา ส่ิงที่เปล่ียนไปอยางแนนอน
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ไดแกการถอยหลังของสหรัฐภายใตโดนัลด ทรัมป ซึ่งเขาเห็นวามีผลกระทบอยางหนักตอ
การจัดระเบียบของโลกหรือ World Order 

หลังจากวันหยุดคริสตมาส ซึ่งโดนัลด ทรัมปไดไปพักผอนก่ึงทํางานที่บานพัก
ที่มาร-โอ-ลาโก ในมลรัฐฟลอริดาของเขา นายทรัมปไดกลับมาปฏิบัติงานดวยการทวีต
ตามแบบของเขา ดวยเนื้อหาที่เขาขางตนเองเชนเคย ตามรายงานของส่ือตลอดป 2017 
นายทรัมปกลาวเท็จ 103 ครั้งๆ แรกของวันที่ 26 ธันวาคม ไดแกการโออวดวา เขาไดฟน
การกลาวคําวา “Merry Christmas” เพราะเขาไมเคยไดยินวา ประธานาธิบดีโอบามาใชคํา
นี้มากอน อันทําใหส่ือตางๆ ตองนําบันทึกภาพและเสียงที่โอบามาใชคํานี้เปนประจํามา
ยืนยัน นอกจากนี้ ยังเปนการทวีตโจมตี FBI และรองผูอํานวยการ McCabe ซึ่งเปนที่
ทราบกันวา เขาจะลาออกจากราชการในไมชานี้ นอกจากน้ัน เปนการส่ังงานภายในให
พรรครีพับลิกันผอนคลายการสอบสวนกรณีการสมรูรวมคิดระหวางนายทรัมปและคน
ใกลชิดกับรัสเซียในระหวางการเลือกต้ัง และการกระจายขาววา Dossier ของ Christopher 
Steele ไมมมีูลความจรงิแตประการใด ทั้งๆ ที่การขาวกรองหลายสํานักเห็นดวยกับอดีต
สายลับบริติช 

ในรายงานที่ไดนําเสนอมาตลอด จุดออนของโดนัลด ทรัมปไดแกความบายอ ซึ่ง
ทั่วโลกทราบดี เมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในทําเนียบขาวโดยมีการ
ถายทอดสดดวย รัฐมนตรีแตละคนจะสดุดีนายทรัมปโดยไมมีการกลาวถึงสาระสําคัญ
แมแตคนเดียว และเมื่อมีการฉลองการที่พรรครพีับลิกันไดชัยชนะในการผานรัฐบัญญติั
ปฏิรูประบบภาษีในเดือนธันวาคม ศกนี้ หัวหนาฝายเสียงขางมากในวุฒิสภาและสภา
ผูแทนไดยกยองวาเปนเพราะความเปนผูนําของนายโดนัลด ทรัมปจึงไดรับความสําเร็จ  
สวนนายไมเคิล เพนส รองประธานาธิบดีไดยกยองโดนัลด ทรัมป 14 ครั้งในเวลาเพียง 3 
นาที ตามรายงานของ ซีเอ็นเอ็น และในวันตอมา ไมค เพนสไดเดินทางไปยัง
อัฟกานิสถาน ก็ไดไปสรรเสริญนายทรัมปตอหนาทหารท่ีประจําการอยูที่นั่นอีก เชนเปนผู
ที่มีไหลกวางดวยหัวใจท่ีใหญเชนกัน (Broad shoulder with a big heart) อีกอยางหนึ่งที่
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นายทรัมปชอบมากไดแกการท่ีแขกเมืองกลาวถึงการที่เขาหรือองคกรในประเทศเขาได
ส่ังซื้อของจากอเมริกา ที่ขาพเจาไดยินสดๆ ไดแกการท่ีนายหลี เซียน เนียน 
นายกรัฐมนตรีสิงคโปรและนายราจิบ ราซัคนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกลาวแกนายทรัมปวา 
บริษัทการบินในประเทศเขาเพิ่งส่ังซื้อเครื่องบินโบอ้ิง ดรีมลายเนอรหลายสิบเครื่อง  

เมื่อวันจันทรที่ 25 ธันวาคม นายทรัมปไดส่ังการใหคณะผูแทนถาวรแจงแก
สหประชาชาติวา สหรัฐใหตัดลดงบประมาณที่จายแกสหประชาชาติลง 285 ลานดอลลาร 
ซึ่งคงจะเปนการแสดงใหเห็นวา คําขูที่จะลงโทษบรรดาประเทศที่ออกเสียงตอตานสหรัฐ
ในขอมติเรื่องนครเจรูซาเลม นั้น เปนความจริง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ไมนาเช่ือ เพราะ
สหประชาชาติเปน Collective Body ซึ่งถือกําเนิดขึ้นตามอุดมคติเพื่อสันติภาพระหวาง
ประเทศของชาวอเมริกันเองต้ังแตสงครามโลกครั้งที่ 1 ในรูปของสันนิบาตชาติ ซึ่ง
การเมืองภายในสหรัฐเองทําใหตนคิดที่มีวิสัยทัศนกวางไกลมิไดเขาเปนสมาชิก และใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผูนําสหรัฐซึ่งไมเห็นดวยกับแนวคิดเบาปญญาของพวกนิยม America 
first ไดเปนตัวต้ังตัวตีใหสหประชาชาติไดรับการกอต้ังขึ้นเปนผลสําเร็จบนแผนดินสหรัฐ
จนบัดนี้ 

การเฉลิมฉลองวันคริสตมาส ณ จัตุรัสเมนเจอรของเมือง Bethlehem ใน West 
Bank อันถือวาเปนจุดเกิดของพระเยซูในปนี้เงียบเหงาเปนพิเศษ เพราะการทองเที่ยวของ
ผูนับถือศาสนาคริสตลดลงอยางมาก อันเปนผลโดยตรงจากการที่นายโดนัลด ทรัมป
ประกาศวา นครเจรูซาเลมเปนเมืองหลวงของอิสราเอล เพราะความเกรงกลัวความไม
สงบจากความตึงเครียดซึ่งกระจายไปทั่ว 

ขาวที่นายินดีในชวงใกลวาระสงทายปเกา 2017 และตอนรับปใหม 2018 ไดแกการ
ฉลองวันคริสตมาสของผูนับถือศาสนาตริสตที่โบสถเล็กๆ ในนครโมซูลทางเหนือของอิรัก
เปนครั้งแรกหลังจากที่ไดรับการปลดปลอยจากการท่ีถูกยึดครองโดยกลุมรัฐอิสลามหรือ
ไอซิสมากวา 2 ป แมสภาพแวดลอมของนครใหญเปนที่สองของอิรักแหงนี้จะเต็มไปดวย 
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ซากปรักหักพังอันเปนผลของการสูรบอยางรุนแรง อันปรากฏอยูตามเมืองตางๆ ทั้งใน
อิรักและซีเรีย ซึ่งผลของการทําลายลางนี้ไดเกิดขึ้นกับโบราณสถานอายุนับพันปอันมีอยู
ทั่วไปในดินแดนเหลานี้ เพราะเคยเปนศูนยกลางของอารยะธรรมมาแตเกากอนแถบลุม
น้ําไทกริสและยูเฟรติส 
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