
 
ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

ประจําป 2561 
 

รวบรวม วิเคราะหและจัดพิมพโดย 
 

 
 

ดร. มนัสพาสน ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต 
ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

และการดําเนินงานดานสารนิเทศ 
ของกระทรวงการตางประเทศ 



1 
 

ประมวลรายงานและวิเคราะหขาว 

ประจําเดือนมกราคม 2561 

 

ช่ือและตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ  

    และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมกราคม 2561 ฉบับที่ 1 

 

วันสงทายปเกาตอนรับปใหมเปนโอกาสอันนาจะนํามาซึ่งความเปนมงคล แตส่ิงที่
เปนอัปมงคลก็เกิดขึ้นได ในแงของความสัมพันธและการเมืองระหวางประเทศ ศักราช 
2561 จะแสดงใหเห็นวาตราบใดที่ยังมีผูคนในฐานะผูนําของโลก เชนนายโดนัลด ทรัมป ที่
ดูจะมีความนิยมในความแตกแยกของมนุษยทั้งในบานเมืองที่เขาอยูและในตางแดน 
ความวิปริตก็เกิดขึ้นได เพราะตามความเห็นของคนใกลชิดกับเขา คือนาย Thomas 
Barack นายทรัมปไม “เสียสติก็โง” (Insane or stupid) สวนอดีตที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร
ของเขาซึ่งนิยมแนวขวาจัดและมุงหมายที่จะจัดระเบียบของโลกใหมดวยการตอตานความ
เปนปกแผนของยุโรป คือนาย Steve Bannon ไดใหสัมภาษณซึ่งปรากฏในหนังสือ Fire 
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and Fury โดยนาย Michael Wolff วา การพบปะระหวางลูกชายของนายทรัมปและลูกเขย
ของเขากับตัวแทนของรัสเซียที่ Trump Tower เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปที่แลว (2016) อยู
ในขายการทรยศตอชาติ (Treasonous) ประเด็นนี้เมื่อเปนเรื่องโจษจันกันมาก นายแบน
นอนช้ีแจงเพิ่มเติมวาเขามิไดหมายถึง Donald Trump Jr. แตหมายถึงนาย Paul Manafort 
หัวหนาคณะหาเสียงของโดนัลด ทรัมป  อันนับวาเปนประเด็นสําคัญซึ่งจะตองมีการ
สืบสวนและสอบสวนตอไป แตปฏิกิริยาจากโดนัลด ทรัมปทันควันและรุนแรงโดยทวีตวา
นายแบนนอนซ่ึง “ถูกเขาไลออกไป บัดนี้เสียสติแลว (has lost his mind) และไมมีสวน
เก่ียวของกับเขาและครอบครัว” (ซึ่งไมจรงิทีเดียว)  ผูติดตามขาวนี้จากสหราชอาณาจักร
ใหความเห็นเก่ียวกับหนังสือ Fast and Fury วา “It will make America read again”  เรื่องนี้
จะมีตออีกมากในชวงตอไป 

 ในชวงวันขึ้นปใหม นายโดนัลด ทรัมป ไดสง “พายุทวีต” (Tweet storm or New 
Year tirade) อันยอมจะมีผลกระทบตออยางนอย 4 ประเทศและภูมิภาคดวยกัน ซึ่งในชวง
นี้ จะกลาวถึงอิหราน เกาหลีเหนือ ปากีสถาน และภูมิภาคตะวันออกกลาง— 

 1 อิหราน ซึ่งมีการประทวงภายใน เพราะเหตุแหงความยุงยากทางความเปนอยู
และคาครองชีพที่สูงขึ้น โดยเริ่มขึ้นที่เมือง Marshhad ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ อันเปนเมืองใหญแหงทีส่องของอิหรานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
มีผูเขารวมไมมากนักและจากนั้นไดกระจายไปยังเมืองใหญนอยประมาณ 50 แหงทั่ว
ประเทศ รวมทั้งกรุงเตหะรานดวย มีการปะทะกับเจาหนาที่บาง จนถึงวันที่ 3 มกราคม ใน
ปใหม มีผูเสียชีวิต 21 คน ในช้ันแรก เหตุผลของการประทวงไดแกความยุงยากทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยู อันเปนปญหาซับซอนมิใชนอย ในฐานะที่อิหรานเปนประเทศ
ที่มีรายไดอันดับกลาง (Middle-income country)  คาครองชีพและขาวของที่อาจจะไม
เพียงพอตอคนช้ันลางของสังคม ดูจะทําใหยากตอการวิเคราะหใหถองแทได เพราะการ
ประทวงครั้งนี้ไมกวางขวางกวา Green revolution เมื่อ ค.ศ. 2009 และไมมีผูนํากับการ
แสดงถึงขอเรียกรองอยางชัดแจง บางฝายคาดหวังวารายไดและความเปนอยูหลังจากที่
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ไดทําความตกลงหามอาวุธนิวเครียร (JCPOA) ซึ่งมีการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรจากทุก
ประเทศ จะทําชีวิตใหดีขึ้น และมีการกลาวหาวามีการคอรรัปช่ันในวงราชการดวย แมวา 
ฝายผูนําของรัฐบาลจะถูกโจมตีอยูบาง แตผูนําทางศาสนาก็มิไดพนจากการถูกตําหนิอยูดี 
อันเปนเปาหมายใหม ประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานี ซึ่งพยายามจะปฏิรูปประเทศ
พยายามไมดําเนินการรุนแรงโดยแถลงยืนยันวาการประทวงเปนสิทธิที่กระทําไดภายใต
รัฐธรรมนญู เพราะเปนผูนําฝายหัวปานกลางและสงเสริมการปฏิรูปตลอดมาอยูแลว แต
ยังมีพวกหวัรุนแรงในนามกองกําลังพิทักษการปฏิวัติ (Revolutionary guards) และพวก
ของอดีตประธานาธิบดี โมฮัมหมดั อบาดิเนจัด ซึ่งมีขาวที่ยังไมมผีูยืนยันวา เมื่อสมัยหนุม
เปนผูหนึ่งที่รวมกับคณะที่บุกสถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน ณ กรุงเตหะรานและจับ
นักการทูตจํานวนมากเปนตัวประกันตลอดสมัยของประธานาธิบดีจิมมี คารเตอร มา
ปลอยเมื่อโรนอลด เรแกนไดชนะเลือกต้ังและเขามาเปนผูนําฝายบริหารของสหรัฐ 

 การประทวงคงจะมีไปอีกพักใหญ เพราะประธานาธิบดีโรฮานีกับประธานาธิบดีมา
ตองของฝร่ังเศสไดหารือกันอยูแลว แตที่ยุงยากโดยไมเคยเกิดขึ้นไดแกการทวีตของนาย
โดนัลด ทรัมปซึ่งประกาศความเปนศัตรูกับผูนําของอิหรานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเขาเห็นวา
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง และอางวาชาวอเมริกันเปนปกแผนกับฝายที่กอ
ความยุงยาก โดยทวีตหลายครั้ง สวนซารา ฮักซเบอรี ซานเดอร โฆษกทําเนียบขาวแสดง
ความเห็นดวยกับฮิลลารี คลินตันเก่ียวกับเหตุการณในอิหรานอันถือเปนขอยกเวนเพราะ
ฮิลลารี คลินตันครั้งนั้นเห็นตางจากประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งมิใชเปนประเด็นสําคัญ
เทาใดนัก ในระยะนั้น โอบามาไมตองการเขาไปแทรกแซงกับความไมสงบที่เกิดขึ้นใน
อิหรานเมื่อป 2009 แตฮิลลารีเสนอแนะอีกทางหนึ่งเพราะเธอเกรงผลกระทบกับการ
เจรจาจัดทําความตกลงหามมิใหอิหรานพฒันาอาวุธนิวเคลียร 

 ตามรายงานในวันที่ 3 มกราคม ฝายสนับสนุนรัฐบาลจํานวนมาก พรอมธงชาติได
ไปรวมกําลังกันตามทองถนนเพื่อตานผูประทวง สถานการณเปนอยางไรจะนําเสนอ
รายงานมาตอไป ในช้ันนี้ ยังไมทราบความเคล่ือนไหวของกองกําลังพิทักษการปฏิวัติ หาก
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พวกนี้มาควบคุมการประทวง ก็นาเปนหวงความปลอดภัยของผูประทวงซึ่งเปนประชาชน
ทั่วๆ ไป เมื่อเวลาบาย ตามเวลาในกรุงวอชิงตัน กองบัญชาการตํารวจอิหรานแถลงขาววา 
เหตุการณสงบลงแลว หากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมก็จะรายงานเพิ่มเติม 

เรื่องนี้ นาจะไมบานปลาย หากสหรัฐจะหลีกเล่ียงการเขาไปแทรกแซง แตกลับนํา
เรื่องนี้ไปเขาสูการประชุม”ฉุกเฉิน” ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ทั้งๆ ที่
มิไดมีเหตุการณขยายวงออกไปจนอาจกระทบถึงความมั่นคงระหวางประเทศ แมจะทราบ
ดีวา สมาชิกประเทศอ่ืนๆ มิไดเห็นดวยกับสหรัฐ ตามเหตุการณที่เกิดขึ้น คงจะเปนการ
ยากที่คณะมนตรีความมั่นคงจะลงมติประณามชาวอิหรานที่กอความไมสงบภายในขึ้น 
เทาที่ไดยินการอภิปราย นิกก้ี เฮล่ี เอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรสหรัฐ ไดกลาวหารัฐบาล
อิหรานในการละเมืดสิทธิมนุษยชน อันไมมีหลักฐานมาอางอิงแตอยางใด ซึ่งไมนา
ประหลาดใจเพราะเธอไมคุนกับระบบสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีเทาใดนัก 
เอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรอิหรานไดแกขอกลาวหา และแสดงความแปลกใจวา เมื่อมี
การเดินขบวนประทวง “Occupy Wall Street” ในนครนิวยอรกก็ไมเห็นมีผูใดนําเรื่องมาเขา
คณะมนตรีความมั่นคง เรื่องนี้จะลงเอยอยางไรตองติดตามดูตอไป ประเด็นที่นาหวงคือ
การตัดสินใจขั้นสุดทายของนายโดนัลด ทรัมปวาจะถอนตัวจากความตกลง JCPOA 
หรือไม 

กรณีความตกลงพหุภาคีเพื่อปองกันมิใหอิหรานหันกลับไปฟนโครงการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียรอีก นั้น ประเทศภาคีทั้งหลายตองเสียเวลาไปมากเพ่ือชักชวนใหนาย
โดนัลด ทรัมปเลิกลมการเห็นผิดเปนถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล 
มาคองแหงฝรั่งเศส ซึ่งไดพบปะพูดจาและโทรศัพทกับนายทรัมปหลายตอหลายครั้ง และ
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม ศกนี้ รัฐมนตรีวาการตางประเทศของภาคีประเทศไดหารือกัน
และยืนกรานใหนายทรัมปเปล่ียนทาที สารสุดทายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศอิหรานสงถึงโดนัลด ทรัมปไดแกการยํ้าวา ความตกลง JCPOA นั้น ไมอาจมี
การเจรจาใหมได และถานายทรัมปพลาดโอกาสอีกในสัปดาหนี้ สหรัฐก็จะตกอยูในฐานะ
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ผูละเมิดความตกลง กลาวอีกนัยหนึ่ง สหรัฐจะอยูในฐานะจําเลยซึ่งอาจตองไปแกขอ
กลาวหาในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติก็เปนได ในทัศนะของขาพเจา นาย
โดนัลด ทรัมปไมมีเหตุผลใดๆ ที่จะนํามาอางได เพราะรัฐมนตรีช้ันนําและประธานคณะ
เสนาธิการรวมมีความเห็นมากอนนี้หลายครั้งวา ความตกลงดังกลาวเปน “ผลประโยชน
แหงชาติของสหรัฐ” ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยูทั่วไปและในรายงานที่ขาพเจานําเสนอมา
หลายเดือนแลว 

เมื่อกอนเที่ยงคืนของวันศุกรที่ 12 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมปก็ยอมไมถอนตัว 
“เปนครั้งสุดทาย” แตก็มิไดยุติการเตรียมการพิจารณากําหนดมาตรการควํ่าบาตรกับ
อิหรานตอไป เพราะเรื่องยังคางอยูในสภาซึ่งยังมิไดนําขึ้นมาพิจารณา แมกระท่ังนาย 
Robert Corker ประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธกับตางประเทศของวุฒิสภาก็ไม
เห็นดวยกับผูนําฝายบริหาร และกรรมาธิการชุดตางๆ ของทั้งวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎรก็ไดรับคํายืนยันจากฝายความมั่นคงแหงชาติและฝายทหารวา “JCPOA is in 
the national interest of the United States of America” อยางไรก็ดี นายทรัมปไดแกหนา
ดวยการประกาศมาตรการคว่ําบาตรกับปจเจกบุคคลและองคกร (Entities) รวม 14 ฝาย 
ซึ่งรัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศอิหรานไดประกาศสวนทางมาวาจะดําเนินการ
ตอบโตอยางสาสม ถึงวันอาทิตยที่ 14 มกราคม ยังไมอาจทราบไดวา อิหรานจะตอบโต
อยางไร สวนประธานาธิบดีโรฮานีไดกลาวเปนเชิงสมนํ้าหนาที่นายทรัมปมิอาจทําตามใจ
ได 

 2 ความตึงเครียดระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตซึ่งมีมาตลอดนับแตการสงบศึก
เมื่อป ค.ศ. 1953 แตที่นาวิตกไดแกความพยายามของเกาหลีเหนือที่พยายามพัฒนาอาวุธ
อันมีอํานาจทําลายลางสูงทั้งนิวเคลียรและขีปนาวุธนําสงจนถึงขั้นทีม่ีพิสัยไกลขามทวีป 
ซึ่งคุกคามถึงสหรัฐอเมริกาได ดินแดนที่อาจตกอยูในขายตองระวังภัยจึงไดแกเกาหลีใต 
ญี่ปุนและสหรัฐ 
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 ในรายงานที่ไดทํามา เมื่อเกาหลีเหนือกับใตจะหารือกัน ทั้งสองฝายก็จะติดตอกัน
เพื่อนัดหมาย ดังที่มีการเจรจากันเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ซึ่งผูแทนระดับสูงของ
สองฝายไดมาประชุมกันที่หมูบานใกลๆ กับเสนแบงที่ปานมุมจอง อันเปนเขตปลอด
ทหารท่ีเสนขนานที่ 38  หลังจากนั้น ทั้งสองฝายก็ไดมีการเปดโอกาสใหมีการเยี่ยมเยียน
กันระหวางญาติที่ต้ังถิ่นฐานอยูแยกกัน และก็ขาดการติดตอกัน โทรศัพท Hot line ที่ติดต้ัง
ไวมิไดถูกใชจนตนปใหมนี้ เมื่อมกีารติดตออยางไมเปนทางการระหวางสองฝายในปใหม
นี้ ประธานาธิบดีมูน เจ อินเห็นวาเปนโอกาสดีที่จะฟนการติดตอทางการทูตอันเปน
แนวทางที่ใชในการหาเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะเกาหลีใตจะเปนเจาภาพการแขงขัน
กิฬาโอลิมปคฤดูหนาวที่เปยงชานในเดือนกุมภาพันธ ศกนี้ และทราบอยูวา เกาหลีเหนือ
อยากจะมีสวนมาเขารวมเพราะมีนักกีฬาดาน Figure skate และกีฬาฤดูหนาว ทั้งสองฝาย
จึงไดหารือกันทางโทรศัพทสายดวน (Hot line) ประมาณ 5 ถึง 6 ครั้ง ในที่สุดเปนที่ตกลง
กัน และเพื่อเตรียมการในดานตางๆ ฝายเหนือและใตจึงจะหารือกันในวันที่ 9 มกราคม 
ศกนี้  

 สวนหนึ่งของการทวีตโดยประธานาธิบดีทรัมปในตนปนี้ ไดแกการแสดงอํานาจ
ดานอาวุธนิวเคลียร ซึ่งนายคิม จอง อุนกลาววาเขามีปุมกดปลอยอาวุธอยูที่โตะทํางานได 
แทนที่นายทรัมปจะอยูเฉยๆ กลับทวีตไปวา เขาก็มีปุมที่โตะซึ่งใหญกวาและใชงานไดดวย 
ซึ่งหลายคนเห็นวา การกระทําเชนวาเสมือนเด็กๆ และสออันตรายรายแรง อันอาจ
นําไปสูสงครามทําลายลางได 

 บทวิเคราะหกอนหนานี้ไดย้ําถึงความจําเปนอยางยิ่งยวดที่จะตองหาทางแกปญหา
ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดวยวิธีการทางการทูต ที่จําตองยํ้า เพราะตั้งแตเริ่มแรกนาย
โดนัลด ทรัมปมองเหน็ทางเดียวที่จะแกปญหาเกาหลีเหนือที่ประธานาธิบดีโอบามาเตือน
เขาวาจะตองแกใหไดโดยสันติวิธี มิใชดวยวิธีการทางทหาร ตลอดหนึ่งปที่ผานมานาย
ทรัมปไมสามารถหาทางออกโดยสันติได ดวยการมุงที่จะใชกําลังในส่ิงที่อาจเรียกในช้ันนี้
วา Limited war หรือ Pre-emptive attack และดวยวิธีคิดเชนนี้ นายทรัมปจึงบ่ันทอน
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ความสามารถทางการทูตของประเทศมาตลอด และถึงแมผูนําทางการทหารจะเสนอแนะ
ใหเขาจัดสรรงบประมาณกระทรวงการตางประเทศใหเพียงพออันจะเปนการลดภาระของ
ทางการทหาร นายโดนัลด ทรัมปก็ดึงดันในการเพิ่มงบประมาณทางการทหารและใน
ขณะเดียวกันก็ตัดงบประมาณกระทรวงการตางประเทศลงประมาณรอยละ 30 และมิได
ใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายการตางประเทศอันเหมาะสมกับฐานะประเทศชั้น
นําของโลกเสรี ตลอดระยะหนึ่งปที่ผานมา จึงไดเห็นแนวทางดานการตางประเทศของ
นายทรัมปซึ่งมิใชจะอํานวยตอความมั่นคงและสันติภาพระหวางประเทศ แตมีความ
เปนไปไดมากวาจะเปนไปตามผลการสํารวจสถานการณของ World Economic Forum ใน
สัปดาหนี้วา ความเส่ียงที่จะเกิดความขัดแยงระวางประเทศในไมชาหลีกเล่ียงไดยาก ใน
ขณะเดียวกัน ผลการสํารวจสถานะความเปนผูนําโลกจัดใหเยอรมนีอยูสูงสุด ตามดวยจีน 
สุดทายไดแกสหรัฐกับรัสเซีย สําหรับรัสเซีย นั้น Masha Gossen นักวิชาการดานรัสเซีย 
เปดเผยวา ตามรายงานลาสุด ทุนสํารองแหงชาติถูกถอนไปเกือบหมดแลว และปูตินยังคง
มุงหนาที่จะสรางความยิ่งใหญของรัสเซียตามแนวทางของ Ivan the Terrible และ Peter 
the Great เพื่อกลับเปนจักรวรรด์ิอีก 

 ในสวนที่เก่ียวกับคาบสมุทรเกาหลี  เมื่อทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใตตกลงที่จะ
พบกัน นายทรัมปก็อางอีกวาเปนเพราะเขา ทั้งสองฝายจึงหันหนามาหากันได สวนจีน นั้น 
สนับสนุนการพบปะ “(Dialogue) ระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตตลอดมาอยูแลวและ
ขอใหสหรัฐระงับการซอมรบระหวางกองกําลังสองฝายตลอดระยะที่มีการแขงขันกีฬาโอ
ลิมปค ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเห็นชอบดวย 

 การที่ฝายเหนือและใตจะพบกันนี้ แมจะมีขอบเขตจํากัด แตก็ถือไดวาเปนการ
เปล่ียนแปลงทาทีที่ดี และแสดงถึงคุณคาของการดําเนินการทางการทูต ตราบเทาที่สหรัฐ
ไมไปแทรกแซงโดยไมจําเปน อันที่จริง นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศสหรัฐ ไดพยายามเปดทางติดตอทางการทูตโดยมิไดกําหนดเงื่อนไข
ลวงหนามาตลอดแมจะถูกนายทรัมปขัดขวางโดยไมมีเหตุผลเปนครั้งคราว แตจุดยืนที่วา 
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เกาหลีเหนือจะตองลมเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร เปนอุปสรรคสําคัญ เพราะเกาหลี
เหนือยืนกรานมาตลอดวา ปญหาอาวุธนิวเคลียรมิใชเปนประเด็นที่เกาหลีเหนือจะยอม
เจรจาดวย (Not negotiable) ซึ่งมิไดหมายความวาการเจรจาทางการทูตจะเกิดขึ้นมิได 
หากแตจะตองใชความอดทน และใชมาตรการคว่ําบาตรบ่ันทอนเกาหลีเหนือตอไปโดย
ดําเนินการดวยความแนบเนียน โดยตองยอมปฏิบัติตามแนวทางการทูตซึ่งจะหลีกเล่ียง
การบังคับใหเขามาสูโตะเจรจา  

 ตามรายงานจากพื้นที่ในวันเสารที่ 13 มกราคม ศกนี้ เกาหลีทั้งสองฝายยังแสดง
ความพรอมที่จะเจรจากันอีก โดยในครั้งตอไปนี้ จะไปไกลกวาการเขารวมในการกีฬาโอ
ลิมปคฤดูหนาวที่จะเริ่มในวันที่ 9 กุมภาพันธ ศกนี้ อันนาจะครอบคลุมสถานการณความ
ตึงเครียดที่สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ วันที่ซึ่งทั้งสอง
ฝายนัดหมายใหมีการประชุม Working level ไดแกวันจันทรที่ 15 มกราคม ศกนี้ 

 ในวันนี้ ที่ 13 มกราคม 2018 รายงานจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกแจงวา การคา
ขายระหวางจีนกับเกาหลีเหนือตามสถิติลาสุดมีปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 81 ซึ่งทํา
ใหสหรัฐพอใจมาก และนายทรัมปไดทวีตยืนยันเชนนั้น แตจะตองติดตามความ
เคล่ือนไหวตอไป เพราะรายไดจากการคากับตางประเทศเปนแหลงที่มาสําคัญยิ่งของ
เงินทุนสําหรับเกาหลีเหนือ ดังที่ไดกลาวกอนนี้หลายครั้ง การปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรี
ความมั่นคงอยางเครงครัดโดยจีนและรัสเซียจะเปนตัวแปรหลักของความพยายามชักนํา
ใหทุกฝายหันมาใชวิถีทางการทูต ซึ่งไดเสนอแนะมาแลววาเปนทางแกปญหาอัน
เหมาะสม ดังที่นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ พล
เอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ พลเอกโจเซฟ ดันฟอรด 
ประธานคณะเสนาธิการรวมแหงสหรัฐ ไดแถลงทัศนะตอสาธารณชนและรัฐสภามาแลว
อยางแจงชัด 

 การเจรจาระหวางเหนือ-ใตเปนไปดวยดี เกาหลีเหนือไดถือโอกาสจะนําเสนอ
ภาพลักษณที่ดี โดยจะนําวงออรเคสตรา 140 คนไปแสดง พรอมนักรอง K-Pop ซึ่งทั้งหมด
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ไดรับการคัดเลือกโดยคิม จอง อุน นอกจากน้ัน คณะที่จะไปแสดงจะมีคณะเทกวนโด 
นักการทูต กองเชียรเปนจํานวนมากรวมทั้ง Cheer leader ซึ่งเปนตัวนํา ตามการหารือใน
รอบที่สองเมื่อวันจันทร มีความเปนไปไดที่จะจัดทีมรวมสําหรับ Ice hockey หญิง แมผู
เลนฝายเกาหลีใตจะไมตองการผสมทีมดวยเกรงจะทําใหแสดงความสามารถไดไมเต็มที่ 
การพบปะในระดับดําเนินการจะมีอีกในวันพุธที่ 17 มกราคม การท่ีบรรยากาศดีเพราะทั้ง
สองฝายไมนําเรื่องที่จะเปนปญหา เชนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร มาเปนวาระในการ
เจรจา สวนรายงานจากพื้นที่ซึ่งแสดงวาเกาหลีเหนือไดเตรียมการที่จะจัดใหมีการสวน
สนามใหญในโอกาสใกลเคียงกับการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูหนาว นาจะพอเขาใจได
เพราะเกาหลีเหนือจะตองแสดงใหปรากฏอยูเสมอวามีอํานาจซึ่งพรอมจะนํามาใชได จึง
ควรจะรับฟงไวดวยความเขาใจเจตนาเพราะสถานการณดังกลาวไมนาจะนําภัยคุกคามมา
สูฝายใดได 

 ปญหาอาวุธนิวเคลียรและยานนําสงของเกาหลีเหนือเปนหัวขอที่จะมีการประชุม
ในระดับสูงซึ่งแคนาดาเปนเจาภาพจัดขึ้นที่นครแวนคูเวอร โดยจีนกับรัสเซียไมไดไปรวม 
นายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ไดเดินทางไปถึง
นครแวนคูเวอรแลวเมื่อวันจันทรที่ผานมา การเนนหนักในทางการเจรจาหรือใชวิถีทาง
การทูตเหมาะสมแลว และควรจะเลือกทางนี้มาต้ังแตตน ผูแทนที่ไปรวมการประชุมทั้ง 20 
ประเทศมีเปาหมายประการแรกที่จะลดราความตึงเครียดหรือ Deescalation นายเร็กซ 
ทิลเลอรสันยํ้าความสําคัญที่จะปกปองความปลอดภัยของเที่ยวบินพาณิชยที่ตองผานนาน
ฟาที่เส่ียงอันตรายจากการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ดังกรณีของสายการบินแอร 
ฟรานสที่ไดเคยรายงานมากอนนี้แลว นายทิลเลอรสันแถลงดวยวาการปฏิบัติตาม
มาตรการคว่ําบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงโดยรัสเซีย นั้น จําเปนเชนที่จีนไดแสดงให
เห็นดังกลาวแลวขางตนในสวนที่เก่ียวกับการคา แตการจางงานคนงานเกาหลีเหนือใน
รัสเซียปรากฏหลักฐานวา รัสเซียยังจางตนงานเกาหลีเหนือเปนจํานวนประมาณหกหมื่น
คน และสงรายไดตรงไปยังกรุงเปยงยาง ซึ่งทางการรัสเซียไดปฏิเสธขาวอยางเด็ดขาด
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และยืนยันวารัสเซียปฏิบัติตามมาตรการคว่ําบาตรอยางจริงจังตลอดมา ขาพเจาเองไดต้ัง
ขอสงสัยในทาทีและการปฏิบัติของรัสเซียดวยความไมแนใจมาตลอด 

 ผูสังเกตการณระหวางประเทศหลายคนเชื่อวา ทาทีอันออนลงของเกาหลีเหนือดู
จะแสดงวามาตรการควํ่าบาตรท่ีนานาชาตินํามาใชโดยผานขอมติคณะมนตรีความมั่นคง
ของสหประชาชาติเริ่มมีผลตอฐานะทางการเงินของคิม จอง อุน เพราะการเรงพัฒนาและ
ทดลองอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธตางๆ ทําใหตองใชเงินเปนจํานวนมาก ขอนี้จะตอง
ติดตามดูตอไป 

 

 

 หนังสือ Fire and Fury อันเปนคําขูที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปใชขม คิม จอง   
อุนถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการใชอาวุธนิวเคลียร ซึ่งนายทรัมปขยายความในคําปราศรัย
ครั้งแรกตอสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน 2017 วา ถาคิม จอง อุนไมยอม
เปล่ียนยุทธศาสตร ก็เปนไปไดที่สหรัฐจะทําลายลางเกาหลีเหนือจนหมดสิ้น เปนขอเขียน
ที่ขายดีมากในพริบตาเดียวที่ออกวางตลาดและอยูในบัญชีขายดีที่สุดตลอดเดือน
มกราคม ทั้งนี้ เพราะนายทรัมปไดมีปฏิกิริยาตอตานหนังสือฉบับนี้มาก ถึงขั้นให
ทนายความเตรียมการฟองมิใหนําออกจําหนายได ในความเห็นของนักวิชาการอเมริกัน
หลายคน หนังสือเลมนี้ Foretells the demise of Donald Trump 

 ความประสงคของนาย Michael Wolff ผูแตง ไดแกการตีแผความเปนไปในคณะ
ผูปฏิบัติงานในทําเนียบขาวโดยเฉพาะอยางยิ่งใน West wing ซึ่งวงการภายนอกทราบกัน
มานานแลววา Dysfunctional มาตลอด ทําใหตองปลดผูดํารงตําแหนงตางๆ ไปไมนอย
กวา 12 คน จนในที่สุดนายทรัมปไดเลือกใหพลเอกจอหน เคลลี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ความปลอดภัยของมาตุภูมิ มารับหนาที่เปน Chief of Staff สําหรับนาย Steve Bannon ซึ่ง
เปนตัวหลักในการใหสัมภาษณแกนาย Wolff หลังจากที่ตองออกจากตําแหนงที่ปรึกษา
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ใกลชิดของนายทรัมปและก็คํากลาวของนายแบนนอนน่ีเองท่ีกลายเปนขาวใหญ เพราะ
คนนอกทําเนียบขาวทราบวา นายแบนนอนไดครอบงําความคิดของนายทรัมปมาเพียงใด 
แมกระทั่งหลังจากที่เขาตองพนหนาที่ในทําเนียบขาว โดยอาศัยส่ือ Breitbart ของเขา แต
แมนายแบนนอนจะออกไปแลว คูคิดเดิมของเขาและเปนผูรางคําปราศรัยใหนายทรัมป
ตลอดมา คือนาย Stephen Miller ก็ยังอยูในหนาที่เดิมและยังมีอิทธิพลทางความคิดตอ
นายทรัมปอยูเชนเดิม นายมิลเลอรไดช่ือวาเปน Hardliner ในเรื่องคนเขาเมือง อันจะเปน
ปญหาตอไป 

 ประเด็นที่กลายเปนเรื่องใหญไดแกคํากลาวที่วา นายทรัมปไมเหมาะสมจะเปน
ประธานาธิบดี (Unfit for the presidency of the United States) ซึ่งมิใชขอสังเกตใหม คน
ทั่วไปก็รูสึกมากอนแลววา เขาเปนคนเบาปญญา (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเร็กซ ทิลเลอรสันใชคําวา Moron) โดยคนเปนจํานวนมากไมแนใจวา นาย
ทรัมปมีปญหาทางสมอง มีการหารือกันอยูบอยๆ วา ทรัมปนาจะอยูในขายขอแกไข
เพิ่มเติมที่ 25 ของรัฐธรรมนูญที่อาจถูกถอดถอนจากตําแหนง แมจะมิใชเรื่องงายเพราะมี
การแยกพรรคกันอยางมาก โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันไดปกปองนายทรัมปอยางเต็มที่
เนื่องจากในขณะนี้ทุกฝายกําลังเตรียมตัวที่จะแขงขันกันในการเลือกต้ัง Mid term ใน
ปลายปนี้ และผลการเลือกต้ังที่มีขึ้นกอนนี้ปรากฏวา พรรคเดโมแครตซึ่งยังเปนเสียงขาง
นอย กลับเปนฝายชนะมาตลอด คะแนนนิยมนายทรัมปทั่วประเทศก็อยูในระดับตํ่ามาก 
นายทรัมปจึงมิไดยุติการหาเสียงเพ่ือรักษาฐานเสียงที่ยังพอพึ่งไดอยูต้ังแตไดรับเลือกต้ัง
มาแลว อันเปนปรากฏการณทางการเมืองที่ไมเคยมีมากอนในระยะหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2  

 อันที่จริงก็เปนเรื่องแปลกที่นาย Bannon กลายเปนผูกลาวย้ําความไมเหมาะสม
ของนายโดนัลด ทรัมป เพราะทั้งคูดูจะไววางใจกันมาก ดังที่อดีตประธานาธิบดีโอบามา
พยายามผอนคลายความกังวลของบรรดาผูนําประเทศตางๆ วา โดนัลด ทรัมปมิใชคนฝง
หัวกับอุดมการณใดๆ ซึ่งการณตอมา แสดงวาความขาดอุดมการณไดกลายเปนความขาด
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หลักการอันย่ิงแยขึ้นอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะโดนัลด ทรัมปมิไดยึดถือหรือเขาใจใน
คานิยมหรือ Values อันแทจริงของชาวอเมริกัน ในสวนที่เก่ียวกับสติปญญาของเขาอัน
ถูกกลาวถึงบอยครั้ง นั้น โดนัลด ทรัมปโตกลับตอหนาสมาชิกพรรครีพับลิกันวา ‘I would 
qualify that statement not as smart, but genius and a very stable genius at that”  
 รายงานของขาพเจาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2016 ก็ไดใหตัวอยางพฤติปฏิบัติของ
โดนัลด ทรัมป ไวอยางละเอียดมาแลว เชนความรังเกียจเหยียดผิว (Racism) การลวงเกิน
สตรีเพศ การดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ความโนมเอียงที่จะเปนเผด็จการ และการกลาวเท็จ
เปนนิสัยจนนิตยสาร The Economist ต้ังใหเขาเปน Lord of the Lies คําวา Fake News ที่
เขาใชเพื่อกลาวหาส่ือกระแสหลักเปนประจําถูกพจนานุกรมของอังกฤษเลือกใหเปนศัพท
แหงป กลุม Birtherism ที่ทรัมปต้ังขึ้นเพื่อกระจายความเท็จวา บารัค โอบามา มิไดเกิดใน
แผนดินสหรัฐ นาจะหมดความหมายไปแลวเมื่อเดือนกันยายน 2016 แตเมื่อไมนานมานี้ 
ทรัมปก็พยายามฟนกลุมนี้ขึ้นมาอีก ทั้งๆ ที่ไมมมีูลฐานวาจะใสรายใครไดอีก ปญหาใหญ
ของโดนัลด ทรัมปไดแกการท่ีเมื่อเขาใสรายคนตางๆ ผิดๆ แลวโดนัลด ทรัมปจะไมขอ
โทษหรือสํานึกผิดกับผูใดเลย แมทางการที่เปนกลางจะยืนยันชัดแจงวาส่ิงที่เขากลาวไมมี
มูลแหงความจริงก็ตาม 

 ตัวอยางลาสุดเมื่อปลายสัปดาหที่ 12 มกราคม ศกนี้ ไดแกคํากลาวอันหยาบคาย
ของเขาที่ทําเนียบขาว โดยใชคําวา Shithole กับประเทศเฮติและขยายไปถึงแอฟริกาทั้ง
ทวีป สรางความเจ็บแคนแกประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก สมาชิกสภาหนึ่งคนจากพรรค
เดโมแครตและวุฒิสมาชิกลินดซี่ แกรหม (R-South Carolina) ยืนยันคําพูดดังกลาว แมวา
อีก 14 ช่ัวโมงตอมา นายทรัมปจะไดทวีตวา มิใชคําพูดของเขาก็ตาม แตรายงานขาวก็
กระจายไปทั่วโลกแลว นาย Paul Ryan ประธานสภาผูแทนใชคําพูดใหออนลงวา ส่ิงที่
กลาวออกไป “Unfortunate and unhelpful” ดวยนิสัยตามปกติของนายทรัมป เขามักจะพูด
ไปในทางเหยียบย่ําผูอพยพอยูแลว ดังเชนที่โดนัลด ทรัมปกลาวเมื่อสัปดาหกอนหนานี้วา 
ผูอพยพจากเฮติที่ไปสูสหรัฐทั้งหมดเปนโรคเอดส สวนเร่ืองเหยียดผิว นั้น เขากลาวเองวา 
“I am the least racist of all (who may attribute that term to me).” 
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 ผลที่ตามมาทันทีไดแกการท่ีชาวเฮติที่จบจากวิทยาลัยนายรอย West Point โดย
สอบวิชา Physics ไดเปนที่หนึ่งและเขาประจําการเปนนายทหารแลว ไดแสดงความสลด
ใจตอส่ือกระแสหลัก สตรีเช้ือสายเฮติซึ่งไดรับเลือกเปนสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐ
ช่ือ Mia Love จากมลรัฐ Utah ไดออกรายการ State of the Union ของ CNN ในวันอาทิตย
ที่ 14 มกราคม ศกนี้  โดยออกตัวลวงหนาวาเธอไมอาจจะ “Defend the indefensible” ได
ซึ่งเธอกลาวหลายตอนแสดงความสลดใจในแนวคิดเหยียดผิวของนายโดนัลด ทรัมปโดย
ไมกลาวช่ือและถือโอกาสแสดงความขอบคุณในความเมตตาของสหรัฐ ซึ่งคนเขาเมือง
เชนเธอพยายามจะตอบแทนบุญคุณที่ไดรับมาโดยมิตองลังเลใจเลย  ที่สําคัญมากไดแก
การท่ี African Union ของทั้งทวีปไดรวมการประชุมและออกแถลงการณประณามถอยคํา
หยาบคายท่ีโดนัลด ทรัมปกลาวหาทุกประเทศในทวีปแอฟริกา ยิ่งกวานั้น นาย Sadiq 
Khan นายกเทศมนตรีของมหานครลอนดอน ซึ่งถูกพวกที่สนับสนุนนายทรัมปชุมนุม
ประทวง ไดตอบโตการท่ีนายทรัมปใหเหตุผลของการที่จะไมไปเยือนสหราชอาณาจักรวา 
เปนเพราะเขาไมเห็นดวยกับการจะไปตัดริบบ้ินเปดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐแหงใหม 
ณ กรุงลอนดอน เพราะเขาไมใช “แฟน” ของบารัค โอบามา ซึ่งทรัมป เขาใจผิดวาเปนผู
ส่ังขายสถานเอกอัครราชทูตเดิมที่ Grosvenor Square ในราคาเพียง “Peanut” และไป
สรางแหงใหม—ทั้งๆ ที่เปนการเร่ิมดําเนินการสมัยประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช จาก
พรรครีพับลิกัน1 ที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐแหงใหมเปดทําการในวันที่ 16 
มกราคม ศกนี้ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐไดเขียนบทความใน London Evening Standard
ยืนยันวาการกอสรางทั้งหมดใชงบจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยแหง
เดิม ทําใหไมตองใชงบจากภาษีอากรของชาวอเมริกันแมแตนอย ทําใหไดสถานที่ใหมซึ่ง
ปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่สุดในบรรดาที่ทําการทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการ
โจมตีนายโดนัลด ทรัมปโดยคนท่ัวไป วากําลัง  “Make Ameica white again” เพราะการ
เหยียดผิวดูจะอยูใน DNA ของนายทรัมป ซึ่งไดเปรียบเทียบพวกผิวสีที่เขาไมตองการให
                                                            
1 นาย David Miliband อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร ใหความเห็นวาผูท่ีตัดสินใจยายไดแกประธานาธิบดี
จอรจ บุช ซ่ึงชาวลอนดอนเห็นวาท่ีเกาเทอะทะ สวนท่ีใหม แมจะเปนแบบทันสมัย แตก็ดูดีและอยูไมหางจากทําเนียบนายกรัฐมนตรีเทาใดนัก 
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เขาเมืองกับชาวนอรเวยดวยเนื่องดวย ในสัปดาหนี้ สหรัฐไดถอนตัวจากกลุมที่ดูแลการ
อพยพของสหประชาชาติตามคํากลาวถึงของนาย David Miliband ประธาน International 
Rescue Committee ซึ่งกอนนี้เปนหัวหนาพรรคแรงงานและเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของสหราชอาณาจักร นายมิลิแบนดยังเสริมขอมูลดวยวา อยางไรก็ดี 
ตามสถิติที่องคกรเขามี คนผิวสีอันรวมทั้งดําและน้ําตาลที่เขาไปอยูในสหรัฐ ไมเพียงแต
ชวยสรางการเศรษฐกิจโดยสวนรวมเทานั้น แตยังจายภาษีใหแกสหรัฐถึง 6 พันลาน
ดอลลารตอป มากกวารายไดจากการทํางานที่ไดรับ คํากลาวหยาบคาย (Derogatory) ของ
นายทรัมปเปนการดึงนโยบายตางประเทศของสหรัฐลงสู Gutter ดังที่ทํามาตลอด 

 นาย Thomas Pickering นักการทูตอาวุโสของสหรัฐ ศิษยเกาสํานักเดียวกับขาพเจา 
รุนใกลๆ กับทานทูตโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ เคยเปนเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรสหรัฐ
ประจําสหประชาชาติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและอีกหลายประเทศ แสดง
ความเห็นใจบรรดานักการทูตอเมริกันทั้งหลายที่ไมแตเพยีงถูกบ่ันทอนบทบาทลงอยาง
มาก เพราะนายโดนัลด ทรัมปไมเห็นคุณคาของการทูต แตตองทําหนาที่ไปแกไขปญหาที่
ประธานาธิบดีกอขึ้นไมเวนแตละวัน เอกอัครราชทูตสหรัฐไดถูกเรียกใหไปพบกับ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศตางๆ อันเปนผลจากวาทกรรมของนายทรัมปซึ่งรัง
แตจะบอนทําลายความนาเช่ือถืออยูตลอดเวลา กรณีลาสุดไดแกการกลาววาจาเหยียดผิว
อันทําใหเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใตถูกเรียกตัวใหไปรับคําตําหนิจาก
รัฐบาล  

 

 ______________________________________________________________________ 

******* เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. เศษ ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐวัน
เสารที่ 13 มกราคมซึ่งขาพเจากําลังพิมพรายงานนี้อยู ไดเกิดสัญญาณเตือนภัย
ขีปนาวุธพรอมหัวรบกําลังมุงหนาไปสูเกาะฮาวาย ปลายทางไดรีบหลบภัย แต
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กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟกไดสงสัญญาณแจงวาไมมีเหตุในชวง 38 นาทีตอมา 
สัญญาณเตือนภัยเปน False alarm!!! 
ผูบัญชาการที่ฮาวายประกาศวาเปน False alarm เชนกัน 
รายงานอีกกระแสหนึ่งแจงวา ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกําลังเลนกอลฟอยูที่
ปาลม บีช มลรัฐฟลอริดา รายงานมิไดแจงวา ประธานาธิบดีมีปฏิกิริยาอยางไร 
ประชาชนที่ฮาวายยืนยันวาไดรับสัญญาณเตือนภัย ความวา  
Inbound ballistic missile!!!. This is not a DRILL. Take immediate shelter!!! ไมนาน
หลังจากนั้น จึงมีประกาศช้ีแจงเพิ่มเติมวาเปน False alarm.  
ประชาชนที่โทรศัพทมาที่สถานีตางแสดงความโกรธที่เกิดเหตุเชนนี้ขึ้น บางคนไม
พอใจที่ไมมีหลุมหลบภัยที่จะไปได แตทั้งหมดไมเขาใจวาการเตือนภัยผิดพลาด
เกิดขึ้นไดอยางไร. . . .Sara Sidner ผูส่ือขาว ซีเอ็นเอ็น รายงานวาสัญญาณเตือน
ภัยเปน Human error เพราะมิไดใชมาต้ังแตเสร็จส้ินสงครามเย็น เจาหนาที่คนหน่ึง
ที่มารับหนาที่กดปุมสัญญาณผิด สวนรายงานจากผูส่ือขาวอีกคนหน่ึงช่ือ Elise 
Labott วาชวงที่รอตามสัญญาณแกผิดนานถึง 38 นาทีนั้นอันตรายมาก เปนจุดออน
ที่อาจเปดทางใหหลายประเทศอาจจะศึกษาไดวาจะดําเนินการอยางไรไดถามุงราย 
เรื่องนี้ควรจะมีการแกไขโดยรีบดวน เพราะระบบเชนที่เกิดขึ้น นั้น รับมิได ทุกฝาย
ทราบกันมาแลววา หากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมา ใน 20 นาทีก็จะถึงเปา การต่ืน
ตระหนกของประชาชนในหมูเกาะ นั้น เปนกรณีที่ไมนาเกิดขึ้นและจะตองมีการ
ปรับปรุงระบบใหประชาชนมั่นใจในระบบเตือนภัย แตควรระวังดวยวา ความ
พลาดพล้ังที่เกิดขึ้นจะทําใหมีคนไมเช่ือการเตือนภัยครั้งตอไป แตการรอการแกไข
นานถึง 38 นาที นั้น รับไมไดเหมอืนกัน 
 
ขอสังเกตและบทวิเคราะห 
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 บรรยากาศกอนสถานการณฉุกเฉินครั้งนี้ควรเปนบทเรียนที่ฝายที่เก่ียวของนาจะ
คิดทบทวนใหถี่ถวน ในประการแรก เกาะฮาวายเปนจุดแรกที่กองทัพเรือและอากาศญี่ปุน
เลือกที่จะบุกโจมตีโดยเตรียมการมาเปนเดือนเมื่อเชาตรูวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 
พรอมกับการบุกประเทศและดินแดนตางๆ รวมทั้งประเทศไทย มลายา สิงคโปร 
ฟลิปปนส กวม เวค ฯลฯ ถือเปนการเริ่มตนของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟก ซึ่งตองสูรบกันมาอยางหนักดวยกําลังทุกเหลาทัพ จนญี่ปุนถูกโจมตีดวยระเบิด
ปรมาณู 2 ลูกที่เมืองฮิโรชิมาและนากะซากิเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 สงครามจึง
ส้ินสุดลงในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 

 ในประการที่สอง ทั่วโลกนาจะตระหนักดีแลววา ภัยคุกคามจากสงครามดวยอาวุธ
ที่มีอํานาจทําลายลางสูงนั้นมีอยู ตลอดระยะที่ผานมา ทุกประเทศที่ครอบครองอาวุธ
รายแรงดังกลาวตางวางตัวดวยความรับผิดชอบ หากจะมีประเทศซึ่งไมอาจวางใจได ที่นั้น
ไดแกเกาหลีเหนือ  

 ในประการที่สาม ผูเช่ียวชาญดานการปองกันขีปนาวุธขามทวีปเห็นพองกันวา การ
ใชวิธียิงสกัดในอากาศ นั้น ถึงบัดนี้ยังไมมีขีปนาวุธใดสามารถทําลายขีปนาวุธที่วิ่งมาใน
อากาศดวยความเร็วสูงไดงายนัก แมกระทั่งขปีนาวุธขนาดเล็กกวา ซึ่งใชจรวด Patriot ยิง
สกัด ก็ไมเปนหลักประกันวาจะวางใจได อันเปนความเห็นที่ทําใหไมอาจสบายใจได ดัง
ประสบการณที่ไดมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสหรัฐไดติดต้ังจรวด
ดังกลาวเพื่อปองกันภัยใหแกอิสราเอล แตในสมรภูมิซึง่จํากัดเชนที่ไดทดลองมาแลว 
ความสามารถในการปองกันภัยก็ยังมีจํากัด ที่กลาวเชนนี้เพราะยังไมทราบขีดจํากัดของ
จรวดปองกันภัยระดับสูงในช่ือ Thaad ที่บัดนี้ไดติดค้ังในเกาหลีใต ญึ่ปุน กวมและใน
เครือขายปองกันภัยของสหรัฐ ซึ่งมีองคประกอบในการหาเปาในระบบเรดารทันสมัยใน
เพดานบินสูง และเพราะเหตุนี้ จีนจึงไมตองการใหนํามาใชใกลประเทศตน ซึ่งไมแนใจวา
มีเหตุผลเพียงพอหรือไม 
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 ในประการที่ส่ี ในขณะท่ีเกาหลีใตกับเกาหลีเหนือตกลงเขาสูการเจรจาทางการทูต
ดวยวัตถุประสงคช้ันแรกอันเก่ียวเน่ืองกับการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต
เปนเจาภาพที่เมืองเปยงชาง ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปแหงสหรัฐไดสงสัญญาณอัน
คลายกับความเปนไปไดที่เขาจะติดตอโดยตรงกับคิม จอง อุน ผูนําของเกาหลีเหนือ ซึ่ง
เขาทวีตในช้ันแรกวามีความสัมพันธดีตอกัน แตตอมาเขาไดปรับเปลี่ยนเปนคําวา 
“Probably” จะหาทางติดตอได ทั้งๆ ที่ทราบกันวา ทรัมปไมมีทางติดตอกับอุน และ
ความสัมพันธระหวางทั้งสองไมอยูในระดับที่จะเรียกวาดีไดเลย 

 ภาวการณรอบดานในวันเสารที่ 13 มกราคม 2018 เปนดังที่กลาวขางตน โดยไมมี
ผูใดคาดวาจะเกิด “ความผิดพลาดของมนุษย” หรือ Human error ขึ้นที่ศูนยระวังภัยของ
การโจมตีที่ฮาวาย  เจาหนาที่ซึ่งขาวกลาววากดปุมผิด ถูกยายไปทําหนาที่อ่ืน แตมิไดถูก
ปลดออก 

ถอยแถลงจาก “ทําเนียบขาว” มาในเวลาเกือบครึ่งช่ัวโมงตอจากนั้น แทนที่จะใชคํา
กลาวของผูวาการมลรัฐฮาวาย ซึ่งวา no drill กลับใชวา Formal exercise สวน
ประธานาธิบดีทรัมปคงเลนกอลฟไปจนเสร็จ 

ตามรายงานตอมา กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟก ซึ่งอยูที่เกาะฮาวาย ไดรวมกับ
รัฐบาลมลรัฐและหนวยงานระวังเหตุฉุกเฉิน (Federal Emergency Management 
Administration-FEMA) กับสาขาของกระทรวงรักษาความปลอดภัยของมาตุภูมิ ในการ
ปรับปรุงระบบการเตือนภัยอยางขนานใหญ โดยคํานึงถึงเวลาอันจํากัด-คือชวยให
ประชาชนเขาที่หลบภัยใหทันภายในชวงเวลาไมเกิน 15 นาที 

 
 
อยางไรก็ตาม ฮาวายไดกลายเปนจุดเริ่มตนของการระวังภัยของการโจมตีอีกนับ

แตวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ทั้งๆ ที่ไมมีเหตุอันควร ประเด็นสําคัญไดแกการจัดระบบ
ปองกันภัยยุคใหมใหครบถวน ชาวฮาวาย 1.5 ลานคนจะตองฝกความคุนกับระบบปองกัน
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ภัย อันมิไดใหเวลามากนัก ผูคนจํานวนไมนอยไมทราบวา หลุมหลบภัยจาก
กัมมันตภาพรังสีหรือ Fall out shelter มีอยูที่ไดที่ใกลตัว เจาหนาที่ทุกฝายไดเรียนรูถึง
ระบบปองกันภัยและควรจะมีเสบียงอาหารกับเครื่องชวยชีวิตอยางใดบาง ทั้งหมดน้ีเปน
ส่ิงจําเปนในสภาพการณพิเศษที่แตละประเทศจะประมาทมิได 

ก็ดีแลวที่เกิดเรื่องที่ฮาวาย โดยไมมีการสูญเสียแตอยางใด และในวันที่ 16 
มกราคม ศกนี้ นาย David Ige ผูวาการมลรัฐฮาวายไดแถลงวา การปรับปรุงระบบใหม
เสร็จเรียบรอยแลว ไมแนวาเรียบรอยถึงระดับใด เพราะหลุมหลบภัยจะตองใชเวลา
กอสรางมิใชนอยและตองมีแนวกันกัมมันตภาพรังสีใหมั่นใจได 

 
ญี่ปุนซึ่งเปนประเทศเดียวที่ตองเผชิญกับภัยรายของระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร

มาแลว จึงกําหนดวันซอมรับภัยและเสนทางอพยพอีกครั้งในวันที่ 22 มกราคม ศกนี้ที่
กรุงโตเกียว (ตามรายงานในวันนี้ ที่ 22 มกราคม การซอมหลบภัยดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยตามแผนปองกันภัย) อยางไรก็ดี จะดวยสาเหตุใดก็ตาม เมื่อเวลาใกล 19.00 น. 
ตามเวลากรุงโตเกียว วันที่ 16 มกราคม วันนี้ สถานีวิทยุและโทรทัศน NHK ของญี่ปุนได
สงสัญญาณเตือนภัยที่เรียกวา J alert วาเกาหลีเหนือไดยิงขีปนาวุธลูกใหมมาในทิศทาง
ของญี่ปุน แตในเวลาเกือบจะทันทีก็มีสัญญาณเตือนวาไมมีเหตุใดๆ ที่สงมากอนเปน
ความผิดพลาด แตโดยที่ NHK มิใชเปนหนวยงานของรัฐ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงมิใช
ความรับผิดชอบของรัฐบาล 

ที่ยิ่งสําคัญกวาสําหรับประเทศตางๆ  ไดแกการมีผูนําที่กอปรดวยวิสัยทัศนอัน
กวางไกลและสามารถสรางความสงบในโลกได แทนการสรางเหตุขัดแยง ดังที่ปรากฏใน
วาทกรรมของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปหลายตอหลายครั้งแมจะไดดํารงตําแหนงผูนํา
ฝายบริหารของประเทศช้ันนําของโลกมายังไมครบหนึ่งปเต็ม 

 
3 ทวีตอีกฉบับหนึ่งที่นายทรัมปสงออกมาในชวงหลังวันปใหมไดแกการกลาววา 

สหรัฐได “foolishly” จายเงินใหแกปากีสถานตลอดหลายสิบปที่ผานมาไมนอยกวา 33 
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พันลานดอลลาร โดยไดรับการตอบสนองดวย “Lies and deceit” ในขณะที่ปากีสถานไดให
กลุมกอการรายตางๆ นานา เขามาต้ังฐานในปากีสถานและทําใหปฏิบัติการปราบปราม
ศัตรูในอัฟกานิสถานตองยืดเยื้อมาจนปจจบัุน ดวยเหตุนี้ เขาจึงหยุดยั้งการใหความ
ชวยเหลืองวดตอไปแกปากีสถาน 

การตัดสินใจทางนโยบายกับประเทศซึ่งเปนพันธมิตรของสหรัฐมาหลายสิบป 
นาจะมีบริบทที่รับฟงได ดังเชนในสมัยของประธานาธิบดีโอบามา การท่ีกลุมกอการราย
สวนหนึ่งไดเขา-ออกชายแดนของปากีสถานทางเมือง Quetta นั้น เปนขอมูลที่ปรากฏใน
ส่ิงพิมพของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาตลอด และขาพเจาก็ไดเคยกลาวถึงในรายงานเชน
ฉบับนี้ เพราะทางการปากีสถานก็มีเหตุผลที่ยอมรับกันไดเปนครั้งคราว อันที่จริงสหรัฐได
ประสานงานกับปากีสถานมาต้ังแตวาระที่ทั้งปากีสถานและอินเดียไดรับเอกราชในป ค.ศ. 
1947 ถาจําไมผิด ปากีสถานไดรวมรบในสงครามเกาหลีดวยเชนไทยกับตุรกี ในขณะที่
อินเดียมีความโนมเอียงไปทางสหภาพโซเวียต ตอมา เมื่อสหรัฐกับมิตรประเทศรวมกัน
จัดต้ังสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตกติกาสัญญามะนิลา (Manila Pact) 
ปากีสถานไดเขารวมเปนภาคีดวย แตไดถอนตัวในระยะตอมา เมื่อมีความเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองในภูมิภาคโดยปากีสถานไดดําเนินความสัมพันธใกลชิดกับจีนแผนดินใหญ
มากขึ้น เพราะการระวังภัยจากจีนเปนตนเหตุใหต้ัง ส.ป.อ. ขึ้นในระยะเริ่มแรกซึ่งนโยบาย
ของสหรัฐในขณะนั้นไดแก Containment ประเทศที่ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต สวนองคการ 
ส.ป.อ. ซึ่งมสํีานักงานใหญอยูที่กรุงเทพไดยุติบทบาทลง ขาพเจาพอทราบเรื่องนี้ดีเพราะ
เปนผูอํานวยการกอง ส.ป.อ. คนสุดทายในป 2517  ปญหาของปากีสถานไดแก
ความสัมพันธอันไมนาวางใจนักกับอินเดีย แตตองไมลืมวาทั้งสองประเทศในเอเชียใตนี้มี
อาวุธนิวเคลียรไมนอยกวากัน และที่นาเปนหวงไดแก Tactical nuclear weapon เชนที่ใช
ยิงดวยปนใหญหรือยานเกราะ ซึ่งไดมีการกําชับปากีสถานใหระมัดระวังเปนพิเศษในการ
ประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้ที่ประธานาธิบดีโอบามาจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน สําหรับอินเดีย นั้น 
ไดมีการทําความตกลงเพ่ือปองกันการแพรขยายของอาวุธนิวเคลียรในการพบปะกัน
ระหวางประธานาธิบดีโอบามากับนายกรัฐมนตรีโมด้ี ตามรายงานในวันที่ 18 มกราคม 
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ศกนี้ อินเดียไดแถลงความสําเร็จในการพัฒนาขีปนาวุธขามทวีป (Inter-continental 
Ballistic Missile-ICBM) อันแสดงชัดวา การแขงขันกันสรางอาวุธในภูมิภาคเอเชียยัง
เปนไปอยางคึกคัก ทั้งๆ ที่มีผูกลาวเตือนวา การแขงขันดังกลาวมักจะลงเอยดวยการ
สงคราม 

สงครามในอัฟกานิสถานมีสวนในการแปรบริบทของปากีสถานในสวนที่เก่ียวกับ
สหรัฐไมนอย เพราะทั้งสองฝายตองดําเนินความสัมพันธกันในหลายมิติดังจะเห็นไดจาก
ความรวมมอือยางใกลชิดในดานความมั่นคงและการขาวกรองอันเปนปญหาที่ทําใหตอง
ยายอดีตพลโทไมเคิล ฟลินน คนใกลชิดของโดนัลด ทรัมปเพราะไปแบงปนขาวใหแก
ปากีสถานอันเส่ียงตอการรั่วไหลไปยังกลุมกอการรายซึ่งมีอยูมาก ประเด็นสําคัญที่ควร
ยอนรําลึกถึงไดแกการติดตอระหวางสหรัฐกับจีนแผนดินใหญ ซึ่งเปนไปไมไดหากมิใช
เพราะความรวมมือของปากีสถานในการปดบังอําพรางการเดินทางลับสุดยอดของ  ดร. 
เฮนรี คิสซิงเจอร (Dr. Henry Kissinger) และวินสตัน ลอรด (Winston Lord) ผูชวย วินสตัน
เปนเพื่อนสนิทของขาพเจาและไดพบกันที่โรงแรมเอราวัณในการเดินทางเที่ยวนั้น โดย
เขามิไดเปดเผยความลับของการเดินทางจากอิสลามาบัดไปกรุงปกก่ิง เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 1971 ทานรัฐมนตรีวาการถนัด คอมันตรกับ ม.ล. พีระพงศ เกษมศรีและ
ขาพเจาพบกับ ดร. คิสซิงเจอร ที่ทําเนียบขาว เขาไดขอโทษทานรัฐมนตรีฯ ที่มไิดบอก
ความจริงใหทราบเมื่อแวะกรุงเทพฯ การเดินทางลับสุดยอดครั้งนั้นไดนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองระหวางประเทศอันมีนัยยะสําคัญมากคร้ังหนึ่งในชวงที่ยังมี
สงครามเย็นอยูเต็มที่  

ดวยขอมูลภูมิหลังบางสวนดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการโยงใยกับสงครามใน
อัฟกานิสถาน จึงนาจะพอเขาใจไดวา การดําเนินความสัมพันธในมิติตางๆ กับปากีสถาน 
นั้น มีความสลับซับซอนตลอดมา ซึ่งสหภาพโซเวียตเองก็มีประสบการณอันขมขื่นมา
เพราะไมอาจจะยึดครองประเทศน้ีไดและจําตองถอนกําลังออกมา ในขณะที่ สหรัฐก็ตอง
เปล่ียนแปลงหัวหนานักรบอัฟกานิสถานกลับไปกลับมาหลายรอบ หัวหนากลุมตาลิบัน
บางคนก็เคยเปนคนท่ีสหรัฐจางและปอนอาวุธใหมากอน ความขัดแยงกับผูบัญชาการ
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ทหารของปากีสถานจึงมีสวนเก่ียวพันกับปญหายุทธการและความมั่นคงอยูบอยครั้ง 
แมกระทั่งในสมัยที่บารัค โอบามา เปนประธานาธิบดีสหรัฐ และจําตองระงับการจายเงิน
ชวยเหลือปากีสถานประมาณสามครั้งกอนหนานี้ ดวยเหตุผลประการหน่ึงเพราะทหารทั้ง
สองฝายมีความเห็นตางกัน กลาวคือสหรัฐหวังวาปากีสถานจะใหความรวมมือเพียงพอใน
การปราบปรามการกอการราย ซึ่งสหรัฐทราบวาต้ังฐานอยูในเขตติดตอกับอัฟกานิสถาน 
ทั้งในดานตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ สวนสหรัฐก็ไมเคยแจงใหปากีสถานทราบวา
จะยิงโดรนไปสังหารแกนนําของกลุมกอการราย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอัลไคดาซึ่งอยูใน
เขตปากีสถาน อันมีผลใหกลุมกอการรายนี้ตองสูญเสียแกนนําไปเกือบ 20 คน  

เหตุสําคัญประการหนึ่งไดแกการท่ีศัตรูรายกาจท่ีสุดของสหรัฐ อันไดแกโอซามา 
บิน ลาเด็น ไดไปซอนตัวอยูในบานที่อับบอตตะบัด ใกลโรงเรียนนายทหารของปากีสถาน
อยูหลายปโดยที่ปากีสถานไมทราบ จนการขาวของสหรัฐสามารถคนหาที่หลบซอนได 
ประธานาธิบดีโอบามาจึงไดสงหนวยปฏิบัติการพิเศษใชเฮลิคอปเตอร เล็ดลอดเขาไป
สังหารยังบานพักและนําศพออกไปฝงในทะเลตามประเพณีของอิสลามในปฏิบัติการลับ
สุดยอดได โดยท่ีปากีสถานมิไดทราบแผนดังกลาว ซึ่งหลายฝายเขาใจวาเปนการลบ
เหล่ียมปากีสถานอยางมาก เพราะประธานาธิบดีโอบามาและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศฮิลลารี คลินตันมิไดแจงใหปากีสถานทราบจนเปนขาวที่ดังไปทั่วโลกแลว  

ขณะที่กําลังจัดทํารายงานอยูนี้เมื่อวันที่ 20 มกราคม ไดรับรายงานวา กลุมกอการ
ราย ซึ่งในช้ันแรก ไมทราบแนวาเปนพวกใด ไดบุกเขาโจมตีโรงแรมหาดาวบนเนินสูงที่
ชานเมืองคาบูลช่ือวา Intercontinental กองกําลังปฏิบัติการพิเศษของอัฟกานิสถานไดเขา
ไปปราบปราม ฝายที่ทราบขาวลวงหนามาต้ังแตสัปดาหที่แลววาจะมีการบุกที่โรงแรม
ดังกลาวและไดออกคําเตือนไดแกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ซึ่งมีหนวยขาวกรองใน
พื้นที่ ไดประสานการขาวไปยังฝายความมั่นคงของอัฟกานิสถานและคงจะแจงกับ
ปากีสถานดวย 

ตอมาในวันอาทิตยที่ 21 มกราคม กลุมตาลิบันไดแสดงความรับผิดชอบกับการ
โจมตี ในขณะที่ไมมีการอางจากไอซิสเชนในคร้ังอ่ืนๆ ผูมาพักในโรงแรมบางคนไดผูกผา
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ปูที่นอนและโหนตัวลงสูพื้น โดยกอนหนานั้นมีการยิงตอสูกันกับมีขาวซึ่งยังมิไดรับการ
ยืนยันวามีเสียงระเบิดเมื่อกอนรุงสาง อยางไรก็ดี รายงานจากฝายความมั่นคงของ
อัฟกานิสถานแจงวา ในตอนกลางคืน หนวยปฏิบัติการพิเศษสามารถชวยนําผูที่อยูใน
โรงแรมออกมาไดอยางปลอดภัย 153 คน ฝายที่บุกเขาโจมตีถูกสังหาร 4 คน ผูที่อยูใน
โรงแรมเสียชีวิต 18 คน บาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่ง  จนเมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลาใน
ประเทศไทยวันอาทิตย ที่ 21 มกราคม ไดรับคําแถลงจากกรุงคาบูลวา กองกําลังของ
รัฐบาลสามารถยึดโรงแรมทั้งหมดคืนมาไดแลว รายงานตอมาเจาะจงกลุมที่กอเหตุราย
ครั้งนี้วา ไดแกกลุมตาลิบันสาย Haqqani ซึ่งต้ังอยูในปากีสถานและมีความเช่ือมโยงกับอัล
ไคดากับมีสวนในการคายาเสพติดดวย ตอมาในวันเสารที่ 27 มกราคม ศกนี้ ไดเกิดคาร
บอมบพลีชีพโดยรถพยาบาลที่บรรจุระเบิดเต็มที่ใกลกับกระทรวงมหาดไทยและศูนย
ราชการอัฟกานิสถานและสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศหลายแหงกลางกรุงคาบูล 
รายงานช้ันแรกกลาววา มีคนเสียชีวิตยางนอย 3 คนและบาดเจ็บ 79 คน แตอีกสองช่ัวโมง
ตอจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขรายงานวา ผูเสียชีวิตมีจํานวน 40+ คน บาดเจ็บ 140+ 
คน ตอมาอีกรายงานเพิ่มจํานวนผูเสียชีวิตเปนอยางนอย 95 คนและบาดเจ็บ 150 คนตาม
รายงานลาสุด ผูเสียชีวิตมีจํานวนอยางนอย 103 คนและบาดเจ็บ 235 คน นับเปนการกอ
วินาศกรรมใหญอีกครั้งหนึ่งในอัฟกานิสถาน กลุมตาลิบันไดแถลงแสดงความรับผิดชอบ
ในการวางระเบิดครั้งนี้ ตามรายงานจนถึง 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย วันเสารที่ 
27 มกราคม ไมปรากฏขาววาเปนตาลิบันสายไหนและมีกลุมอ่ืนรวมกอเหตุดวยหรือไม 
ตลอดหลายสิบปที่ผานมา ตาลิบันไมประสงคที่จะรวมกับ2 ขบวนการกอการรายอ่ืนๆ 
เชนอัลไคดาหรือไอซิส เพราะจํากัดปฏิบัติการอยูเฉพาะภายในประเทศ ประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมปไดกลาวหาวา เหตุรายเกิดขึ้นไดเพราะปากีสถานไมพยายามชวย
ปราบปรามกลุมกอการราย แมจะมิไดอางหลักฐานใดๆ เชนเคย 

 
                                                            
2 การกอวินาศกรรมดวยระเบิดพลีชีพครั้งใหญโดยกลุมตาลิบันเกิดข้ึนเม่ือปกวามาน้ี ใกลกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน โดยเลือกเวลากอ
เหตุในชวงท่ีผูคนกําลังจะไปทํางาน ความเสียหายจึงรุนแรงมาก สวนใหญเปนคนท่ัวไป มิใชเจาหนาท่ีการทูต 
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เชาตรูของวันจันทร ที ่29 มกราคม ทั้งๆ ที่ทางการอัฟกานิสถานยังจัดการกับผู
ตองเสียชีวิตและบาดเจ็บจากระเบิดครั้งใหญไมเรียบรอย กลุมกอการรายไอซิสไดทําการ
โจมตีหนาฐานทัพอัฟกานิสถานในกรุงคาบูล เปนเหตุใหทหารอัฟกานิสถานเสียชีวิต 11 
คน ขาวจากวงการทหารสหรัฐเพงเล็งการวางเฉยของปากีสถานที่ยังมิไดผลักดันกลุมกอ
การรายตางๆ ออกจากเขตแดนตน     

ในระยะใกลเคียงกันเมื่อวันอาทิตยที่ 21 มกราคม ทางการปากีสถานประกาศปด
สถานีวิทยุ Radio Free Europe โดยยังมิไดช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในช้ันนี้ เขาใจวาคง
จะเขาไปออกกระจายเสียงในพื้นที่เพราะภาคีสัมพันธมิตรนาโตมีสวนในปฏิบัติการภาค
อัฟกานิสถานและปากีสถานมาหลายป ไมมีขาวใดๆ เก่ียวกับ Radio Free Asia และ 
Radio Liberty ของสหรัฐในช้ันนี้แมวาสหรัฐกําลังประสบปญหา Government Shutdown 
ซึ่งอาจมีผลกระทบไดเพราะขึ้นอยูกับกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ หากอยูในขาย Non-
essential service ตามกฏหมายงบประมาณ 

 
4 การทวีตของโดนัลด ทรัมปมีอยูบอยครั้งมากในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐใน

ประวัติศาสตร แมการสํารวจความเห็นของประชาชนจะแสดงวารอยละ 70 ไมเห็นดวยก็
ตาม แตนายทรัมปก็ยืนยันที่จะใชวิธีนี้ตลอดไป เพราะเช่ือวาเปนทางที่จะสรางความ
ผูกพันกับฐานเสียงทางการเมืองที่ชวยใหเขาไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังเมื่อปที่แลว ทั้งๆ 
ที่ฐานเสียงดังกลาวจะไมมากพอในการเลือกต้ังครั้งตอไป เพราะคราวที่แลว เขาไดรับ
เสียงจากผูมีสิทธิออกเสียงหรือ popular vote นอยกวาฮิลลารี คลินตัน ซึ่งเปนคูแขงถึง 3 
ลานเสียง และยังมีปจจยัที่คาดไมถึงมาแทรกในเกาวันสุดทาย อันไดแกการฟนคดีเรื่อง
อีเมลของผูชวยของเธอ โดยนายเจมส โคมีย ผูอํานวยการ FBI ในระยะนั้น ซึ่งปรากฏวา
ไมมมีูลเก่ียวของกับฮิลลารี แตความเสียหายก็เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ ฮิลลารีถึงกลาววา หาก
นายโคมียยกเรื่องนี้ขึ้นมาชาเพียง 1 วัน ชัยชนะยอมเปนของเธออยางไมมีปญหา เพราะ
ผลการสํารวจคะแนนสนับสนุนของเธอในขณะนั้นมากกวาของนายทรัมปประมาณรอย
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ละ 14 ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้มิไดประเมินผลของการท่ีรัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐ
อยางอุกอาจ ดังที่ประชาคมขาวกรองสหรัฐไดสืบทราบโดยเอกฉันทตลอดมาจนบัดนี้ 

ผูนําหลายประเทศไดพยายามตักเตือนนายทรัมปถึงผลเสียของการใชทวิตเตอร
มาแลวเนื่องจากทําไปดวยขาดความย้ังคิด แตไมไดผล และเพราะอุปนิสัยด้ือรั้นเชนนี้ จึง
พอคาดไดวานายทรัมปคงจะครองตําแหนงประธานาธิบดีไดไมครบเทอม และอาจจะดวย
ความเปนไปไดเชนนี้ โดนัลด ทรัมป จึงออกหาเสียงโดยไมหยุดยั้งตอมานับแตวันที่ขนะ
การเลือกต้ัง  

ตามสถิติที่ส่ือเสรีในสหรัฐ รวบรวมไว โดนัลด ทรัมปทวีตเมื่อ 1 ปที่ผานมา 2,400 
ครั้ง โดยกลาวถึงคําพูดของเจาหนาที่รัฐบาลสหรัฐคนหน่ึงวา “Tweet is degrading to the 
office of the president.” 

เรื่องที่สรางวิกฤตการณใหญขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางไดแกการเช่ือตามคํา
ลอลวงของนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ในการประกาศการรับรอง
วา นครเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของอิสราเอล โดยไมแยแสเลยวา การกระทําดังกลาว
เปนการฟนความขัดแยงนับพันปขึ้นมาโดยไมมีทางจะชวยใหเกิดสันติภาพระหวาง
อิสราเอลกับปาเลสไตนได 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในทันที เชน Three days of rage และ Intifada ในกลุมฮามาส 
การปฏิเสธบทบาทของสหรัฐที่จะชวยฟนกระบวนการสันติภาพระหวางปาเลสไตนกับ
อิสราเอลเน่ืองจากสหรัฐมิไดวางตัวเปนกลางแมแตนอย องคกรตางๆ เชนสันนิบาต
อาหรับ Organisation of Islamic Conference—OIC ซึ่งประกาศใหเจรูซาเล็มตะวันออก
เปน Eternal Capital ของปาเลสไตน ประเทศอิสลามท้ังหมดตอตานสหรัฐอยางเปดเผย 
เนนความราวฉานจากการท่ีโดนัลด ทรัมปออกมาตรการท่ีทราบกันวา Moslem Ban ใน
การเขาเมืองในชวงแรกที่เขามารับคําแหนงประธานาธิบดี (อันถูกศาลสหรัฐระดับตางๆ 
ขัดขวางไว) 
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การจัดต้ังรัฐบาลใหมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันตองยืดเยื้อมาต้ังแตการ

เลือกต้ังทั่วไปของเยอรมนีในเดือนกันยายนปที่แลว อันทําใหพรรคขวาจัดหรือ 
Alternative for Germany-AfD ไดที่นั่งในสภาเปนที่สามนับแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ความ
พยายามของนางแองเกลา แมรเค่ิล หัวหนาพรรค CDU ที่จะจัดต้ังรัฐบาลผสมในช้ันแรก
ไมประสบผลสําเร็จ และนางแมรเด่ิลต้ังใจจะจัดใหมีการเลือกต้ังใหม แตประธานาธิบดี 
Steinmann ไดแนะนําใหใชความพยายามคอไป 

ปญหาหลักมีอยางนอย 2 ประการ ในประการแรก (1) นางแองเกลา แมรเค่ิลไม
ตองการเปนรัฐบาลเสียงขางนอย และในประการที่สอง การจัดต้ังรัฐบาลผสมกับพรรค 
Social Democrat ยุงยากมาก แมจะเคยรวมรัฐบาลเปน Grand coalition ตลอดมาหลายป 

นางแองเกลา แมรเค่ิลซึ่งยังคงเปนนายกรัฐมนตรีเชนที่เปนมาแลว 12 ป โดยครั้งนี้
เปนวาระที่ 4 ซึ่งอดีตประธานาธิบดีโอบามาสนับสนุนใหเธอเปนอยูตอไป เพราะเช่ือมั่น
ในความเปนผูนําของโลกตะวันตก ในมุมมองของขาพเจาเอง การวางตัวเปนผูนํารวม
ระหวางแองเกลา แมรเค่ิลกับประธานาธิบดีมาคองแหงฝรั่งเศส จะสามารถนําพาโลกเสรี
ใหธํารงรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของโลกเสรีได 

การตกลงในระดับกรรมการบริหารของพรรค Social Democrat ที่จะรวมรัฐบาลกับ
นางแองเกลา แมรเค่ิลแหงพรรค CDU ในสัปดาหที่ผานมา ถือวาเปน “ขาวดี” สําหรับเธอ 
แมพรรคสังคมประชาธิปไตยจะตองไดรับเสียงสนันสนุนจากสมาชิกซึ่งมีจํานวน 460,000 
คนตอไป จึงคาดวากวาจะจัดต้ังรัฐบาลไดเสร็จอาจใชเวลาถึงเดือนมีนาคม ศกนี้ แมแมร
เดิลจะตองจัดทํางบประมาณในไมชานี้ 

อยางไรก็ดี แนวสนับสนุนการคาเสรีและตอตานการปกปองทางการคา 
(Protectionism) อันประกอบดวยแองเกลา แมรเด่ิลแหงเยอรมนี เอ็มมานูเอล มาคองแหง
ฝรั่งเศส จัสติน ทรูโดแหงแคนาดา และผูนําอีกหลายคน ไดแถลงนโยบายดังกลาวอยาง
ชัดแจงในการประชุม World Economic Forum ที่ Davos และไมเห็นดวยกับนโยบายโดด
เด่ียวที่นายโดนัลด ทรัมปจะแถลงในวันศุกรที่ 26 มกราคม ศกนี้อันเปนวันสุดทายของ
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การประชุมผูนําเศรษฐกิจจากประเทศตางๆ ที่ Davos ในสวิตเซอรแลนด ซึ่งในระยะนี้
เมื่อหนึ่งปมาแลว สี จิ้น ผิง ผูนําจีนไดถือโอกาสชิงความเปนผูนําจากโดนัลด ทรัมปใน
ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันแสดงถึงวิสัยทัศนที่กวางไกลกวาที่นายโดนัลด ทรัมป
จะตามทัน ที่ขาพเจาเนนแนวนี้เพราะขาพเจาเปน Internationalist/Multilateralist ในขณะท่ี
นายทรัมปดึงดันที่จะใช Populis Nationalist อันจะเปนทางสูความขัดแยงระหวางประเทศ 
แทนการสงเสริมสันติภาพของโลกซ่ึงคนหลายพันลานใฝหา 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศกนี้ นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ประกาศที่ 
Davos วาความตกลงที่เดิมเรียกวา TPP ไดรวมภาคีใหมแลวเปน 11 ประเทศ โดยตัด
สหรัฐทิ้งไป เรื่องนี้ ขาพเจาขอเสนอรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ดร. สมคิด จาตุศรี
พิทักษพิจารณาใหไทยเขารวมเปนภาคี ดังที่ไดเสนอมากอนนี้แลว การตัดสินใจในเรื่องนี้
ควรกระทําโดยดวน เพราะความลาชาอาจถูกมองไปในทางที่ไมเปนประโยชนแก
ประเทศชาติ การใชเวลาในการพิจารณามิใชเปนการเกรงใจใคร แตจะแสดงชัดถึงความ
ผิดพลาดในการเลือกทางเดินของนโยบายโดยนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งมีความคิดแบบ 
Mercantilist 

อันที่จริง โลกภายนอกก็ไมแนใจวาสหรัฐ ภายใตนายทรัมป คิดดีแลวหรือที่จะถอน
ตัวจากความตกลงดังกลาว เพราะเปนประเด็นที่ใชหาเสียงโดยไมมกีารวิเคราะหผลดีและ
ผลเสียของการกระทําเชนที่ทําไป นายโดนัลด ทรัมปเองก็ดูจะไมทราบถึงประโยชนของ
ความตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาศัยหลักคิดตามแนวทางของสหรัฐเปนสวนใหญ ดังจะเห็นไดจาก
ขอบททางดานแรงงานและแมกระทั่งสาระสําคัญของถิ่นกําเนิดสินคา (Rules of origin) 
ประเด็นที่ยกตัวอยางมานี้ ก็เปนเชนเดียวกับความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีสําหรับ
อเมริกาเหนือหรือ NAFTA ซึ่งทั้งแคนาดาและเม็กซิโกทราบดีวาเปนประโยชนและนําผลดี
มาสูภาคีทั้งสาม ทั้งสองกรณี เมื่อนายทรัมปประกาศถอนตัวแลว จนบัดนี้ ก็ยังไมมี
ขอเสนอวาจะใชฉบับแกไขเพิ่มเติมอยางไรดีมาแทนผลลัพธของการเจรจา 

ความตกลง TPP ยังไมมีความตกลงใดๆ มาใชแทน แตประเทศภาคีที่เห็นทาง
ขางหนาอันแจมใสไดตกลงอยางเปนทางการที่จะปรับมาใชเพื่อประโยชนของตนเองดังที่
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ไดช้ีแจงรายละเอียดมากอนแลวในรายงานฉบับเดือนพฤศจิกายน ศกกอน แตตาม
รายงานจากดาวอสในวันพฤหัสบดี มีความเปนไปไดที่สหรัฐอาจจะหาทางกลับไปเขา
รวมกับ TPP แตขึ้นอยูกับเงื่อนไข ซึ่งในทัศนะของรัฐมนตรีการคาของออสเตรเลีย การ
เจรจาความตกลงแบบ Wholesale นั้นคงจะไมงาย จึงตองรอฟงคําแถลงของ
ประธานาธิบดีทรัมปในวันศุกรซึ่งจะเปนวันสุดทายของการประชุม WEF กอนวาสหรัฐจะ
ตัดสินใจในทางใด สวน NAFTA นั้น มีการเจรจากันใหม ดังที่นายจัสติน ทรูโด 
นายกรัฐมนตรีแคนาดา เรียกรองให “ประเทศที่อยูทางใตของแคนาดา” คิดทบทวนใหม
และหันกลับมาใชของท่ีดีอยูแลวตอไป ดังคําปราศรัยของเขาตอหนา World Economic 
Forum ที่เมือง Davos เมื่อวันที่ 23 มกราคม ศกนี้ 

ในวันศุกรที่ 26 มกราคม นายโดนัลด ทรัมปไดกลาวคําปราศรัยครั้งสําคัญตอการ
ประชุมเต็มคณะของ World Economic Forum ซึ่งแมจะใชศัพทที่ตาดหมายลวงหนาได 
เชนนโยบาย America first อันแสดงถึงแนวทาง Economic nationalism ก็ไดมีความเสริม
อันทําใหความหมายออนลงคือมิใช America alone เชนเดียวกับที่เขาไดกลาวตอสมัชชา
สหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน 2017 กลาวคือทุกประเทศก็ยอมจะยึดถือนโยบายให
ประเทศตนมากอนเชนเดียวกัน ผูรางคําปราศรัยครั้งนี้คงจะเปนทีมที่ปรึกษา
ฝายเศรษฐกิจนําโดยนาย Gary Cohn เพราะยอมรับแนวทางพหุภาคีอยูบาง หากไมมีการ
เอาเปรียบกันและใชหลัก Reciprocity โดนัลด ทรัมปกลาววา เขาจะ Revisit ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ ซึ่งไดเปล่ียนช่ือไปแลว ดังที่ขาพเจากลาวถึงในรายงานประจําเดือน
พฤศจิกายน 2017 โดย 11 ประเทศเรียกใหมวา Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ต้ังแตแรกนายชินโสะ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุน เช่ือเชนเดียวกับที่ขาพเจากลาวไวในเดือนกรกฎาคม 2017 วา การที่
สหรัฐจะเปล่ียนใจและกลับเขามารวมความตกลงนี้มิใชจะเปนไปไมได ซึ่งจะเปนจุด
เปล่ียนทางยุทธศาสตรโลกที่สําคัญอยางยิ่งยวดของสหรัฐ เพราะแตไหนแตไรมา สหรัฐ
เปนผูนําในแนวทางการคาเสรีมาตลอด และเมื่อนายโดนัลด ทรัมปประกาศยกเลิกความ
เปนภาคี โดยมิไดเริ่มดําเนินการจัดทําความตกลงอยางอ่ืนมาแทน ก็ทําใหหลายประเทศ
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รอการเปล่ียนแนวทางของสหรัฐ หากสหรัฐจริงจังกับส่ิงที่ไดแถลงไป ก็ถือเปนสัญญาณ
ในทางบวกที่ควรแกการสนับสนุน   และหลักคิดที่นําสหรัฐมาสูจุดนี้ นาจะหมายถึงการไม
ยกเลิก NAFTA ดวย ดังที่จัสติน ทรูโดไดแถลงอยางชัดแจงมาแลว ซึ่งในวันนี้ ที่ 29 
มกราคม ทั้งสามประเทศ คือ เม็กซิโก สหรัฐและแคนาดา ไดมีการเจรจาปรับปรงความ
ตกลงครั้งที่ 6 

เทาที่ขาพเจาพอจําได เรื่องกระบวนการสันติภาพระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน
ซึ่งมีการลงนาม ณ ทําเนียบขาวเมื่อป ค.ศ. 1993 ในเอกสารที่เรียกกันวา Oslo Accord นั้น 
ถือเปนความตกลงที่สงเสริมศักด์ิศรีและความนาเช่ือถือของสหรัฐมาก ในฐานะประเทศ
เจาภาพซึ่งขณะนั้นไดแกประธานาธิบดี William Jefferson Clinton ความตกลงดังกลาว
เปนผลของการเจรจาลับมากระหวางผูแทนอิสราเอลกับผูแทน PLO ที่ประเทศนอรเวย 
อันไมเปนทีท่ราบกันในตางประเทศเลย ที่ยอนกลาวถึงเรื่องนี้เพราะปจจุบันนี้ คูเจรจาไม
คุนกับกระบวนการดังกลาว ดังเห็นไดจากการท่ีประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปประกาศการ
รับรองวาเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของอิสราเอล ความวุนวายที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
หลีกเล่ียงไดยากเพราะฝายที่เก่ียวของมิไดไตรตรองใหลึกซึ้งพอถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 

เพื่อความกระจาง ขอลําดับเหตุการณในภูมิภาคจนถึงวันที่ 25 มกราคม มาดังนี้ 
การท่ีนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ไดแถลงแสดงความ

ขอบคุณตอประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปที่ประกาศใหการรับรองนครเจรูซาเล็มวาเปน
เมืองหลวงของอิสราเอล แทบจะทันทีที่ประธานาธิบดีกลาวเสร็จ จึงไมนาจะผดิหากทั้ง
สหรัฐและอิสราเอลทราบความต้ังใจของแตละฝายเปนอยางดี กลาวอีกนัยหนึ่ง ทรัมป
ประสานการประกาศการรับรองเจรูซาเล็มกับนายเนตันยาฮูอยางใกลชิด ทํานองเดียวกัน
กับการที่นายเนตันยาฮูไดหารือทางโทรศัพทกับโดนัลด ทรัมปเพื่อจะขัดขวางมิให
เอกอัครราชทูต Samantha Power ผูแทนถาวรสหรัฐขณะนั้นในปญหาการต้ังถิ่นฐานของ
อิสราเอลในเขตยึดครองที่ไดยึดมาในการสงครามหกวันเมื่อป ค.ศ. 1967 และสูตรการ
แกปญหาที่เรียกกันมานานวา Two-state solution ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นนายทรัมปยังมิได
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สาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดี อันอาจถือไดวาเปนการละเมิด Logan Act ซึ่ง
กําหนดวาประเทศจะมีประธานาธิบดีไดเพียงคนเดียว  

นอกเหนือจากการประทวงในบรรดาชาวปาเลสไตนซึ่งค่ังแคนในการตัดสินใจของ
ของสหรัฐ Palestinian Authority ภายใตการนําของนายมาหมุด อับบาส ไดจัดการประชุม
ดวนโดยรวมชาวปาเลสไตนทุกภาคสวนมารวมดวยเมื่อวันสุดสัปดาหที่ผานมา ในการ
ประชุมครั้งนั้น ประธานาธิบดีอับบาสกลาวคําปราศรัยดวยแรงโทสะอยางมากท่ีขาพเจา
ไมเคยเห็นมากอน คําปราศรัยของผูนําปาเลสไตนปดทางที่จะมีกระบวนการสันติภาพไป
อีกนาน ปาเลสไตนจะยุติการยอมรับอิสราเอลและประณามยอนหลังไปถึงปฏญิญา 
Balfour เมื่อ 100 ปที่ผานมาซึ่งเปดทางใหชาวยิวมาอยูในที่ต้ังปจจุบัน อันมีสวนเก่ียวพัน
ไปถึงความในกฎบัตรของปาเลสไตนที่ไมยอมรับความมีอยูของอิสราเอล ซึ่งมีการโตแยง
กันมากต้ังแตป 1993 แมกระทั่งพิพิธภัณฑปาเลสไตนก็มีอยูในนครเจรูซาเล็ม 

ในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ในสวิตเซอรแลนด โดนัลด 
ทรัมปเปนประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกท่ีไปรวมการประชุมหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐ
มิไดไปรวมมาแลวนานถึง 17 ป คนแรกไดแกประธานาธิบดีรอนอลด เรแกนและคนที่
สองคือ William Jefferson Clinton แนละประเด็นสําคัญและบริบททางการเมืองระหวาง
ประเทศยอมแตกตางกันไป คําปราศรัยของผูนําที่ไดรับการยืนปรบมือ (Standing ovation) 
ไดแกประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคองแหงฝรั่งเศสและนายนาเรนดา โมดีแหงอินเดีย 
สวนของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป นอกจากจะไมมีการยืนปรบมอืแลว ยังมีเสียงไม
พอใจดวย 

สําหรับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซึ่งเพิ่งพนวิกฤตการณที่ทําใหตองปด
หนวยงานรัฐบาลหรือ Government Shutdown ในวันครบรอบหนึ่งปที่ไดเขารับตําแหนง
ผูนําฝายบริหารมาหยกๆ ในขณะท่ีมีความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการสอบสวนความเก่ียวพัน
ระหวางคณะหาเสียงของเขากับรัสเซียที่เขมขนย่ิงขึ้น โดย Robert Mueller ในตําแหนง 
Special Counsel และ Federal Grand Jury ตองการท่ีจะไดสอบปากคําโดนัลด ทรัมป 
Under Oath ซึ่งหากทรัมปตอบผิด อาจจะอยูในขายใหการเท็จได โดยต้ังแตวันที่ 20 
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มกราคม มีการชุมนุมผูหญิงจํานวนนับลานในเมืองใหญทั่วประเทศและมีการชุมนุมดวย
เหตุผลเดียวกันในกรุงลอนดอน ปารีสและออสเตรเลียดวย การชุมนุมดังกลาวมีครั้งแรก
หลังจากวันที่นายทรัมปสาบานตนเขารับตําแหนงเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2017 แตจํานวน
นอยกวาครั้งนี้มาก  

การจัด Side meeting ที่ดาวอสคอนขางแปลก โดยมีการพบปะระหวางทรัมปกับ  
เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ตามดวยนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และประธานาธิบดี Rwanda ซึ่งขณะนี้เปนประธาน African 
Union ซึ่งไมก่ีวันกอนนี้นายทรัมปไดใชวาจาหยาบคายดูหมิ่นทั้งทวีป เมื่อเสร็จการหารือ
ขอราชการแลว นายทรัมปไดกลาวคําวา Thank you อันหมายความวาไมตองการตอบ
คําถามของผูส่ือขาว เปนเชนนั้นทุกครั้ง แมกระทั่งในทําเนียบขาว 

การพบปะกับเนตันยาฮูแปลก แตมีการกลาววา ในการเจรจากับปาเลสไตน ทรัมป
เห็นวา ปญหาเจรูซาเล็ม Is off the table ซึ่งปาเสสไตนไดโตกลับมาวา สหรัฐก็  Off the 
table เชนกัน สวนที่นายทรัมปใหเหตุผลของการตัดงบชวยเหลือปาเลสไตนวา เปนเพราะ
ปาเลสไตน Disrespect สหรัฐ นาง Hanan Ashravi จาก PLO ยอนมาวา เปนการรักษา 
Self respect ของปาเลสไตนไวตางหาก เงินดังกลาวเปนงบสนับสนุนผูล้ีภัยปาเลสไตน
หลายลานคน ในกรอบ UNWRA ซึ่งสหรัฐใหมาต้ังแตป ค.ศ. 1949 

ในขณะที่ทรัมปพบกับเนตันยาฮูที่เมืองดาวอส นิกก้ี เฮล่ี ไดแถลงที่คณะมนตรี
ความมั่นคงในนครนิวยอรกถึงประเด็นสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยพยายามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น อันนําไปสูความตกลงระหวางอียิปตสมัยนายอันวาร ซาดัตกับ
อิสราเอล ซึ่งทําใหตอมาซาดัตถูกสังหารในระหวางตรวจการสวนสนามในกรุงไคโร และ
ความตกลงสันติภาพระหวางอิสราเอลกับจอรแดน สมัยกษัตริยฮุสเซน ซึ่งเมื่อฟงดูแลว ก็
ไมเขาใจวามายอนกลาวถึงเหตุการณในอดีตดังกลาวทําไม เพราะบริบทไมเก่ียวกับ
ปญหาที่สหรัฐสรางขึ้นในการประกาศรับรองเจรูซาเล็มวาเปนเมืองหลวงของอิสราเอล 
อันนําไปสูความรอนแรงของความขัดแยงในพ้ืนที่ แมกระทั่งกษัตริยอับดุลลาห พระโอรส
ของกษัตริยฮุสเซนก็คัดคานการที่นายทรัมปจะรับรองเจยูซาเล็ม การท่ีรองประธานาธิบดี
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ไมค เพนสไมไดการตอนรับเมื่อเขาไปเยือนตะวันออกกลางจากอิหมามและโปพของ
นิกายคอปติคคริสเตียนที่เขตศักด์ิสิทธ์ิที่เจรูซาเล็มนาจะเปนสัญญาณถึงการดําเนิน
นโยบายผิดพลาดที่เห็นกันไดอยูแลว  

 
 

เรื่องการปราบปรามผูกอการราย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมรัฐอิสลามหรือไอซิสนั้น 
ไดทํารายงานและวิเคราะหสถานการณตลอดมาอยูแลว แตกรณีที่ไมอาจจะมองขามไปได
นาจะไดแกตุรกี ซึ่งมุงที่จะแผขยายอํานาจทั้งของประธานาธิบดีเออรโดวันและประเทศ
โดยไมสนใจกับความผูกพันกับสัมพันธมิตร ดังจะเห็นไดจากการวางตนในสงคราม
ปราบปรามไอซิส ทั้งในการพยายามปลดปลอยนครโมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรีย ซึ่ง
ตุรกีพยายามแทรกแซงในทางตางๆ มาตลอด เพราะทั้งสองสมรภูมิ นั้น สหรัฐซึง่เปนฝาย
ใหคําแนะนําและกําหนดยุทธการ จําตองอาศัยกองกําลังเคิรดซึ่งเช่ียวชาญในการรบและ
มีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรุกรบดานซีเรีย ชาวเคิรดเปนกําลังรบสําคัญ
ของ Syrian Democratic Force โดยอาศัยอาวุธและคําแนะนําดานยุทธวิธีจากหนวยรบ
พิเศษของสหรัฐ ซึ่งตุรกีเห็นวาไมสมควร เพราะในสายตาของตุรกี เคิรดเปนผูกอการราย
ที่โจมตีตุรกีมาตลอด จะจริงเท็จเพียงใดยากที่จะทําความเขาใจกับผูนําตุรกี 

ปญหาลาสุดไดแกการท่ีตุรกีไดสงกําลังทหาร พรอมดวยอาวุธหนักและยานเกราะ
ขามชายแดนซีเรียเขามาโจมตีชาวเคิรดในพ้ืนที่ที่เรียกวา Afrin อันเปนฐานที่ต้ังของกอง
กําลังเคิรด ในปฏิบัติการที่เรียกวา Operation Olive Branch และ Operation Euphrates 
Shield อันเปนช่ือที่ไมตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เพราะในชวงหลังนี้ยังไมมรีายงาน
ปฏิบัติการทางทหารของฝายเติรดตอตุรกี และอาจจะเปนดวยเหตุนี้ที่สหรัฐมิไดยอมตาม
คําขาดของตุรกีที่ใหยุติการใหอาวุธแกกองกําลังเคิรด ผูสังเกตการณบางคนเช่ือวา
ประเทศตางๆ กําลังเขายึดครองสวนตางๆ ของซีเรีย ในขณะที่รัสเซียไดเขายึดครองภาค
ตางๆ และไดหนุนใหบาชารด อัล อาสสาดกลับมาเปนผูนําอีก อันเปนแผนของรัสเซีย
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ต้ังแตแรกอยูแลว สวนนโยบายสหรัฐต้ังแตสมัยประธานาธิบดีโอบามาไมตองการจะทุม
กําลังเขาไปในซีเรียมากนัก เมื่อโดนัลด ทรัมปเขามาเปนประธานาธิบดี ก็ดูจะดําเนินการ
ตามท่ีรัฐบาลกอนไดทําไว แมกระทั่ง Rules of engagement ก็มิไดมีการส่ังเปล่ียนแปลง
แตอยางใด 

 

 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีรัสเซียกําหนดจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม ศกนี้
ประธานาธิบดีปูตินตองการที่จะครองตําแหนงอีกทั้งๆ ที่เปนมา 18 ปแลว หากไดเปนก็
จะทําใหปูตินครองตําแหนงอีก 6 ป จนถึงอายุ 72 ป โอกาสของปูตินดีมาก โดยไมตอง
รณรงคหาเสียงเลย เนื่องจากเขาใชวิธีตางๆ นานา เพื่อกันมิใหผูที่มีทางแขงกับเขาได มี
โอกาสสมัครเขารับเลือกต้ัง ตามคําช้ีแจงของมารชา กอสเซน ซึ่งคนควาเก่ียวกับปูตินและ
ประวัติศาสตรรัสเซียมามาก ผูที่จะสมัครไดจะตองไดรับอนุมัติจากเครมลินกอน 

นักการเมืองรุนใหม เชน Alexei Navalny ซึ่งนําขบวนประทวงการคอรรัปช่ันและ
ตอตานปูติน ไดถูกจับเขาขังไมตํ่ากวา 4 ครั้งๆ สุดทายในวันนี้ ที่ 29 มกราคม แมจะได
ประกันตัวช่ัวคราว ก็อาจถูกดําเนินคดีตอไปไดในไมชา ทั้งๆ ที่คะแนนนิยมทางการให
ปูตินไดรับความสนับสนุนถึงรอยละ 80 และ Navalny เพียงรอยละ 2 นาวัลนีตอบคําถาม
ของผูส่ือขาววา ปูตินกลัวคนท่ีอาจแขงขันกับเขาได แตคนชุมนุมประทวงปูตินมีอยูทั่ว
ประเทศ สวน Sobchak นักการเมืองหญิงหนาใหมที่สมัครดวย อธิบายวา เขาเปนตัว
สํารองของนาวัลนี และกลาวแกวา แมบิดาเขาจะเปน Mentor ใหปูตินมานานแลว บัดนี้ก็
มิไดเขามาก่ียวพันดวย โอกาสของ Sobchak มีนอย โดยเธอยอมรับวาจะสูตอไปเพราะ
อายุยังนอย แตคนรูจักในวงการส่ือมวลชนเชนเธอ จะถูกลอบทํารายอยางรุนแรงตลอด
มาในระยะหลังนี้ 
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สถานการณทางเศรษฐกิจในช้ันนี้มิไดชวยปูตินเทาใด ทั้งๆ ที่ทราบกันทั่วไปวา 
ปูตินกับพวกที่เรียกกันวา Oligarch จะมีทรัพยสินมหาศาลก็ตาม การเปดเผย Panama 
papers ทําความเสียหายใหเครือขายฟอกเงินของปูตินและพวกอยางมาก ซ้ําเติมดวย
มาตรการคว่ําบาตรจากกรณีไครเมียและยูเครน ตามตัวเลขที่มิใชทางการชาวรัสเซียที่
บัดนี้อยูใตขีดความยากจนประมาณรอยละ 40  

 

การยึดอํานาจการปกครองในราชวงศซาอุดิ อาระเบียโดยเจาชายซาลมานดังที่
รายงานมาบางกอนนี้ ดูจะผอนคลายลงบาง ดวยการปลอยตัวเช้ือพระวงศบางคน ไม
ทราบดวยเง่ือนไขใด ลาสุดมีการปลอยตัวเจาชาย Waleed bin Talal ซึ่งมีทรัพยสินมาก
ประมาณ $ 17,000,000,000 ในวันนี้ ที่ 29 มกราคม ถือเปนขาวใหญในวงการธุรกิจ
การเงิน ทําใหมูลคาหุนในตลาดของบริษัทที่อยูในเครือพุงขึ้นอยางมาก 

เจาชายบิน ตาลาลเตยมีปญหาที่ขาพเจามีสวนเคยชวยแกไขให เพราะทานเปนหุน
ใหญของโรงแรมในเครือ Four Seasons ซึ่งในระยะนั้นมีอยูในประเทศไทยดวย คือที่ถนน
ราชดําริในกรุงเทพฯและที่แมริม ในจังหวัดเชียงใหม ผูจัดการใหญของโรงแรมเปน
หลานสาวของขาพเจา เพราะทานถูกคําส่ังของราชวงศซาอุหามมิใหมาประเทศไทย ดวย
เหตุผลของความไมพอใจมานานปในกรณีโจรกรรมเพ็ชรและการสังหารนักการทูตซาอุดิ 
อันเปนเหตุใหเจานายซาอุทุกคนไมอาจจะมาประเทศไทยได เพราะสถานเอกอัครราชทูต
ซาอุดิ อาระเบียในประเทศไทยจะเฝาติดตามความเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา 

ดวยการประสานงานกับอธิบดีกรมเอเชียใตฯ และการวางแผนกับผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม จึงทาํใหเชาชายตาลาล เดินทางมายังเชียงใหมดวยเครื่องบินจัมโบ
สวนตัวของทานเขามาที่เชียงใหมและตรวจกิจการของโรงแรมไดโดยไมมีปญหาและ
สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิ อาระเบียมิไดระแคะระคายแมแตนอย 
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เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไมนาจะเปนปญหายืดเยื้อมาถึงบัดนี้ กระทรวงการตางประเทศควร
หาทางปรับเปล่ียนสัมพันธภาพความสัมพันธกับซาอุดิ อาระเบียเสียที ดวยการศึกษา
แงมุมตางๆ ของปญหาใหดี เพราะเปนเรื่องละเอียดออนมาก และสะทอนถึงฐานะของ
ประเทศในสายตาของตางประเทศดวย ในขณะนี้ ซาอุดิ อาระเบียกําลังอยูในขั้นตอนของ
การปรับเปล่ียนประเทศตามวิสัยทัศน 2030 บางทีอาจเปดชองทางท่ีจะสรางปฏิสัมพันธ
กันได ในระหวางนี้ ขอความกรุณาทุกทานที่ไดเห็นรายงานน้ีโปรดอยากลาวถึงเรื่องที่
รายงานมากอนนี้ 

โดยสวนตัว ขาพเจาไดเคยพบผูที่เปนอุปทูตซาอุดิ อาระเบียที่ประจําอยูที่
กรุงเทพฯ อยูหลายปและยังพอใจเก่ียวกับประเทศไทยอยู เมื่อเขาไดไปเปน
เอกอัครราชทูตประจําประเทศตูนิเซีย ในงานเล้ียงรับรองที่เขาเปนเจาภาพที่คารเทจ พอ
สังเกตไดวาในระดับเจาหนาที่ ไมมีผูใดแสดงความไมพอใจประเทศไทยแตอยางใด แตใน
ระดับราชวงศขณะนั้น ไมอาจทราบได 

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม วันนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป จะกลาวสุนทรพจน
รายงานสถานะและแผนงานของประเทศที่เรียกกันวา State of the Union-SOTU ซึ่ง
ตามปกติจะกลาวในวันครบรอบ 1 ปเต็ม แตในวันดังกลาวมีปญหา Government 
Shutdown ไป 3 วัน และมีการกลาวหาวาเปนเหตุที่พรรคตรงขามเปนตนเหตุ แตเทาที่ได
ติดตามความเปนไปมาตลอด ชัดเจนวา จะดวยเหคุผลใดก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมปตอง
รับผิดชอบอยางเต็มที่ ในวันสุดทายที่จะแกปญหา นายทรัมปไดเชิญนาย ช๊ัค ชูมา 
วุฒิสมาชิกซึ่งทําหนาที่หัวหนาพรรคเสียงขางนอย คือพรรคเดโมแครต ไปพบกับเขาที่
ทําเนียบขาว ตัวตอตัว โดยไมเชิญหัวหนาพรรคเสียงขางมากในวุฒิสภาไปรวมดวย ผล
การเจรจาไมบังเกิดผล วุฒิสมาชืกช๊ัค ชูมากลาวถึงการเจรจากับทรัมปเหมือน negotiate 
with jello ในระหวาง Shutdown ทําเนียบขาวบันทึกเสียงไวตลอดวาเปนเพราะพรรคเดโม
แครต ซึ่งสรางความลําบากใหแกบรรดาทหารของชาติเพราะขาดเงิน สวนรอง
ประธานาธิบดีไมค เพนสซึ่งไดรับมอบหมายใหเดินทางไปตะวันออกกลางไดกลาวคํา
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ปราศรัยตอบรรดาทหารที่ปฏิบัติหนาที่อยู ณ ภูมิภาคนั้นวา เขาเห็นใจทหารที่ถูกพรรคเด
โมแครตกล่ันแกลงจนทําใหทหารท่ีรับใชชาติตองประสบความยากลําบากโดยท่ัวหนากัน 
นับเปนการนําการเมืองมาเกลือกกลั้วกับวิธีการตํ่าชายากที่คนที่มิใชอเมริกันจะรับฟงได 
ตอมากอนหนาจะถึงเวลาแสดงสุนทรพจนตอที่ประชุมรวมของรัฐสภา พรรครีพับลิกันได
ระดมการโจมตี FBI ในทางตางๆ ดูจะเพื่อสรางความสับสนใหแกกระบวนการสอบสวน
กรณีความเก่ียวพันของคณะหาเสียงของนายทรัมปกับรัสเซีย ในขณะที่รัฐบาลทรัมปจะ
ไมดําเนินมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียในการยึดครองไครเมีย การรุกรานยูเครนและการ
แทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ แมจะถึงกําหนดที่จะตองดําเนินการก็ตาม ทั้งหมดนี้มา
ตามขาวที่ไดทราบกันทั่วไปวา นายทรัมปต้ังใจจะไล Special Counsel Robert Mueller 
ออกต้ังแตเดือนมิถุนายน ปที่แลว แตถูกที่ปรึกษากฎหมายประจําทําเนียบขาวยับยั้งไว 

ความวุนวายเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของสุนทรพจนของประธานาธิบดีสักเพียงใด
ยากที่จะคาดเดา เพราะเวลาที่กลาวกวาจะไดทราบก็เปนตอนเชาตามเวลาในประเทศไทย 
รายละเอียดและสาระสําคัญคงตองเปนสวนหนึ่งของรายงานและวิเคราะหขาว
ประจําเดือนกุมภาพันธ ศกนี้ 

 

 

           นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ  

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวกับรายงานดานการประชาสัมพันธ 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

 

ช่ือและตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

    และงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

  

รายการดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวโดยโทรทัศนระหวางประเทศ 

  

ต้ังแตหัวคํ่าวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม เวลาประมาณ 19.30 น. ตามเวลาในไทย
สถานีโทรทัศน CNN จะนํารายการ Business Traveller ของนาย Richard Quest ดานการ
เยี่ยมชมประเทศไทย อันเสนอภาพลักษณในทางที่ดีเก่ียวกับประเทศไทยโดยการช้ีชวน
รายการวา: “Quality over Quantity” และ “A Land of a Thousand Smiles” รวมทั้งวิทยาลัย
ดานการใหบริการในโรงแรมของเครือดุสิตที่จะขยายกิจการไปในฟลิปปนสและประเทศ
อ่ืนๆ โดยไดประกาศเชิญชวนชมมาแลวหลายวัน รายการเดียวกันนี้ CNN ไดนําเสนอมา
หลายครั้งในปที่แลว อาจจะเปนเพราะนาย Quest เคยรูจักกับอดึตรัฐมนตรีทองเที่ยวและ
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กีฬาของไทย จึงไดรับความสะดวกในดานโลจิสติคส แตไมทําใหตองเสียงบประมาณของ
รัฐบาล รายการนั้นไดแพรภาพซ้าํอีกหลายรอบ โดยไดรับการนําเสนอไมนานหลังจาก
รายการ Bangkok in 24 Hours อัน CNN จัดทําเอง และนําออกฉายหลายรอบดวยกัน ซึ่ง
ขาพเจาไดรายงานพรอมการประเมินมากอนแลว วาทั้งสองรายการเสนอแตความสงบสุข 
แทนการกลาวถึงความวุนวายของการจราจรในทองถนน แมรายการหลังจะกลาวถึง 
Street food ก็มิไดนําภาพความจอแจมาแสดงใหเห็น โดยไดนําไปในบานเล็กๆ แถวกุฎี
จีนทางฝงธนซึ่งไมปรากฏบอยนักในภาพยนตรสงเสริมการทองเที่ยว 

 สวนการเผยแพรอีกทางหน่ึงเปนการโฆษณาเชิงศูนยกลางการแพทย (Medical 
Hub) ของกลุมโรงพยาบาลและการแพทย Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)  ซึ่ง
นําเสนอโดยกลุมบริษัทเองในรูปคลายกับการอุปถัมภรายการ 360 องศา ของนาย 
Anderson Cooper ผูจัดรายการอาวุโสจากครอบครัว Vanderbuilt มหาเศรษฐีด้ังเดิมของ
นครนิวยอรกซึ่งไมตองการใชอางเพราะเกรงจะถูกมองวาใชฐานะสวนตัวในการหางานทํา 
คําขวัญของโฆษณาศูนยกลางการแพทย BDMS ประกอบภาพการใชเฮลิคอปเตอรนํา
ผูปวยไปสงที่ Heliport บนหลังคาโรงพยาบาลไดแก ‘Redefining global health” BDMS ใช
การโฆษณานี้มากวาปครึ่งแลว หากจะมีคูแขงก็เห็นจะเปน Dubai ซึ่งเผยแพรความเปน
เมืองศูนยกลางพัฒนาการแพทยแผนใหมในตะวันออกกลาง และชักชวนใหประเทศตางๆ 
ไปลงทุนดานนี้ในดูบาย  แตจํานวนผูตองการการรักษาพยาบาลจากตะวันออกกลางใน
ประเทศไทยก็มิไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ ดังที่ไดเคยรายงานมาแลวเมื่อชาวโอมานอยาง
นอย 2 รายซ่ึงปวยดวยโรคระบาด “Mer” และมารับการรักษาพยาบาลจนหายปวยจาก
โรงพยาบาลในไทย ซึ่งฝายที่เก่ียวของไดนําผูซึ่งอาจไดรับโรคติดตออันมีเฉพาะใน
ตะวันออกกลางเปนจํานวนมากซึ่งอาจไดรับเช้ือไปดวยเพราะอยูใกลผูปวยมาตรวจรักษา
จนปลอดภัย อันเปนขอมูลที่ทราบกันทั่วไป และหวังวาจะมีเจาหนาที่ที่เก่ียวของนําไป
พิจารณาใชประโยชนในทางที่เหมาะสมตอไป 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกุมภาพันธ 2561 ฉบับที่ 1 

 

 สุนทรพจนรายงานสถานภาพแหงสหรัฐอเมริกาหรือ State of the Union Address 
ครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2018 ตองลาชาไปบาง
เพราะการที่รัฐบาลสหรัฐตองประสบปญหางบประมาณประจําป (Government shutdown) 
ซึ่งในทางปฏิบัติ ทําใหตอง “ปดราชการ” ที่ไมจําเปนทั้งหมด (Non-essential services)
รายงานฉบับนี้จะไมนําเสนอสาเหตุที่ทําใหตองหยุดงานและรัฐบาล โดยทําเนียบขาว
ปลอยขาวออกไปอยางไร เพราะในตอนทายของรายงานเดือนกอนหนานี้ไดกลาวถึงบาง
แลว 

 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปพยายามแสดงออกโดยผานสุนทรพจนครั้งนี้ดวยการ
อานตาม Teleprompter โดยไมผิดพลาดและใชน้ําเสียงออนและหลีกเล่ียงการกลาวกลอน
สด ใชเวลานาน 1 ช่ัวโมง 20 นาที เทากับเวลาที่ประธานาธิบดีบิลล คลินตันเคยใช แต
อานชากวามาก  

 สาระสําคัญของสุนทรพจนเปนไปดังที่คาดหมายกันไวลวงหนา และเพราะเหตุนี้ 
จึงจะไมนํามากลาวถึงในที่นี้ โดยจะขอนําประเด็นที่พอจับความไดมากลาวถึงเฉพาะที่
ควรแกความสนใจดังนี้.- 

 สุนทรพจนครั้งนี้ใชคําทั้งหมด 5,000 คํา มีการกลาวถึงคําวา “รัสเซีย” เพียงครั้ง
เดียวควบคูไปกับการกลาวถึงจีน 

 สุนทรพจนครั้งนี้มิไดกลาวถึงการที่รัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐและใน
ประเทศอ่ืนๆ เลยแมแตนอย อันเปนทาทีตลอดมาของโดนัลด ทรัมปที่เช่ือตามที่ปูติน
ยืนยันวาเขามิไดแทรกแซง อันเปนการแสดงความไมเช่ือในขอยุติเปนเอกฉันทของ
ประชาคมขาวกรองสหรัฐซึ่งมั่นใจวา รัสเซียและปูตินไดแทรกแซงการเลือกต้ังของสหรัฐ
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และประเทศในยุโรปตลอดมาและยังแทรกแซงอยางอุกอาจอยูตอไป สมาชิกพรรครีพับลิ
กันทราบพฤติกรรมของรัสเซียดี แตดวยเหตุผลทางการเมือง จึงพยายามปกปอง
ประธานาธิบดีทรัมปในทางตางๆ ซึ่งจะไดนําเสนอความขัดแยงทางการเมืองระหวาง
พรรคตอจากรายงานสวนนี้  

 ในสวนที่เก่ียวกับนโยบายการตางประเทศ พฤติกรรมของเกาหลีเหนือและอิหราน
ไดรับการกลาวถึงในทางท่ีสหรัฐไมอาจยอมรับได แตจะถูกตองตามขอเท็จจริงหรือเปลา 
ผูที่ติดตามรายงานน้ี นาจะเขาใจไดงายๆ แตในกรณีของอิหราน นั้น ดูจะแสดงถึงความ
ไมเขาใจในภาพรวมของสถานการณที่ หากคิดแบบนี้ตอไป คงจะหลีกเล่ียงความขัดแยง
ทั่วภูมิภาคไดยาก 

 การประกาศรับรองวาเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของอิสราเอลไดรับการกลาวถึง
ชัดเจน แตมิไดกลาวถึงความวุนวายที่เปนผลตามมาทั่วภูมิภาคและในมุมมองของ
ประเทศอิสลามทั้งหลาย 

 ทรัมปแถลงนโยบายดานคนเขาเมืองบนหลักการ 4 ประการ เพื่อเปนการ
แลกเปล่ียนกัน เชนการจะยอมใหเด็กๆ จากตางชาติประมาณ 8 แสนคน (Dreamers) ที่
เขามากับบิดามารดาแตยังเล็กและมาเติบโตในสหรัฐ อยูในประเทศโดยมีทางที่จะได
สัญชาติอเมริกันตอไปได โดยแลกกับการสรางกําแพงก้ันคนเขาเมืองทางภาคใตในวงเงิน 
25 พันลานดอลลาร ยกเลิกการจับลอตเตอรรี่เพื่อเขาเมืองและกําหนดเงื่อนไขสําหรับ
การเขาเมืองโดยวิธีอ่ืนเชนเขามาโดยมีผูอุปถัมภ พระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งมิได
พิจารณาสถานการณจากมุมมองทางการเมือง เห็นวา แทนที่การสรางกําแพง จะไมดีกวา
หรือที่จะสรางสะพานเชื่อมตอระหวางคน บางทีคนเราอาจลืมไปวา คนเขาเมืองนั้นมีคา
แกแตละประเทศอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประสบการณของอเมริกาเอง 

 กําหนดหลักการการจัดทําความตกลงการคากับตางประเทศที่ Fair และ Reciprocal 
แตมิไดกลาวถึง TPP และ NAFTA เพราะมีสัญญาณมาจากดาวอสแลววา ทรัมปกําลัง
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ทบทวนทาทีใหม ตามขอสังเกตของขาพเจา นายโดนัลด ทรัมปโจมตีความตกลงการคา
เสรีทุกฉบับที่จัดทํามาโดยรัฐบาลกอนหนาวา เปนขอตกลงที่เลวรายที่สุด ซึ่งแสดงชัดถึง
ความรูเทาไมถึงการณ และดูหมิ่นความสามารถในการเจรจาของคณะผูแทนอเมริกัน
อยางไมเปนธรรม ในโลกที่เปนจริง คณะผูแทนในการเจรจาของสหรัฐ ซึ่งกอนที่จะปฏิบัติ
หนาที่ จะตองจัดทํา “กรอบในการเจรจา” เพื่อใหฝายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติอยาง
ละเอียด จะเจรจาตามอําเภอใจมิไดภายใตรัฐบัญญัติวาดวยการคาของสหรัฐ ขาพเจาได
ติดตามความคืบหนาของการจัดทําความตกลงวาดวยการคาเสรีระหวางแคนาดากับสหรัฐ 
ซึ่งแตละฉบับยอมมีลักษณะพิเศษอันสะทอนถึงประเด็นเฉพาะประเทศ เพราะสหรัฐกับ
แคนาดามีขอตกลงในการผลิตรถยนตรวมกันอยู (Auto pact) โดยแบงกันผลิตรถยนตของ
อเมริกัน นอกจากนั้น คูคาใหญที่สุดในโลกทั้งสองยังตองจัดทําความตกลงในสินคาบาง
ประเภท เชนไมหรือ Softwood lumber และสินคาพลังงาน เพื่อมิใหเสียเปรียบซึ่งกันและ
กัน กระบวนการในการเจรจาจึงยากลําบากและทั้งสองฝายตองใชนักเจรจาที่มฝีมือถึงขั้น
ที่ยอมรับกัน ตอจากนั้น ไดแกการเจรจาขยายขอบขายของ Canada-United States Free 
Trade Agreement ใหรวมเม็กซิโกดวย จนเปนความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีสําหรับ
อเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่นายทรัมปเดิมเห็นวาเลวมาก เพราะเขาเขาใจวาทําใหสหรัฐ
ตองเสียเปรียบเชิงการคาและการลงทุน ทั้งๆ ที่เปนความตกลงที่อดีตประธานาธิบดีจาก
พรรครีพับลิกันสนับสนุนประธานาธิบดีบิลล คลินตันใหจัดทําจนสําเร็จ ความต้ังใจท่ีนาย
ทรัมปจะ”ฉีกทิ้ง” ในช้ันนี้ กําลังมีการเจรจาเพื่อปรับปรุงใหเปน Win-Win รอบท่ี 8 แลว 
สวนฉบับอ่ืนๆ ก็จะตองดูวานายทรัมปจะกลับใจหรือไม อันที่จริง สหรัฐเปนตัวต้ังตัวตีใน
การจัดทําความตกลงวาดวยการคาเสรี แตเมื่อพอคาดานอสังหาริมทรัพยมาคุมนโยบาย
ดานการคา กลับมาปรับเปล่ียนแนวอันกระทบถึงการเศรษฐกิจในวงกวาง จึงเปนธรรมดา
ที่ความสับสนวุนวายจะเกิดขึ้น 

 ย้ํานโยบาย America first ซี่งมิใช America alone ถึงช้ันนีย้ังไมทราบแนวา ที่ปรึกษา
ฝายเศรษฐกิจจะเปล่ียนแนวคิดลาสมัยของนายทรัมปไดเพียงใด  
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 ใหคงใชเรือนจําที่อาวกวนตานาโมในคิวบาสําหรับผูกอการรายไวตอไป อัน
หมายถึงการยกเลิกคําส่ังของประธานาธิบดีโอบามาที่ใหยกเลิก ดวยเหตุผลเพราะถูก
สหประชาชาติกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนบอยครั้ง 

 จะใหงบประมาณแกฝายทหารอยางเต็มที่และจะพัฒนาสรรพาวุธนิวเคลียรรุนใหม
อยางเต็มที่ โดยหวังวาจะไมตองใช 

 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ ประธานาธิบดีปูตินแถลงการณขมขูที่พรอมจะใชกําลังรบ
โดยกลาววา อาวุธนิวเคลียรกวา 2,000 ลูกที่มีจะทําลายยุโรปได และรัสเซียกําลังพัฒนา 
Nuclear-powered torpedo ซึ่งจะวิ่งใตน้ําไปไดไกลดวยตัวเอง และจะทําลายชายฝงสหรัฐ
ไดทุกแหง นับเปนการตอบโตเจตนาของนายทรัมปขางตนในทันที นับเปนครั้งแรกที่ปูติน
ตอบโตสวนในดานที่จะเปนอันตรายยิ่ง กระทรวงกลาโหมสหรัฐคาดวา ตอรปโดใหมนี้จะใช
การไดในประมาณ 8 เดือนจากนี้  ตลอด 70 ปที่ผานมาคือนับแตการส้ินสุดของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไมมีมหาอํานาจฝายใดนําภัยจากอาวุธนิวเคลียรมาโตหรือแขงขันกันเชนที่เพิ่ง
เกิดในสมัยนายโดนัลด ทรัมปในปจจุบันนี้ ทั้งโลกเคยวางใจใน Nuclear deterrence หาก
จะอางวาเปนเพราะเกาหลีเหนือ ก็ฟงไมขึ้น เพราะเกาหลีเหนือตระหนักดีวาไมสามารถ
ตอตานสงครามนิวเคลียรกับสหรัฐได 

 ขอสังเกตของขาพเจา ซึ่งไดนําเสนอมาในรายงานกอนนี้หลายครั้งแลว วา
ประธานาธิบดีทรัมปยังคงไมให (ซ้ํา) ยังคงไมให คุณคาของวิธีการทางการทูตอีกเชนเคย 
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดลาออกไปนับรอยคน เจาหนาที่ระดับสูงยัง
วางอยูเปนจํานวนมาก โดนัลด ทรัมปแสดงความพรอมที่จะสงเสริมฝายทหารเทานั้น 
ทั้งๆ ที่นายทหารอาวุโสหลายคนย้ําวา การจัดสรรงบประมาณกระทรวงการตางประเทศ
ใหเพียงพอ นั้น จําเปน มิฉะนั้น ก็จะตองสะสมอาวุธเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับสงครามท่ีจะ
เกิดขึ้น ประเด็นสําคัญที่ทั่วโลกก็ทราบกันอยูไดแกการที่สหรัฐจงใจปลอยใหประเทศเปน
จํานวนมากซึ่งมีสวนเก่ียวพันกับผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐ ไมมีเอกอัครราชทูต
สหรัฐประจําอยู เมื่อมีผูต้ังคําถามในดานนี้ นายทรัมปก็ตอบวา เขาเองเปนคนคุมนโยบาย 
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คําตอบเชนนั้นมาจากคนที่ย้ําหลายครั้งวา IQ เขาสูงกวาคนอ่ืนในประเทศอยูแลว ถาเปน
เชนนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่นาย Richard Haas อดีตขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศในตําแหนงผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน และในระยะหลังนี้ไดเปน
ผูอํานวยการ Council on Foreign Relations ไดแตงหนังสือในช่ือวา The World in Disarray 
ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางประเทศหลังจากที่นายโดนัลด ทรัมปเขามาเปน
ประธานาธิบดีของมหาอํานาจที่เคยเปนผูนําของโลกเสรี 

 ตัวอยางหนึ่งไดแกการท่ีนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรวีาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ เสนอช่ือนายวิคเตอร ชาร ผูเช่ียวชาญกิจการเกาหลีใหไปเปน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แตนายทรัมปไมเห็นดวย ขาววาชารไดเคยออกความเห็น
บางอยางที่ไมสบอารมณของนายทรัมป ตามความเปนมา ชารเคยเปนอาจารยหนุมที่
โรงเรียนการตางประเทศ (School of Foreign Service) ที่มหาวิทยาลัยจอรจทาวน ที่กรุง
วอชิงตัน ซึ่งบุตรีของขาพเจาแนะนําใหรูจัก หลังจากนั้น เขาไดยายไปเปนผูเช่ียวชาญ
กิจการเกาหลีประจําสํานักวิชาการ และเปนผูที่เคยจะจัดใหมี Back channel ใหเร็กซ ทิล
เลอรสันมีทางติดตอลับกับเกาหลีเหนือ การเลือกใหเขาไปเปนเอกอัครราชทูตประจํา
เกาหลีใต ซึ่งวางอยูจนบัดนี้ เหมาะสมย่ิง แตดังที่กลาวมาหลายครั้งแลว นายโดนัลด 
ทรัมปยังคงไมเห็นคุณคาของการดําเนินการทางการทูต  

 สําหรับการละเมิดมาตรการคว่ําบาตรที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
ใหใชกับเกาหลีเหนือ นั้น ไดเคยรายงานมากอนวาหลายประเทศมิไดปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด ดังเชนจีนและรัสเซียกับประเทศตางๆ ในแอฟริกาไมนอยกวา 14 ประเทศ ตาม
รายงานจากสหประชาชาติลาสุด มีการคาขายถานหินใหกับหลายประเทศ ทํารายไดใหแก
เกาหลีเหนือเมื่อปที่แลว ไมนอยกวา 200 ลานดอลลาร โดยประเทศโมซัมบิค นั้น ซื้อ
อาวุธทั้งจรวด จากพื้นสูอากาศและอุปกรณเรดารจากเกาหลีเหนือโดยปรากฏหลักฐานชัด 
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 (โดยท่ีขาพเจารูสึกปวดที่เปลือกตาขวา ยังติดตอจักษุแพทยไมได รายงานสําคัญ
ตอไปนี้จึงขอทําแบบสรุป เมื่อรักษาจนหายแลว จะพยายามทําตอ ขออภัยดวย และขอ
คุณบัณรสีที่กรมยุโรปกรุณาเติม Address ผูรับทั้งหมดไหดวย ขอขอบคุณ) 

 การสอบสวนกรณีความสัมพันธใกลชิดระหวางโดนัลด ทรัมปกับคณะผูหาเสียงกับ
รัสเซีย นั้น ตองเผชิญปญหามากย่ิง ดวยเหตุผลทางการเมือง โดยสมาชิกหลายคนใน
พรรครีพับลิกันไดแทรกแซงกระบวนการมาเปนระยะ รายงานที่ไดรับมาหลายเดือนแลว
ปรากฏวา นาย Devin Nunes ประธานกรรมาธิการขาวกรองของสภาผูแทนราษฎร ไดคบ
คิดกับทําเนียบขาวในการจัดทํา Memo ซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริงและเปล่ียนแปลงถอยคํา
ไปหลายตอน (Redaction) เพื่อแสดงวา FBI ละเมิดสิทธิของประชาชนในการหาขาวและ
ดักฟงนายคารเตอร เพจ ที่ปรึกษาของนายทรัมป ซึ่งเดินทางไปกรุงมอสโกบอยครั้ง 

 นาย Nunes ต้ังใจจะใหประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ปลดรองรัฐมนตรียุติธรรม 
(Deputy Attorney General) อันจะมีผลไปถึงการไลนาย Robert Mueller ซึ่งเปน Special 
Counsel ในการสอบสวนกรณีทรัมปและพวกสมรูรวมคิดกับรัสเซีย (Collusion) ในการ
เลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อปที่แลว  

 หลังจากที่นายทรัมปกลาวสุนทรพจน State of the Union เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2018 เสร็จ ก็มีคนไปถามวาเขาจะเปดเผย Memo ตามท่ีนาย Nunes เสนอมาหรือไม นาย
ทรัมปไดตอบทันทีวา “100%” ทั้งๆ ที่ตัวเองยังไมเคยอานขอความและนาย Nunes ก็ไมได
ตรวจฉบับลาสุด สวนพรรคเดโมแครตไดพยายามคัดคานเต็มที่ ตลอด 3-4 วันที่ผานมา 
เรื่องนี้เปนขาวใหญทั้งในสหรัฐและระหวางประเทศ ในที่สุด นายทรัมปไดส่ังถอนช้ัน
ความลับของเอกสารดังกลาว และทวีตขอความวา ความในบันทึกดังกลาวทําใหเขาไดรับ 
vindication แลว  

 นาย Nunes ซึ่งมิไดเห็นขอความที่ผูพิพากษาสหรัฐอนุมัติตามบทบัญญัติของ 
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ให FBI สืบสวนและสอบสวนผูตองสงสัยได
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ถึง 3 ครั้ง จึงเดาผิดๆ ไปวา  FBI คงจะนํา Dossier ซึ่งคนควาและหาขาวโดยนาย 
Christopher Steele อดีตนักการขาวจาก MI6 ไปเปนมูลฐานใหไดรับอนุมัติ FISA เพราะ
นาย Nunes เขาใจวา Steele ไดคาจางจาก Democratic National Committee (DNC) ตาม
หลักฐานที่ถูกตอง ฝายที่วาจางให Steele คนควาเรื่องนี้แตเริ่มแรก ไดแกฝายรีพับลิ
กันเองที่ไมเห็นดวยกับนายทรัมป แตในตอนทาย เมื่อทําเสร็จแลว เขาไดนํามาให DNC 
พิจารณาวาจะสนใจและจางเขาตอไหม สวนการสืบสวนและสอบสวนกรณีความพัวพัน
กับรัสเซีย นั้น เริ่มมากอนนั้นนานแลว ความเท็จอีกประการหนึ่งที่มีการจัดทํา Talking 
points ใหสมาชิกพรรครีพับลิกันนําไปใชในการใหสัมภาษณส่ือสาธารณะไดแกการ
กลาวหาวา Christopher Steele ลําเอียงไปในทางตอตานนายทรัมป ซึ่งไมมมีูลความจริง
เลย  

 นาง Nancy Pelosi หัวหนาพรรคเสียงขางนอย (เดโมแครต) ในสภาลาง ทวีตวาการ
เปดเผยเอกสารที่ไมสอดคลองกับความจริงเพื่อจะชวยโดนัลด ทรัมปจะกอใหเกิด 
Constitutional crisis ในไมชา นักวิชาการหลายคนเห็นวาเรื่องที่เกิดขึ้น เปนเชนเดียวกับ 
Saturday night massacre ในคดีวอเตอรเกต ซึ่งประธานาธิบดีนิกสันไลนาย Archibald 
Cox อัยการพิเศษ และผูชวยออกจากหนาที่ อันนําไปสูการจะถอดถอนประธานาธิบดี แต
นิกสันไดขอลาออกจากตําแหนงกอน สําหรับนายทรัมป นั้น หากจะใชเสนทาง 
Impeachment อันเปนกระบวนการทางการเมือง คงจะไมสะดวก เพราะพรรครีพับลิกันมี
เสียงขางมากในทําเนียบขาว ในวุฒิสภาและในสภาผูแทนราษฎร แตในช้ันนี้ คงตองรอให
มีเสียงขางมากเสียกอน โดยคาดวาในการเลือกต้ังก่ึงวาระหรือ Mid-term elections ใน
เดือนพฤศจิกายน ศกนี้ พรรคเดโมแครตคงจะไดเสียงขางมากอยางคอนขางแน 

 (ในระยะนี้ ขาวนี้จะยังรอนแรงอยู เมื่ออาการตาดีขึ้นแลว จะนําเสนอตอ) 

 บันทึกของนาย Nunes ไดรับความเห็นชอบจากทําเนียบขาว เพราะเอกสารฉบับ 
นั้น บ่ันทอนความนาเช่ือถือของ FBI ซึ่งเปนแนวทางท่ีโดนัลด ทรัมปเห็นชอบอยูแลว 
เพราะเขาเช่ือวาความในบันทึกจะชวยแกขอหาใหเขา อันเปนความเขาใจผิด ถอยคําใน
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บันทึกมิไดกลาวถึงสาระของขอกลาวหาหรือ Russian probe โดนัลด ทรัมปคงคิดไปวา 
หลักฐานตางๆ ที่ที่ปรึกษาพิเศษ โรเบิรต มัลเลอร สอบสวนอยูนั้น จํากัดอยูเฉพาะกรณี
การสมรูรวมคิดระหวางทรัมปและคณะหาเสียงกับรัสเซียและปูติน แตขอบเขตการ
สอบสวนกวางไกลกวามาก มีทั้งเรื่องเสนทางการเงินในการฟอกเงินของนายทรัมปและ
พวก และยังมีขอหาดานภาษี การลวงเกินทางเพศกวา 15+ ราย กับความพัวพันไมเฉพาะ
กับรัสเซีย แตยังมีจีนดวย ซึ่งนายทรัมปพยายามหลีกเล่ียงไมกลาวถึง จนเมือ่ไมก่ีวันมานี้ 
มีกรณีนาสงสัยกับยาเร็ด คิขเนอร ลูกเขยของทรัมปและอิวานกา ลูกสาว เมื่อปที่แลว 
รัฐบาลจีนไดอนุมัติลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคาใหแกทรัมปและลูกสาวเปนจํานวนมาก 
อันอาจอยูในขายของผลประโยชนขัดกัน 

 เมื่อสมาชิกพรรคเดโมแครตไมอาจยับยั้งการตัดสินใจของนายทรัมปได ทั้งหมดจึง
จัดทํา Memo ฉบับที่สมบูรณโดยแกไขการละเวนสาระสําคัญที่นาย Nunes ตัดออก และ
ไดเสนอเอกสารฉบับนี้ไปยังประธานาธิบดีเพื่ออนุมัติ เวลาผานมาส่ีวัน นายทรัมปยังไม
อนุมัติ เพราะตางจาก Memo ของนาย Nunes ซึ่งนายทรัมปไดถอนช้ันความลับดวย
ตนเอง แตฉบับที่สอดคลองกับขอเท็จจริงกวาของพรรคเดโมแครต ยังไมมีขาวคืบหนาใน
วันที่ 10 กุมภาพันธ วันนี้ 

 เมื่อถึงวันที ่10 กุมภาพันธ ศกนี้ นายทรัมปไดใชถอยคําเก่ียงที่จะเปดเผยบันทึกลับ
ของพรรคเดโมแครต โดยสงคืนไปใหจัดทํามาใหม หลังจากที่เก็บไวหลายวัน โดนัลด 
ทรัมปสามารถทําเชนนั้นไดโดยอางเหตุผลวา มีปญหาในสวนตางๆ ของบันทึกซึ่งเปน
ความลับ อันเปนประเด็นทีคาดหมายไดและเช่ือวา พรรคเดโมแครตคงจะคาดเดา
แนวทางนี้อยูแลว ในขณะเดียวกัน พรรคเดโมแครตก็จะตองหาทางเล่ียงกับดักที่ทําเนียบ
ขาววางไว เพราะการแกไขความบางตอนในบันทึก อาจตองใชประเด็นที่เล่ียงขอเท็จจริง
อันปรักปรํานายทรัมปวากระทําผิดตามท่ีหลายฝายทราบกันอยูแลว และในทางปฏิบัติ 
การกลาวหานายทรัมปนาจะปลอยใหเปนหนาที่ของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller และ
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คณะลูกขุนสหรัฐ (Federal Grand Jury) ซึ่งจะตองพิจารณาหาทางดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมตอไป 

 โดยท่ี วันที่ 8 กุมภาพันธ เปนวันที่งบประมาณช่ัวคราวจะหมดอายุและจะเกิด
ปญหา Government shutdown อีก นาย Mitch McConnell พรรครีพับลิกันซึ่งเปนหัวหนา
พรรคเสียงขางมากในวุฒิสภา ไดระดมสมาชิกจากทั้งสองพรรคพิจารณารางรัฐบัญญัติ
งบประมาณ จนสามารถเข็นรางกฎหมายออกมาได ดวยคะแนนเสียง 71-28 โดยได
คะแนนชวยจากสมาชิกพรรคเดโมแครตบาง สมาชิกพรรครีพับลิกันหนึ่งนายที่มิไดออก
เสียงสนับสนุนไดแกวุฒิสมาชิก Rand Paul ซึ่งเห็นวาในระยะหลังๆ มานี้ พรรครีพับลิกัน
ไดละเลยหลักการอันเปนประเพณีด้ังเดิมของพรรคที่จะหลีกเล่ียงการยินยอมใหใช
งบประมาณขาดดุลอยางมาก เพราะรางรัฐบัญญัติงบประมาณประจําปของวุฒิสภาจะทํา
ใหหนี้ภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้นหลายพันลานดอลลาร ทั้งๆ ที่กฎหมายลดภาษีเมื่อเร็วๆ นี้ได
สรางภาระหนี้ใหแกรัฐ 1.5 Trillian ในสิบปนับแตนี้ไป ไมแตเทานั้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 
ศกนี้ ประธานาธิบดีทรัมปไดแถลงวงเงินอืก 1.7 Trillian เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทั่ว
ประเทศ อันจําเปนย่ิง เพราะที่มีอยูผุพังไปตามอายุการใชงาน  

 เมื่อพนขั้นตอนของวุฒิสภาแลว ตองรอการพิจารณาในระดับสภาผูแทนราษฎร ซึ่ง
ปญหาใหญไดแกงบเพื่อชวยประเภทคนเขาเมืองที่เขามาแตยังเด็ก หรือที่เรียกกันวา 
Dreamers ซึ่งนาสงสารมาก เพราะสวนใหญเติบโตมาในสหรัฐและถือวาตนเปนคน
อเมริกันซึ่งไดรับการศึกษาในสาขาตางๆ มีจํานวนประมาณ 1 ลานคน ซึ่งหากไมอนุมัติ
งบประมาณไว ก็จะตองถูกเนรเทศ เพราะไมมีกฎหมายรองรับ ในสมัยประธานาธิบดีโอ
บามา ไดออกคําส่ังใหเล่ือนการกําหนดกฎหมายรองรับไวตอไป หรือ DACA แตเมื่อนาย
โดนัลด ทรัมปไดเปนประธานาธิบดี ก็ไดออกคําส่ังใหเนรเทศพวกนี้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 
ปนี้ โดยไมคํานึงถึงประโยชนตอสังคมซ่ึงคนท่ีอยูในขาย Dreamers ไดเก้ือกูลใหและจะมี
ผลในการทําใหครอบครัวเปนจํานวนมากตองแตกแยกกัน อันพรรคเดโมแครตได
พยายามคอสูเพื่อมิใหตองถูกเนรเทศ ดวยเหตุนี้ นางแนนซี เปโลซี หัวหนาฝายขางนอย
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ในสภาลาง ไดปราศรัยใหจัดสรรงบประมาณเพื่อการน้ี โดยใชเวลากวา 8 ช่ัวโมง
ตอเนื่องกัน แตไมอาจระดมเสียงสนับสนุนไดเพียงพอ รางรัฐบัญญัติงบประมาณจึงผาน
สภาได แมจะทําใหเกิดภาวะ Government shutdown ประมาณ 9 ช่ัวโมง รายงานในวัน
อังคารที่ 13 กุมภาพันธ แสดงวา วุฒิสภากําลังหาทางออกในประเด็นการเขาเมืองในทาง
นิติบัญญัติ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมปก็ทวีตในเรื่องนี้ ซึ่งจะครอบคลุมคนเขา
เมืองตามตัวเลขของพลเอกจอหน เคลลี Chief of Staff 1.8 ลานคน การพิจารณาปญหา 
Dreamers เก่ียวของกับประเด็นการปฏิรูประบบการเขาเมืองโดยรวม ซึ่งตองโยงไยไปถึง
ประเด็นที่เรียกวา Chain migration อันหมายถึงญาติพี่นองของแตละคนดวย รายการที่
นายทรัมปตองการคืองบคาใชจายในการสรางกําแพงทางภาคใต ซึ่งเขาอางผิดๆ มา
ตลอดวาเม็กซิโกจะเปนผูจาย ยังคางอยูเพราะจะตองใชเงินจากภาษีของคนอเมริกัน 

 นาย Castaneda อดีตรัฐมนตรีตางประเทศเม็กซิโก เห็นวาประเด็น Dreamers
สําคัญยิ่งเพราะ ในจํานวนรวม 1.8 ลานคน นั้น 1.4 ลานเปนชาวเม็กซิกัน ในความเห็น
สวนตัวของเขา หากนายทรัมปตองการท่ีจะแบงเงินจากงบนี้ไปสรางกําแพงตามนโยบาย
ของนายทรัมปก็สุดแตเขาจะเห็นสมควร (อันนี้เปนภาระของสหรัฐเอง เพราะเม็กซิโกทุก
ฝายจะไมชวยออกตามที่นายทรมัปเรียกรองตลอด 2 ปที่ผานมา) เรื่องนี้เปนปญหาการ
ตัดสินใจท่ีผิดพลาดทางดานนโยบายตางประเทศของนายทรัมปต้ังแตในระยะหาเสียง 
เพราะแทนที่จะปลูกฝงสัมพันธภาพเกาแกที่มีมาดวยดี กลับสรางศัตรูและปมความ
ขัดแยงกับประเทศเพื่อนบานใกลชิดทั้งแคนาดาทางภาคเหนือและเม็กซิโกทางภาคใต 
ตามรายงานลาสุดในวันที่ 24 กุมภาพันธ นายทรัมปพยายามจะพูดทางโทรศัพทกับ
ประธานาธิบดีเม็กซิโกเพ่ือขอใหออกคาใชจายในการสรางกําแพง ซึ่งเขาไดปฏิเสธมา
หลายครั้งแลว โดยนายทรัมปคงจะใชวาจาอันไมเหมาะสม นายโรดริเก เปเน นิเอตโต 
ประธานาธิบดีเม็กซิโก จึงแถลงงดการเดินทางมายังกรุงวอชิงตันไปโดยไมมีกําหนด 

 ความสับสนในบรรดาคณะเจาหนาที่ทําเนียบขาวเปนขาวใหญในระยะกลางเดือน
กุมภาพันธ แมผูมีสวนเกี่ยวของจะไดรับการสอบสวนโดย FBI ในบางสวนมาต้ังแตเดือน
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มีนาคม 2017 จนแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2017 แตผูที่อาจตองมีสวนรับผิดชอบจะ
พัวพันกับเจาหนาที่ช้ันผูใหญถึงขั้นพลเอกนอกราชการจอหน เคลล่ี Chief of Staff 

 เรื่องนี้เริ่มมาจากกรณี นาย Rob Porter คนใกลชิดประธานาธิบดีทรัมปถูกอดีต
ภริยา 2 คนกลาวหาพรอมหลักฐานวาไดทํารายตนอันปรากฏในภาพถายวาไดตอยใตตา
จนเปนรอยบวมอยางชัดเจน และมีประวัติใชอารมณรุนแรงเชนตอยกระจกที่ประตูเชา
บานจนแตกละเอียด จนชีวิตสมรสไมอาจดําเนินตอไปได ทั้งสองฝายจึงเลิกราจากกัน 

 สาเหตุมิใชเพียงปญหาความรุนแรงในครอบครัว อันทําใหเจาหนาที่ทําเนียบขาว
ตองออกไปถึงสามคนในระยะเวลาใกลเคียงกัน คือนาย Rob Porter ดังที่กลาว แตยังมี
นาย David Sorenson ซึ่งเคยเปนผูรางคําปราศรัยใหนายทรัมป และนาย George Davids 
Banks สมาชิก National Economic Council ของทําเนียบขาว ปญหาที่บานปลายตอมา
ไดแกการท่ีนาย Rob Porter และอีกหลายคน รวมทั้งลูกเขยของนายทรัมป มิไดรับอนุมัติ
ใหเขาถึงเอกสารลับมากหรือ Security clearance ตลอดมาจนบัดนี้ แมบางคนจะได 
Interim clearance ก็ตาม ซึ่งมีขีดจํากัด แตพอรตเตอรก็เปนผูไดเห็นความลับดานความ
มั่นคงแหงชาติตลอดมา เพราะเอกสารทุกฉบับจะผานนายพอรตเตอรซึ่งเปนผูนําไปเสนอ
นายทรัมปดังที่ภาพขาวโทรทัศนยืนยันใหผูติดตามขาวไดเห็นครั้งแลวครั้งเลา 

 โดนัลด ทรัมปไววางใจในนายพอรตเตอรมาก อาจเปนเพราะเปนผูมีการศึกษามา
สูง โดยจบจาก Harvard Law School และไดเปน Rhodes scholar ดวย แตที่ควรแกการ
เพงเล็งยิ่งกวานั้น อาจจะเปนดังที่ Kellean Conway ที่ปรึกษาอาวุโสของนายทรัมป กลาว
ในรายการสัมภาษณ State of the Union ทาง CNN เมื่อวันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ วา 
ทรัมป Has a long history of defending the male accuser ซึ่งคนเปนจํานวนมากยอมจะ
เห็นดวย เพราะโดนัลด ทรัมป เองไดถูกกลาวหาวาลวนลามทางเพศมาไมนอย ใน
ระยะใกลเคียงกัน นาย Michael Cohen ทนายคนหน่ึงของทรัมปไดเปดเผยวา เขาเองได
จายเงินสวนตัวไป 130,000 ดอลลาร ใหแก Stormy Daniels อดีตดาราหนังโปซึ่งมี
ความสัมพันธกับนายทรัมปกอนหนาที่จะถึงวันเลือกต้ัง และหลายฝายพยายามจะกลบ
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เกล่ือนความจริงในกรณีนี้มาตลอด ตอมาในวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ ปรากฏขาวฉาว
เก่ียวกับโดนัลด ทรัมปอีก คือความสัมพันธกับ Karen McDougal ซึ่งเตยเปนภาพหนา
กลางในนิตยสาร Playboy และนิตยสาร Tabloid ช่ือ In Touch ไดแยงมานําลงจาก The 
Enquirer อันเปน Tabloid เชนกัน เพราะผูส่ือขาวฉบับหลังรับขาวมาเพื่อจะทําลาย  

 ประเด็นการเขาถึงเอกสารลับมากของนายพอรตเตอรไดพัวพันไปถึงพลเอกจอหน 
เคลล่ี Chief of Staff ของนายทรัมปดวย โดยตรง มีการต้ังปญหาวา โดยท่ีกรณีความ
อ้ือฉาวที่เกิดขึ้นและ FBI ทราบมาต้ังแตเดือนมีนาคม ปที่แลว จอหน เคลล่ีทราบเรื่อง
หรือไม ถาทราบ ทราบต้ังแตเมื่อไร ตามคําใหสัมภาษณของเคลเล่ียน คอนเวย ที่ปรึกษา
อาวุโสของประธานาธิบดี หลายคนยืนยันวาทราบกันมาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ศกที่แลว 
แตพลเอกเคลล่ีไมยอมรับงายๆ อันทําใหสํานักขาวช้ีแจงวา Chief of Staff ขณะน้ีอยูใน 
Eye of the storm 

 นาย Jeh Johnson ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ
ภายใตรัฐบาลบารัค โอบามา ใหความเห็นวา เรื่องนี้นาเปนหวง แตเขาเห็นวา จอหน เคล
ล่ีควรจะทําหนาที่ Chief of Staff ตอไปเพื่อคุมนายโดนัลด ทรัมปอยูใกลๆ เพราะเขาคงจะ
เปนหวงผลตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หากไมมีคนที่ตรงไปตรงมาเชนเคลล่ี อยูใกลชิดนาย
ทรัมป ซึ่งถาตามใจแลว จะไปกันใหญ 

 ตามรายงานลาสุด นายพอรตเตอรขณะนี้ตกหลุมรักกับ Home Hickes คนใกลชิด
ของนายทรัมป และเปนประชาสัมพันธใหกับสินคาแฟช่ันหญิงของ Ivanka บุตรีคนโปรด
ของนายทรัมป เปนสาวสวย และที่ปรึกษาในคณะเจาหนาที่ทําเนียบขาวที่ Robert Mueller 
ที่ปรึกษาพิเศษในกรณีความสัมพันธของทรัมปและคณะกับรัสเซียไดเริ่มสอบปากคําแลว 

  

 หลังจากใชความพยายามอยูนาน นับแตการลงมติเลือกใหนาย Cyril Ramaphosa 
เปนประธานพรรค African National Congress นาย Jacob Zuma ซึ่งยังอยูในตําแหนง
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ประธานาธิบดี เพราะเขาถือวา ตําแหนงของเขายังไมครบวาระจนป 2019 นาย 
Ramaphosa กับผูนําแอฟริกันคือประธานาธิบดีมานังกากัวแหงซิมบับเวและ
ประธานาธิบดีรวันดา ซึ่งบัดนี้เปนประธาน African Union ไดไปปรากฏตัวใน World 
Economic Forum ที่เมืองดาวอสเพื่อเช้ือเชิญบรรดาประเทศพัฒนาแลวใหไปลงทุนใน
ประเทศตน ภายใตคําขวัญวาภูมภิาคแอฟริกาบัดนี้พรอมแลวที่จะ Open for business 
หลังจากที่การเศรษฐกิจตกตํ่าอยางมากอันเนื่องมาจากการคอรรัปช่ันและการบริหาร
ผิดพลาดโดยผูนําของแตละประเทศคนกอน ในขณะเดียวกัน กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศและสถาบันการเงินโลกตางเห็นพองกันวา แอฟริกาจะกาวหนาทางเศรษฐกิจใน 5 
ปตอจากนี้ไปโดยแอฟริกาใตจะกลับมาเปนการเศรษฐกิจช้ันนํา 

 แตสาธารณรัฐแอฟริกาใตยังเปนปญหา เพราะประธานาธิบดี Zuma ซึ่งถูกศาลสูง
ตัดสินแลววากระทําความผิดมากมายดวยกันโดยศาลไดส่ังใหคืนเงินเปนจํานวนมากจาก
การฉอราษฎรบังหลวง ที่เขานําไปตกแตงบานพักของเขาที่ Capetown ซึ่งบังเอิญใน
ขณะนี้ประสบความแหงแลงอยางหนัก โดยจะขาดน้ําทั้งหมดในวนที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้ 
เมื่อสัปดาหที่แลว มีฝนครั้งหนึ่ง แตไมเพียงพอ  

 ความพยายามภายในพรรค African National Congress ที่จะขอให Jacob Zuma 
ลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต ตองประสบปญหามาก เพราะ
Zuma ไมเห็นดวย รายงานฉบับนี้ตองลาชามาหลายวันดวยตองรอการตัดสินใจของ
ประธานาธิบดีซึ่งไมยอมรับวาเขาไดกระทําผิดฉันใด ในที่สุด คณะกรรมการบริหารของ
พรรคไดประชุมกันและลงมติใหนายซูมาถูก Recall แตโดยท่ีพรรคมิไดกําหนดเวลา
ชัดเจนวาจะใหเขาลงจากตําแหนงเมื่อใด นายซูมาจึงถวงเวลาจนทั้งโลกไดทราบ ในที่สุด
คณะกรรมการบริหารจึงใชวิธีวา หากไมลาออกในวันพุธ ก็จะใหทั้งสภาต้ังกระทูไม
ไววางใจในวันพฤหัสบคี ในช้ันแรกนายซูมาขอเล่ือนเวลาไปอีก 3 ถึง 6 เดือน โดยอาง
ขั้นตอนตามรัฐธรรมนญู  
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 เมื่อถึงวันพุธ นายซูมาไดขอปราศรัยทางโทรทัศนกับประชาชนทั้งประเทศ อันเปน
ความพยายามขั้นสุดทายที่จะถวงเวลา โดยไดใชความพยายามแสดงเหตุผลวา ทางใดจะ
ถูกตองชอบธรรมตามรัฐธรรมนญู เขาไดกลาววกวนอยูนาน แตมิไดประกาศจะลาออก 
ซึ่งเขาเห็นวา ทั้งหมดนี้ “Unfair” ตอมา เขาไดออกโทรทัศนอีก พูดจาวกวนไปมาเพื่อแสดง
วา การ Recall จะเปน Precedence ที่ไมดีตอไป ทั้งๆ ที่พรรคควรจัดกระบวนทัพใหดีเพื่อ
สรางเอกภาพของ ANC สําหรับการเลือกต้ัง และในที่สุดนายซูมาก็ไดยินยอมลาออกจาก
ตําแหนง โดยมีผลในทันที 

 เมื่อ Jacob Zuma ตกลงที่จะลาออก นาย Cyril Ramaphosa รองประธานาธิบดีได
รักษาการแทน และหลังจากนั้น สภาฯ ในการประชุมที่ Capetown จึงออกเสียงเลือกต้ังให 
นาย Cyril Ramaphosa เปนประธานาธิบดีคนใหม โดยไดสาบานตน และกลาวสุนทรพจน 
State of the Nation ในวันถัดๆ มา 

 นาย Cyril Ramaphosa เปนคนโปรดของนาย Nelson Mandela มีความสันทัดใน
การดําเนินงานทางธุรกิจ จึงไดรับความไววางใจวาจะสามารถฟนฟูสถานะทางเศรษฐกิจ 
การคลัง และการลงทุน ซึ่งแอฟริกาใตมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ผูเช่ียวชาญกลาววา 
“Stagnant” ตลอดระยะที่นายซูมาบริหารประเทศ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลด
เหลือรอยละ 2 รอยละ 28 เปนอัตราคนวางงาน  ดังที่กลาวกอนนี้ นาย Ramaphosa ได
เดินทางไปรวมการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ในประเทศ
สวิตเซอรแลนด เพื่อเช้ือเชิญใหนักธุรกิจเขาไปลงทุนและเปดกิจการธุรกิจในหัวขอ Open 
For Business เชนเดียวกับผูนําซิมบับเวและรวันดา การโฆษณาชักชวนใหตางชาติมา
ลงทุนในแอฟริกาใตทางโทรทัศนระหวางประเทศเริ่มมีถี่ขึ้น  ในการรับตําแหนง 
Ramaphosa ประกาศวา เขาจะไปทําหนาที่เปน “Servant” ของประชาชน ไมวาจะผิวพันธุ
ใด และจะปราบปรามการคอรรัปช่ันอยางจริงจัง ซึ่งผลของการบริหารจัดการการ
เศรษฐกิจที่ผิดพลาดกอนหนานี้ ไดทําใหแอฟริกาใตหลุดจากการเปนหนึ่งในประเทศ 
BRICS –Brazil, Russia, India, China and South Africa     
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 ตามรายงานจากกรุงเบอรลินในคํ่าวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ นาย Martin Schulz 
หัวหนาพรรค Social Democrat ไดขอลาออกจากตําแหนงดวยความหวังวา ผูที่จะมาเปน
ผูนําพรรคตอจากเขา จะสามารถไดเสียงในสภามากกวาที่ผานมา สวนขอตกลงที่จะรวม
เปนรัฐบาลผสมกับพรรค CDU ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิล นั้น 
คงเปนไปเชนเดิมโดยไมมีการเปล่ียนแปลง 
 

  เมื่อเวลาบายวันที่ 14 กุมภาพันธ เกิดเหตุรายขึ้นที่ Marjory Stoneman Douglas 
High School ที่ Parkland อันเปนเมืองเล็กๆ ของนครไมอามี่ มลรัฐฟลอริดา โดยนายนิโค
ลาส ครูซ อดีตนักเรียนวัย 19 ปที่ถูกไลออกจากโรงเรียนไดใชปน AR-15 หรือ Assault 
rifle บุกยิงต้ังแตนอกโรงเรียนและคงยิงตามช้ันตางๆ ภายในโรงเรียนทําใหมีผูเสียชีวิตทั้ง
ครูและนักเรียน 17 คนและบาดเจ็บ 14 คน คนยิงถูกจับไดและถูกนําตัวขึ้นฟองตอศาลใน
ขอหาฆาตกรรมโดยเตรียมการไวกอน (Seventeen counts of premeditated murder)  
ทราบตอมาวา มีปญหาทางสมอง (Mental health) และฝกใฝลัทธิเหยียดผิว นับเปนการ
สังหารหมูในโรงเรียนคร้ังลาสุดในอเมริกา ทํานองเดียวกับเหตุรายที่แซนด้ีฮคุส นิวทาวน 
โคลัมไบน ฯลฯ โดยท้ังหมดสืบเนื่องมาจากการหาปนไดงาย และทําใหสหรัฐเปนประเทศ
ที่มีปญหาจากการสังหารหมูมากที่สุดในโลก เพราะความพยายามท่ีจะออกกฏหมาย
จํากัดหรือหามการครอบครองอาวุธปนไมสามารถบัญญติัได เพราะองคกรสงเสริมใหคน
มีอาวุธในนาม National Rifle Association หรือ NRA ใหเงินอุดหนุนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติตลอดมาและมีสมาชิก 5 ลานคนตามบริษัทตางๆ  ถือเปน Lobbyist ทรงอิทธิพล
ที่สุดในวงการเมืองของสหรัฐในระยะหลายสิบปที่ผานมา โดยถือทิศทางการเมืองไป
ทางขวาหรืออนุรักษนิยมและดวยเหตุนี้ สมาชิกสวนใหญจึงสังกัดพรรครีพับลิกัน แมจะมี
บางที่อยูในพรรคเดโมแครต 
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 เมื่อนายโดนัลด ทรัมปสมัครเขาแขงขันในการเลือกต้ังทั้งในรอบไพรมารีและ
ประธานาธิบดีในป 2016 NRA ไดจัดการประชุมใหญใหโดยถือเปนสมาชิกคนสําคัญและ
เพียงสองสามวันหลังจากที่เขาไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดี เขาไดไปปรากฏตัวเปน
องคปาฐกของ NRA ดวยความภาคภูมิใจอยางชัดแจง 

 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ เพียงวันเดียวหลังเหตุการณสังหารหมูที่โรงเรยีนใน 
Parkland อันเปนเหตุสลดใจของคนเกือบทั้งชาติ ประธานาธิบดีทรัมปไดออก 
Proclamation และใหสถานที่ราชการลดธงคร่ึงเสาเชนที่ทําเนียบขาว หลังจากนั้นเขาได
กลาวคําปราศรัยกับ “นักเรียน” ทั่วประเทศ แสดงความสลดใจ โดยเนนประเด็นความ
ผิดปกติทางสมองอันเปนปญหาสุขภาพของสาธารณชน ซึ่งเขาจะนัดประชุมทาง
สาธารณสุขเพื่อหาทางแกไข ตลอดคําปราศรัย ทรัมปมไิดเอยปากถึงคําวา Gun แมแต
ครั้งเดียว ขณะที่เขายังอยูบานพักที่ฟลอริดา และไดยินขาววา กอนที่จะเกิดเหตุไดมี
เบาะแสมาพอสมควร ประธานาธิบดีทรัมปจึงทวีตวา “FBI มัวแตไปสอบสวนกรณีรัสเซีย 
ทําใหละเลยเบาะแส (Tip) เหลานั้น แยมาก” –ที่ดึงประเด็นรัสเซียมาใช ก็เพราะเมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ ศกนี้ รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐไดแถลงคําฟองเพื่อดําเนินคดีชาว
รัสเซีย 13 คนและองคกร 3 แหงที่มีหลักฐานชัดแจงวาไดแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐเมื่อ
ป 2016 เพื่อใหฮิลลารี คลินตันเสียเปรียบและเพื่อชวยใหนายทรัมปไดชัยชนะ ดวย
รายละเอียดยาว 37 หนา อันเปน Indictment ฉบับแรก (เรื่องนี้จะเปนรายงานตางหากใน
เดือนนี้ตอไปหากมีเวลาและสุขภาพอํานวย)  

 ตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ทําเนียบขาวไดเชิญนักเรียน ครูและผูปกครองไป
บรรยายใหประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทราบความเห็น ซึ่งคนสวนใหญก็มิได
คาดหมายวา จะไดรับแนวทางแกปญหาในมุมมองของประธานาธิบดีทรัมป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพราะกลองที่บันทึกภาพโทรทัศนทําใหเห็นวา โดนัลด ทรัมปมีเศษกระดาษในมือ
พรอม Script ส้ันๆ วา “I hear you” และไมมีสาระอยางอ่ืน ทุกคนไดระบายความรูสึกและ
ทางแกปญหาเพื่อใหไดผลอยางแทจริง ประธานาธิบดีทรัมปนั่งฟงอยูตลอด หากจะมี
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คําแนะนําก็ไดแกการใหครูมีอาวุธอยูกับตัวใหพรอมเพื่อคุมกันนักเรียน ดวยการยิงตอสู
กับผูมุงราย อันจะเปนการหยุดยั้งการสังหารหมูเชนที่เกิดขึ้น  

 คําแนะนําดังกลาวเปนเชนเดียวกับที่นายทรัมปเคยเสนอในเหตุกอการรายโดย
นายโอมาร มาตีนที่ระดมยิงผูคนอยางหนักดวยปนกลมือ (เขาใจวาเปน AR-15) ภายใน
ไนทคลับ Pulse ที่เมือง Orlando ในมลรัฐฟลอริดา เพื่อวา ผูไปเที่ยวไนทคลับจะสามารถ
ยิงตอสูกับคนรายได นั่นเปนวิธีคิดของนายทรัมประหวางการหาเสียง 

 อยางไรก็ดี บางทีพลังนักเรียนครั้งนี้อาจนําไปสูการลดหยอนเหตุการณรายทํานอง
เดียวกันไดบาง เพราะไดมีการออกไปประกาศแนวคิดทั่วประเทศดวยคําขวัญ Never 
again และเขารวมในการแลกเปล่ียนความคิดกับบรรดานักการเมืองทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ กับยังไดรับความสนับสนุนจากส่ือระหวางประเทศ เชน CNN ในการจัด 
Town Hall โดยถายทอดไปทั่ว แตจะคาดหวังมากนักไมได เพราะแมในช้ันนี้ นักการเมือง
หลายคนยังขัดขวางกระบวนการอยูดี ผลที่พอประมวลไดในช้ันนี้ไดแกการเพิ่มขึ้นของ
กระแสตอตาน NRA ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทหางรานจํานวนมากไดยกเลิก
ความสัมพันธที่มีมานานกับ NRA อันเปนปรากฏการณใหมในวงการเมืองของสหรัฐ ซึ่ง
จะตองจับตาดูความเคล่ือนไหวตอไป ตามรายงานลาสุดในวันที่ 24 กุมภาพันธ สายการ
บินเดลตาและยูไนเต็ดไดตัดความสัมพันธกับ NRA แลว 

 National Rifle Association ไดระดมกําลังตอตานกระแสในวันที่ 22 กุมภาพันธ ในที่
ประชุมใหญของ Conservative Political Action Conference—CPAC ในการประชุมที่ 
Maryland โดยนาย Wayne LaPierre ในฐานะประธานและรองประธานบริหาร ซึ่งพยายาม
ย้ําถึงบทบาทของ NRA ในการสงเสริม Second Amendment ของรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งฝาย
เขาตีความวาเปนหลักประกันสิทธิของปวงชนในการครอบครองอาวุธปน (Right to bear 
arms) และเหตุการณสังหารหมูที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนที่ Parkland มลรัฐฟลอริดา โดยอาง
วาปญหาที่เกิดขึ้นถูกพวกฝายซายและนิยมสังคมนิยมแบบยุโรปเชน นายเบอรนี ซาน
เดอร เอลิซาเบธ วอรเร็น กับบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครต ไดขัดขวางและบิดเบือนให
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เปนเรื่องช่ัวรายตลอดมา ทั้งๆ ที่สมาคม NRA มีมาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุรายเชนที่มี
ขึ้น เชน School Shield program คําแถลงของ NRA แสดงชัดถึงแนวทางของฝายขวาจัด
หรืออนุรักษนิยม โดยแบงแยกแนวความคิดทางการเมืองของสังคมเปน “ซาย-ขวา” อยาง
ชวยไมได อันเปนผลตอเนื่องมาจากแนวทางสรางความแตกแยกในประเทศของการเมือง
ซึ่งทําใหนายทรัมปไดรบัชัยชนะ เก่ียวกับแนวคิดทางการเมืองนี้ ศาสตราจารย Amy Chua 
ที่มหาวิทยาลัย Yale ไดแตงหนังสือในช่ือวา Tribalism and the Victory of Donald Trump 
วา แมเดิมทีอเมริกาจะมิไดแยกแยะสังคมมาเทาใดนัก แตตอมา ไดมีการแบงกลุมเปน 
Irish Americans  Italian American  Hispanic  Sino American  ฯลฯ จึงมีเอกลักษณเปน
ชนมเผามากขึ้นทั่วประเทศ โดยเทียบใหเห็นวา เมื่อเปนเชนนี้ ก็ไมตางจากลิเบีย ซึ่งมี
ชนมเผานับรอย ในสภาพการณดังกลาว การสรางความเปนปกแผนและความปรองดอง
จึงยากขึ้น โดนัลด ทรัมป ไดใชวิธีการสรางความแตกแยกในระหวางมวลชน (Tribalism) 
เปนฐานพลังทางการเมืองในการเลือกต้ัง จนไดชัยชนะ แตสังคมกลับแตกแยกมาจนทุก
วันนี้ โดยนายทรัมปไมเคยพยายามจะทําตัวเปนผูประสานสามัคคีเลย (Unifier) 

 สวนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดแถลงแนวทางแกปญหา School shooting โดย
กลาวหาวาสํานักขาว CNN กับ NBC ซึ่งเขาเรียกมาตลอดวาเปนส่ือขาวปลอม ได
บิดเบือนขอเสนอของเขาวาจะใหครูพกอาวุธปนวา ไมจริง เพราะเขาตองการใหมีผูที่
สามารถใชอาวุธปนและไดรับการฝกฝนการใชอาวุธมาอยางดีเปนผูคุมกันความปลอดภัย
ของนักเรียน เพื่อจะไดชวยไดทัน เนื่องจากกวาเจาหนาที่จะมาถึงที่เกิดเหตุก็ไมทันกาล 
ในขณะเดียวกัน โดนัลด ทรัมปเห็นควรเพิ่มอายุผูประสงคจะมีปนไวในครอบครองเปน 
21 ป (ประเด็นนี้ ผูส่ือขาวที่เช่ือถือไดรายงานวา ทรัมปต้ังใจจะกลาว แตมิไดนํามาใช อาจ
เปนไดวา NRA ไมเห็นดวย) และใหหามการจําหนาย Bump stocks อันเปนกลไกที่ทําให
ปนธรรมดาเปนปนกลมือไดกับเขมงวดกับ Background checks ซึ่งมิใชขอเสนอใหม 
เพราะหลายฝาย ทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก็ไดพยายามจะบัญญติัขอกําหนดนี้เปน
กฏหมายมาพักใหญแลว ในกรณีเหตุรายที่โรงเรียน ณ Parkland มีเจาหนาที่รักษาความ
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ปลอดภัยประจําอยูแลว แตเขาละเลยตอหนาที่โดยมิไดเขาไปตรวจการณในบริเวณ
โรงเรียน ทั้งๆ ที่เขาทราบถึงเหตุการณในโรงเรียนแตไมอยากเขาไปเสี่ยง จึงไดลาออกไป
แลว ซึ่งขอนี้ นายทรัมปก็ทราบและตั้งขอสังเกตวา เจาหนาที่คนนั้น “ไมรักเด็ก” 

 อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ประธานาธิบดีทรัมปไดไปกลาวคําปราศรัยตอ
ที่ประชุมใหญของ Conservative Political Action Conference เพื่อการประชุมของ NRA 
อันยอมคาดหมายไดวา เขาไมสามารถจะเปนกลางได คําปราศรัยครั้งนี้ดูจะไมเก่ียวกับ
เหตุรายที่พารคแลนดเทาใดนัก เพราะทรัมปใชเวลาสวนใหญในการหาเสียง ไมนานหลัง
จากนั้น สถานีโทรทัศน CNN ไดนําคําปราศรัยของนาย LaPierre มาเปดควบไปกับคํา
ปราศรัยของนายทรัมป มีหลายประเด็นที่แทบจะมาจากรางเดียวกัน ที่นาสลดใจไดแก
การท่ีนายทรัมปไดกลาวหาวา รัฐบัญญัติสุขภาพหรือ ObamaCare นั้น ควรจะถูกยกเลิก
ไปไดแลว แตตอนดึกมากสมาชิกคนหนึ่งเดินทางมารวมดวย ออกเสียงไปอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
หมายถึงวฒิุสมาชิก John McCain ที่กําลังปวยดวยมะเร็งในสมอง แตนายทรัมปได
โทรศัพทไปขอใหเดินทางจากมลรัฐแอริโซนามาเขาที่ประชุมที่กรุงวอชิงตัน วุฒิสมาชิก 
John McCain ไมเห็นดวยกับแนวทางของนายทรัมปอยูแลว จึงเดินทางมาและออกเสียง
ไมเห็นดวยกอนเดินทางกลับไปเขาโรงพยาบาลที่มลรัฐแอริโซนาทันที ในที่ประชุม ทรัมป
กลาววา “Boy oh boy, who was that? I don’t know.” นายทรัมปใชคําพูดเชนนั้นเพราะไม
ตองการกลาวช่ือวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน ทั้งๆ ที่ทุกคนทราบดีวาเขาหมายถึงใคร 

 

 รายงานสถานการณสูรบในซีเรียโดยฝายตางๆ มีปรากฏในรายงานและวิเคราะห
ขาวที่ไดทํามาตลอด แมการระบุถึงฝายคางๆ ที่สูรบกันจะเปนการยากที่จะกลาวถึงใหแน
ชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัสเซียไดสงกองกําลังทุกเหลาทัพไปรวมรบ ดวยขออางวา เพื่อ
ปราบปรามผูกอการราย แตตามความเปนจรงิ กองกําลังรัสเซียมีวัตถุประสงคที่จะชวยให
บาชารด อัล อาสสาด ฟนสถานะมาเปนผูปกครองซีเรียอีก ซึ่งนับวากลวิธีของรัสเซีย
ไดผล สําหรับสหรัฐกับพันธมิตรตอตานไอเอส เปนที่ทราบกันแลววา ประธานาธิบดีบารัค 
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โอบามาไมตองการท่ีจะไป “จมปลัก” ในซีเรียและไดเตือนปูตินในทํานองเดียวกัน แตผูนํา
รัสเซียวางแผนในใจอยูแลวที่จะกลับมาเปนผูบงการวาจะใหซีเรียหันเหไปทางใด โดย
อาจจะหวังยอนกลับไปถึงความย่ิงใหญของจักรวรรดิรัสเซียอีก เพราะสมัยนั้น รัสเซียทรง
ความยิ่งใหญมาก อันเปนแนวคิดที่ผูนําสหรัฐ (โอบามา) คงไมอาจจะเห็นดวย เพราะมี
เปาหมายจํากัดในการปราบปรามผูกอการรายโดยไมตองการใหอาสสาดกลับมาฆาลาง
เผาพันธุอีก 

 ตลอดกวา 1 ปที่ผานมา สหรัฐกับรัสเซียจึงปะทะคารมกันหลายครั้งในการประชุม
คณะมนตรีความมั่นคงเพื่อหาทางใหการสูรบยุติลง เมื่อปลายป 2016 นายจอหน แครรี่ย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ถึงขั้นแถลงวา การพูดจากับผูแทนรัสเซีย
เพื่อสรางความสงบในแควนอาเล็ปโป ทางตอนเหนือของซีเรีย เสมือนอยูกันคนละโลก
หรือทางคูขนาน เพราะรัสเซียกับซีเรียไดปฏิบัติการอยางโหดรายมาก โรงพยาบาล 
โรงเรียน และสถานพยาบาลของแพทยไรพรมแดนถูกทําลาย แมกระทั่งขบวนรถบรรทกุ
อาหารและเครื่องบรรเทาทุกนของสหประชาชาติก็ถูกระเบิดทําลาย ฝายซีเรียและรัสเซีย
ละเมิดกฏหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยางชัดแจง 

 ในระยะหลังมานี้ ตุรกีไดบุกเขาโจมตีทางภาคเหนือ แถบ Afrin อีกทางหนึ่งเพื่อ
ทําลายลางพวกเคิรด โดยขอหาประจําของตุรกีวา พวกเคิรดซึ่งเปนนักรบในกลุม
พันธมิตรตอตานไอซิสของสหรัฐเปนผูกอการรายในสายตาของตุรกี เมื่อกลางเดือนนี้ 
เครื่องบินเอฟ-16 ของอิสราเอลถูกจรวดจากพื้นยิงมาตกในเขตอิสราเอลโดยอิหราน จึง
เปนการยากที่จะแยกฝายตางๆ ที่เขามาปะทะกันทั่วซีเรีย 

 สมรภูมิลาสุดที่เปนปญหาขณะนี้ไดแก Eastern Ghouta ใกลกับกรุงดามัสกัส ซึ่ง
รัฐบาลอาสสาดกับทหารจางของรัสเซียไดระดมกันโจมตีทั้งทางอากาศและทางบก นาย
กูแตรเรส เลขาธิการสหประชาชาติ กลาววา สถานการณในกูตาตะวันออก ซึ่งมีพลเมือง
อยูประมาณเกือบ 400,000 คน ถูกกําลังฝายรัฐบาลและทหารจางของรัสเซีย นําโดย 
Yevgeny Viktorovich Prigozhin Oligarch ซึ่งใกลชิดกับปูตินและมีช่ือเปนตัวนําตามคําฟอง
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ของ FBI วาเขามาแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐซึ่งปรากฏผลวา นายโดนัลด ทรัมปไดรับ
ชัยชนะ เปนเสมือน “Hell on earth” ตามรายงานของแพทยไรพรมแดน ประชาชนถูกฆา
ไปแลวกวา 520+ คน ในเวลาเพียงไมถึง 5 วนั 

 สหรัฐกับพันธมิตรตอตานไอเอสไดนําเรื่องเขาการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ที่ผานมา เพื่อใหลงมติใหมีการสงบศึกหรือหยุดยิงเพื่อ
เหตุผลทางมนุษยธรรม แตรัสเซียไดถวงเวลาในการลงมติมาจนถงึวันเสารที่ 24 
กุมภาพันธ จึงสามารถผานรางขอมติที่สวีเดนและคูเวตเสนอ โดยไดพยายามจะตัด
ถอยคําใหเบาลง แตในที่สุด ก็สามารถลงมติโดยเอกฉันทได ตามขอมติ ทุกฝายที่
เก่ียวของจะตองยุติการสูรบทั่วซีเรียในทันที เปนเวลาอยางนอย 30 วัน และเปดโอกาสให
หนวยบรรเทาทุกขเขาไปชวยเหลือพลเมืองได การดําเนินการตามขอมติที่ 2401 นี้จะ
เปนไปเชนใด ตองติดตามรายงานตอไป ขอสังเกตประการหนึ่งไดแกการท่ีนายโดนัลด 
ทรัมปและโดยเฉพาะอยางยิ่งเอกอัครราชทูตนิกก้ี เฮล่ีไดโจมตีรัสเซียอยางเต็มที่ในระดับ
ที่ไมเคยกลาวเชนนั้นมากอน และเอกอัครราชทูตรัสเซียก็ไดตอบโตผูแทนสหรฐัเชนกัน 
อันเปนความเคล่ือนไหวอีกทางหน่ึงที่จะตองติดตามพิเคราะหตอไป 

 ในเวลาเพียงไมถึง 12 ช่ัวโมงของการลงมติ ฝายอาสสาดก็ไดโจมตีทางอากาศอีก
และเปนไปไดวา กําลังภาคพ้ืนดินจะรุกเขาไป ฝายรัสเซียและซีเรียสามารถทําเชนนี้ได 
เพราะกลลวงในขอมติทุกครั้งจะยกเวน “ผูกอการราย” จากบังคับของขอตกลงหยุดยิง ซึ่ง
รัสเซียและ Regime force ใชความดังกลาวในการโจมตีทุกฝาย โดยอางวาเปน
ผูกอการราย ทําเชนนี้มาต้ังแตวาระที่รัสเซียสงกําลังไปประจําในซีเรียคือวันที่ 30 
กันยายน 2015 

 ในคืนวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ นาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ
ไดเรียกรองใหฝายตางๆ ยุติการรบในกูตาตะวันออกตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคง
อยางจริงจังเสียที เพื่อเปดโอกาสใหปฏิบัติการทางมนุษยธรรมเริ่มขึ้นไดในบริเวณที่เขา
เองเรียกวา Hell on Earth 
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ในวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ ศกนี้ อิตาลีไดมีการชุมนุมของกลุมการเมืองในกรุงโรม
เพื่อตอตานระบบฟาสซิสต อันเปนพวกขวาจัด ซึ่งหลายกลุมรวมทั้ง Centrist ที่มีอดีต
นายกรัฐมนตรี Matteo Renzi เปนแกนนํา  และในวันเดียวกัน เพื่อเปนการแสดงออกของ
กลุมชวาจัดในนามของ League อันเปนช่ือซึ่งเดิมเรียกวา Northern League ที่นครมิลาน  
ที่นาย Matteo Salvini เปนผูนํา ไดออกมาแสดงพลังกอนที่จะมีการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 4 
มีนาคม ศกนี้  

 นายเร็นซี่เคยนําเสนอประชามติ โดยเอาตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนเดิมพัน เมื่อ
ขอมติไมไดรับความเห็นชอบจากผูออกเสียง นายเร็นซี่จึงลาออกจากตําแหนง ทั้งๆ ที่ไม
นาจะจําเปน อยางไรก็ดี ผูมีสิทธิออกเสียงคงจะไมสนับสนุนพรรคฟาสซิสต เพราะความ
ทรงจําในการปกครองแบบเผด็จการของมุสโสลินีซึ่งนําอิตาลีเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2
รวมกับอดอรฟ ฮิตเลอรจนพายแพมาแลว ในขณะที่ League มีฐานเสียงอันจํากัดอยูทาง
ภาคเหนือและตองการใหแบงเขตเพื่อการปกครองตนเอง จําตองเขารวมเปนรัฐบาลผสม 
เชนที่เคยรวมกับพรรคกลางคอนไปทางขวาของนาย Fini จากภาคใต และ Forza Italia 
ของนายซิลวิโอ แบรลุสโคนี่ 

     การเมืองของอิตาลีซับซอนมากเกินกวาที่จะตาดการณลวงหนาได แมในชวงที่
ขาพเจาไปเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในชวงที่มีการปฏิรูปทางการเมือง เพราะกอน
หนานั้น พรรคคริสเตียน เดโมแครตไดครองตําแหนงหัวหนารัฐบาลสืบตอกันมาตั้งแต
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แตก็เกิดปรากฏการณ “มือสะอาด” โดยฝายตุลาการที่พยายาม
จะปราบปรามการคอรรับช่ันในวงการเมืองและราชการ มีการลงโทษนักการเมืองระดับผู
นําไปหลายคน ทําใหภูมิทัศนทางการเมืองไดเปล่ียนแปลงไปบาง 

 การเลือกต้ังที่กําหนดจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม ศกนี้ นาสนใจ โดยไดมีการ
บัญญัติกฎหมายเลือกต้ังใหมอันมิไดชวยใหคนทั่วไปเขาใจระบบงายขึ้น เพราะอิตาลีได
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ทดลองกับระบบตางๆ มากวา 30 ปที่แลว ดวยการเปล่ียนการเลือกต้ังตามสวนเปนการ
เลือกต้ังแบบ First past the post รายงานจากส่ือทองถิ่นประชดวา คนอิตาเลียนชอบเลือก
ระบบที่สรางความสับสนแต “คิดวานาสนใจ” การเลือกต้ังครั้งนี้จึงจะใชตามกฎหมายใหม 

 พรรคการเมืองหลักที่จะแขงขันกันในการเลือกต้ังครั้งนี้มีอยู 4 พรรคดวยกัน แตมี
พรรคยอยอีกกวารอยที่จะมีช่ือวาเขาแขงดวยจะสามารถมีช่ือในบัญชีการเลือกต้ังดวย 

 ส่ีพรรคที่วาไดแก (1) พรรคประชาธิปตยหรือ Democratic Party ซึ่งเปนรัฐบาลอยู
ขณะนี้ (2) พรรค Forza Italia ภายใตนายซิลวิโอ แบรลุสโคนี่ ซึ่งจะยอนกลับมาสูเวที
การเมืองอีกรอบหน่ึง ทั้งๆ ที่อายุมากพอสมควรแลว (3) พรรค Lega Nord ซึ่งเคยรวม
รัฐบาลผสมของแบรลุสโคนี่มากอน แตคราวนี้ ไดตัดช่ือ “เหนือ” ออก เพื่อใหเห็นวามี
นโยบายกวางกวาภาคเหนือ (4) The Five Star Movement  

 การคาดหมายวาฝายใดจะเปนเสียงขางมากในช้ันนี้ คอนขางยาก แมกระแสฝาย
ขวาจะมาแรงก็ตาม ดังที่กลาวแลว ความหวงกังวลวา ฝายขวาจัดจะไดเปนรัฐบาล นั้น ใน
ที่สุดอาจจะไมเปนเชนนั้น หากตัดความเปนไปไดวาไมมพีรรคใดไดเสียงขางมากอยาง
ทวมทน (Land-slide) ก็ขึ้นอยูกับวา องคประกอบของรัฐบาลผสมจะมีพรรคใดบาง บางที
อาจจะตามอยางเยอรมนีที่มีพรรค CDU เปนหลักและพรรค Social Democrat รวมรัฐบาล 
เปน Grand Coalition อันเปนมาหลายสิบปแลว 

 

 ในตอนแรกของรายงานฉบับนี้ไดกลาวถึงการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวท่ี
เกาหลีใตเปนเจาภาพจัดขึ้นที่เมอืงเปยงชาง ระหวางวันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ ศกนี้ ความ
เปนพิเศษของการแขงขันกีฬาฤดูหนาวครั้งนี้ไดแกความริเริ่มของประธานาธิบดีมูน เจ 
อินแหงเกาหลีใตที่จะหาทางใชประโยชนทางการทูตเทาที่จะสามารถทําได 
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 ปญหาที่เกิดขึ้นในระดับระหวางประเทศไดแกการยืนยันของคณะกรรมการดาน
ตอตานการใชสารกระตุน (Anti-doping) อันมีผลใหสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเคยเปนยักษใหญ
ในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศและถูกกลาวหาวานักกีฬาจํานวนมากอยูในขายใชสาร
กระตุนตามวิธีการท่ีฝายรัฐเปนผูอุปถัมปและทําเชนนั้นมานานแลว 

 โดยมติของคณะกรรมการโอลิมปคระหวางประเทศ รัสเซียจึงไมสามารถเขารวม
การแขงขันโอลิมปคฤดูหนาวท่ีเปยงชางในนามของประเทศได คงเขาแขงไดภายใตธง
และเครื่องหมายเปนกลาง และโดยที่ระหวางการแขงขัน นักกีฬารัสเซียอยางนอย 2 คน
ในกีฬา Curling ถูกตรวจพบวาใชสารกระตุน ทั้งๆ ที่เปนการแขงขันอันไมนาจะ
จําเปนตองใชสารเสริมกําลังพิเศษแตอยางใด คณะนักกีฬาของรัสเซี่ยจึงไมอาจถือธงชาติ
ของรัสเซียในการเดินแถวของนักกีฬาในพิธีปดเมื่อวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ ศกนี้ได 

 จะเปนดวยเหตุผลดังกลาวขางตนหรือเปลาก็ตาม ช่ือรัสเซียจึงไมปรากฏใน
กระดานผูไดรับเหรียญทอง เงินและทองแดง เพราะอันดับหนึ่งไดแกนอรเวย ตามดวย
เยอรมนี แคนาดาและสหรัฐ รัสเซียไดเหรียญทองในกีฬา Figure skate จากนักกีฬาหญิง
วัย 15 ป ซึ่งชนะนักกีฬาจากชาติเดียวกัน 

 ความเคล่ือนไหวที่ไดรบัความสนใจจากสื่อมวลชนระหวางประเทศมากไดแก
เกาหลีเหนือ ซึ่งแมจะไมเดนนัก เพราะทีม Ice Hockey หญิงที่รวมกับเกาหลีใต ไดแสดง
บทบาทไดดีพอสมควร แตที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษไดแกผูเลน Figure skate คู ซึ่งได
ทําความประทับใจแกผูชมไดในรอบแรกหรือ Short program ซึ่งทั้งคูไดไปฝกภายใตผู
ฝกสอนที่มอนทรีออล แคนาดา อยูสองเดือน 

 แตเกาหลีเหนือไดดําเนินการหลายอยางที่มิไดอยูภายใตการแขงขันกีฬาทีเดียวนัก 
เพราะเกาหลีเหนือไดเตรียมการพรอมเพื่อ Charm Offensive อันรวมถึงการใหผูที่ทํา
หนาที่ประธานประเทศฝายพิธีการและ Kim Yo Jung นองสาวแทๆ ของติม จอง อุนเปน
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หัวหนาคณะในชวงแรก วงดนตรี 140 คนไปแสดง พรอมนักรองคนโปรดของคิม จอง อุน 
ยศพันเอกหญิง cheer leaders และคณะเชียรอีกจํานวนมาก 

 ทางสหรัฐไดมอบหมายใหรองประธานาธิบดีไมคฺ เพนส เปนหัวหนาคณะ ซึ่งได
แวะกลาวคําปราศรัยที่กรุงโตเกียว ตามแนวทางเดิมที่ตอตานความอุกอาจของเกาหลี
เหนือ และเมื่อไปถึงเมอืงเปยงชาน เพนสแถลงวา เขามิไดใหความสนใจหรือมี
ปฏิสัมพันธแมแตนอยกับเกาหลีเหนือ ในสายตาของบางคน อากัปกิริยาดังกลาวไมสูจะ
จําเปน และดูจะ “เสมือนเด็กงอน” ตามเกมการทูต ไมทราบวาฝายใดไดเปรียบ? 

 จริงอยู กระแสของประชาชนเกาหลีใตที่ไมตองการใหเกาหลีเหนือมาแสดง
บทบาทใดๆ ในพื้นที่เกาหลีใตมีอยูมาก แตทางการไดกันพ้ืนที่ประทวงไวไดดีพอสมควร 
เพราะการแสดงออกของประชาชนน้ัน มีทั้งสนับสนุนและตอตานสหรัฐ แตทุกจุดไม
ปรากฏผลบานปลายแตประการใด 

 ในภาพรวม แมจะทราบกันดีวา ชาวเกาหลีเหนือที่ไดมารวมการแขงขันจะไดรับ
การลางสมองมาอยางเต็มที่ แตที่ไมอาจประเมินไดในช้ันนี้ คือเมื่อกลับไปแลว จะมีสักก่ี
คนที่พยายามจะเปรียบเทียบความเหล่ือมลํ้าในความเปนอยูระหวางเหนือกับใตยังไม
อาจจะทราบไดในช้ันนี้ 

 แตประธานาธิบดีมูน เจ อินคงจะไดสัญญาณแผวๆ บาง เพราะเขาไดแจงตอสหรัฐ
และสาธารณชนวา เกาหลีเหนือมิไดตอตาน Dialogue กับสหรัฐเสียทีเดียว ประเด็นที่นา
คิดเก่ียวกับพัฒนาการทางการทูตในช้ันนี้ไดแกการท่ีสหรัฐยังดูจะจัดการกับความ
เคล่ือนไหวกับเกาหลีเหนือไมถูกตองเสียทีเดียว นอกเหนือจากการที่จะเรื่มการซอมรบ
รวมกับเกาหลีใตในทันทีที่การแขงขันกีฬาโอลิมปคเสร็จส้ินลง 

 แนวทางทีน่ายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางปงะเทศสหรัฐ
เคยแถลงกอนหนานี้ ไดแกการพบปะพูดจากันโดยไมมเีงื่อนไขลวงหนา ไมทราบวา
ประธานาธิบดีทรัมปไมเห็นดวยหรืออยางไร เพราะเขาไดทวีตวา “เสียเวลาเปลา” 
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 อยางไรก็ดี เมื่อสารจากเกาหลีใตมาเชนวา ก็ไมเขาใจวา สหรัฐไดตอบไปวา 
เกาหลีเหนือจะตองระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเสียกอนหรือไม เพราะหากเปน
เชนนั้น ก็ดูจะไมชอบดวยครรลอง เพราะ Denuclearization นาจะเปนเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของการเจรจา และหากการเจรจาหรือการพบปะพูดจาเริ่มขึ้นได ก็ควรรักษา
กระบวนการไว เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวในที่สุด มิใชนําเปาหมายมาเปนขั้นตอน
ของการจะเร่ิมการเจรจาดังที่เปนขาวที่ไดรับในช้ันนิ้ คํากลาวของ Ivanka Trump มิไดทํา
ใหประเด็นนี้ชัดเจนขึ้น ซึ่งพอจะเขาใจได เพราะการมอบหมายใหคนใกลชิดไป
ดําเนินการเจรจาหรือทําใหเกิดการเจรจา โดยท่ีไมทราบกลยุทธทางการทูต ยอมหวัง
ผลไดยาก 

 ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหเริ่มแตวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ ศกนี้ มีเหตุการณ
นาสนใจหลายประการดวยกัน แตไมมีเวลาพอที่จะรายงานละเอียดในเดือนนี้ได จึงขอ
กลาวถึงหัวขอขาวไวกอนบางเทาที่พอจะจําได 

 1 FBI ไดออกประกาศคําฟองเพื่อดําเนินคดี 2 คําฟองดวยกัน คือ 1.1 กลาวหาชาว
รัสเซีย 13 คนและองคกร (Entities) วาไดกระทําการดังปรากฏตามหลักฐานในการ
แทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ และ 1.2 คําฟองวานาย Paul Manafort อดีตหัวหนาคณะ
ในการหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป และนาย Richard Gates ผูชวย ในขอหาดานการ
เล่ียงภาษี การฟอกเงิน การทํางานใหตางชาติโดยมิไดจดทะเบียน ฯลฯ เมื่อสัปดาหที่ผาน
มา โดยนาย Gates ไดยอมรับผิดและจะรวมมือในคดี แตนาย Manafort ยังจะสูคดีตอไป 

 2 เมื่อสัปดาหที่ผานมา Boko Haram ขบวนการกอการรายในไนจีเรียไดลักพาเด็ก
นักเรียนหญิงกวา 100 คนไปจากโรงเรียนที่ Dapchi ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไนจีเรีย คลายกับการลักพาตัวนักเรียนหญิงกวา 200 คนที่เรียกกันวา Chibok girls เมื่อส่ีป
ที่ผานมา โดยท่ีรัฐบาลไดนําตัวกลับมาไดสวนหนึ่ง รายงานขาวเก่ียวกับกรณีลาสุดยัง
สับสนอยู 
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 3 สภาจีนกําลังจะแกรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกการจํากัดวาระการครองตําแหนง
ประธานาธิบดีและหัวหนาพรรคคอมมิวนิสตจีนของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงจากขณะนี้ 2 
วาระ เปนไมมีกําหนด โดยคาดวา สมัชขาประชาชนแหงชาติจะประชุมแกไขรัฐธรรมนูญ
ในเดือนมีนาคม ศกนี้ 

 4 ประชาชนชาวบารเซโลนา ในสเปนบางสวน ไดชุมนุมประทวงกษัตริยฟลิเป ที่
เสด็จไปในงานเทคโนโลยีมือถือของโลก แตไมมีเหตุการณรุนแรงอยางใด 

 5 ขอหาวา นายเบนจามิน เนตันยาฮูคอรรัปช่ันสมัยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีส่ือสาร
และคมนาคมเริ่มชัดเจนขึ้น แตเขายังยืนยันวาเขามิไดกระทําผิด 

 6 สหรัฐแถลงวา จะยายที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวิบไปที่นครเจ
รูซาเล็มในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 

 7 รายงานจาก Human Rights Watch แจงวา หมูบาน 55 แหงในยะไขของเมียนมา
ถูกทําลายราบ เพื่อปองกันการยายเขามาของชาวโรฮิงจา มีภาพถายทางอากาศประกอบ
ขาวดวย 

 

              นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาว 

ประจําเดือนมีนาคม 2561 

 

ช่ือและตําแหนง     นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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รายงานและวิเคราะหขาวเดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 1 

 Gridiron Dinner เปนงานเล้ียงอาหารคํ่าประจําปซึ่งจะมปีระธานาธิบดีเปนแขกผูมี
เกียรติและมีผูเขารวมสวนใหญเปนผูแทนส่ือมวลชน ซึงจัดใหมีขึ้นเกือบ 100 ปแลว โดย
นอกจากจะเปนการสบทบทุนบริจาคเพื่อกิจการสาธารณะแลว ยังเปนวาระที่
ประธานาธิบดีจะกลาวคําปราศรัยอันขําขัน ซึ่งอดีตประธานาธิบดีสวนใหญไดสะทอน
ความมีอารมณขันได โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่แสดงออกโดย
ธรรมชาติ โดยมิไดอานคําปราศรัยเชนในการกลาวสุนทรพจนในโอกาสอ่ืน 
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 งานเล้ียงอาหารคํ่า Gridiron ปนี้จัดใหมีขึ้นที่มาร อา ลาโก บานพักตากอากาศของ
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ที่ ปาลม บีช มลรัฐฟลอริดา ซึ่งไดกลาวคําปราศรัยเชิงที่
ผูฟงอาจจะเห็นวาขําขันดี มีอยูตอนหนึ่งที่อาจจะไมอยูในขายขําขันไดแกการท่ี
ประธานาธิบดีทรัมปแสดงความช่ืนชมในการที่ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดรวบอํานาจเด็ดขาด โดยยกเลิกการจํากัดวาระการดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีเพียง 2 วาระเปนไมมีกําหนดหรือเปนไปตลอดชีวิต โดยประธานาธิบดี
ทรัมปลงทายวา “บางทีเรา (สหรัฐ) อาจจะลองใชวิธีนี้บาง (Perhaps we should give this 
way a shot)” 

 ในฐานะที่ทั่วโลกยอมยกใหสหรัฐเปนผูนําของโลกเสรีอันหมายความวา
สัมพันธมิตรตะวันตก (ในช้ันนี้)  และสหรัฐเปนผูนําของระบอบประชาธิปไตย (Liberal 
Democracy) การยกยองประเทศซึ่งเปนเผด็จการโดยเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism-Autocracy) 
เชนจีนยอมมิใชเรื่องขําขันแตอยางใด ตลกแบบนี้ไมเคยมีใครนํามากลาวตลอดรอยปที่มี
งานเล้ียง Gridiron เทาที่ผูเขียนไดเคยทราบมา ถาไมถูกตองก็ขออภัยดวย แตมั่นใจวา 
ประธานาธิบดีสหรัฐที่ผานมาและมีจิตสํานึกในความเปนประชาธิปไตยคงจะไมช่ืนชมกับ
ส่ิงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มิใชวาขาพเจาไมทราบวา สี จิ้น ผิงจะเดินหนาไปตามแนวนี้ เพราะใน
รายงานและวิเคราะหขาวเก่ียวกับการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนสมัยที่ 19 ใน
เดือนตุลาคม 2017 ไดกลาวไวแลววา ต้ังแตนั้นเปนตนมา สีมิไดสงสัญญาณวาใครจะเปน
ผูสืบอํานาจเขา เพราะไมมีผูใดที่จะมาชวงชิงความเปนผูนําของเขาอีกแลว ความ
เคล่ือนไหวที่นาหวงไดแกแนวโนมของ สี จิ้น ผิง ที่ดูจะเพิ่มความกดขี่คนที่เห็นตางมาก
ขึ้น (Repressiveness) อันเปนสภาวการณที่จะตองติดตามประเมินตอไป เพราะในวันนี้ ที่ 
6 มีนาคม ที่ประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจนีก็จะยืนยันความเปนประธานาธิบดี 
เลขาธิการใหญของพรรคและประธาน Central Military Commission ของ สี จิ้น ผิง แตผู
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เดียวโดยไมมีคูแขงไปอีกนานเพราะ สี ไดกําจัดไปหมดแลวในวิธีของการปราบปราม
คอรรัปช่ัน ซึ่งผูที่ติดตามขาวภายในของจีนก็คาดหมายไวลวงหนาแลว แตทั้งนี้มิได
หมายความถึงความย่ิงใหญของสี จิ้น ผิงเสมอเหมือนประธานเหมา เจอ ตุงในอดีต 
เพราะการกุมอํานาจทั้งหมดไวทีส่วนกลาง ในบริบทของโลกปจจุบันนี้และสถานะของ
ประเทศจีนเองซึ่งแตกตางจากเมื่อ 40 ปกอน ก็จะตองเฝามองความเคล่ือนไหวของสวน
ทองถิ่นดวย แตทั้งนี้ตองยอมรับสภาพความเปนจริงของจีนในปจจุบันดวยวาอํานาจมาก
เพียงใด เพราะจนบัดนี้ ยังไมมมีหาอํานาจอ่ืนใดกลาพอที่จะทาทายจึน ภายใตการนําของ 
สี จิ้น ผิง ได  

 อีกเรื่องหน่ึงที่ทรัมปเหน็วาตลกในความรูสึกของเขาไดแกคํากลาววา ผูนําเกาหลี
เหนือไดโทรศัพทมาถึงเขา เพื่อจะใหมีการเจรจากัน ซึ่งเขากลาววา ถาเปนเรื่อง “Nuke ก็
ตกลง เมื่อเกาหลีเหนือไมตอบสนอง การเจรจาก็ไมมีประโยชน เรื่องการเจรจากับเกาหลี
เหนือนี้ ประธานาธิบดี มูน เจ อิน แหงเกาหลีใตไดมีโอกาสพูดเงียบๆ กับคณะผูแทน
เกาหลีเหนือระหวางการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวท่ีเกาหลีใตเปนเจาภาพ ณ เมือง
เปยงชาง ซึ่งผูแทนระดับสูงของเกาหลีเหนือไดเชิญใหเกาหลีใตไปพบกันที่กรุงเปยงยาง  
และในวันจันทร ที่ 5 มีนาคม ศกนี้ คณะผูแทนระดับสูงของเกาหลีใตประกอบดวย
ผูอํานวยการขาวกรองกลางและนาย Chung Eui-yong ที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติ
ซึ่งเขาใจวาคุนเคยกับสหรัฐ ไดเดินทางไปยังกรุงเปยงยางเพ่ือการเจรจาโดยเปนที่เขาใจ
วา คณะผูแทนเกาหลีใตชุดนี้จะพยายามปูทางใหมีการพบปะพูดจากับสหรัฐตอไปดวย 
เมื่อขอเท็จจริงเปนเชนนี้ จึงยากที่จะเขาใจคําอางของทรัมปวา เกาหลีเหนือโทรศัพทตรง
ถึงเขา 

  ตามรายงานขาวในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม ศกนี้ การเจรจาระหวางฝายเหนือกับใต 
อันเปนกระบวนการทางการทูต มีผลดีกวาที่คาดหมายอยางมาก โดยคิม จอง อุน ผูนํา
เกาหลีเหนือ เปดเผยความประสงคของบิดาและปูของเขาวาไมตองการท่ีจะตองการ
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ครอบครองอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง หากมีหลักประกันความปลอดภัยของชาติอัน
เช่ือถือไดซึ่งอันที่จริงทัง้คิม อิล ซุง และคิม จอง อิล ก็ไดเคยปรารภเชนนั้นโดยมิไดต้ัง
เงื่อนไขใหทราบชัดและแตละคนก็มิไดกลาวถอยคําดังกลาวอยางมั่นคง แตเปาหมายของ
ติม จอง อุนจะเปนเชนไรตองเฝาดูตอไปเพราะพัฒนาการดานอาวุธนิวเคลียรไดกาว
รุดหนาไปอยางมีนัยสําคัญทําใหเกาหลีเหนือมีความมั่นใจมากขึ้นกวาเดิม แตความ
เคล่ือนไหวลาสุดก็มีทิศทางในทางบวก ซึ่งประธานาธิบดี มูน เจ อิน แหงเกาหลีใตเองก็
ระมัดระวังที่จะแสดงความพอใจในผลคืบหนาของการพบปะพูดจากับฝายเหนือ โดยใช
คําวา Cautiously optimistic และจะสงนาย Chung Eui-yong ที่ปรึกษาฝายความมั่นคง
แหงชาติซึ่งเพิ่งกลับจากกรุงเปยงยางไป “Debrief ผลการเยือน” ใหฝายสหรัฐทราบใน
ปลายสัปดาหนี้ สวนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปซึ่งไดทราบสถานะสุดทายจากขาว ได
แสดงความพึงพอใจในผลของการพูดจากับเกาหลีเหนือและไดเติมวา เกาหลีเหนือมี
ความจริงใจ (Sincere) ทั้งๆ ที่ยังมิไดทราบรายละเอียด 

อยางไรก็ดี ผลที่พอจะรูสึกไดในช้ันนี้ ก็คือ ความตึงเตรียดของสถานการณใน
คาบสมุทรเกาหลีดูจะผอนคลายลง เพราะตลอดหลายเดือนที่ผานมา เกาหลีเหนือมิได
ทดลองอาวุธรายแรงเลย แตสหรัฐจะย่ิงตองเพ่ิมความระมัดระวังในการใชคําพูดและละ
เวนจากการระบายความรูสึกทางทวิตเตอรใหมากเทาที่คณะที่ปรึกษาจะสามารถชวยกัน
ยับยั้งได เพราะการแสดงออกในทางส่ือสังคมเชนนั้นเปนเครื่องมือทางการทูตที่เส่ียงตอ
อันตรายเปนอันมาก 

ทาทีของเกาหลีเหนือที่ดูเปล่ียนไปมากนี้ อาจเปนไดที่มาตรการคว่ําบาตรที่กดดัน
มากยิ่งขึ้นจนถึงบัดนี้ เริ่มยังผลใหเกาหลีเหนือตองปรับเปลี่ยนจากความแข็งกราวและหัน
ไปอาศัยวิธีการทางการทูต อันแสดงดวยวาผูนําสูงสุดของเกาหลีเหนือและคณะที่ปรึกษา
ใกลชิดคงจะไมไร Rational ดังที่ต้ังสมมติฐานกัน และประธานาธิบดีมูน เจ อินพอมี
ความหวังวาแนวทางของเขาซึ่งเปนการหาเสียงในการเลือกต้ังประธานาธิบดีเริ่มนําผลดี
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มาบางแลว สําหรับนายชืนโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่น ไดกลาวในวันนี้ ที่ 12 มีนาคม 
วา การท่ี คิม จอง อุน บอกผานคณะผูแทนระดับสูงจากเกาหลีใตแสดงวา การกดดัน
อยางเต็มที่ (Maximum pressure) มีผลทําใหเกาหลีเหนือตองหันมาใชวิธีการทางการทูต 

การวิเคราะหสถานการณในคาบสมุทรเกาหลีมิใชเรื่องงาย เพราะรายงานความ
เคล่ือนไหวที่มีมา สวนใหญมาจากรายงานจากเกาหลีใตและอีกสวนหนึ่งมาจากประเทศ
สแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวีเดนและฟนแลนด ซึ่งเกาหลีเหนือสงผูแทนทางการ
ทูตไปเจรจา ในประเด็นการกักขังนักโทษจากประเทศตะวันตก จํานวนหนึ่ง 

สําหรับการซอมรบรวมของกองกําลังสหรัฐกับเกาหลีใต ซึ่งยุติมาระหวางการ
แขงขันกีฬาโอลิมปดฤดูหนาวท่ีเปยงชาง นั้น จะเริ่มขึ้นในระยะอันใกลนี้ และจะมีตอไป
ตลอด 4 สัปดาหจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ทางการเกาหลีเหนือเห็นวา การซอมรบ
ดังกลาวเปน Act of aggression และจะกระทบถึงการพบปะในระดับสูงระหวางโดนัลด 
ทรัมปกับ คิม จอง อุน อยางใดหรือไม ตองติดตามดูทาทีของแตละฝายตอไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพบปะพูดจากันระหวางประธานาธิบดี มูน เจ อิน ของเกาหลีใตกับ 
ประธานาธิบดี ติม จอง อุนของเกาหลีเหนือ ในเดือนเมษายน ศกนี้ 

 

 

ความเคล่ือนไหวในวงการระหวางประเทศซึ่งอาจนําไปสูภยันตรายรายแรงตอโลก
ในวันที่ 1 มีนาคม ศกนี้ มีอยางนอย 2 ประการ ไดแก (1) ถอยแถลงของประธานาธิบดี
ทรัมปที่ตองการจะจุดประกายสงครามทางการคา (Trade wars) เริ่มตนดวยการเพิ่มภาษี
ศุลกากร (Tariff) สําหรับการนําเขาซึ่งเหล็กกลา (steel) และ Aluminum และ (2) ถอยแถลง
ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินที่อางวา รัสเซียมีอาวุธอํานาจทําลายลางสูง ทั้งในรูป
ของขีปนาวุธขามทวีป (ICBM หรือ Cruise) และโดรนใตน้ําที่จะทําลายลางได โดยไม
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สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวได ซึ่งสรรพาวุธเหลานี้จะทําใหความเปนอภิมหาอํานาจ
ดานอาวุธนิวเคลียรของรัสเซียไดรับการยอมรับนับถือทั่วไปในโลก 

 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินกลาวคําปราศรัย “State of the Nation” .ในวันนี้ที่ 1 
มีนาคม ตอที่ประชุมรวมชองรัฐสภา อันไดรับการถายทอดสดจากสถานีโทรทัศนทุกชอง
ของรัสเซีย และของตางประเทศเชน CNN  Russia Today  BBC เปนตน  ตามปกติ สุนทร
พจนดังกลาวมิไดรับการเผยแพรในวงกวาง เชนการใหสัมภาษณประจําปในปลายปซึ่งใช
เวลาหลายช่ัวโมง ในมุมมองของผูส่ือขาวตางประเทศ วัตถุประสงคหลักของการกลาว
สุนทรพจนครั้งนี้อาจมีหลายประการ ดังนี้ 

 1 เพื่อหาเสียงกอนการเลือกต้ังประธานาธิบดีในวันที่ 18 มีนาคม ศกนี้ อันเปน
เรื่องแปลก เพราะการที่ปูตินจะไดรับชัยชนะอีกวาระหนึ่งไมเคยเปนปญหา เนื่องจากปูติน
คุมอํานาจเด็ดขาดเก่ียวกับการเลือกต้ัง ใครก็ตามท่ีจะลงสมัคร จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากปูตินกอน การหาเสียงไมตองมี การอภิปรายทางโทรทัศนกอนการเลือกต้ัง
ไมไดรับตวามเห็นชอบจากปูติน นายอเล็กซี นาวาลนี ตูแขงที่สามารถตอสูกับปูตินได ถูก
จับและจําคุกหลายตอหลายครั้ง เพราะเปนหัวหนาในการชุมนุมประทวงปูตินตลอดมา 
จนไมไดรับอนุญาตใหสมัครรับเลือกต้ังได 

 2 ผูสมัครอีกคนหน่ึงไดแก Ksenia Sobchak วัย 36 ป บุตรีของนาย Sobchak อดีต
นายกเทศมนตรีนครเซ็นต ปเตอรสเบอรก ซึ่งเปนผูรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูทุกวันนี้
และมีช่ือวาเปน Mentor ใหแกปูติน แตถึงแกกรรมไปแลวดวยสาเหตุที่ยังไมแจงชัดจน
บัดนี้ เคสเนียเคยเปนนักหนังสือพิมพและผูจัดรายการ Reality Show ทางโทรทัศน หลาย
คนไมแนใจวา เคสเนียเปนผูสมัครตัวจริงหรือเปนผูที่ปูตินอุปโลกนใหมาสมัคร แตในช้ัน
นี้ ขอยกประโยชนแหงความสงสัยไวกอน เธอเปนผูที่ใหสัมภาษณแกคริสเตียน อามัน
พอรแหง CNN วา เรื่องขําขันในรัสเซียขณะนี้ไดแกวา ชาวรัสเซียไมสามารถเลือกไดอยาง
นอย 3 ประการ คิอบิดามารดา เพศ (วาจะเปนชายหรือหญิง) และประธานาธิบดีของ
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รัสเซีย เธอกลาวเชนนั้นหลังจากที่เดินทางไปศึกษาความเปนไปในสหรัฐอเมริกา เคสเนีย
เคยแสดงความสลดใจที่ผูแทนส่ือมวลชนและนักขาวหลายคนตองถูกทํารายและลอบ
สังหาร และเห็นวา อเล็กซี นาวาลนี ซึ่งตอตานปูตินกับการคอรรัปช่ันภายใตรัฐบาลใน
ระบบของปูตินถูกหามมิใหสมัครรับเลือกต้ังและถูกจับขังหลายตอหลายครั้ง หาก
นาวาลนีสามารถสมัครได เธอก็จะรอไปกอน หากเธอไมไดรับเลือกคราวนี้ อนาคตของ
เธอก็ยังไมปดทางเสียทีเดียว เพราะอายุยังไมมากนัก ในขณะที่ปูตินจะอายุ 71 ปเมื่อครบ
วาระหนานี้ แมวาปูตินจะไดเลือกบุคคลที่สามารถเปนผูนําไวสืบอํานาจแลวหลายคนก็
ตามแตจะมีบารมีเทียบเทาเขาหรือไม ยังไมอาจคาดเดาได ในการใหสัมภาษณแกอามัน
พอร เคสเนียแถลงชัดวาไมเห็นดวยกับการยึดครองไครเมียและคุกคามยูเครน 

 3 แมการท่ีปูตินจะไดรับการเลือกต้ังอีกอยางทวมทน ดูไมนาจะเปนปญหาและเขา
เองก็ทราบดี เพราะเขาคุมการเลือกต้ังไวครบวงจร แตเขายังตองการทราบจํานวนผูไป
ออกเสียงเลือกต้ังวามากนอยเพียงไรหรือ Voters turnout ทั้งนี้อาจเปนเพราะนายนาวาลนี
ซึ่งไมไดรับอนุญาตใหสมัคร ไดชักชวนใหประชาชนคว่ําบาตรโดยไมไปออกเสียงในการ
เลือกต้ังครั้งนี้ และในการชุมนุมประทวงแตละครั้ง มีผูไปรวมดวยเปนจํานวนมาก ทั้งใน
เขตเมืองหลวงและในตางจังหวัด แตแมจะกังวลอยูบาง ปูตินสามารถดําเนินการเลือกต้ัง
ใหเปนผูชนะไดอยางแนนอน  

 4 ในวันสุดสัปดาหนี้ (เริ่มแตวันที่ 3 มีนาคม) ปูตินไดเสรีมสถานการณอันอาจทํา
ใหตองใชอาวุธรายแรงทั้งทางบกและใตน้ําวา ขึ้นอยูกับสหรัฐวาจะ (1) โจมตีรัสเซีย หรือ 
(2) โจมตีดินแดนในเขตอิทธิพลของรัสเซีย อันหมายความวา รัสเซียจะมิใชเปนฝายเริ่ม 
ซึ่งผอนความตึงเครียดของสถานการณระหวางประเทศไปบาง แตนาสังเกตวา นับแต 
Sabre-rattling ครั้งแรก ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปดูจะมิไดแถลงทาทีประการใด 
ปฏิกิริยาเทาที่มี มาจากกระทรวงการตางประเทศเทานั้นวา ถอยแถลงเชิงขมขูของปูติน
นั้น Cheesy คําเดียว แตขอที่ควรแกการสังเกตไดแกการที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 
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ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณไปจํานวนไมนอยเพ่ือตอบโตการ Hacking ของรัสเซียใน
การแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ จนถึงบัดนี้ (6 มีนาคม 2018) ยังไมปรากฏการ
เบิกจายไปแมแตดอลลารเดียว เพราะยังมิไดรับคําส่ังจากทําเนียบขาวใหดําเนินการได 

 คําขูของปูตินมิใชเพิ่งมีขึ้น เพราะการขาวของสหรัฐทราบความต้ังใจของรัสเซียมา
ต้ังแตป 2011 แตสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโอบามาก็มิไดแถลงโตตอบ หากแตได
ดําเนินการเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงในช่ือ START หรือ Strategic Arms Reduction 
Treaty อันเปนสนธิสัญญาทวิภาคีที่เคยทํามาต้ังแตสมัยสหภาพโซเวียตมาเปนสนธิสัญญา
ใหมซึ่งฮิลลารี ตลินตัน ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดมีสวน
ในการเจรจา โดยไดแปรสภาพเปนสนธิสัญญาระหวางสหรัฐกับรัสเซียในท่ีสุด ตลอด
ระยะเวลาดังกลาว สหรัฐและสหภาพยุโรปไดประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียเพราะ
เหตุที่ไดเขายึดครองไครเมียในยูเครน ซึ่งยังใชบังคับอยู และสหรัฐสมัยที่โอบามายังอยูใน
ตําแหนงไดตอบโตการท่ีรัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐเมื่อส้ินป 2016  

 ตามรายงานขาวของ Matthew Chance ผูส่ือขาวอาวุโสของ CNN ถอยคําของปูติน 
มุงสงคราม (Bellicose) กวาครั้งใดๆ จึงไมควรจะประมาท แตเพื่อจะประเมินสถานการณ
ใหกระจางชัดขึ้น คงตองติดตามดูผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีในรัสเซียซึ่งกําหนดจะมี
ขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ศกนี้ 

 ในวันที่ 11 มีนาคม ศกนี้ พลเอกเจมส แม็ตทสิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สหรัฐ ไดแถลงดวยความมั่นใจวา รัสเซียจะตองใชเวลาอีกหลายปกวาจะครองอาวุธ
รายแรงที่อวดอางได คําแถลงดังกลาวมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียไดเผยแพร
วิดิทัศนแสดงอํานาจของอาวุธรุนใหมซึ่งเรียกวาเปน Hypersonic  อันจะทําใหรัสเซีย
ทรงพลานุภาพในดานสรรพาวุธรายแรงมากที่สุดในโลก เพราะศัตรูจะไมทราบวา อาวุธ
รายดังกลาวมาจากไหน แตพลเอกแม็ตทิสดูมั่นใจวา จากการประเมืนของสหรัฐ ยังไม
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จําตองปรับเปลี่ยน “Calculus” ในการปองกันประเทศในช้ันนี้ ทั้งนี้ คงจะเห็นวา          
ปูตินบลัฟฟมากกวา เพราะนับแตวันนั้นมา ก็มิไดยินการโออวดเชนนั้นอีก 

  

ในรายงานเม่ือเดือนที่แลว ไดกลาวส้ันๆ วา การจัดต้ังรัฐบาลผสมในเยอรมนีเปน
ที่ตกลงกันแลว ซึ่งขอมูลดังกลาว ยังไมครบถวน เพราะพรรค SPD ยังมิไดนําประเด็นการ
รวมรัฐบาลผสมใหสมาชิกพรรคทั้งประเทศออกเสียงลงมติ ซึ่งการออกเสียงดังกลาวทําได
หลายทาง รวมทั้งทางไปรษณีย จนถึงวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม ศกนี้ ผลรวมของคะแนน
เสียงปรากฏวา รอยละ 66 ของสมาชิกพรรค SPD เห็นดวย ถือเปนขาวดีที่รัฐบาลผสม
ระหวางพรรค CDU กับพรรค SPD สามารถรวมกันไดเปน Grand Coalition เชนที่เปนมา
ตลอดหลายสิบปในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิล จึงเปน
หัวหนารัฐบาลเยอรมนีสมัยที่ 4 โดยเต็มที่และจะรวมมือกับประธานาธิบดีมาคองแหง
ฝรั่งเศสในการสรางความเขมแขง็ใหแกยุโรปไดตอไป กลางเดือนมีนาคม ศกนี้ นางแอง
เกลา แมรเค่ิล ไดสาบานตนในการรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่ 4 

 

 เมื่อบายวันอาทิตย ที่ 4 มีนาคม ศกนี้ เจาหนาที่ตํารวจอังกฤษ (Scotlandyard) ที่
เมือง Salisbury ทางใตของกรุงลอนดอน ไดชวยชายและหญิงจากที่นั่งในสวนซึ่งลมปวย
แบบเฉียบพลันจากมานั่งและนําไปรับการรักษาพยาบาลในบริเวณใกลเคียงเพราะอาการ
ของท้ังสองมิใชการไมสบายธรรมดา สวนเจาหนาที่ตํารวจ 1 นายที่เขาไปชวย ก็ตองลม
ปวยเชนกัน 

 ในระยะใกลเคียงกัน หนวยตอตานการกอการรายไดรับชวงการดูแล ดวยทราบวา
ฝายชายไดแกนาย Sergei Skripal วัย 66 ป อดีตสายลับรัสเซียซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
แลกเปลี่ยนสายลับระหวางรัสเซียกับพันธมิตรตะวันตกประมาณป 2006 อันเปนปที่นาย 
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Alexander Litvinenko อดีตสายลับรัสเซียซึ่งเดินทางมาอยูในกรุงลอนดอน ถูกฝายรัสเซีย
จากหนวยราชการลับ FSB ดวยความเห็นชอบของปูติน สังหารดวยกัมมันตภาพรังสี
จนถึงแกชีวติ แมฝายสหราชอาณาจักรจะมิไดประกาศผลการสอบสวนอีก 10 ปตอมา แต
รายใหมนี้สก็อตแลนดยารดไดประกาศผลการทดสอบวา ทั้งพอและลูกสาวถูก Nerve 
Agent ซึ่งมผีูไมหวังดีใชตอเขา แตจะไมสงผลรายไปยังผูอ่ืนนอกจากจะอยูในที่เกิดเหตุ 
คําวา Nerve Agent นี้อดทําใหนึกถึงกรณีการสังหารพี่ชายตางมารดาของ คิม จอง อุน คือ 
คิม จอง นาม ดวยสาร VX ที่ทาอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอรไมได เพราะตามคําจํากัด
ความ Nerve Agent คืออาวุธเตมี และเมื่อเกิดเหตุขึ้น นาย Boris Johnson รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรแถลงวา ประเทศเขาจะมีการตอบสนองอยาง 
Robust ในช้ันนี้ รัสเซียไดปฏิเสธความเก่ียวของอยางเด็ดขาด อันเปนกรณีที่เขาใจได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะการเลือกต้ังประธานาธิบดีรัสเซียจะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 18 
มีนาคม ศกนี้ ซึ่งทุกฝายก็มั่นใจวา ปูตินจะไดรับชัยชนะ 

 รัฐบาลสหราชอาณาจักร โดย Amber Rudd รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
มีหนาที่โดยตรงสวนหนึ่งในดานความมั่นคงแหงชาติ ไดเรงรัดการสืบสวนและสอบสวน
เหตุรายที่เกิดขึ้น โดยนอกจากตํารวจแลว ยังไดส่ังใหทหาร 180 คนในเตรื่องแตงกายกัน
พิษเต็มที่ไปสบทบกับสก็อตแลนดยารดในการสืบสวนคดีที่เมือง Salisbury จนเมื่อวัน
อาทิตย ที่ 11 มีนาคม คณะผูสืบสวนไดเสนอความคืบหนาของการดําเนินการ ในขณะที่ผู
ถูกสารทําลายประสาท (Nerve agent) ทั้งพอและลูกสาวยังมีอาการนาวิตกอยูใน
โรงพยาบาล และเจาหนาที่ตํารวจ 1 นายที่ไปยังที่เกิดเหตุก็ไดรับผลกระทบดวย 
เจาหนาที่ไดเปดการใหสัมภาษณแกส่ือมวลชนดวยเหตุผลประการแรกเพื่อแจงความ
คืบหนาของการสืบสวนและอีกประการหนึ่งเพื่อแนะนําใหประชาชนท่ีอาจไปยัง
รานอาหารอิตาเลียนและบริเวณใกลเคียงซึ่งอาจจะไดสัมผัสกับสารทําลายประสาทวาควร
จะดําเนินการอยางไร เพราะไดพบรอยเปรอะเปอน (Contamination) ในที่ตางๆ แตยัง
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มิไดกลาวช่ือสารดังกลาวกับไดขนอุปกรณในบริเวณใกลเคียงไปเปนจํานวนมาก ทั้งหมด
นี้ แสดงชัดถึงความรายแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้น แตทางการ UK ยังมิไดใหความ
กระจางในหลายประเด็น 

 เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันจันทรที่ 12 มีนาคม ตามเวลาในกรุงลอนดอน เธรีสซา 
เมย นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอที่ประชุมสภาสามัญ (House of Commons) วาเหตุการณที่
เกิดขึ้นเปนเพราะสาร Novichok ซึ่งรัสเซียไดพัฒนาขึ้น อันถือวาเปน Weapon-grade 
substance หรืออาวุธเคมี รัสเซียนาจะอยูในขายผูนําสารรายนี้มาใชหรือไมก็มีการร่ัวไหล
ไปยังกลุมนอกคอก Rogue เมื่อยอนพิจารณากรณีลอบสังหารโดยตัวแทนของรสัเซีย เชน
การใชกัมมันตภาพรังสีพลูโดเนียมสังหารนายลิตวิเนนโกเมื่อป 2006 ในกรุงลอนดอน
และการใชอาวุธเคมีในซีเรียแลว รัสเซียนาจะมีสวนรับผิดชอบ แตก็จะขอทราบคําตอบ
จากรัสเซียกอนที่จะพิจารณาทางเลือกที่จะดําเนินการตอไป ภายใน 24.00 น. ของวันพุธ
ที่ 14 มีนาคมนี้ 

 ในขณะเดียวกัน นายบอริส  จอหนสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
สหราชอาณาจักรไดเชิญเอกอัครราชทูตรัสเซียไปพบและขอใหตอบคําถามในกรณีนี้
ภายในวันอังคาร ในเวลาใกลเคียงกัน โฆษกหญิงของกระทรวงการตางประเทศรัสเซียได
แถลงเชิงประชดวา “รัฐสภาในกรุงลอนดอนกําลังมีการแสดงละครสัตวหรือ Circus อยู” 
สวนคําตอบทางการนั้น ยังไมทราบในช้ันนี้ 

 เมื่อเกิดกรณีสังหารนายลิตวิเน็นโก คณะผูสืบสวน ( Commission of Inquiry) 
ภายใต Sir Robert Owen ไดเสนอผลการสืบสวนซึ่งเช่ือมโยงไปถึงวลาดิเมียร ปูติน โดยเธ
รีสซา เมย สมัยที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มิไดดําเนินการตอบโตอยาง 
Robust เทาใดนักเพราะไดมีการขับไลนักการทูตรัสเซีย 3 คนออกจากประเทศ แตคราวนี้ 
บอริส จอหนสัน ไดแถลงในโอกาสแรกวาจะดําเนินการแกผูกระทําอยาง Robust ซึ่งก็ตอง
รอคําตอบจากกรุงมอสโกกอน แมวาจะไมงายนักที่รัสเซียจะยอมรับผิดเนื่องจากรัสเซียไม



 
 
 

 
 

12 
 

เคยยอมรับความผิดในกรณีอ่ืนๆ มากอน สมาชิกสภาสามัญไดต้ังประเด็นอันอาจจะเปน
การยากที่สหราชอาณาจักรจะพิจารณาทางเลือกได คือโดยที่รัสเซียไดใชอาวุธเคมีที่ใชใน
การสงครามในดินแดนสหราชอาณาจักร ในฐานะที่สหราชอาณาจักรเปนภาคีสนธิสัญญา
นาโต การโจมตีดวยอาวุธรายที่เกิดขึ้น หากถือตามขอบทท่ี 5 ยอมเทากับการโจมตีภาคี
ทุกประเทศ อันเปนสถานการณที่ไมงายนัก ที่พอคาดหมายไดคือการนําเรื่องเขาสูการ
พิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติซึ่งรัสเซียใชสิทธิยับยั้งได หรือรวม
กําลังกับพันธมิตรใชมาตรการคว่ําบาตรในทางการเงิน ซึ่งสหราชอาณาจักรทราบดีวาควร
จะตอบโตรัสเซียที่ใด เพราะจุดออนของปูตินซึ่งทราบวามีทรัพยสินไมนอยกวา 230
พันลานดอลลาร ตามการประเมินของ Forbes โดยกระจายฝากไวในบัญชีของ Oligarch 
ซึ่งมีอยูตามเมืองในโลกตะวันตก รวมทั้งกรุงลอนดอน อันเปนศูนยกลางของ Financial 
services  

 

ขาวดวนตอทายขาวปลดรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ สง 02.44 13 
มี.ค.-14 มี.ค. 

วันอังคาร วันนี้ เปนวันที่เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรี UK กําหนดใหรัสเซียตอบถึง
การท่ีอดีตสายลับรัสเซียกับลูกสาวถูกวาง Nerve agent "Novichok" อันยังอาการหนักอยู
ในโรงพยาบาล ซึ่งตามคําแถลงของเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซีย คงจะเปนการปฏิเสธวามีสวนในเหตุรายที่เกิดขึ้น และขณะที่รอ
คําตอบจากมอสโก ซึ่งยากที่จะมีมา ก็ปรากฏขาววา นาย Nikolai Glushkov วัย 59 ป ซึ่ง
ตอตานปูตินและรัสเซียเรียกรองใหสงตัวไปยังมอสโก ไดถึงแกชีวิต แมจะไมแนวา
เก่ียวของกับกรณีที่ Salisbury หรอืไมก็ตาม ตามรายงานการชัณสูตรศพ เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม ทราบเพียงวา นาย Glushkov ตายจากการ Compression to the neck ตามคํา
แถลงจากฝายตํารวจ อันนาจะหมายถึงการถูกลอคคอและกระชากจนคอหัก ซึ่งเจาหนาที่
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ปฏิบัติการขาวกรองไดรับการฝกมาสวนใหญ แตจะเปนเพราะเหตุนั้นหรือไม ยังไมอาจ
ทราบไดในช้ันนี้ 

เมื่อถึงกําหนดเสนตาย คือเวลา 24.00 น. ของคืนวันอังคาร ที่ 13 ตอวันพุธ ที่ 14
มีนาคม คําตอบของทางการรัสเซียยังไมมมีา มีเพียงคํากลาวของนายเซอรเก ลาฟรอฟ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย วารัสเซียไมทราบวาเขาไปเก่ียวของกับ
กรณีที่เกิดขึ้น และโดยที่ผูที่ถูกวางยาพิษ เปนคนรัสเซีย จึงอาจจะมีสวนชวยตรวจสอบ
ตามข้ันตอนของกฎหมายภายใตอนุสัญญาหามครองอาวุธเคมี Convention on the 
Prohibition of Chemical Weapons สหราชอาณาจักรจึงตวรสงสารรายไปใหรัสเซียเพื่อจะ
ไดตรวจวิเคราะหดู สวนผูแทนทางการทูตของรัสเซียคงจะไดรับ Talking Points ใหปฏิเสธ
ไปในทางเดียวกันวา UK กลาวหารัสเซียโดยปราศจากหลักฐาน เนื่องจากรัสเซียไดทําลาย
อาวุธเคมีไปหมดแลว ต้ังแตป 2017 (ซึ่งดูแปลกวาทําไมจึงอางป 2017 ในเมื่อการพัฒนา
Novichok นั้นเริ่มมาแตสมัยสหภาพโซเวียต และเมื่อเกิดเหตุการณใชอาวุธเคมีในซีเรีย
เมื่อหลายปมาแลว ไดมีการสนับสนุนใหสหรัฐและรัสเซีย รวมมือกับผูเช่ียวชาญของ 
OPCW คนหาอาวุธเคมีทั้งหมดทีพ่บวามีอยูในซีเรียเพื่อขนยายออกไป โดยรุนที่รายแรง
มาก นั้น ไดนําไปมอบใหเรือสหรัฐนําไปทําลายอันเส่ียงตอภยันตรายมาก ซึ่งครั้งนั้น
รัสเซีย โดยปูตินใหความรวมมือดวยดี แตไดทราบตอมาวา ซีเรียภายใตบาชาร อัล 
อาสสาดไดซุกซอนอาวุธเคมีประเภทตางๆ ไวมากพอสมควร และเมื่อนําไปใชโจมตี
ภายในซีเรียเอง ไดสรางความทุกขทรมานใหพลเรือนและเด็กเล็กมาก สหรัฐจึงไดยิง
จรวด Tomahawk 56 ชุดไปทําลายที่ฐานบินใกลกรุงดามัสคัส) ศัพทที่ฝายรัสเซียใชตอบ
โตเธรีสซา เมย นั้น คอนขางแรง เชน ‘Insane” “Absolutely boorish” เปนตน สวน
สถานีโทรทัศน Russia Today ซึ่งแพรภาพอยูในสหรัฐและเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐบาล
รัสเซีย ไดเสนอรายการประชดนายกรัฐมนตรีเมย โดยออกรายการเชิงสอนภาษาอังกฤษ 
โดยนําคําแถลงของเมยมาใช เชน Highly likely  Probably Hacking และใหบริบทไวดวย 
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อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย เห็นวาคงจะไมไดรับคําตอบจาก
รัสเซีย    ภายในวันที่ 14 มีนาคม จึงไดแถลงตอสภาสามัญในวันพุธ ที่ 14 ถึงมาตรการ
ช้ันตนที่จะใชตอบโตดังนี้ 

สหราชอาณาจักรขับไลนักการทูตรัสเซีย 23 คน ใหออกจากประเทศภายใน 7 วัน 
เพราะทั้งหมดนี้เปนเจาหนาที่ขาวกรองที่มิไดเปดเผยหนาที่โดยแทจริง 

สหราชอาณาจักรขอยกเลิกคําเชิญใหนาย Sergei Lavrov รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศรัสเซียมาเยือนสหราชอาณาจักร 

สมาชิกราชวงศอังกฤษทุกพระองคจะไมไปชมการแขงขันฟุตบอลลโลกที่ FIFA จะ
จัดที่รัสเซียในปนี้ 

สหราชอาณาจักรจะตรวจตราเท่ียวบิน “Private flights. ของรัสเซีย รวมทั้งเพิ่ม
ความเขมงวดของพิธีการศุลกากรและสัมภาระ (Freight) ที่นํามา 

อายัด Russian state assets อันมีหลักฐานวาอาจนํามาใชคุกคามชีวิตและ
ทรัพยสินของผูที่พํานักอยูใน UK และผูพํานักอยูในประเทศ (Residents) 

ระงับการติดตอระดับสูงระหวางสองฝายที่วางแผนไว 

นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยเห็นวาคําตอบจากรัสเซียเทาที่พอมีมาเปนไปดวย 
“Sarcasm, contempt and defiance” และจากการตรวจสอบกับฝายขาวกรองระดับอาวุโส 
ไดขอยุติวา “Russian state was culpable.” 

ตามรายงานขาวอีกกระแสหนึ่ง คณะมนตรีความมั่นคงจะเริ่มการ “หารือ” กันในวัน
พุธ ที่ 14 มีนาคม วันนี้ ซึ่งพอเขาใจไดวาจะมีการตอบโตกันอยางมาก เพราะถึงอยางไร 
รัสเซียก็สามารถใชสิทธิยับยั้งขอมติอยูดี แตความต้ังใจของสหราชอาณาจักร นั้น ก็เพื่อ
จะตีแผแผนการรายของรัสเซียในเวทีโลก 
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กอนการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ สหราชอาณาจักรได
ประสานทาทีกับสัมพันธมิตรสําคัญ อันไดแกสหรัฐ ฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
และเลขาธิการนาโต ซึ่งไดออกแถลงการณตําหนิรัสเซียรวมกัน เพื่อจะโดดเด่ียวรัสเซียใน
ประชาคมระหวางประเทศ และในท่ีประชุมซึ่งมีการถายทอดสด นิกก้ี เฮล่ี 
เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรสหรัฐไดประณามรัสเซียอยางรุนแรงทีสุ่ดเทาที่เคยไดยินมา 
(แตวุฒิสมาชืก Angus King สังกัดอิสระตองการทราบถอยแถลงของเฮล่ีในประเด็นอ่ืน
ดวย) แสดงถึงความสําเร็จของสหราชอาณาจักรในการสรางฉันทามติระหวางประเทศ ซึ่ง
รวมทั้งสหภาพยุโรปดวย 

ตามคําแถลงตอสภาสามัญ นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยกลาววา คณะมนตรีนาโต
จะมีการประชุมในสัปดาหนี้ และ EU Council จะมีการประชุมในเรื่องเดียวกันในปลาย
สัปดาหหนา 

ตอมาในวันเสาร ที่ 17 มีนาคม กระทรวงการตางประเทศรัสเซียไดประกาศการขับ
ไลนักการทูตบริติช 23 คน อันเทากับจํานวนที่อังกฤษขับนักการทูตรัสเซีย และไดใหปด
สถานกงสุลใหญสหราชอาณาจักร ณ นครเซ็นตปเตอรสเบอรกกับปด British Council 
และสํานักงานเผยแพรวัฒนธรรมอังกฤษในรัสเซียทั้งหมด นางเธรีสซา เมย 
นายกรัฐมนตรีบริติชแถลงวา โดยท่ีมาตรการตอบโตอังกฤษมากกวาที่สหราชอาณาจักร
ประกาศใชกับรัสเซีย รัฐบาลอังกฤษจึงจะหารือกับสัมพันธมิตรเพื่อใชมาตรการอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมตอไป 

เมื่อวันศุกร ที่ 16 มีนาคม สหรัฐไดประกาศมาตรการคว่ําบาตรตอรัสเซียที่ได
แทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐ ซึ่งมาตรการเหลานี้ รัฐสภาสหรัฐไดลงมติดวยคะแนนเสียง
ทวมทนต้ังแตเดือนสิงหาคม ปที่แลว แตโดนัลด ทรัมปมิไดออกประกาศ อาจจะเพราะไม
ตองการโจมตีรัสเซียในเรื่องนี้เพราะทาทีกอนนี้ของนายทรัมปดูจะเห็นวา กรณีแทรกแซง
การเลือกต้ังสหรัฐเปน Hoax จนเมื่อ FBI ไดประกาศการดําเนินคดีกับชาวรัสเซียจํานวน
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หนึ่งและองคกร (Entities) อีกจํานวนหนึ่ง โดยในระยะนั้น พลโท แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษา
ฝายความมั่นคงของประธานาธิบดีซึ่งขณะนั้นอยูที่กรุงบรัสเซลสไดยืนยันวา การ
แทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐ เปนความจริง อันทําใหนายทรัมปไมพอใจมาก แตก็มิได
โตแยงแตประการใด จนมีขาวตอมาวา นอกจากการปลดนายเร็กซ ทิลเลอรสันแลว แม็ค
มาสเตอรคงจะถูกปลดตอไป  

 ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งมีขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม จากการออกเสียง
ของผูมีสิทธิจํานวน 109 ลานคน มิไดผิดคาด เพราะวลาดิเมียร ปูตินไดคะแนนนํารอยละ 
73.9 (รายงานทางการตอมาใหรอยละ 76.6)  อันดับสองช่ือ Pavel Grudidin รอยละ 11.2 
อันดับ 3 V. Zhirinovsky รอยละ 6.7 อันดับ 4 Ksenia Sobchak รอยละ 2.5 ผูสมัครอีก 4 
คนไดคะแนนนอยลงไปอีก 

 

ผลการเลือกต้ังของปูตินถือไดวาเทียบเทา Landslide และจะทําใหปูตินไดครอง
ตําแหนงประธานาธิบดีไปอีก 6 ป เพราะไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญขยายวาระการดํารง
ตําแหนงประธานาธิบดีออกไป วลาดิเมียร ปูตินจึงจะครองอํานาจไปจนถึงป 2424 

 

ชัยชนะของปูตินไมเพียงแตเพราะเปนผูที่ไดรับความนิยมจากประชาชนเปน
จํานวนมาก โดยเปนผูสรางความยิ่งใหญและ National pride ใหแกประเทศและประชาชน 
ซึ่งผูสูงอายุและเคยใชชีวิตอยูในชวงที่สหภาพโซเวียตสลายตัว ความขาดแคลนมีอยูทั่วไป 
ขณะนี้แมการเศรษฐกิจจะกระเต้ืองขึ้นบาง แตก็ยังไมถงึขั้นเทียบเคียงกับอีกหลาย
ประเทศได มิตรประเทศเชนสาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานะทางเศรษฐกิจอันดับสองของ
โลก รองจากสหรัฐอเมริกา แตปูตินก็ตระหนักดีวาจะตองพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให
กาวหนาขึ้นและปรับการพัฒนาทางเทคโนสโลยีใหทันหลายประเทศในโลก แตการทุมเท
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ทรัพยากรไปในการสรางอาวุธ นั้น เปนตัวถวงประการหนึ่งและการตกตํ่าลงของราคา
น้ํามันตอเนื่องมาหลายป ทําใหดุลการเงินของรัสเซียอยูในฐานะลําบาก 

 

อันที่จริง การถือวาชัยชนะของปูตินเปนผลจากการบริหารจัดการบานเมืองอยาง
ตรงไปตรงมา (Good governance) อาจจะไมถูกตองนัก ในเมื่อการเลือกต้ังที่เพิ่งผานไป 
ไมอยูในขายการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยเทาใด เนื่องดวยผูที่อาจจะประชันกับ
ปูตินได เชน อเล็กซี นาวาลนี่ ซึ่งตอตานการคอรรัปช่ันในวงการรัฐบาลไมไดรับอนุญาต
ใหลงสมัคร ดังที่เคยรายงานและวิเคราะหมากอนแลว อีกคนหน่ึงไดแกนายเนียมสอบ 
อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยประธานาธิบดีเยลทซิ่น ซึ่งถูกยิงตายระหวางเดินกลับบานบน
สะพานใกลๆ กับวังเครมลิน คนนี้กําลังอยูระหวางการเปดเผยพลักฐานการรุกรานยูเครน
โดยบงการของปูติน จึงพอเห็นไดวา ผูที่มีศักยภาพจะแขงขันกับปูตินได ถูกกําจัดไปทีละ
คน จนบัดนี้ ยังไมสามารถสืบหาคนรายได สวนความมีบทบาทรวมของปูติน นั้น ยากท่ีจะ
หาหลักฐานมาแสดงได 

 

หากปูตินไดครองอํานาจไปจนถึงป 2424 หลังจากที่คุมประเทศมาแลว 18 ป เขา
จะมีอายุ 71 ป คนรัสเซียคงจะไมเคยอยูใตผูนําคนอ่ืนเลย บางทีเขาอาจจะดํารงตําแหนง
ตอไปตลอดชีวิตเชนผูนําจีน ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ก็มิใชกรณีเหลือวิสัย 

ตองไมลืมดวยวา กําหนดการเลือกต้ังประธานาธิบดีในวันนี้เปนวันที่รัสเซียผนวก
ไครเมียเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย การท่ีรัสเซียยืนหยัดตอการถูกรุกในทางการทูตและตอบ
โตกลุมประเทศตะวันตกแบบ Tit for Tat นั้น ชาวรัสเซียเปนจํานวนไมนอยนิยมการเดิน
แตมของปูตินเพราะคนจํานวนไมนอยไมเห็นดวยกับการลมสลายของสหภาพโซเวียต 
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และเห็นดวยกับการปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศ แตผูคนในเขตเมือง รวมทั้งอนุชนรุน
ใหมจะหันเหไปทางใด ยังไมอาจคาดการณไดในช้ันนี้ 

รายงานในวันที่ 21 มีนาคมแจงวา คณะที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติได
เสนอแนะมิให (ซ้ํา) มิใหประธานาธิบดีทรัมปแสดงความยินดีไปยังปูติน ดวยเหตุผลวา 
การเลือกต้ังที่ผานไป นั้น เปนการเลือกต้ังตามระบอบเผด็จการ ขาดความบริสุทธ์ิและ
ยุติธรรม (Free and fair) และ Sham กอนหนานั้นก็ทราบกันดีอยูแลววา ปูตินเปนผูบงการ
ใหมีการแทรกแซงการเลือกต้ังแบบประชาธิปไคยในสหรัฐ และลาสุดรัสเซียไดใชอาวุธ
สงครามในการวางยาอดีตสายลับและลูกสาวในดินแดนอังกฤษซึ่งเปนมิตรประเทศที่
ใกลชิดสหรัฐมากที่สุด แตนายทรัมปไมเช่ือตามขอเสนอแนะโดยการโทรศัพทไปแสดง
ความยินดีกับปูตินโดยตรง และมาแสดงความไมพอใจหลังจากนั้น วาขาวการโทรศัพทไป
แสดงความยินดีกับปูตินรั่วไหลออกไปไดอยางใด 

รายงานที่นําเสนอขางคนนี้ ฝายที่เก่ียวของในทําเนียบขาวแสดงความไมพอใจ
อยางยิ่ง วาความเคลื่อนไหวดังกลาวไมควรเปนที่ทราบของวงการภายนอก แตไมมีความ
ตอนใดที่ปฏิเสธวา ขอความดังกลาวไมเปนความจริง สวนนายทรัมปเองก็ยังคงคิด
เขาขางตนเองวา เขาไมไดเปนฝายผิด โดยไดโทษหลายๆ ฝายวาไดปนเรื่องขึ้น แมทนาย
ใกลชิดจะทราบดีวา คดีที่เกิดขึ้นกรณีรัสเซีย นั้น ใกลตัวนายทรัมปเขาไปทุกที 

สําหรับรายงานที่นายทรัมปไดหารือกับผูจัดการ Cambridge analytica ซึ่งรวบรวม
ขอมูลเฉพาะบุคคลไว 50 ลานคนท่ัวสหรัฐที่เปนประโยชนในการเลือกต้ังของนายทรัมป 
นั้น จะจัดทําเปนรายงานละเอียดตอไป เพราะในทัศนะของขาพเจาที่ติดตามการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐคนท่ี 45 ตลอดมา สอความไมปกติของกระบวนการมากมาย จึง
จําเปนในฐานะนักศึกษาทั้งรัฐศาสตรและประวัติศาสตรจะตองนําความจริงมานําเสนอ 
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  ขาวคราวเก่ียวกับการที่นายโดนัลด ทรัมปจะเปล่ียนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศจากเร็กซ ทิลเลอรสันเปนคนอ่ืนนั้นมีมาต้ังแตปลายปที่แลว จนมาถึง
เวลาเชาตรูของวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม วันนี้ ขณะที่นายทิลเลอรสันซึ่งไปราชการใน
แอฟริกาคลอดหลายวันที่ผานมา เดินทางกลับมายังกรุงวอชิงตัน โดยกอนหนานั้น 
นักการทูตหมายเลขหนึ่งของสหรัฐพอไดทราบจากทวิตเตอรจากประธานาธิบดีวา เขาถูก
ปลดจากตําแหนงแลว โดยนาย Michael Pompeo ผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลางหรือ 
Central Intelligence Agency (CIA) จะมารับตําแหนงแทน หากไดรับความเห็นชอบจาก
สภา สวนตําแหนงผูอํานวยการ CIA นั้น นาง Gina Haskell รองผูอํานวยการสํานักขาว
กรองกลางจะรับตําแหนงแทน แคถึงอยางไร ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่ง
จะจัดใหมี Hearing สําหรับทั้งสองตําแหนง 

 

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ นั้น นาจะไดรับการประ
ติบัติตอดวยการใหเกียรติมากกวานี้ เพราะตามระบบ เมื่อประธานาธิบดีจะออกจาก
ตําแหนงดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็จะตองมอบตําแหนงอยางเปนทางการตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ดังตัวอยางในกรณีของประธานาธิบดีนิกสัน ที่ตองลาออกตอ 
ดร. เฮนรี่ คิสซิงเจอร ในกรณีวอเตอรเกต 

 

นายทรัมปไดช้ีแจงแกส่ือมวลชนเมื่อเชาวันอังคาร วันนี้ กอนออกเดินทางไปมลรัฐ
แคลิฟอรเนียวา เขาและเร็กซมีวิธีคิดตางกัน และยกตัวอยางวาการจะรับรองความตกลง 
Iran deal เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งเมื่อไมค ปอมเปโอ มารับตําแหนงแลว ไมนาเปนปญหา 
เพราะ Thinking process ระหวางเขากับปอมเปโอเปนเชนเดียวกัน นักขาวที่ทราบพลวัต
ของเรื่องนี้ดี เห็นวา ปอมเปโออาจจะเปน Yes man สําหรับทรัมปและคอนไปในทาง 
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Hawkish ในความเห็นของผูส่ือขาวตางประเทศ เร็กซ ทิลเลอรสันกับโดนัลด ทรัมปเห็น
ตางกันในนโยบายดังตอไปนี้ ความตกลงปารีสวาดวยความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
ปญหาความขัดแยงในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาระหวางซาอุดิ อาระเบีย
กับคาตาร ฯลฯ 

ไมค ปอมเปโอ (Michael Pompeo) มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ ขอมูลเก่ียวกับเขาพอมีบาง
ในรายงานฉบับเดือนมกราคม 2560 ซึ่งสรุปการตอบขอซักถามใน Hearing ที่กรรมาธิการ
ขาวกรองของสภาผูแทนราษฎรกอนที่เขาจะไปรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักขาวกรอง
กลาง (Central Intelligence Agency – CIA) ดังนี้ 

Mike Pompeo จบการศึกษาจากวิทยาลัยการทหาร West Point โดยนายทรัมป
กลาววาเขาสอบไดที่ 1 และไดศึกษากฎหมายตอที่ Harvard Law School และเคยรับ
ราชการทหารมาดวย ตอจากนั้นไดหันไปสูวงการเมือง โดยไดรับเลือกต้ังสังกัดพรรครีพับ
ลิกันจากมลรัฐแคนซสั โดยมีแนวคิดทางการเมืองดานอนุรักษนิยม ฝาย Tea Party ไดรับ
การเสนอช่ือเปนผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง (CIA) คนใหมแทนนาย John Brennan 
ซึ่งครบวาระ ปอมเปโอเห็นดวยอยางเต็มที่กับรายงานประชาคมขาวกรองวาดวยการที่
ผูนําช้ันสูงของรัสเซียไดแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ ดวยน้ําเสียงและทาทีอันตางจาก
นายทรัมปอยางมาก  เพราะปอมเปโอเห็นวาความอุกอาจของรัสเซียเปนกรณีนากังวล
อยางยิ่ง อีกประเด็นหนึ่งที่เขาไมเห็นดวยกับนายทรัมปไดแกความพยายามที่จะนําวิธีการ
ทรมานแบบ Waterboarding กลับมาใชเพื่อเพิ่มวิธีการสืบสวนผูตองสงสัย (Enhanced 
Interrogation Techniques) สองสามครั้งที่ถูกถามวา หากประธานาธิบดีส่ังเขาจะยอม
ปฏิบัติตามหรือไม ส.ส. ปอมเปโอ ยืนยันวาถึงส่ังเขาก็จะไมทําตาม ซึ่งเขาไมคิดวาผูไดรับ
เลือกเปนประธานาธิบดีจะส่ังการในส่ิงที่ผิดกฎหมาย  แตถึงอยางไร เขาผูกพันตนเองวา
จะไมใชวิธีการทรมานเชนนี้ เมื่อมีรายงานของวุฒิสภาในป ค.ศ. 2014 วา CIA ไดทรมาน
ผูตองสงสัยวาเปนผูกอการราย ส.ส. ปอมเปโอไดออกคําแถลงวาวิธีการท่ีใชอยูภายใต
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รัฐธรรมนญู “These men and women are not torturers, they are patriots. The programs 
being used were within the law, within the Constitution, and conducted with the full 
knowledge of Sen. Feinstein. (วุฒิสมาชิกอาวุโสจากพรรคเดโมแครตซ่ึงเคยเปดเผย
รายงานเก่ียวกับคุกลับในไทยและการทรมานในวิธีดังกลาวที่ขาพเจาเคยรายงานมาแลว)  
If any individual did operate outside of the program’s legal framework, I would expect 
them to be prosecuted to the full extent of the law.” แตนาง Gina Haskell รอง
ผูอํานวยการ ซึ่งไดรับการเสนอช่ือใหขึ้นรับคําแหนงแทนนาย Pompeo ตกที่นั่งวาเปน 
Cheer leader ตามมาตรการทรมานโดย Waterboarding คงจะตองถูกซักถามในการ 
Hearing กอนไดรับความเห็นชอบอยางหนัก แมวาอดีตผูอํานวยการ CIA ทั้งหลาย อาทิ
นายพล  Michael Hayden  Leon Panetta ฯลฯ จะเห็นพองกันวา Gina ตองทําหนาที่ตาม
คําส่ังของหนวยเหนือ ในชวงที่วิธีการดังกลาวยังมิไดถูกหามตามกฎหมาย ทั้งในสหรัฐเอง
และจากสหประชาชาติ สวนนายทรัมป นั้น มคีวามโนมเอียงที่จะนํากลับมาใชอีก รวมทั้ง
การใชที่จองจําที่อาวกวนตานาโม ซึ่งโอบามาใหปด แตบัดนี้นายทรัมปส่ังใหคงใชตอไป 

 

เมื่อประมาณ 14.00 น. ของวันอังคาร นายเร็กซ ทิลเลอรสัน ไดกลาวคําปราศรัยที่
กระทรวงการตางประเทศวา เพื่อชวยใหการเปล่ียนผานเปนไปดวยความราบรื่น เขาจะ
ชวยปฏิบัติงานไปจนถงึเที่ยงคืนของวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ กอนที่จะไปใชชีวิตสวนตัว เขา
ไดย้ําถึงการที่จะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญตามทีไ่ดสาบานตนไว ซึ่งนักขาวระหวางประเทศ
เห็นวาสําคัญมากกวาความจงรักภักดีที่นายทรัมปเรียกรองใหทุกคนมีตอเขา และเห็นวา 
ทิลเลอรสันรักษาเกียรติภูมิของตําแหนงไดอยางแนบเนียน ที่ขาพเจาเห็นวา นายทรัมป
ขาดมารยาทอันควรไดแกการไมพูดจากับเร็กซ ทิลเลอรสันโดยตรง แตใหเขาทราบถึง
การถูกปลดจากทวิตเตอร จึงไมนาแปลกใจที่คําปราศรัยอําลาตําแหนงของนายเร็กซ ทิล
เลอรสันมิไดกลาวถึงช่ือนายโดนัลด ทรัมปแมแตคําเดียว 
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เร็กซ ทิลเลอรสัน อดีตหัวหนาผูบรีหารสูงสุดของบรรษัท Exxon-Mobil มานานป
และไดรับเหรียญเกียรติยศ (Medal of Friendship) จากปูติน แสดงความเปนหวงในปญหา
ความขัดแยงกับรัสเซียเพราะเขาไดทราบบางวา รัสเซียภายใตปูตินไดแทรกแซงการ
เลือกต้ังในสหรัฐ ความสําคัญของความตกลงกับอิหราน ซึ่งทรัมปพยายามจะยกเลิกโดย
ไมมีเหตุผลอันควรและไมเขาใจในคุณคาของความตกลงฉบับนี้แมแตนอย ความสัมพันธ
กับจีน และการเจรจากับเกาหลีเหนือที่กําลังจะมีขึ้น ผูส่ือขาวหลายคนเห็นวา เร็กซ ทิล
เลอรสันกลาวคําปราศรัยดวยน้ําเสียงออนเครือ และเมื่อพูดเสร็จก็ไดเดินออกจากหอง
โถงช้ัน 7 ของตึกที่ทําการของกระทรวงการตางประเทศโดยไมตอบคําถามของผูส่ือขาว 
อันเปนธรรมดาของผูที่เพิ่งจะถูกหมิ่นเกียรติมาหยกๆ  

ตามรายงานไมเปนทางการของผูส่ือขาว ซึ่งไมอาจจะหาหลักฐานยืนยันไดในช้ันนี้ 
โดนัลด ทรัมปไดเชิญบุคคลช้ันนําไปพบที่ Trump Tower ในนครนิวยอรก เมื่อปลายป 
2016 เพื่อสัมภาษณกอนหนาที่จะจัดตําแหนงให คนหน่ึงไดแกนายมิตต รอมน่ี อดีตผูวา
การมลรัฐแมสซาชูเสตสและอดีตผูสมัครในตําแหนงประธานาธิบดีซึ่งพายแพแกบารัค โอ
บามา มีการพูดคุยกันหลายรอบ จนคาดกันวารอมนี่คงจะไดตําแหนงรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงการตางประเทศ เพราะเหมาะสมดวยเหตุผลหลายประการ ในที่สุด เร็กซ ทิล
เลอรสันไดพบกับทรัมป และไดรับเลือกใหรับคําแหนงสําคัญนี้ ตามรายงานของผูส่ือขาว 
รัสเซียมีสวนในการเลือกเร็กซ ทิลเลอรสัน เพราะเปนผูที่รูจักสนิทสนมกับรัสเซียเปน
อยางดี ทั้งนี้ มิไดหมายความวา ทิลเลอรสันนิยมรัสเซียเปนพิเศษ เนื่องจากเร็กซไดเตือน
ใหระวังรัสเซียมาตลอด โดยยกปญหาการเขายึดครองไครเมีย การรุกรบยูเครนกับความ
จําเปนที่สหรัฐจะตองใหอาวุธเพื่อปองกันตนแกยูเครนและความท่ีเขาไมเห็นดวยกับการ
ที่จีนแผอํานาจไปในทะเลจีนใต โดยไดเสนอใหพิจารณามาตรการปดอาวเพื่อกันการรุก
คืบหนาของจีน 
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การปลดนายทิลเลอรสันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคณะความมั่นคงแหงชาติ
ตอไป เพราะพลโท ดร. เอช.อาร.แม็ตมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ ก็กําลัง
หางานอ่ืนทําในไมชา พลเอกจอหน เคลล่ี Chief of Staff ของทําเนียบขาวก็กําลังอึดอัด
กับภารกิจที่ตองรับมืออยู และพลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ก็
สนับสนุนใหใชวิธีการทางการทูตเปนอันดับแรกแทนการใชกําลังทหาร  อันดูจะตางจาก
แนวคิดของโดนัลด ทรัมปในหลายโอกาสดวยกัน 

นายทรัมปเองไดปรารภถึงการปลดผูดํารงตําแหนงอ่ืนในคณะรัฐมนตรี สภาความ
มั่นคงแหงชาติและที่ปรึกษาตางๆ ในทําเนียบขาว ซึ่งเขาใชคําวาเปน Deadweight หรือ
ตัวถวง เพราะมิไดเห็นตามเขา ตามรายงานในวันศุกร ที่ 16 มีนาคม คนแรกที่อยูในขายนี้
ไดแก ดร. เอ็ช อาร แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งขาววา นาย
ทรัมปไมชอบวิธีบรรยายสรุปเหตุการณประจําวันแกเขาในแบบที่เรียกวา Condescending 
หรือ “ทําวาตนอยูเหนือในทางความนึกคิด” แตโฆษกทําเนียบขาวยืนยันวา ความสัมพันธ
ในการปฏิบัติงานของแม็คมาสเตอรยังราบรื่นดี ในขณะเดียวกัน มีขาววา พลเอกจอหน 
เคลล่ี Chief of Staff ที่ทําเนียบขาว ตกลงที่จะอยูตอไปกอน แตสํานักขาวตางๆ ก็ต้ัง
ขอสังเกตวา โฆษกทําเนียบขาวได “วิวัฒนาการ” แนวทางตอบผูส่ือขาวตลอดมา โดย
ลาสุดเมื่อถูกถาม จะเล่ียงตอบวา บังเอิญเรื่องนี้ยังไมทราบสถานะ                       

ในระหวางที่เกิดความวุนวายในทําเนียบขาว นายโดนัลด ทรัมปไดนั่งปรารภถึง
สถานะการคาระหวางสหรัฐกับตางประเทศ โดยมิไดมีขอเสนอแนะจากฝายใด นายทรัมป
ไดเอยปากลอยๆ ออกมาดวยถอยคําที่เขาเคยใชระหวางหาเสียงวาสหรัฐตองเสียเปรียบ
มาตลอด เชนเหล็กกลา (Steel) และอลูมินัม (Aluminum) โดยหลายฝายเขาใจวา เขาคิด
วาตนเหตุไดแกจีน อันเปนความเชาใจขอเท็จจริงที่ผิด และสะทอนความคิดฝงหัวแบบ 
Mercantilism ที่ไมยอมรับความเสียเปรียบดุลการคา อันแนวคิดทํานองนี้แสดงถึงความไม
เขาใจและไมยอมรับหลักการตามธรรมชาติของการคาระหวางประเทศ อันสืบ
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เนื่องมาจากการฝงหัวลาสมัยของนโยบาย America First ที่นายเร็กซ ทิลเลอรสันและที่
ปรึกษาฝายความมั่นคงพยายามจะขอใหนายทรัมปปรับเปล่ียน แตไมสําเร็จ ประเด็นนี้ 
ขาพเจาไดศึกษามานานพอสมควรดังปรากฏในแนวทางตอไปนี้ 

นโยบาย America First ซึ่งชาวอเมริกันเคยยึดถือในทศวรรษ 1930 เปนการสะทอน
ความเช่ือในการโดดเด่ียวสหรัฐ (Isolationism และ Unilateralism) จากโลกภายนอก โดย
คิดวามหาสมุทรแอ็ตแลนติคและแปซิฟกจะประกันความปลอดภัยใหแกตน ประกอบกับ
นโยบายปองกันตลาดโดย Smoot-Hawley Tariff Act ในป 1930 ไดทําใหสถานะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า (The great depression) ต้ังแตป 1929 เส่ือมทรามลงอีก   ผลที่ตามมาไดแก
สงครามโลกครั้งที่ 2 การที่นายโดนัลด ทรัมปนํามาใชคงจะลงเอยดวยความส้ินสุดของ 
Pax Americana อันเปนระเบียบโลก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่ชวยสงวนรักษาสันติภาพและ
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจในโลกมาไดจนบัดนี้ รวมเวลา 70 ปเศษ  

ระเบียบโลก (World Order) ซึ่งมีสหรัฐเปนแกนนํา ขึ้นอยูกับการเปดตลาดเสรี การ
เคล่ิอนที่ของเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้น และนโยบายสวัสดิการสังคมอันเหมาะสม   ดวย
หลักประกันความม่ันคงจากสหรัฐในยุโรป  ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยเครือขาย
สัมพันธมิตรนาโตและระบบปองกันรวมกันอีกหลายกรอบ 

เมื่อนายโดนัลด ทรัมปไดรับเลือกเขามาเปนผูนํา นโยบาย America First ของเขา
สรางความส่ันคลอนไปทั่วโลก ที่สามารถเห็นไดในช้ันนี้ก็คือการเลือกที่จะสงเสริม
ความสัมพันธทวิภาคี (Unilateralism/Bilateralism) โดยไมศรัทธาในระบบพหุภาคี 
(Multilateralism) หลักการที่นานาชาติจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันจะเก้ิอกูลความสงบ
สันติไปทั่ว ดูจะถูกมองขามไป  คําประกาศในโอกาสการสาบานตนเขารับตําแหนงวา 
America First แสดงวา สหรัฐภายใตนายทรัมปไดสรางศัตรูกับประเทศที่อาจเปนภัยไดทั่ว
โลก  เวนแตประเทศเดียว คือสหพันธรัฐรัสเซียภายใตวลาดิเมียร ปูติน ดวยเหตุผลที่จะ
ปรากฏตอไป ซึ่งปูตินวางยุทธศาสตรในภูมิภาคตาง ๆ ไวแลว อุปสรรคที่เคยขวางก้ันการ
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แผอิทธิพลของรัสเซีย บัดนี้อยูในมือของนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งดูราวกับตกเปนเบ้ียลาง
ของปูตินดวยความสมัครใจ เพราะเขาตอบสนองความอยากไดเปนประธานาธิบดีของ
สหรัฐ ดวยความชวยเหลือจากปูตินโดยตรงแมเขาจะพยายามทุกทางที่จะปฏิเสธ
ขอเท็จจริงดังกลาวตลอดสองปที่ผานมา 

ศาสตราจารย Nouriel Roubini แหง NYU’s Stern School of Business  ซึ่งเคยเปนที่
ปรึกษาอาวุโสดานเศรษฐกิจระหวางประเทศในคณะที่ปรึกษาการเศรษฐกิจของทําเนียบ
ขาวสมัยประธานาธิบดี บิลล คลินตัน และเคยทํางานกับ IMF US Federal Reserve Board 
และธนาคารโลก ไดวิเคราะหผลที่คาดวาจะบังเกิดขึ้นในรัฐบาลที่นายโดนัลด ทรัมปเปน
ประธานาธิบดี ในบทความลงวันที่ 2 มกราคม 2017 มีความบางตอนดังนี้ 

“. . . . If Europe gradually loses its US security umbrella, no                             
one stands to benefit more than Russian President  Vladimir Putin. 

Trump’s proposals also threaten to exacerbate the situation in the Middle East. . 
And he has maintained his position that Islam itself, rather than just radical militant 
Islam, is dangerous. ทัศนะดังกลาวเปนเชนเดียวกับของพลโทไมเคิล ฟลินน ซึ่งเปนที่
ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติประจําทําเนียบขาวที่ถูกปลดไป อันโดนัลด ทรัมป เช่ือฝง
หัว ดังที่ขาพเจากลาวถึงมากอนแลว ทัศนะนี้ “plays directly into Islamist militants’ own 
narrative of a clash of civilizations. 

Meanwhile, an “America first” approach under Trump will likely worsen the 
longstanding Sunni-Shia proxy wars between Saudi Arabia and Iran. And if the US no 
longer guarantees its Sunni allies’ security, all regional powers-including Iran, Saudi 
Arabia, Turkey, and Egypt – might decide that they can defend themselves only by 
acquiring nuclear weapons, and even more deadly conflict will ensue. แนวคิดนี้เปนเชน
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ที่เจาชายซาลมานแหงซาอุดิ อาระเบียกลาวไวในเดือนมีนาคม ศกนี้ วา หากเปดโอกาส
ใหอิหรานมีอาวุธนิวเคลียร ซาอุดิก็จะพัฒนาอาวุธดังกลาวตอไปได อันเปนภาวการณที่
นาหวงกังวลและมีผลในการทําลายระบบปองกันการแพรขยายอาวุธนิวเคลียรหรือ Non-
proliferation Regime-NPT ซึ่งประเทศชั้นนําของโลกไดพยายามใหคงอยูตอไปได 

ในเอเชีย ความเปนผูนําของสหรัฐทางเศรษฐกิจและการทหารไดชวยสงเสริมความ
รุงเรืองมาแลวหลายทศวรรษ แตความรุงโรจนของจีนทาทายสถานะคงเดิม (Status quo) 
เพิ่มมากขึ้น นโยบาย “pivot to Asia” ของประธานาธิบดีโอบามาจําตองอาศัยตวามเปน
หุนสวนในแปซิฟก 12 ประเทศ หรือ TPP ซึ่งทรัมปไดยกเลิก ในขณะที่ จีนไดเรงรัดการ
สรางความสัมพันธอันเขมแข็งกับประเทศในเอเชีย แปซิฟกและละติน อเมริกา ดวย
นโยบาย “one belt, one road”, the Asian Infrastructure Investment Bank, the New 
Development Bank (formerly known as the BRICS bank), and its own regional free-
trade proposal to rival the TPP. 

If the US gives up on its Asian allies such as the Philippines, South Korea, and 
Taiwan, those countries may have no choice but to prostrate themselves before China, 
and other US allies, such as Japan and India, may be forced to militarize and challenge 
openly. Thus an American withdrawal from the region could very well eventually 
precipitate a military conflict there. 

The historical record is clear: protectionism, isolationism, and “America first” 
policies are a recipe for economic and military disaster.” 

การท่ีนายโดนัลด ทรัมปจะขึ้นภาษีศุลกากรสําหรับเหล็กกลารอยละ 25            
และอลูมินัมรอยละ 10 นั้น เปนเพียงขั้นแรกของการประกาศสงครามการคา แมในช้ันนี้ 
นาย Gary Cohn หัวหนาคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายทรัมปไดขอลาออกจากตําแหนง
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เพราะไมเห็นดวย อันเปนชวงเวลาที่นายทรัมปตองเสียผูที่ชวยคิด ชวยแกปญหา ไป
หลายตอหลายคน รวมทั้งนายเร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ซึ่งถูกปลดโดยทวิตเตอร พรอมกับคําขูที่จะปลดอีกหลายคน 

ในวันเดียวกับที่ขาวออกไปเก่ียวกับการขึ้นภาษี นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี
แคนาดา ไดโตวา สหรัฐนําเขาเหล็กกลามากที่สุดในโลกจากแคนาดา มิใชจีนตามที่นาย
ทรัมปเขาใจ รัฐมนตรเีศรษฐกิจของเม็กซิโกช้ีแจงวา นายทรัมปคงไมเขาใจถึงระดับการ
รวมตัว (Integration) ของอุตสาหกรรมเหล็กกลาของประเทศอเมริกาเหนือ การขึ้นภาษีจะ
ทําใหทุกฝายไดรับความเสียหาย หากสงครามการคาเกิดขึ้น ทุกประเทศจะตองไดรับ
ผลกระทบ ตอมามีการหารือกันระหวางแคนาดากับสหรัฐ ปรากฏวานายทรัมปได “ปน
ตัวเลข” อันไมเปนจริง ทําใหขายหนามาก เพราะถูกจับความเท็จได ในที่สุด นายทรัมปได
ยอมยกเวนแคนาดาและเม็กซิโกจากการข้ึนภาษีครั้งนี้ เพราะยังอยูระหวางการเจรจา
ความตกลงเขตการคาเสรีในอเมริกาเหนืออยู (NAFTA)  

ความคิดของนายทรัมปที่จะตอบโตการดําเนินการคาของจีน นั้น ไมทราบวาใคร
เปนผูบรรยายสรุปใหนายทรัมปทราบ เพราะมีมาต้ังแตระยะที่มีการเลือกต้ังภาคแรก 
(Primary) แลว เริ่มตนดวยการกลาวหาวา จีนใชวิธีการปนคาเงินตรา (Currency 
manipulation) อันเปนเรื่องเกา และสะทอนถึงความไมเขาใจกลไกของการคาระหวาง
ประเทศ การกดคาเงินตราริมมินบ้ีหรือเงินหยวนของจนีนั้น บางครั้งอาจจะเปนดวยความ
ต้ังใจ แตบางครั้งก็ตองเปนไปตามการขึ้นลงตามปกติของกระแสเงินตรา แตกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ก็ไดติดตามตวามเคลิ่อนไหวของ
เงินตราทุกสกุลอยางใกลชิดมาตลอด เพราะประเทศที่ปรับเปล่ียนคาเงินตรามาตลอด
ไดแกสหรัฐต้ังแตสมัยที่ประธานาธิบดีนิกสันไดยกเลิกความผูกพันของเงินดอลลารกับคา
ทองคํา และใชความตกลง Plaza แทน การท่ีนายทรัมปไดฟงนาย Peter Navarro ประธาน
ดานการผลิตอุตสาหกรรมวา เยอรมนีไดปนคาเงินตราเพ่ือประโยชนทางการคา อันมิใช
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ความจริง ไดทําใหนางแองเกลา แมรเค่ิล ตองตอบโตดวยความไมพอใจอยางยิ่ง เมื่อปที่
แลว เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงชัดถึงความไมเขาใจของนายโดนัลด ทรัมปถึงความเก่ียวพัน
ระหวางการเศรษฐกิจการคากับภูมิรัฐศาสตร 

ในระหวางที่สหรัฐไดอาศัยเกาหลีใตในการนําเกาหลีเหนือมาสูโตะเจรจาอัน
ปรากฏผลในการที่จะมีการพบปะกันในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ แทนที่สหรัฐจะสรางความ
เขาใจและวางแตมในการที่จะรวมพบปะกับเกาหลีเหนือ นายทรัมปกลับย้ําความสําคัญ
ของการปรับปรุงความตกลงวาดวยการคาเสรีกับเกาหลีใตซึ่งเขายังเห็นวา สหรัฐยัง
เสียเปรียบในเชิงการคาอยูเชนเดิม โดยมิไดใหความสําคัญกับการเจรจากับนายคิม จอง 
อุน ซึ่งทั้งสองฝายยังไมเคยพบกันมากอนและนายทรัมปก็ไมเคยพิสูจนวาตนเปนนัก
เจรจาที่เช่ียวชาญมาแมแตครั้งเดียว (ตามรายงานลาสุดในวันที่ 28 มีนาคม สหรัฐกับ
เกาหลีใตบรรลุความตกลงทางการคาจนเปนที่พอใจของทั้งคูภาคี โดยถือโอกาสระหวาง
การหารือเพื่อเตรียมการเจรจากับเกาหลีเหนือ ขอบทหนึ่งไดแกการยกเวนเกาหลีใตจาก
การถูกเก็บภาษีเหล็กกลาที่นายทรัมปประกาศใชเพื่อเริ่มสงครามทางการคาเมื่อไมก่ีวัน
มานี้) 

ในสวนที่เก่ียวกับจีน นั้น โดนัลด ทรัมป คิดวาเขาจะขึ้นภาษีศุลกากรปละ 6 หมื่น
ลานดอลลาร จากการท่ีจีนไดละเมิดทรัพยสินทางปญญาและเพ่ือเปดทางใหสามารถ
สรางงานในประเทศไดเพิ่มขึ้น เจาหนาที่ไดเสนอใหเก็บภาษีสําหรับสินคาจากจีนในอัตรา 
สามหมื่นลาน แตนายทรัมปตองการใหเพื่มขึ้นอีกเทาตัว ทั้งๆ ที่สหรัฐตองการใหจีน
สงเสริมความมุงหมายที่จะสรางสรรคสันติภาพในเอเชียตะวันออก นายทรัมปไดส่ังการ
ใหแผนการข้ึนภาษีดังกลาวแลวเสร็จในวันศุกร ที่  23 มีนาคม ศกนี้ การดําเนินการตาม
แนวคิดของนายทรัมปเปนการเริ่มขึ้นของสงครามการคาระหวางประเทศอยางแทจริง 
โดยมีการเศรษฐกิจใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก คือสหรัฐ กับอันดับสอง คือจีนเปนตัวนํา 
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นับแตวาระที่นายทรัมปขูจะตอบโตจีนทางการคาต้ังแตในระยะที่นายทรัมปหา
เสียงเลือกต้ังเมื่อสองปที่ผานมา จีนไดแถลงชัดวา ทุกฝายจะเจ็บตัวทั่วกัน ในเรื่อง
เหล็กกลา นั้น ฮิลลารี่ คลินตันไดอภิปรายตอหนานายทรัมปหลายตอหลายครั้งวา แมเขา
จะโจมตีจีนในกรณีนี้ แตบรรดาอาคารคอนโดและทรัมป เทาวเออรทั่วไปหมด นั้น ใช
เหล็กจากจีนมาตลอด นายทรัมปไดยิน แตไมเคยกลาวแกแมแตครั้งเดียว เพราะความ
จริงเปนเชนนั้น มาตรการทางการคาที่ประธานาธิบดีทรัมปนํามาใชนี้ หลายประเด็นดูจะ
ละเมิดขั้นตอนตามกฏเกณฑขององคการการคาโลก (World Trade Organization-WTO) 
การแกไขนั้นตองเปนไปตามกระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute Settlement 
Mechanisms) ในขั้นแรก หากไมพอใจ ก็จะตองเสนอเรื่องไปยังฝายพิจารณาอุทธรณ ดัง
ตัวอยางในการแกไขขอพิพาทในกรณีภาษีปลาทูนากระปองที่ประชาคมยุโรปเรียกเก็บ
จากไทยและฟลิปปนสมากเกินไป ในขั้นตอนของการเจรจา ดร. วีรชัย พลาศรัย จาก
กระทรวงการตางประเทศไดมีบทบาทชวยคณะผูแทนไทยอยางมาก โดยไดรับความ
รวมมือจากภาคเอกชนอยางดี กรณีนี้ บุตรีคนเล็กของขาพเจา (นีละรัตน ชูโต) ไดแตง
เปนบทความไวอยางละเอียดตามคําขอของออสเตรเลียและไดนําลงพิมพโดย Cambridge 
University Press กับยังไดลงพิมพในวารสารสราญรมยดวย 

หลังจากที่ขาวความต้ังใจของทรัมปที่จะเริ่มสงครามการคาแพรออกไป ทางจีนก็
ไมไดเก็บเงียบ เนื่องจากจีนอานวิธีคิดของทรัมปไดมานานแลว 

เมื่อถึงวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปก็ไดตัดสินใจตาม
ขอเสนอของกระทรวงพาณิชยภายใตนาย Willbur Ross ที่ขาพเจาทราบวา มีความคิด
ดานการคาแบบคร่ําครึมากและพรอมจะสนองตอบนายทรัมปโดยมิไดใหความเห็นแยง
ตลอดมาและลงนามคําส่ังใหเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากจีนปละ 50 ลานดอลลาร นับเปน
การประกาศสงครามการคา โดยยกเวนประเทศใน NAFTA และประเทศพันธมิตรใน
ภูมิภาคละตินอเมริกาบางประเทศ 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเตรียมพรอมมานานแลวที่จะตอบโต โดยเพ่ิมมาตรการ
ภาษีสําหรับสินคาอเมริกัน เชนถั่วเหลืองและสินคาผูบริโภครายการอ่ืนๆ อีก ในช้ันแรก
ในมูลคา 30 ลานดอลลาร เพื่อจะทําใหผูบริโภคอเมริกันตองจายเงินเพิ่มมากขึ้น ทาง
สหภาพยุโรปก็เชนกัน จะตอบโตดวยมาตรการภาษีศุลกากรสําหรับรถจักรยานยนต 
Harley Davidson ยีน Levi และภาษีอ่ืนๆ ดังเคยขูไว เชน Airbus โดยไมทราบวา  Airbus มี
supply chain จากอุตสาหกรรม Aerospace ในสหรัฐเปนจํานวนมาก  ซึ่งในภาพรวมทุก
ฝายจะเจ็บตัวโดยทั่วหนากัน หากจะถามวา แลวทําไปเพิ่ออะไร ขาพเจาไมสามารถตอบ
ได 

 

ดังที่ไดกลาวกอนหนานี้วา ประธานาธิบดีทรัมปจะปลดเจาหนาที่ระดับสูงใน
ทําเนียบขาวอีก รายหนึ่งไดแกพลโทนอกราชการ ดร. เอช อาร แม็คมาสเตอร ที่ปรึกษา
ฝายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งไดลาออกเร็วกวาความคาดหมาย และโดนัลด ทรัมปไดเลือก
ใหนาย John Bolton อดีตเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศและอดีตเอกอัครราชทูตฯ
ผูแทนถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติในสมัยประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช 

บอลตันเปนผูมีแนวคิดขวาจัด มีสวนสําคัญในการบุกอิรักเพื่อจะกําจัด  ซัดดาม   
ฮุสเซน เขาเห็นควรท่ีจะปราบเกาหลีเหนือดวยการทิ้งระเบิดทําลายรัฐบาลที่นั่นหรือที่
เรียกกันวา Pre-emptive strike เขาไมตองการความตกลงหามอิหรานพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร และเคยเห็นควรใหโจมตีอิหราน ความคิดของเขาเก่ียวกับรัสเซียไมปรากฏชัด
เพราะมีหลายแงมุม  กลาวโดยสรุป John Bolton เปนแนว “เหยี่ยว” พลเรือเอก John 
Stavridis อดีคผูบัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรนาโตและปจจุบันนี้เปนคณบดี The 
Fletcher School of Law and Diplomacy เปนหวงมากที่นายบอลตันจะนําสหรัฐไปสู
สงคราม เริ่มดวยความตึงเครียดโดยทั่วไป 
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ความเปนหวงดังกลาวมีความนากังวลมาก เพราะแนวคิดเชนนั้นอาจชักนํา
ประธานาธิบดีทรัมปไปในทิศทางอันตรายได นายบอลตันดูจะทราบดีวาวงการภายนอก
มองเขาไปในทางใด เพราะเมื่อเขาอยูในกระทรวงการตางประเทศ เขาก็ไมเปนที่นิยม
เทาใดนัก แนวคิดของบอลตันตรงกันขามกับของพลเอกเจมส แมต็ทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเห็นคุณคาของการดําเนินการทางการทูตตลอดมา นายบอลตันกลับ
ชอบการใชวิธีการทหารในการแกปญหา และไมสามารถปรับตัวใหเปนนักการทูตอยาง
แทจริงได แมในขณะที่อยูในกระทรวงการตางประเทศ ลาสุด เขาออกตัววา อยาไปให
ความสําคัญนักกับหลายส่ิงหลายอยางที่เขาไดทํามาในอดีต อันเปนเรื่องแปลก เพราะ
นิสัยชอบ Bully คนนั้นเปนแบบเดียวกันกับนายทรัมป ในระยะที่ผานมานี้ บอลตันเปนคน
จัดรายการให Fox news ซึ่งอยูทางแนวขวาจัด ในระหวางงานฉลอง 200 ปการติดตอ
ระหวางไทยกับสหรัฐ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูคสหรัฐคนหน่ึง 
กลาวแกขาพเจาวา นายบอลตันคงอยูไดไมนาน ตามกําหนด นายจอหน บอลตันจะเขา
รับตําแหนงในวันที่ 9 เมษายน ศกนี้ 

เมื่อเวลา 3.25 น. ของวันที่ 25-26 มีนาคม ตามเวลาในไทย Michelle Kosinski 
ผูส่ือขาว CNN ประจํากระทรวงการตางประเทศสหรัฐ รายงานวา ตามขาวที่ไดรับมา 
หลายประเทศในยุโรปไมสบายใจที่ประธานาธิบดีทรัมปโทรศัพทไปแสดงความยินดีในชัย
ชนะจากการเลือกต้ังของปูติน ทั้งๆ ที่ฝายความมั่นคงแหงชาติไดเตือนไวชัดแจงวาไมควร 
ฉะนั้น ในวันพรุงนี้ (ที่ 26 มีนาคม) สหรัฐ พรอมกับประเทศในยุโรปประมาณ 20 ประเทศ 
จะประทวงรัสเซียพรอมกัน และอาจมีการขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศดวย โดย
ถือเปน Joint Demarche ขาวนี้จะถูกตองเพียงไรคงตองติดตามดูตอไป หากเปนจริงก็นา
วิเคราะหนัยดานนโยบายของนายทรัมปซึ่งบัดนี้มิไดมีทีป่รึกษาฝายความมั่นคงเทาใดนัก 
มิเชลลเปนผูส่ือขาวประจําทําเนียบขาวในสมัยรัฐบาลโอบามา และมักมีแหลงขาวที่
เช่ือถือได ที่จําตองวิเคราะหใหดีพอ เพราะต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม นายทรัมปมิไดกลาวถึง
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กรณีการวางสารพิษทําลายประสาทที่ Salisbury ในอังกฤษ ดวยการกลาวหารัสเซียอยาง
หนักแนน เขาใชคําวา “Likely” ที่คงจะเปนการกระทําของรัสเซีย “ตามที่นายกรัฐมนตรีส
หราชอาณาจักรกลาว” อันดูจะมิไดหมายถึงวา เขาเองคิดอยางนั้น 

 

ความบางตอนจากรายงานขาวดวนมาก สงออกเวลา 01.13 น, เวลาในไทยวันที่ 25-26 
มีนาคม เวนแตวรรคแรก อันเปนความนําดังที่ไดจัดทําไวในคืนกอนหนาแลว 

   

  ในวันจันทร ที่ 26 มีนาคม ศกนี้ สหรัฐไดขับไลนักการทูตรัสเซีย 60 คน (48 คน
จากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงวอชิงตัน อีก 12 คนจากคณะผูแทนถาวรฯ ณ 
นครนิวยอรก) ส่ังปดสถานกงสุลรัสเซีย ณ นครซีแอตเติล ซึ่งอยูใกลกับฐานเรือใตน้ํา 
พลังนิวเคลียร บริษัทเครื่องบินโบอ้ิง บริษัทไมโครซอฟท และซิลิคอนวัลเล โดยมี
เจาหนาที่สืบราชการลับของรัสเซียปฏิบัติการอยูที่นั่นซึ่งคลุมจุดยุทธศาสตรฝงตะวันตก
ของสหรัฐ เชนเดียวกับสายลับที่ขับออกจากสถานเอกอัครราชทูต ในระยะเดียวกัน 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอีก 14 ประเทศ รวมทั้งยูเครนและแคนาดา ไดขับไลนักการ
ทูตรัสเซียออก รวมที่ขับออกทั้งหมด 129 คน ถือเปนการประสานกันตอบโตการที่รัสเซีย
ไดใชอาวุธเคมีในภาคพื้นยุโรปและภาคีสนธิสัญญานาโต 

 ตามรายงานของ บีบีซี จํานวนนักการทูตที่ถูกประกาศขับไลมีดังตอไปนี้ 

 สหรัฐ 60 คน สหภาพยุโรป- ฝรั่งเศส (4) เยอรมนี (4) โปแลนด (4) สาธารณรัฐเช็ต 
(3) ลิธูเอเนีย (3) เดนมารค (2) เนเธอรแลนด (2) สเปน (2) อิตาลี (2) เอสโตเนีย (1) 
โครเอเชีย (1) ฟนแลนด (1) ฮังการี (1) แลตเวีย (1) โรมาเนีย (1) สวีเดน (1) 

 ยูเครน (13) แคนาดา (4) และการไมอนุมัติคําขอจากรัสเซียอีก (3) 
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 อัลเบเนีย (2) 

 นอรเวย (1) 

 แมซิโดเนีย (1) 

 ไอซแลนดประกาศระงับการติดตอระดับสูงกับรัสเซีย และผูนําไอซแลนดจะไมไป
ชมการแขงขันฟุตบอลลโลกที่รัสเซียเปนเจาภาพในเดือนมิถุนายน ปนี้ 

 ประเทศสมาชิกสภาพยุโรปที่จะไมขับนักการทูตรัสเซียไดแกออสเตรีย กรีซและ
ปอรตูกัล แตทั้งสามไมเห็นดวยกับเหตุรายที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร 

 ขาวตอมาในวันที่ 27 มีนาคม แจงวา สํานักเลขาธิการนาโตไมใหเจาหนาที่ในคณะ
ผูแทนรัสเซยี 7 คน ไดรับอนุญาตใหอยูตอ และคําขอที่จะเพิ่มบุคลากรมาประจํานาโต 
ไมไดรับความเห็นชอบ 

 ออสเตรเลียไดขับนักการทูตรัสเซีย 2 คนออกจากประเทศ เชนเดียวกับโมลโดวา 

    

ในคําแถลงตอสภาสามัญในเย็นวันที่ 26 มนีาคม นางเธรีสซา เมยย้ําวา “President 
Putin’s regime is carrying out acts of aggression against our shared values and 
interests within our continent and beyond. And as a sovereign European democracy, 
the United Kingdom will stand shoulder to shoulder with the EU and with NATO to face 
down these threats together.” การประสานมาตรการของโลกตะวันตกในครั้งนี้ massive 
ที่สุด (The largest collective expulsion in history) และประเทศในยุโรปทั้งหมดกับสหรัฐ 
แคนาดาและยูเครน ตองการแสดงใหปูตินทราบวา การรุกรานและความอุกอาจของ
รัสเซียมากเกินไปแลว พันธมิตรขามแอตแลนติคจึงไดผนึกกําลังกันทั้งทางสัญญลักษณ
และทางรูปธรรมเปนครั้งแรกนับแตสงครามสมัยสงครามเย็น เพื่อกระตุนเตือนใหรัสเซีย
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ยุติการแทรกแซงในทางตางๆ อันมีความหมายดังที่ปรากฏในหนังสือพิมพในอังกฤษวา 
“Putin must be tamed by all means” การท่ีรัสเซียใช Novichok นั้น จงใจใหไมอยูในขาย
ขอหามของอนุสัญญาหามการใชอาวุธเคมี 

ผูอํานวยการ Council of International Affairs ที่กรุงมอสโก ซึ่งเปนชาวรัสเซียให
ความเห็นในทางท่ีฟงดูแปลกๆ กลาวคือ การขับไลเจาหนาที่การขาวหรือสายลับออกจาก
ประเทศตะวันตก นั้น ทําใหไมอาจสามารถทราบความเปนไปในประเทศตางๆ ได 
"making the danger of war more real" ที่วาแปลกเพราะยอมรับวารัสเซียใชสายลับไปใน
รูปนักการทูต ซึ่งประเทศตางๆ ก็ทราบกันอยูแลว และแมจะขับไลออกไป จํานวนไมนอย
ก็ยังเหลืออยู  ทางโตตอบของปูตินยังไมทราบชัด นอกเหนือจากการกลาววาจะใชวิธี 
Reciprocity แตในทัศนะขั้นตนของขาพเจา ปูตินคงจะคาดไมถึงวาโลกตะวันตกจะผนึก
กําลังทํา Joint demarche ไดถึงขั้นนี้ในเวลาอันส้ัน ในขณะที่ประเทศตางๆ ในคาย
ตะวันตกยอมตองรักษาสายสัมพันธใหมั่นคงเชนที่ไดแสดงรวมกันในครั้งนี้ 

ความเคล่ือนไหวทางการทูตครั้งสําคัญยิ่งนี้ทําใหจําเปนตองฟงความเห็นของฝาย
ตางๆ เทาที่ไดรับฟงมาจนถึงวันที่ 27 มีนาคม ดังนี้ (สําหรับประการแรกๆ เปนความเห็น
ของขาพเจาเอง) 

ในประการแรก ตองยอมรับความสามารถในการระดมความสนับสนุนจากประเทศ
ตางๆ ของนางเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ทีนําประเทศในสหภาพ
ยุโรปซึ่งตามปกติรวมกําลังกันไมไดงายอยูแลว มาประสานมาตรการดวยกัน ในชวงเวลา
ที่บริเตนเองอยูในสภาวะที่วงการภายนอกเห็นวาหมกมุนอยูกับการเจรจา BREXIT จน
แทบไมมีเวลาดําเนินการเรื่องอ่ืน บางทีประเด็นนี้อาจเปนเหตุปจจัยใหผูเช่ียวชาญกล
ยุทธทางการเมืองระหวางประเทศเชนวลาดิเมียร ปูตินประเมินสถานการณผิดถนัด โดย
อาจคิดไปวาบริเตนออนแอและเริ่มถูกโดดเด่ียวจากประเทศตางๆ ถอยแถลงของเมยที่วา 
มาตรการรวมที่ประเทศจํานวนมากประกาศพรอมกันเปน The largest collective 
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expulsion in history มไิดเปนคํากลาวเกินความจริงแมแตนอย ความเปนจริงก็คือ 
ความสําเร็จของเธรีสซา เมยเปน Diplomatic victory ของเธอและสหราชอาณาจักรครั้ง
สําคัญ ภาพลักษณของเมยวาเปนคนท่ีเขมแข็งจะมีสวนชวยการเจรจา BREXIT ไดไมนอย 
เพราะเธอแสดงใหมิตรประเทศในยุโรปมั่นใจในหลักประกันทางความมั่นคงและ
ปลอดภัยไดเชนในอดีต และความสําเร็จทางการทูตครั้งนี้มีขึ้นเพียงไมก่ีวันที ่UK สามารถ
บรรลุขอตกลงในชวงระยะเปลี่ยนผานกับ EU ไดอยางเปนที่นาพอใจ เพราะประเด็น
สําคัญที่ปรากฏเปนการกําหนดวาระและหัวขอของการเจรจาเงื่อนไขสัมพันธภาพระหวาง 
EU กับ UK ไวครบถวน ชวยใหทั้งสองฝายเตรียมการสําหรับการเจรจาไดงายขึ้น เพราะ
ขณะนี้ เหลือเวลาในการเจรจาอยูเพียง 1 ป แตโดยท่ี EU จะมีการประชุมระดับสูงสุด 
ครั้งตอไปในไมชานี้ เธรีสซา เมย ในฐานะหัวหนารัฐบาลอังกฤษ จะตองทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมของสหภาพยุโรป 

ขอสังเกตดังกลาวขางตนมิไดมองขามแรงหนุนที่ทรงพลังในบริบทของยุโรปจาก
นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประธานาธิบดีเอ็ม
มานูเอล มาคองแหงฝรั่งเศส ซึ่งขาพเจาใหความสําคัญแกผูนําทั้งสองมานานแลว เพราะ
ทั้งสองไดรับชวงความเปนผูนําของโลกเสรีในชวงที่เกิดภาวะสุญญากาศของอํานาจเมื่อ
นายโดนัลด ทรัมปไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แตผูนําทั้งสองได
เก้ือกูลในประการใดบาง ยังไมอาจทราบชัดในช้ันนี้ แตแมจะไมทราบรายละเอียด 
ปราการความมั่นคงของโลกเสรีในขณะนี้ก็ยังกลับมาทรงเสถียรภาพอยู 

แมวา สหรัฐจะมีสวนรวมใน International Coalition ในครั้งนี้ในจํานวนที่มากกวา
ทุกประเทศ แตขาพเจาก็ยังถือวา ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ยังเปน Wild Card อยู 
เพราะในช้ันแรก ขาพเจาไมแนใจวา ผูที่มีสวนในการตัดสินใจครั้งใหญในครั้งนี้มีใครบาง 
แมในระยะตอมา นายทรัมปจะอางวา เขาเองเปนผูตัดสินใจ “ต้ังแตช้ันแรกจนถึงขั้น
สุดทาย” ตองไมลืมวา นายทรัมปกลาวหาผูนําไวทั่วโลก มีอยูคนเดียวที่ตลอดปกวามานี้ 
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นายทรัมปไมเคยแตะตอง นั่นคือ Vladimir Putin เมื่อประธานาธิบดีทรัมปกลาวสุนทร
พจนครั้งแรกในตําแหนงหรือ State of the Union Address  5,000 คําที่เขาแถลงทั้งหมดมี
คําวา”รัสเซีย” อยูผานๆ เพียงครั้งเดียวควบคูกับจีน มาตรการคว่ําบาตรรัสเซียที่รัฐสภาลง
มติผานดวยคะแนนเสียงทวมทนต้ังแตเดือนสิงหาคม ป 2017 ประธานาธิบดีทรัมปเก็บ
เงียบไว เพิ่งมาประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ ลาสุด เมื่อประธานาธิบดีปูตินไดรับชัยชนะในการ
เลือกต้ังประธานาธิบดีรัสเซียอยางทวมทนอันไมผิดคาด คณะที่ปรึกษาฝายความมั่นคง
แหงชาติไดเขียนดวยอักษรตัวโปงขอมิใหเขาแสดงความยินดี แตนายทรัมปกลับโทรศัพท
ไปแสดงความยินดีจนได ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงขอถือวา นายทรัมปยังเปน Wild Card อยู 
แมวาในช้ันนี้ นายทรัมปย้ําวาหากรัสเซียตอบโตมา สหรัฐยังมีไพในมืออีกมากที่จะเลน
งานรัสเซีย (คงหมายถึงภาคเศรษฐกิจอันรัสเซียประสบปญหามากมาหลายปแลว) ไมแต
เทานั้น การสํารวจคะแนนนิยมแสดงวา นายทรัมปไดสูงขึ้นถึง 7 จุด คือ 41-42 ซึ่งก็ยังไม
ถึงรอยละ 50 อยูดี ในขณะที่ผูที่เห็นวาการที่ทรัมปทําไปยังไมเพียงพออยูที่รอยละ 47 

รายงานขาวเมื่อเวลา 0.23 น. ของวันที่ 29 ตอ 30 มีนาคม  ตามเวลาในประเทศ
ไทย นายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ไดประกาศ
ขับไลนักการทูตสหรัฐออกจากรัสเซีย 60 คน ตามจํานวนที่สหรัฐไดขับไลนักการทูต
รัสเซียดวยเหตุของการใชสารพิษในอังกฤษ และสั่งปดสถานกงสุลใหญสหรัฐที่นครเซ็นต
ปเคอรสเบอรก  การดําเนินการดานอ่ืนยังไมทราบในช้ันนี้ มาตรการของรัสเซียยังมิไดพุง
เปาไปยังประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปโดยตรง ทั้งๆ ที่รัสเซียมีหลักฐานที่จะกลาวโทษนาย
ทรัมปได อันเปนกรณีรุนแรงมาก การท่ีปูตินยังมิไดตัดสินใจทําตอสหรัฐมากกวานี้ สวน
หนึ่งอาจเปนเพราะกําลังแกปญหาจากการท่ีเกิดไฟไหมที่หางสรรพสินคาครั้งใหญที่เมือง 
Pedorova ในไซบีเรีย เมื่อวันสุดสัปดาหที่ผานมา ทําใหมีผูเสียชีวิตเกือบ 100 คนรวมทั้ง
เด็กๆ ดวย 
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ที่ขาพเจาไมอาจใหน้ําหนักในการตัดสินใจครั้งใหญแกนายทรัมปในช้ันแรกนี้ 
เพราะโลกภายนอกทราบถึงความสับสนวุนวายในทําเนียบขาวติดตอกันมาแทบไมเวนแต
ละวัน มีการลาออกของผูรับผิดชอบในดานนโยบายการตางประเทศและความมั่นคง
แหงชาติ การประกาศสงครามทางการคาโดยไมคํานึงถงึผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร และ
ในวันที่มีการประกาศขับไลนักการทูต (หรือสายลับ) รัสเซียเปนจํานวนมาก นั้น มีรายการ
สัมภาษณพิเศษ “60 Minutes” เปดใจอดีตดาราหนังโปในนาม Stormy Daniels ซึ่งมี
ความสัมพันธกับนายโดนัลด ทรัมปlเพียงไมก่ีวันกอนการเลือกต้ัง ซึ่งแมนายทรมัปจะ
ปฏิเสธ แตก็มีผูชมรายการนี้ในอเมริกามากถึง 22 ลานคน สวนปญหาทางจริยธรรมของ
นายทรัมปยังไดรับการเปดโปงตอเนื่องกันมาต้ังแตกอนการเลือกต้ังจนบัดนี้ ลาสุดทนาย
ของ Daniels จะยื่นฟองโดนัลด ทรัมปตอศาลในมลรัฐแคลิฟอรเนียเพื่อใหนายทรัมปให 
Deposition (Under oath) ในขณะท่ี Special Counsel Robert Mueller ก็อาจใหศาลไตสวน
นายทรัมปในคดีเก่ียวกับรัสเซียในการพิจารณาวาจะใหอภัยผูที่เก่ียวของหรือไม อัน
จําตองปฏิญานตน วาจะใหการดวยความจริงทุกประการเชนกัน แตในรายงานเมื่อเวลา  
0.03 น. ตามเวลาในไทยเมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม ศาลยังไมยอมรับคํายื่นฟองของทนาย 
Stormy Daniels ในช้ันนี้ แตมิไดหมายความวาคําฟองในคดีนี้ ตกไป 

 

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม อิสราเอลไดเปดเผยความลับที่ปกปดมานาน วาในป 2007 
อิสราเอลไดทิ้งระเบิดทําลายเตาปฏิกรณในซีเรีย ซึ่งอยูระหวางกอสราง ทําใหซีเรียไม
สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียรได และมิไดมีฝายใดกลาวถึงเรื่องนี้อีก 

 กรณีนี้ทําใหขาพเจายอนคิดถึงเหตุการณทํานองเดียวกันในป 1981 ซึ่งขาพเจา
ไดรับเลือกเปนประธานการประชุมใหญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
สมัยที่ 25  โดยกอนการประชุม เครื่องบิน F16 ของอิสราเอลไดไปทิ้งระเบิดเตาปฏิกรณ
ของอิรักที่เมือง Osirak ถือเปนวิกฤตการณครั้งสําคัญของการประชุม โดยหนังสือพิมพ 
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Die Welt ของเยอรมันไดพาดหัววา การประชุมที่ขาพเจาเปนประธานครั้งนั้นจะเปน The 
most explosive in Agency history. แตก็โชคดีที่การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ดัง
รายละเอียดที่ขาพเจาบรรยายไวในหนังสือครบรอบ 60 ปของการจัดต้ังสมาคม
สหประชาชาติแหงประเทศไทย (ผูสนใจหาดูไดที่กรมองคการระหวางประเทศ) 

  

 ในสามวันที่ผานมา นายคิม จอง อุน ไดเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษไปยังกรุง
ปกก่ิงอยางไมเปดเผยลวงหนา นับเปนการเดินทางไปตางประเทศครั้งแรก เพื่อหารือกับ
ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ถึงการหารือที่จะมีขึ้นกับประธานาธิบดีมูน เจ อินใน วันที่ 27
เมษายน และกับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 

 ประเด็นสําคัญไดแกการจะ Denuclearise คาบสมุทรเกาหลีในระดับใด กอนหนานี้ 
นาย Christopher Hill อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจํากรุงโซลและ Assistant Secretary of 
State for East Asia and the Pacific ไดใหสัมภาษณคริสเตียน อามันพอร แหง CNN วา
การเจรจาใหเกาหลีเหนือยกเลิกอาวุธนิวเคลียร จะเปนหัวขอที่ยุงยากมาก แตตอง
หลีกเล่ียงมิใหตองแลกเปล่ียนกับการถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต อันเปนเงื่อนไขที่
ทั้งจีนและเกาหลีเหนือตองการ แตตามคํากลาวของนาย Steven Hadley ที่ปรึกษาฝาย
ความมั่นคงสมัยประธานาธิบดีบุช เกาหลีเหนือไดตกลงเม่ือป 1994 ที่จะยกเลิกการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียรแลว แตในที่สุดก็มิไดดําเนินการตามขอตกลง โดยในระยะนั้นสหรัฐ
ไดถอนอาวุธนิวเคลียรออกจากกองกําลังในเกาหลีใต เกาหลีเหนือไดทําเชนเดียวกันและ
ละเมิดตอมาในป 2005 

 ขาพเจาเอง เห็นดวยกับ Chris Hill เพราะการไมมีกําลังปองกันประเทศเพียงพอได
เปดโอกาสใหเกิดสงครามเกาหลีเมื่อเดือนมิถุนายน 1950 ซึ่งสถานะสงครามก็ยังคงอยูจน
บัดนี้ ตาม Armistice Agreement ในป 1953 ในแงพลานุภาพ แมจะไมใชอาวุธนิวเคลียร 
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เกาหลีเหนือก็มี Conventional weapons มากมาย รวมทัง้พลังทางไซเบอรและอาวุธเคมี
อีกดวย อยางไรก็ดี ตองติดตามประเมินผลการเจรจาเหนอื-ใตกอน หากเปนไดนาจะฟน
การเจรจาหลายฝายโดยปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะกับสภาพการณปจจุบัน 
เพราะบัดนี้พอจะเห็นแลววา มาตรการคว่ําบาตรเริ่มมีผลกับเกาหลีเหนือแลว ดังจะเห็น
ไดวาเกาหลีเหนือมิไดทดลองอาวุธและขีปนาวุธมาเลยต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ปที่แลว 

 ไมแตเทานั้น คิม จอง อุน และที่ปรึกษาก็ไดเตรียมการตางๆ ดวยความรอบคอบ
เชนกัน การเดินทางไปหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ที่กรุงปกก่ิง และการเชิญใหผูนํา
สูงสุดของจีนไปเยือนกรุงเปยงยางเปนครั้งแรก ซึ่งสี รับปากตามคําเชิญ แสดงชัดวา ผูนํา
เกาหลีเหนือไดเดินแตมดานการทูตถูกทางแลว เพราะกอนหนานี้ ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง 
ดูจะรูสึกวาถูกกันออกจากวงจรของความเคล่ือนไหวทางการทูตครั้งสําคัญนี้ แตในที่สุด 
รูปการณขณะนี้ดูสอวาจีนจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในการเจรจาระดับสูงที่จะมีขึ้น เมื่อคิม 
จอง อุน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษกลับกรุงเปยงยาง สีก็ไดโทรศัพทไปบรรยายสถานการณ
ลาสุดใหโดนัลด ทรัมปทราบอันเปนการจับเสนของนายทรัมปถูกตอง ทวีตของทรัมป
หลังจากนั้นพลิกวาทกรรมรุนแรงหมด ไมนานหลังจากนั้น ปรากฏรายงานจาก
กรุงโตเกียววานายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะจะไปพบกับคิม จอง อุนเชนเดียวกัน เมื่อทุก
ฝายไมพูดกันถึงการใชกําลังซึ่งกันและกันเชนนี้ จึงหวังวาสถานการณในเอเชียตะวันออก
นาจะผอนคลายลง  

 นาย Bill Richardson อดีตเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรสหรัฐ ซึ่งเคยไปที่เกาหลี
เหนือหลายครั้งแลว แนะนําวา หากยกเรื่องใหเกาหลีเหนือ Denuclearise แตเริ่มแรกก็
ยอมจะยุงยาก  ควรใชความพยายามเจรจาสนธิสัญญายุติสงครามเกาหลี แทน Armistice 
Agreement อาจจะสรางบรรยากาศที่ดีกวา ซึ่งประเด็นนี้การเจรจา “เหนือ-ใต” นาจะเปน
อารัมภบทที่มีความหมายดี  ในเม่ือทุกฝายหันไปใชวิธีการทางการทูตแลว 

  



 
 
 

 
 

40 
 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดสรางสภาวการณในดานตางๆ เชนการใชส่ือสังคม
อันมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย จากการใชขอมูล (Data) ในทางอันเกิดขึ้นแลว เชน 
Micro-targeting และ Target messaging ในการเลือกต้ัง ดวยการคัดสรรกลุมคนที่สามารถ
ปลุกแนวความคิดได มิใชการโฆษณาชวนเช่ืออันเปนปฏิบัติการช้ันประถม เพราะบัดนี้ไป
ไกลกวานั้นอยางเหลือเช่ือและนากลัว ดังที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ โดย Cambridge Analytica ซึ่ง
เคยเปนสวนหนึ่งของ Facebook ที่มีขอมูลของสมาชิกกวา 50 ลานคน และอาจเปนวิธี
หนึ่งที่เปดทางใหรัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังเมื่อป 2016  

ชัยชนะของนายโดนัลด ทรัมปจากคะแนนคณะผูเลือกต้ัง นั้น ทั้งหมดมาจากมลรัฐ
ที่พอทราบกันวาจะเปนเขตที่เรียกกันวาเปน Crucial swing districts ประเด็นนี้มาจากการ
ประมวลและวิเคราะหขอมูลหรือ Data สวนบุคคลของ Cambridge Analytica ซึ่งเคยทําอยู
กับ Facebook โดยมีผูที่รับชวงมานําไปใชประโยชนในทางตางๆ ดวยการอางวาเพื่อการ
โฆษณาหรือการระดมความคิดในทิศทางที่แตละฝายตองการ เชนที่นาย John Bolton ซึ่ง
จะเปนที่ปรึกษาฝายความมั่นคงคนใหมของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป หรือที่เรียกกัน
ในภาษาการเมืองของอเมริกันวา CPAC โดยมีจุดมุงหมายใหผูที่อยูในขายตองการใหใช
กําลังทางทหารในการแกปญหา ซึ่งเช่ือกันวาไดผลอยางแนบเนียนย่ิงกวาการใช 
Lobbyists ในระบอบรัฐสภา เมื่อขาวเรื่องนี้เปนที่รับทราบกัน นับเปนพัฒนาการที่นาหวง
กังวลยิ่ง 

ขาวนี้ทําใหขาพเจายอนคิดถึงการใหสัมภาษณทางโทรทัศน ทั้ง CNN และสื่ออ่ืน
ของนาย Jared Kushner บุตรเขยของนายโดนัลด ทรัมปหรือสามีของ Ivanka Trump และ
นาย Steve Bannon แกนนําขวาจัดที่เคยไดรับความไววางใจจากนายทรัมปและเปน
ผูจัดการคนหน่ึงของ Cambridge Analytica ไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะนายแบนนอน
ไดมารับหนาที่หัวหนาในการรณรงคหาเสียงแทนนาย Paul Manafort ในชวงที่สําคัญมาก
ของการเลือกต้ังประธานาธิบดี 
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 รายงานขาวซึ่งบันทึกคําใหสัมภาษณของทั้งคูไวไดชัดเจนมีเปนภาษาอังกฤษดังนี้ 

 “By Americans, you mean, like the Trump campaign?”, a source close to one of 
the investigations said with a dark laugh. Indeed, probers are intrigued by Jared 
Kushner, the now president’s son-in-law, who eagerly took credit for crafting the Trump 
campaign”s online efforts in a rare interview right after the 2016 election. “I called 
somebody who works for one of the technology companies that I work with, and I had 
them give me a tutorial on how to use facebook micro-targeting, Kushner told Steven 
Bertoni of Forbes. “We brought in Cambridge Analytica. I called some of my friends 
from Silicon Valley who were some of the best digital marketers in the world. And I 
asked them how to scale this stuff. . .We basically had to build a $400 million operation 
with 1,500 people operating in 50 states, in five months, to then be taken apart. We 
started really from scratch.” 

 คิชเนอรในช้ันแรกมิไดเก่ียวของโดยตรงกับ Cambridge Analytica แตมหาเศรษฐี
ซึ่งสนับสนุนทรัมปในนาม Robert Mercer และนาย Steve Bannon ซึ่งคุม Cambridge 
Analytica เปนตัวเช่ือมที่สําคัญ นอกจากน้ัน นาย คริสโตเฟอร ไวล่ีย ซึ่งมาเปดโปงเรื่องนี้ 
กลาววา อาจารยโคแกนท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางระบบคัด
กรองขอมูลสวนบุคคล ไดเดินทางไปยังกรุงมอสโกบอยครั้ง จึงอาจเปนชองทางหนึ่งที่นํา
รัสเซียมามสีวนแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐเมื่อป 2016 

 

                                        นายมนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการปฏิบัติงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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 High-ranking officials of the White House and the Department of State 
including John Bolton, White House national security adviser, are letting loose the 
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about the US sincerity for improved DPRK-US relations through sound dialogue and 
negotiations. . . . It is absolutely absurd to dare compare the DPRK, a nuclear weapon 
state, to Libya which had been at the initial stage of nuclear development. We shed 
light on the quality of Bolton already in the past, and we do not hide our feeling of 
repugnance towards him.  denuclearize  
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 But now, the US is miscalculating the magnanimity and broad-minded initiatives 
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 The US is trumpeting as if it would offer economic compensation and benefit in 
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 But we have never had any expectation of US support in carrying out our 
economic construction and will not at all make such a deal in future, too. 
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 If the Trump administration takes an approach 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

ชื่อและตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

    และงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

แมจะสูงอายุมากแลวตามมาตรฐานของหลายประเทศ แตรางกายซ่ึงสมบูรณมาตลอด             
มิได ลมปวยเลย จนเมือ่ตนเดอืนมิถุนายนรูสึกมอีาการไมปกติหลังจากไปรวมกับเอกอัครราชทตู
สหรัฐ ในการเปนประธานมอบทุนและรางวลัแกผูไดรับการคัดเลือกเปนผูรับทุนฟุลไบรท
ประจําป 2018 แตอาการไมดีขึ้น จนวันนี้ 19 มิถุนายนก็ยังไมหาย นับเปนอุปสรรคสําคัญ               
ที่ทําใหไมสามารถทํารายงานและวิเคราะหขาวไดมาแตตนเดือน หวังวาอาการจะดีขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพราะเดือนนี้มีเหตุการณสําคัญมากเปนพิเศษ อันไดแกสัญญาณอันตราย
ตอเสถียรภาพและความเปนปกแผนของ Trans-Atlantic Alliance หรือที่เรียกกันวาโลกเสรี               
ซ่ึงสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรชั้นนําไดสรรคสรางมาเปนหลักประกันในระยะหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองโดยธํารงรักษาสันติภาพใหนานาชาติมาถึง 70 ป ภายใตการนําของประธานาธิบดี 
โดนัลด ทรัมป (Donald  J. Trump) ซ่ึงดูจะมีความสามารถอันผิดยุคผิดสมัยในการสราง             
ความแตกแยกและความขัดแยงในระดับทวิภาคีและพหุภาคี แมกระทั่งกับพันธมิตรเกาแก            
ทางเหนือและใตของสหรัฐเอง 

 เมื่อสัปดาหที่แลว ไดฟงรายการวิจารณขาวโลกของสถานีโทรทัศนไทยแหงหนึ่ง              
ผูจัดรายการไดถามวิทยากรทานหนึ่งซ่ึงขาพเจาไมรูจักวา นโยบายการตางประเทศ                            
ของนายโดนัลด ทรัมปที่แสดงออกมาในการประชุมกลุม G-7 ระดับสุดยอด ที่ Charlevoix                
ในมณฑล Quebec ของแคนาคาเมื่อตนเดือนมถุินายน ศกนี้ จะสงผลตอโลกภายนอกอยางไร
บาง วิทยากรทานนั้นไดตอบสั้นๆ เพียงคําเดียววา “พัง” ซ่ึงขาพเจาเห็นดวย และจะไดวิเคราะห
ในรายละเอียดตอไป อนัที่จริง ชนชั้นผูนําในโลกก็คิดเชนนี้มาตั้งแตที่นายโดนัลด ทรัมป               
ชนะการเลือกตั้งแลว  
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 และในรายงานฉบับนี้ ก็ไดเคยนําเสนอแนวคิดทํานองเดียวกันอันนาหวงกังวลมาหลาย
ครั้งแลว ในชั้นนี้จึงขอเสนอบทวิเคราะหทํานอง Tour d’horizon ดังตอไปนี้ โดยจะพยายาม
ถายทอดภาพหนาปกนิตยสาร The Economist ฉบับสัปดาหที่แลวมาแบงปนกันดวยโดยความกรณุา
ของบุตรีของขาพเจาเอง 

 
ความสมัพันธฉันมิตรและพันธมิตรระหวางสหรัฐกับสหภาพยโุรป ซ่ึงเปนไปดวยดตีลอดมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่บารัค โอบามาเปนประธานาธิบดีและกําลังจะพนตําแหนง                     
ไดเดินทางไปยังกรุงเอเธนสและกรุงเบอรลินเพ่ืออธิบายใหทราบถึงนายทรัมปและความจําเปน
อยางยิ่งยวดที่จะตองประคับประคองการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหยั่งยืน เพ่ือให                 
แองเกลา แมรเคิล่ทราบถึงความจําเปนที่จะตองทําหนาที่ชั้นนําตอไป ซ่ึงแมจะไดเตอืนไวลวงหนา 
สถานการณไดพลิกโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเมือ่นายโดนัลด ทรัมป เขามาเปนประธานาธิบดี 
หากจะยอนความหลังไปถึงสมัยที่ประเทศในยุโรปไดรวมตวักันเปนประชาคมเศรษฐกิจ               
แหงยุโรป และเมื่อพนยคุของนายพลชารลส เดอ โกลล สหราชอาณาจักรไดเขาเปนสมาชิกดวย
ในป ค.ศ. 1973 ดวยกอนหนานั้นเดอ โกลล ไมยอมรับสหราชอาณาจักร เพราะเห็นวา ใกลชิด
กับสหรัฐเกนิไป แตสหรัฐถือเปนนโยบายสําคัญในการสงเสริมการรวมตัวกนัของยุโรป  
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อันชวยใหยโุรปธํารงรักษาสันติภาพไวไดตลอดมา โดยไมเกิดสงครามระหวางกันขึ้นอีกเลยและ
ยังมีความเชือ่มโยงกันฉันสัมพันธมิตรกับสหรัฐและแคนาดาในนาโตและสายสัมพันธอื่นๆ                    
อันเปนปราการแข็งแกรงตลอดมาตัง้แต ค.ศ. 1949 เอกภาพของยุโรปในรูปของสหภาพยุโรป 
ยิ่งเปนปจจยัหลักของความมั่นคงสาํหรับกลุมประเทศ Trans-Atlantic ที่ทรงพลังที่สุดในโลก 

อันที่จริง แตไหนแตไรมา ความสัมพันธฉันมิตรและความรวมมือในทางเศรษฐกิจ การคา
และการลงทุนระหวางแคนาดา สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ก็กระชับแนนและยังประโยชน          
แกทุกฝายอยูตลอดมาโดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีของอเมริกาเหนือ
หรือ NAFTA จะเริ่มเกิดความยุงยากและปะทะคารมกันก็เมื่อนายโดนัลด ทรัมปไดสมัครเขา
แขงขันในการเลือกตั้ง โดยที่นายทรมัปมิไดชี้แจงขอเท็จจริงในทางที่จะแสดงวา เขารูและ            
เขาใจความตกลงเหลานี้ ถอยแถลงของเขาที่จะ “ฉีกทิ้งความตกลงหุนสวนทางการคาเสรี              
ในภาคพ้ืนแปซิฟก” หรือที่เรียกกันยอๆ วา TPP ในอันดับแรก ๆ ที่เขาสูตําแหนง เปนเพราะ          
ไดยินนายเบอรนี่ แซนเดอร ผูสมัครในการเลือกตั้งขั้นPrimaryโดยแขงกับฮิลลารี่ คลินตัน             
จากพรรคเดโมแครตเชนกัน กลาวตอตาน โดยที่ฮิลลารี่เองก็จําใจตองปรับทาทีไปบาง                 
ดวยเหตผุลทางการเมืองของการเลือกตั้ง นายทรัมปมิใชตนคิดในประเด็นอันซับซอนเหลานี้ 
หากแตมีอคติกับประเทศตางๆ ที่เขาย้ําผิดๆ ตลอดมาวา เอารัดเอาเปรียบสหรัฐโดยไมลดละ 
พอคาอสังหาริมทรัพย ที่ลมละลายมาประมาณ 7 ครั้ง ดูจะไมเขาใจธรรมชาติของการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจที่ยอมจะ Integrate ระหวางกันอันหมายถึงการปรับเปลี่ยนหวงโซการผลิตหรือ 
supply chain ตางๆ เพ่ือสงเสริมผลิตภาพ อันจะเห็นไดจากอุตสาหกรรมการบิน Aerospace 
และแมแตรถยนต เมื่อหลายสิบปมาแลว แคนาดากับสหรัฐไดมีความตกลงแบงสวนการผลิต
ภายใต Autopact รถยนตรุนแรกที่ผลิตจากประเทศไทยเพ่ือไปจําหนายในแคนาดาภายใตชื่อ 
Colt และขาพเจาไดเปนผูขับลงสูพ้ืนดินแคนาดาที่เมืองทาแอนนาซิสของนครแวนคเูวอร            
เปนผลิตภณัฑภายใตกลุมบริษัท Chrysler ของสหรัฐและแคนาดา รถตูประจํา                        
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาก็ซ้ือมาจากบริษัทฟอรดแคนาดา 

ตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมา หัวหนารัฐบาลแคนาดาและสหรัฐถือเปนประเพณี                 
ที่จะไปเยือนซ่ึงกันและกันโดยสลับป และที่สําคัญไมนอยไดแกการที่ทั้งสองประเทศไมมี               
เสนกั้นเขตแดนระหวางกันแมชายแดนจะยาวมากก็ตามคือ ตลอดบนแผนดินใหญของ               
ทวีปอเมริกาเหนือไปถึง อลาสกา 8,891 กิโลเมตร ซ่ึงถือกันวาเปนพรมแดนยาวทีสุ่ดในโลก  
โดยแทบจะไมมีกําลังปองกันเทาใดนัก นอกจากดานตรวจคนเขาเมืองรวมตามทาอากาศยาน           
ที่จะบินไปสูสหรัฐ  
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โดยที่การเลือกนโยบายของประเทศชั้นนําแบบ Unilateralism และชาตินิยมจัดในระยะ
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังเห็นไดชัดประการหนึ่งในการที่สหรัฐไดบญัญัติกฎหมายเพ่ิมภาษี
ศุลกากร Smoot- Hawley Act ไดบังเกิดผลตอมาเปนสงครามโลก ครั้งที่ 2 ผูนําโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประธานาธิบดีแฟร็งคลนิ เดลาโน รูสเวลทแหงสหรฐัและนายกรัฐมนตรีวนิสตัน เชอรชลิล
แหงสหราชอาณาจักร ไดถือเปนบทเรียนอันไมควรใชเปนแนวทางของโลกตอไปในระยะ           
หลังสงคราม แตไดมีวสิัยทัศนในการวางกรอบและโครงสรางของนโยบายในดานตางๆ                   
– วิสัยทัศนอันเปนแรงบันดาลใจในชวงทีก่ารรบพุงยังเปนไปอยางดเุดือดในยุโรป แอฟริกาเหนอื 
เอเชีย-แปซิฟก  การปูพ้ืนฐานของประชาคมโลกใหมีผลยั่งยนืกวาสันนิบาตชาติ (League of 
Nations) อันตองสลายตัวไป ซ่ึงปรากฏผลในการกอตั้งสหประชาชาติ (United Nations 
Organization) ขึ้นในฐานที่เปนหลักประกันเสรภีาพและความมั่นคงระหวางประเทศ                    
พรอมแนวทางปกปองสิทธิมนุษยชนสากลและชวยใหมวลมนุษยมีความอยูดีกินดีโดยทั่วกัน 
โดยคราวนี้ สหรัฐไดเปนสมาชิกริเริม่ และตอๆ มา ทุกประเทศในโลกไดเขารวมเปนสมาชิกดวย 
องคการและองคกร ”ชํานัญพิเศษ” อาทิ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ การประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา  ฯลฯ ไดรับการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือใหการแนะนํา           
และศึกษาแนวทางที่ควรไดรับการดาํเนินการ ผานองคกรเฉพาะกิจและสวนภูมภิาค เนื่องดวย
ดินแดนจํานวนมากในทกุภูมิภาคของโลกซ่ึงเคยเปนเมืองขึน้ ตางไดรับเอกราชทั่วกนั และไดเขา
เปนสมาชิก กอใหเกิดความจําเปนที่จะตองรวมมือกันเพ่ือการพัฒนา เพราะสหประชาชาติเปน
องคการระหวางรัฐบาล 

 และเพ่ือจะจัดสถาบันระหวางประเทศเฉพาะกิจเพ่ือดูแลดานการเงิน การคลัง ประเทศ 
ผูริเริ่มจึงไดไปประชุมกนัที่ Bretton Woods ในมลรัฐนิวแฮมเชอรของสหรัฐ จนมีการจัดตั้ง
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และยงัทําหนาที่อยู
ตอมาจนบัดนี้ สวนความพยายามจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ซ่ึงไปประชุมกันที่คิวบา
ไมอาจบรรลุความตกลงได ประเทศที่เกี่ยวของจึงไดใชวิธีทําความตกลงระหวางกันที่นครเจนวีา 
และรวมกันเปน General Agreement on Tariffs and Trade or GATT และแปรสภาพเปนองคการ
การคาโลกหรือ World Trade Organisation ณ ที่ตั้งของ GATT ที่นครเจนีวาเพ่ือสงเสริมการคา
โลก กําหนดกฎกติกาดานการคา และจัดระบอบการระงับขอพิพาทระหวางคูคาทั้งหลาย 
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 ในดานสังคมและมนุษยธรรมนั้น สหประชาชาติและองคกรเอกชนหลากหลายไดจัดตั้ง
หนวยงานเพ่ือภารกิจในดานตางๆ ดังเชน World Health Organization การรวมองคการการ
แรงงานระหวางประเทศ สํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติเพ่ือกิจการผูลี้ภยั ซ่ึงในวัน         
ผูลี้ภัยโลก คือวันที่ 20 มิถุนายน ศกนี้ มีจํานวน 68.5 ลานคน ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูลี้ภัย          
รุนแรกอันไดแกชาวปาเลสไตน 5 ลานคน ซ่ึงสหประชาชาติไดมอบหมายให UNRWA-United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine จัดตั้งขึ้นเมือ่เดือนธันวาคม 1949 (1 ปหลังการ
สถาปนารัฐอิสราเอลโดยสหรัฐรับภาระเปนตัวตัง้ตัวตีตอจากสหราชอาณาจักร) เปนผูดูแล
ตลอดมา จนบัดนี้ไดถูกประธานาธิบดีทรัมปสั่งตัดเงินชวยเหลือ ทําใหนาย Antonio Guterres 
เลขาธิการสหประชาชาติคนใหมไดวิงวอนเมื่อเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ใหนานาชาติชวยกัน
บริจาค 

 ทั้งหมดนี้มสีหรัฐเปนแกนนํา จนกระทั่งสมัยรฐับาลของนายโดนัลด ทรัมปดวยนโยบาย 
America first ซ่ึงบัดนี้กําลังแปรสภาพเปน America alone นายทรัมปไดคอยๆ แยกตัวจากระบบโลก 
เพ่ือเดินตามการนําของประเทศเชนอิสราเอลและซาอุดิ อาระเบีย (ซุนหนี่) ตัวอยางที่เห็นไดชัด
ไดแกการออกจากสมาชิกภาพของยูเนสโก ดวยการตามการออกนําของอิสราเอล ในวันนี้              
(20 มิถุนายน) สหรัฐไดออกจากคณะมนตรีสทิธิมนุษยชน ดวยเหตุผลวา มีอคตกิับอิสราเอล 
โดยไมคํานึงถึงวา อิสราเอลไดอาศัยสหรัฐในการยับยั้งขอมติที่ไมเปนคณุตออิสราเอลตลอด 
60+ปที่ผานมาเปนจํานวนเทาไหรแลว (แตการอยูนอกคณะมนตรีก็ไมเหงาสําหรับนายทรัมป 
เพราะจากผลของการเลือกตั้งในสหประชาชาติครั้งลาสุด รัสเซียมิไดรบัเลือกใหเขาเปนองค
คณะอยูดี) 

ทั้งหมดนี้สะทอนถึงความตกต่ําทาง International Moral Leadership ของสหรัฐอเมรกิา
ตั้งแตที่รัฐบาลนายโดนัลด ทรัมปไดเขามาบริหารประเทศ อันมีสัญญาณชัดถึงความตกต่ํา         
ของสถานะในโลกเสรีของสหรัฐอเมริกาจากเวทีการเศรษฐกิจระหวางประเทศ เมื่อสมาชิก 6 
ประเทศชั้นนําในกลุม G-7 ในระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัไดรวมกันตําหนิสหรัฐ            
ที่ขูประเทศตางๆ วาจะเริ่มสงครามการคา โดยเริ่มดวยการขึ้นภาษีศุลกากรในสินคาประเภท
เหล็กกลาและอลูมินัม โดยเจตนาเดิมมีเปาหมายท่ีจะตอตานการคาจากจีน ในชวงที่นายทรัมป
หวังพ่ึงประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงในการจะเจรจากับเกาหลีเหนือ กลาวโดยสรุป  นายทรัมป           
ไมเดือดรอนที่จะดําเนินนโยบายตางประเทศที่ขัดแยงกันเองไปพรอมๆ กัน แตที่สําคัญ
หนวยงานของทําเนียบขาวมิไดศึกษาขอเท็จจริงใหครบถวนพอ เชนในกรณีของเหล็กกลา               
คูคาใหญที่สุดสําหรับสหรัฐไดแกแคนาดา ซ่ึงไดรองเรียนการละเมิดกฏเกณฑไปยังองคการ
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การคาโลกเพ่ือหาทางระงับขอพิพาทตามกลไกที่กําหนดไวแลว และสหรัฐก็ถูกขอหาในทาง
ตางๆ มากอนแลว ตามรายงานลาสุด นายโดนัลด ทรัมป ไดปรารภกับคนใกลชิดเกอืบรอยครั้ง
วาสหรัฐจะถอนตัวจากสมาชิกภาพขององคการการคาโลก แตกระบวนการถอนตัวจะไมงายนัก 
เพราะจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเนื่องจากมีรัฐบัญญัติรองรับอยู 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของแคนาดาแถลงวา มาตรการของสหรัฐ นั้น มีผล 
Destructive to trade เพราะละเมิดความตกลง NAFTA ที่ขณะนี้ กําลังอยูระหวางการเจรจาแกไข
เพ่ิมเติม ซ่ึงโอกาสสําเร็จคอนขางยาก เพราะนายทรัมปไมตองการความตกลงหลายฝายเพราะ
ตองการเจรจาไปทีละความตกลงดวยความหลงผิดวาตนเองเชี่ยวชาญในการเจรจาตอรอง 

กอนหนาทีจ่ะเกิดรอยราวระหวางสหรัฐกับประเทศพันธมิตรใกลชิดทั้งหลายในการประชุม 
G-7 ที่แคนาดา นายทรัมปไดทําหลายอยาง ทําใหจําเปนที่ประเทศพันธมิตรในยุโรปไมพอใจ
และตองตอบโต ดังเหตุการณตัวอยางที่ขอนํามากลาวถึงบางประการ อาทิ 

ในการเดินทางไปรวมการประชุมสัมพันธมิตรนาโตและการประชุม G-7 เมื่อป 2017  
โดยที่นายโดนัลด ทรัมปเปนหนาใหม จึงเกิดความขัดใจขึน้หลายครั้งกับนายกรัฐมนตรีแอง
เกลา แมรเคิ่ลแหงเยอรมนี ทําใหประธานาธิบดีเอ็มมานเูอล มาครองแหงฝรั่งเศสตองทําหนาที่
ประสานสามัคคี เมื่อตองกลาวคําปราศรัยสําคัญ นายทรัมปไดย้ําแลวย้ําอีกในการเรียกรองให
ประเทศภาคีของนาโตจายเงินคาบํารุง โดยอางวา สหรัฐจะรับภาระในดานการจายเงินแทน     
มานานแลวไมไหวอีกตอไป อันที่จริง การขอใหภาคีจายเพ่ิมขึ้น นั้น ประธานาธิบดีคนกอนๆ       
ก็สื่อความหมายใหบางประเทศทราบอยางแนบเนียนในการหารือขอราชการภายใน แทนการ
ประกาศกองในที่ประชุมสาธารณะ ซ่ึงนายทรัมปทําเชนนั้นในหลายโอกาสตั้งแตตนมาจน             
ทุกวันนี้ อีกเกร็ดหนึ่งไดแกการที่นายทรัมปไดผลักนายกรัฐมนตรีจากมอนเตนิโกรมิใหขวางตน 
ขณะที่ทุกคนกําลังจัดแถวเพ่ือถายภาพหมู อันแสดงถึงความไมมีมารยาทอยางนาละอาย  
เพราะกลองโทรทัศนระหวางประเทศไดถายทอดอยูตลอด 

การขาดความระมัดระวังในการทวีตขอความ อนัอาจกระทบถึงขาวกรองบางครั้ง ทั้งๆ  
ที่สหรัฐไดมกีารประสานการขาวกับกลุม Five Eyes คือสหรัฐ แคนาดา สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ตลอดมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังเชนการปลอยขาว
บางประเด็นออกไปในระหวางที่สหราชอาณาจักรกําลังสืบหาเรื่องลับตางๆ จากเหตุการณ        
กอการรายครั้งใหญที่นครแมนเชสเตอร เธรีสซา เมยนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรไมพอใจ
ถึงขั้นระงับการใช Five Eyes กับสหรัฐในชวงที่สืบหาตัวการในการกอการราย ทําให                        
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เร็กซ ทิลเลอรสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐในชวงนั้น ตองเดินทางดวน  
ไปฟนความเขาใจกับบอริส จอหนสัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหราช
อาณาจักรที่กรุงลอนดอน จึงสามารถปดเปาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นได 

การพาลหาเร่ืองประเทศตางๆ ทั้งๆ ที่มิใชเรื่องจริงเกิดขึ้นบอยครั้งมากอันเปนนิสัยเสีย 
ที่เปนมาแตเด็ก แตตองคิดใหรอบดาน เพราะบางกรณีสะทอนถึงลัทธินิยมอนัฝงหัวนายทรัมป
มานาน เชนความโนมเอยีงไปในทาง Fascist และ Racist ซ่ึงแสดงออกเปนครั้งคราว แตไมเคย
ถูกนายทรัมปละเวนการนํามากลาวแมแตครั้งเดียว บางทีนาย Steve Bannon อดีตเจาของสื่อ
ขวาจัด Breitbart และที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรของโดนัลด ทรัมป ซ่ึงถูกไลออกไปแลว               
จะยังมีอิทธิพลทางความคิดตอนายทรัมปอยู แตขาพเจาเอง นั้น เห็นวาแนวความคิดขวาจัด
และความรูสึกเบื้องลึกที่จะใหคุณคาแกความเปนผูมีอาํนาจเด็ดขาด (Autocrat) มาจากใจของ
นายทรัมปเอง ดังจะเห็นไดจากการกลาวคําปราศรัยสดที่ Trump Tower เมื่อปที่แลวจาก
เหตุการณปะทะกันกับพวกตอตานการเหยียดผิวที่ ชาล็อตตวิลล มลรัฐเวอรจีเนีย คาํปราศรัย
ครั้งแรกกอนหนานั้นยาวพอสมควรเพราะอานจาก Teleprompter แตนายทรัมปคงจะอึดอัดมาก
ที่ตองแสดงทัศนะในทางที่ถูกและควรอันตางจากความเชื่อสวนตัวของเขา สองวันตอมา เขาจึง
แสดงสุนทรพจนของเขาเอง โดยไมมีใครคาดหมาย เพราะนายทรัมปเดินออกมาจากลิฟท               
ที่ Trump Tower ไปที่กลาง   ล็อบบี้และกลาวคําปราศรัยดวยเนื้อหาอนัตรงกันขามกับที่มี            
คนเขียนใหอาน ทัศนะแทจริงของเขาเปนแนวเดียวกันกับของฝายขวาจัด เชนนาย Nigel 
Farage อดีตหัวหนาพรรค Independent จากอังกฤษซ่ึงเปนแกนนําให UK ออกจาก EU               
มารีน เลอ เปน หัวหนาฝายขวาจัดหรือ Front National ของฝรั่งเศสซ่ึงพายแพในการเลือกตั้ง
จากเอ็มมานูเอล มาครอง ทั้งสองไดรับการสนับสนุนในทางตางๆ รวมทั้งการเงินดวยจาก  
วลาดิเมียร ปูติน และตามขอยุติของขาพเจาซ่ึงนําเสนอมากวา 1 ปแลว โดนัลด ทรัมปคงจะ
เลี่ยงการดําเนินคดีการสมรูรวมคิดกับรัสเซียเพ่ือชวยใหชนะการเลือกตั้งไดยาก เพราะฝาย
รักษากฎหมายและประชาคมขาวกรองสหรัฐยนืยันมั่นคงแลววารัสเซียภายใตการบงการของ
ปูตินไดแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐอยางอุกอาจเมื่อป 2016 และกําลังแทรกแซงการเลือกตั้ง
กลางวาระในป 2018 อีกดวย  

 บางทีสหภาพยุโรปและแคนาดาคงอานทาทีของนายโดนัลด ทรัมปออกวาตองการจะ
บอนทําลายกลุมความรวมมือระหวางประเทศที่มฐีานะทางการเศรษฐกิจกาวหนา เชน G-7 
เพราะในระหวางการรณรงคหาเสียงก็ไดระดมโจมตีสหภาพยุโรปอยางโจงแจงกับสงเสริมการ
ที่สหราชอาณาจักรจะออกจาก EU และเมื่อนายสตีฟ แบนนอนยังทํางานอยูดวย ก็ไดพยายามดู
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หมิ่นความอยูรอดของ EU ดวย อันเปนไปตามแนวคิดของปูติน ซ่ึงหนุนหลังฝายชาตินิยมขวา
จัด และ Populis จนในระยะไมกี่วันกอนการประชุม G-7 ที่แคนาดา นาย Jean-Claude Juncker 
ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดกลาวคําปราศรัยเกี่ยวกับนายทรมัป วา “With friends like 
this…(who needs enemies.) 

 สําหรับแคนาดา ซ่ึงกําลังกลายเปนคูสงครามการคากับสหรัฐ เชนเดียวกับเม็กซิโก            
นายทรัมปไดใชคําพูดอันไมบังควรหลายอยาง เชน กลาวหาวาแคนาดาไดเผาทําเนียบขาว                
ในระหวางสงคราม 1812 ซ่ึงแสดงถึงความเขลามาก เพราะแคนาดายังมิไดเปนประเทศ                       
จนป 1867 สวนคนที่บญัชาการรบซ่ึงสวนหนึ่งไดเผาทําเนียบขาว เปนนายทหารอังกฤษ                  
ยศพลตรี เพราะสงคราม 1812 เปนสวนหนึ่งของสงครามเอกราชสหรัฐ ซ่ึงทําการรบกับ              
กองทัพอังกฤษ 

 การประชุม G-7 ระดับสุดยอดปนี้ แคนาดาเปนเจาภาพจัดขึ้นที่ Charlevoix ในมณฑล
เควเบ็ค ผูนาํ 6 ประเทศไดไปรอพรอมกันอยู แตประธานาธิบดีทรัมปจงใจเดินทางไปชากวา
กําหนดหนึ่งชั่วโมง ทั้งๆ ที่เวลาเดินทางโดยเคร่ืองบินจากกรุงวอชิงตันไปแคนาดาใชเพียง             
55 นาที โดยอางวาตองเตรียมตัวเพ่ือไปรวมการประชุมสุดยอดกับนายคมิ จอง อุน ผูนําเกาหลี
เหนือที่สิงคโปรในวันที่ 12 มิถุนายน คิม จอง อุนไปถึงสิงคโปรกอน 3 วัน นายทรัมปมีเวลา                  
2 วันกอนการประชุม ขออางที่วาเขาตองเตรียมตัวกอน นั้น นายทรัมปคุยวา “เตรียมตัว                
มาตลอดชีวติแลว” ไมตองเตรียมลวงหนาเพราะเขามีสัญชาตญาณดีพอ พบหนากันสองตอสอง
เพียงนาทีเดียว ก็อานออกหมดแลววาจะไดผลในการเจรจาหรือไม 

 ที่ G-7 นอกจากจะทําใหผูนําระดับเดียวกันตองรอถึง 1 ชั่วโมง โดยไมมีหลักฐานวา           
นายทรัมปขออภัยหรอืเปลา เมื่อเริ่มการประชุม นายทรัมปก็เสนอโดยไมยั้งคิดใหเปลี่ยน G-7 
กลับเปน G-8 โดยใหปูตินมารวมดวย ราวกับไมทราบวา เพราะเหตุใด รัสเซีย ซ่ึงไดรับเชิญ              
ใหมาเขารวมสมัยมิคาอลิ กอรบาชอฟ แตถูกตัดออกไป เหตุผลไดแกการท่ีรัสเซียสมัยปูติน 
พยายามรุกรานทางภาคตะวันออกของยูเครนและไดยึดไครเมียไปผนวกกับรัสเซีย ทําให                
ทั้งสหรัฐ (สมัยโอบามา) กับสหภาพยุโรปตองกําหนดมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียซ่ึงยังมีผล                
ใชบังคับมาจนบัดนี้  
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 ผูนําคนอื่นๆ ไดเตือนนายทรัมปถึงอันตรายตอทุกฝายของสงครามการคา แตนายทรัมป
ไมสนใจ ไมแตเทานั้น เมื่อรางแถลงการณรวมสําหรับทั้งกลุมไดรับการจัดทําเสร็จ ผูนําทั้ง 6  
นําโดยนางแองเกลา แมรเคิ่ล ไดพยายามชี้แจงใหนายทรัมปเขาใจความหมาย แตผูนําสหรัฐ          
ไมรับฟง และออกเดินทางไปสิงคโปรทันที โดยปฏิเสธที่จะรวมลงนามดวย อันเปนครั้งแรก               
ในประวัติศาสตรที่ชื่อผูนําสหรัฐไมปรากฏในแถลงการณรวมของ G-7 

 อยางไรก็ดี โดยที่เห็นวา อยางนอยที่สุดความในภาคอารัมภบทและหัวขอเรื่องที่ไดรับ
การหารือกันมีสาระสําคัญและประเด็นอันสะทอนถึงสิ่งที่นาจะเปนไปในความพยายามจะรักษา
ไวซ่ึงความเปนระเบียบของโลก (World Order) จึงขอนําความเฉพาะประเด็นดังกลาวมาบันทึกไว 
ณ ที่นี้ ในภาษาตามตนฉบับ 

 We, the Leaders of the G7, have come together in Charlevoix, Quebec on June 8–9, 
2018, guided by our shared values of freedom, democracy, the rule of law and respect for 
human rights and our commitment to promote a rules-based international order. As advanced 
economies and leading democracies, we share a fundamental commitment to investing in our 
citizens and meeting their needs and to responding to global challenges. We collectively affirm 
our strong determination to achieve a clean environment, clean air, and clean water. We are 
resolved to work together in creating a healthy, prosperous, sustainable and fair future for all. 

2 Investing in Growth that Works for Everyone 

3 Preparing for Jobs of the Future 

4 Advancing Gender Equality and Women’s Empowerment 

5 Building a More Peaceful and Secure World 

6 Working Together on Climate Change, Oceans and Clean Energy 

 การที่นายทรัมปไดทําและพูดหลายอยางเพ่ือเอาใจปูติน และไมเคยกลาวหาเขาเลย 
นาจะเปนพยานแวดลอมไดดีวา ขอหาวานายทรัมปสมรูรวมคิด (Collusion) กับปูตินมานาน 
กอนหนาการเลือกตั้งสหรัฐในป 2016 นั้น คงจะเปนความจริงดังขอกลาวหา แตที่ปรึกษาพิเศษ 
Robert Mueller และคณะลูกขุนสหรฐั (Federal Grand Jury) คงมุงหมายที่จะรวบรวมหลักฐาน 
ใหมัดตัวอยางดิ้นไมหลดุ ดังจะเห็นไดวานายทรัมปไดพยายามบั่นทอนฝายยุติธรรมในทางตางๆ 
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ถ่ียิ่งขึ้นทําใหทนายช้ันนําสวนตัวหลายคนไดขอลาออกไป โดยลาสุดไดจางใหนาย Flood           
ทนายในคดทีี่อดีตประธานาธิบดีบิลล คลินตันถูกเริ่มกระบวนการถอดถอนหรือ Impeachment 
มารวมทีมงาน และในขณะเดียวกันก็ไดใหนาย Rudolf Giuliani อดีตนายกเทศมนตรี                   
นครนิวยอรกซ่ึงถนัดในการสรางความสับสนทางกฏหมาย มาชวยประชาสัมพันธสรางกระแส
ภาคประชาชน—Court of public oinion-- เพ่ือตานการดําเนินงานทางฝายยุติธรรม ซ่ึงก็คงจะ
ไดผลในระดับหนึ่ง เนื่องจากพรรครีพับลิกันใชเหตุผลทางการเมืองเปนแรงหนุนอีกทางหนึ่ง 
โดยระดมกําลังกันกดดันรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและผูอํานวยการ FBI คนใหม
เพ่ือใหทอจากภาระรับผิดชอบ อันจะเปนการบีบบังคับใหยุติการสอบสวนหาขอเท็จจริง          
ในขอหาที่วา ทรัมปและคณะมีความสัมพันธอันมิชอบกับรัสเซีย เรื่องราวคงจะชัดเจนขึ้นเมื่อ
ปรากฏผลการเลือกตั้ง Mid-term ในเดือนพฤศจกิายน ศกนี้ ซ่ึงมีความเปนไปไดที่                        
พรรคเดโมแครตจะเขาครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives)         
อีกวาระหนึง่ นายทรัมปโชคดีที่ไดเขามาเปนผูนําฝายบริหาร ในขณะที่พรรครพัีบลิกัน                         
เปนเสียงขางมากทั้งในสภาสูงและสภาลาง แตในเวลาปครึ่งที่ผานมา ประเทศชาติตองเสียหาย
ในทางตางๆ จนประเมินมูลคาไดยาก เชนความสูญเสียเกยีรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศ 
แมกระทั่งพรรครีพับลิกนัก็ถูกยึดไปเปนพรรคของนายทรัมปไปแลว 

 กลุมพันธมิตรตะวันตกจะตองมีการประชุมระดับสุดยอดในเดือนกรกฎาคมน้ีที่ยุโรป    
โดยมีการประชุมนาโตดวย จึงไมนาแปลกใจที่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ศกนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมปไดสงสารไปยังนายกรัฐมนตรแีคนาดาเพ่ือตอวา วาแคนาดา (ซ่ึงขณะนี้มีสงครามการคา
กับสหรัฐอยูดวย) ใชงบประมาณไปในทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยละเลยทีจ่ะเพ่ิมงบทางการทหาร
ในฐานะที่เปนภาคีสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนอืใหถึงรอยละ 2 ของ GDP กอนที่นายทรัมป            
จะเดินทางไปรวมการประชุม G-7 เขาไดกลาวหาแคนาดาวาเปน National security threat               
อันเปนการตอกย้ําความตองการของนายทรัมปที่จะสรางศัตรูในทุกทศิทุกทาง ในสายตา            
ของนายทรัมป ความเปนสัมพันธมิตรกบัสหรัฐ นั้น ไมมีความหมายสลักสําคัญแตอยางใด             
ดูจะตรงกับความตองการของนายปูตินเหลือเกิน โดยที่นายทรัมปมีกาํหนดนัดทีจ่ะพบกับปูติน
ในการเดินทางไปยุโรปในเดือนหนานี้ หวังวาคงจะไมทําตัวเชนที่นครฮมับูรกเมื่อปที่แลว            
ที่นายทรัมปไปพบกับปูตินโดยไมมผีูชวยอยูดวยและอาศัยลามของปูตินตลอดเกือบ 1 ชั่วโมง 
จนบัดนี้ก็ยังไมมีการเปดเผยวา ทั้งสองหารือเรื่องอะไรกันบาง ที่นาหวงกังวลไดแก                         
ความพยายามของนายทรัมปที่จะบอนทําลายระบอบสัมพันธมืตรขามแอตแลนติคที่นายทรัมป
ไมลังเลที่จะแสดงเจตนาเชนนั้น ที่รายแรงยิ่งไดแกถอยแถลงของเขาที่เห็นวา นาโตเลวราย
เชนเดียวกับนาฟตา ความเปนไปในการประชุมระดับสุดยอดของสัมพันธมิตรนาโตและ               
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ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของในเดือนกรกฎาคมศกนี้จึงควรแกการติดตามโดยใกลชิด                     
สําหรับทุกทานที่สนใจในการเมืองระหวางประเทศ 

 กลางสัปดาหนี้ นาย John Bolton ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติของประธานาธิบดี 
ไดเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพ่ือหารือกับรัสเซีย อันเปนการเตรียมการสาํหรับการพบปะเจรจา
ระหวางประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกับประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูตนิ ที่จะมีขึ้นกอนหนา           
หรือหลังจากการประชุมระดับสุดยอดของสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนอื 

 ตามรายงานในวันที่ 27 มิถุนายน วันนี้ จอหน โบลตันไดหารือกับปูตินโดยตลอด              
ปญหาใหญที่จะตองหารือกันไดแกยูเครนและไครเมีย ซ่ึงคงจะยากที่ปตูินจะยอมผอนการรุกหนา 
เพราะเมือ่เรว็ๆ นี้ รัสเซียไดสรางสะพานพาดยาวจากดินแดนของรัสเซียขามมาถึงแหลมไครเมีย 
นับเปนสะพานขนาดยาวที่สุดในยุโรป เพราะในจิตใจของปูติน นั้น การผนวกดินแดนไครเมยื
เปนสัญญลักษณสําคัญของความมุงหวังที่จะฟนอํานาจครอบครองแตดั้งเดิมของจกัรวรรดิ์
รัสเซีย เพราะฐานทัพเรือขนาดใหญของรัสเซียที่ปลายแหลมไครเมียที่ เซบาสโตโพล                  
ซ่ึงเชาจากยูเครน นั้น มีความสําคัญดานยุทธศาสตรทางฝงทะเลดํามาก ดังจะเห็นไดวา                
เมื่อกฎหมายผนวกไครเมืยไดรับความเห็นชอบจากสภาไมกี่วัน ปูตินในชุดผูบัญชาการทหาร
สูงสุดไดไปเปนประธานในพิธีบนเรือรบขนาดใหญที่ฐานทัพเรือดังกลาว เพ่ือการเฉลิมฉลองชัย
ชนะจากการรุกราน นายทรัมปเองไมเคยแสดงความไมพอใจในการกระทําอุกอาจของรสัเซียเลย 
และมีรายงานวา คณะผูหาเสียงของนายทรัมปไดแทรกเขาไปอยูในคณะกรรมการจดัทํานโยบาย
ตางประเทศ (Platform Committee) ของพรรครีพับลิกันเพ่ือใหเติมแนวทางที่จะไมใหความ
ชวยเหลือดานอาวุธรายแรงแกยูเครนตามความประสงคของรัสเซีย 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน สหรัฐกับรัสเซียไดออกประกาศพรอมกันวา ประธานาธิบดีปูติน
กับประธานาธิบดีทรัมปจะประชุมกนัในวันที่ 16 กรกฎาคม ศกนี้ทีก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด 

 การประชุมกันครั้งนี้มาจากการริเริ่มของโดนัลด ทรัมป สวนปูติน นั้น พรอมอยูแลว
เพราะทราบดีวาเขาอยูเหนือโดนัลด ทรัมปทางการเมืองระหวางประเทศ อันที่จริง รัสเซียมิได
เปลี่ยนแปลงนโยบายและทาทีในทางการตางประเทศแตอยางใดนับแตการรุกรานยูเครน            
และผนวกไครเมียของยเูครน ที่จะปูทางไปสูการปรับความสมัพันธระหวางกัน ตามที่ทราบกัน
จากแหลงขาวของทั้งสหรัฐและรัสเซีย เรื่องที่จะมีการหารือกันไดแกปญหายูเครน                      
การครอบครองไครเมีย แตจอหน โบลตันเสริมวาอาจจะมปีญหาซีเรียและการที่รัสเซียได
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แทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อป 2016 (และรายงานของประชาคมขาวกรองสหรัฐวาการ
แทรกแซงยังมีตอมาจนทุกวันนี้) 

 ในประเด็นนี้ มองไมเหน็ทางวาจะมีผลนอกเหนือจากการบนใหทราบในประการใด 
เพราะ (1) โดนัลด ทรัมปไมเห็นดวยกับขอยุติเอกฉันทของประชาคมขาวกรองสหรัฐมาตลอด 
(2) นายเปสกอบ โฆษกของปูตินไดปฏิเสธนับครั้งไมถวนแลววาไมเปนความจริงเพราะรัสเซีย
เห็นวาเปนเรื่องลาแมมด และ (3) ประมาณ 20 นาทีกอนการประกาศรวมกันวา ทรัมปกับปตูิน
จะพบกันในวนัที่ 16 กรกฎาคม ที่กรุงเฮลซิงกิ โดนัลด ทรัมปไดทวีตวา ไมเขาใจวาจะนําเรื่องนี้
มาพูดกันทําไมอีก “ในเมื่อประธานาธิบดีปูตินไดย้ําหลายครั้งแลววาเปนขอกลาวหาที่ไมมีมูล
ความจริง” อันแสดงชัดแจงวา โดนัลด ทรัมปยงัมิไดเปลี่ยนทาทีวา เขาเชื่อปูตินมากกวา             
สํานักขาวกรองของสหรัฐ 

 เพียงความในทวีตของโดนัลด ทรัมปก็นาจะคาดหมายไดวา การพบปะกับปูตินไมนาจะ
บังเกิดประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากตอกย้ําความเปนจริงวาทรัมปมิไดมองพลวัตทางการเมือง
ระหวางประเทศตางจากปูตินแตประการใด ปจจัยที่อาจชวยใหมีความแตกตางๆ หรือ                    
มีแนวทางบวกสําหรับโลกเสรีไดบาง ก็เพราะนายจอหน โบลตัน ซ่ึงปกติเปน Hardliner               
ในทางนโยบายตางประเทศและเคยตอตานรัสเซียตลอดมา ไดเจรจาในขั้นเตรียมการไว                
อยางไดผลประการใด แตก็ยังมีความเปนไปไดอยางมากวาโบลตันคงลังเลใจที่จะแยงแนวคิด
ของนายทรัมป เพราะคูแขงของเขาคือ รัฐมนตรีตางประเทศไมค ปอมเปโอประจบเจานาย                
จนไดเปนคนใกลชิดของประธานาธิบดีไปแลว แมจะตองละทิ้งหลักการสําคัญไปมากก็ตาม 

 ในภาพรวมพันธมิตรตะวันตกไมสูจะเห็นดวยกบัการพบปะทรัมป-ปูตินเทาใดนัก                  
จึงไดพยายามยับยั้งมิใหมีขึ้นกอนหนาการประชุมขั้นสุดยอดของสัมพันธมิตร NATO                           
ที่กรุงบรัสเซลส แตนายทรัมปไดยืนกรานท่ีจะพบใหได จึงตองยอมดวยความหวงกังวลอยูดี 
ตามรายงานลาสุด ซีเรียจะเปนหัวขอในการเจรจาสองฝายดวย ซ่ึงกอนนี้ นายทรัมปตั้งใจ                  
จะถอนความเกี่ยวของกับซีเรีย แตเสียจังหวะไป เพราะปญหาที่ซีเรียไดนําอาวุธเคมีมาใช 
ประธานาธิบดีมาครองแหงฝรั่งเศสจึงไดชักนําใหสหรัฐรวมดําเนินการทางทหารโดยเด็ดขาด  
แตสหรัฐยังไมมียุทธศาสตรเกี่ยวกบัซีเรียที่แนชัดแตอยางใดจนบัดนี ้

กอนหนาการประชุมขั้นสุดยอดระหวางโดนัลดทรัมปกับคมิ จอง อุนที่สงิคโปร                     
การติดตอระหวางสองฝายสับสนไมนอย ทําใหทุกฝายไมแนใจวาจะมกีารประชุมตามกําหนด
เดิมหรือไม จนในที่สุด จอหน โบลตัน ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติของประธานาธิบดี           
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จึงมิไดรับมอบหมายงานดานเกาหลี ในขณะที่ ไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวง                
การตางประเทศสหรัฐ ซ่ึงไดเดินทางไปเจรจากับนายคิม จอง อุนถึงสองครั้ง ไดรับหนาที่               
ดานเกาหลี กําหนดเดิมของการประชุมในวันที่ 12 มิถุนายน เวลา 9.00 น. ที่เกาะเซ็นโตซา              
ในสิงคโปร ไดรับการยนืยัน หลังจากที่นายคิม ยอง โชล หัวหนางานดานการขาวและถือวาเปน
ชนชั้นนําอันดับสองรองจากคิม จอง อุนไดเดินทางไปหารือกับปอมเปโอที่นครนิวยอรก                  
และไดไปพบกับนายทรัมปที่ทําเนียบขาวเปนครั้งแรกสําหรับเกาหลีเหนือ โดยไดนาํสารสวนตัว
จากคิม จอง อุนไปมอบใหโดนัลด ทรัมปดวย 

การเตรียมตวัสําหรับการเจรจาครั้งสําคัญยิ่งของคิม จอง อุนเปนไปอยางไรบาง ไมมีทาง
ที่คนภายนอกจะตาดเดาไดเพราะเกาหลีเหนือฉลาดพอและยังมีจีนและรัสเซียเปนพ่ีเลี้ยงดวย 
แตของนายโดนัลด ทรัมป นั้น เทาที่พอทราบ เตรียมการนอยมาก เพราะคํากลาวของ                 
นายทรัมปทีน่ําเสนอมากอนนี ้

โดยที่นายคิม จอง อุนและคณะเดินทางไปถึงสิงคโปรกอนและเขาพักในโรงแรม                    
จึงมีโอกาสไดไปพบกับนายหลี เซียน เนียน นายกรัฐมนตรสีิงคโปร ตามมารยาท และค่ําวันนั้น 
ไดเดินชมสถานท่ีตางๆ บนเกาะดวยความผอนคลาย สวนนายทรัมปไปถึงในวันรุงขึ้นและมิได
ไปเยี่ยมคํานับนายกรัฐมนตรีสิงคโปรจนวันที่ 11 มิถุนายน 

การประชุมระดับสุดยอดเริ่มขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน เวลา 9.00 น, ตามกําหนดนดั              
ทั้งสองฝายใชเวลาสนทนากันรวมประมาณ 5 ชั่วโมง โดยไดรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
ดวย ผลการประชุมปรากฏเปนแถลงการณไมยาวนัก และในความเห็นของขาพเจา ดูจะไมตาง
จากแถลงการณระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตเมื่อวันที่ 27 เมษายน นอกจากถอยคํา                   
อันเกี่ยวกับเกาหลีทั้งสองโดยจําเพาะ พันธกรณีของเกาหลีเหนือที่จะใหมี Complete 
denuclearization ในคาบสมุทรเกาหลีมีปรากฏแตไมมีขอกาํหนดในรายละเอียดและเง่ือนเวลา
แตอยางใด ผูสงัเกตการณกลาววา ขอความในคําแถลงรวมคลายกับทีพ่อเขา (คิม จอง อิล)           
ทํากับประธานาธิบดีบุชและละเมิดดวยการเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเพ่ิมเติมอีกสามปตอมา 

เมื่อเสร็จการประชุม โดนัลด ทรัมปไดใหสัมภาษณและกลาววา สหรัฐจะยุติการซอมรบ
กับเกาหลีใต อันสรางความประหลาดใจไปทั่ว เพราะกอนนี้ ผูที่สนใจในสถานการณ                    
ทางคาบสมุทรเกาหลีถือวาการคงกําลังสหรัฐประมาณ 3 หมื่นกวาคนไวในเกาหลีใต                        
เปนไพใบสําคัญเพ่ือใชในการเจรจาตอรอง และไมเคยมีขาววาเกาหลีเหนือไดตั้งขอเรียกรอง 
มาในประเด็นนี้ อันที่จรงิ เกาหลีเหนือมิไดเสนอเง่ือนไขกอนหนาการเจรจาในประการใด 
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เพราะขอเสนอใหมีการยุติการซอมรบระหวางสหรัฐกับเกาหลีใต หรือที่แยหนักกวานี้                      
คือการถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใตทั้งหมด เปนคํากลาวของโดนัลด ทรัมปเอง 

เมื่อเดินทางกลับจากสิงคโปรถึงกรุงวอชิงตัน โดนัลด ทรัมปไดแถลงดวยความลิงโลดวา 
เขาไดสรรคสราง “special bond” กับคิม และทวีตตอวา “There is no longer a Nuclear threat 
from North Korea.” ซ่ึงนักวิเคราะหขาวและผูเชี่ยวชาญเห็นวาการสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ผูนําทั้งสองเปนสิ่งที่นาตอนรับ แตเมื่ออานคําแถลงรวมแลวก็เห็นไดวามิไดมีสาระอันนาสบาย
ใจโดยจําเพาะแตประการใด ตามการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญ ความที่ปรากฏในคําแถลงรวม 
“President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK and Chairman Kim 
Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the 
Korean Peninsula.” วลีหลังนี้มีการกลาวซํ้าอีกคําตอคํา 

นักวิเคราะหขาวรูสึกไมสบายใจในวลีดังกลาว เนื่องจากเกาหลีเหนือใหนิยามถอยแถลง
ของคําวา “denuclearization of the Korean Peninsula” ตางจากนิยามของสหรัฐ ซ่ึงขาพเจาเองก็
ไดแสดงความแคลงใจในทํานองเดียวกันมากอนแลว 

ผูเชี่ยวชาญเชื่อวา “North Korea sees the ‘denuclearization of the Korean Peninsula’ as 
something that would involve US or South Korean concessions, including the possible 
removal of US troops from the Korean Peninsula.” “Successive US administrations, including 
Trump’s, have instead stated their ultimate policy goal is the complete, verifiable and 
irreversible dismantlement of North Korea’s nuclear weapons program เมื่อถูกผูสื่อขาวถามวา
ทําไม คําวา “verifiable and irreversible” ไมอยูในเอกสารทีท่ั้งทรัมปและคิม ลงนาม รัฐมนตรี
ตางประเทศ ไมค ปอมเปโอตอบวา คําวา complete ครอบคลุม “verifiable and irreversible”      
ไวแลว ซ่ึงขาพเจาไมอาจคลอยตามความเขาใจดังกลาว แมผูสื่อขาวจะรายงานวา ปอมเปโอ           
ลงทายวา คําถามของผูสื่อขาว “เปนการสบประมาทและนาหัวเราะ (insulting and ludicrous) 

ดวยความทีส่หรัฐไมคอยแนใจในแนวคิดดังขางตน ความผิดเพ้ียนจึงหลีกเลี่ยงไดยาก 
เพราะประธานาธิบดีทรัมปไดให”ขอตกลง” มากเกินจริง โดยย้ําวา เกาหลีเหนือไดเริ่ม “total 
denuclearization” แลวในทันที ทั้งๆ ที่ความในคําแถลงรวมเพียงแตกลาวถึง พันธกรณีกอนหนา
นี้ “to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.” ทรัมปไดกลาวใน          
หองประชุมคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกเจมส แมต็ทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม                  
นั่งอยูดวย โดยกลาวถึง “วลี” ที่เปนปญหาและวา เกาหลีเหนือไดเริ่มทําลาย “Test sites” แลว  
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ซ่ึงการทําลาย Pungwe Ri นั้น ผูสื่อขาวตางประเทศไดรับการเชื้อเชิญใหไปดู กอนหนาที่จะถึง
วันประชุมหลายวัน ในวันนั้น เกาหลีเหนือไดสงสารแสดงความไมพอใจในคํากลาวของ                
นายจอหน โบลตันที่เตือนใหระวังเพราะอาจตองเผชิญกับกรณีของลิเบียซ่ึงหมายถึง Regime 
change อันทําใหตางไมพอใจซ่ึงกันและกันและทําใหไมแนใจวา การประชุมจะมีขึน้ในวันที่            
12 มิถุนายนหรือไม ซ่ึงไดรายงานไวอยางละเอียดในฉบับเดือนพฤษภาคมแลว 

พลเอกแม็ตทิสเองยอมรับวาไมทราบวา เกาหลีเหนือไดดําเนินการใดๆ หลังการประชุม
ที่สิงคโปร เพราะอยูที่จุดเริ่มตนเทานั้น การประชุมในสวนรายละเอียดระหวางสองฝายยังมิได
เริ่ม เพราะในชั้นนี้ยังไมพรอมที่จะกาวตอไป 

สวนนายทรมัปไดปรารภวาจะตองขอใหเกาหลีเหนือจัดทาํ Time line ของการปลดอาวุธ
นิวเคลียร แตก็ไมมีขาวคืบหนาในประเด็นนี้  

เมื่อประธานาธิบดีทรัมปเดินทางกลับไปแลว ก็มีรายงานมาวา ประธานาธิบดีมูน เจ อิน 
แหงเกาหลีใตไดสอบถามไปยังทําเนียบขาว เพราะไมเคยมีการตกลงระหวางพันธมิตรมากอน 
ทั้งในกรณีการยกเลิกการซอมรบรวมและการถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต 

เมื่อโดนัลด ทรัมปกลับถึงกรุงวอชิงตัน ก็ไดแสดงความปลาบปลื้มในความความสาํเร็จ
ของการเจรจา ทั้งๆ ที่ไมมีหลักฐานเปนรูปธรรมแตอยางใด เอกสารจากการเจรจาก็มีสาระ
เชนเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีกอนหนาเคยไดรับมา แตนายทรัมปสมัครใจที่จะเห็น                  
เปนผลงานอันดีเดนของเขา เพราะเปนคนแรกที่นําคิม จอง อุนมาพบกันจากการที่ไมเคยพบกับ
ใครและมีชื่อในเวทีโลก โดยมิไดมองในมุมกลับถึงความเดนดังที่คิมมีโอกาสไปพบกับผูนํา              
ของประเทศชั้นนําของโลก ไมแตเทานั้น นายทรัมปยังอางดวยวา ชาวอเมริกันปลอดจากการ  
ถูกเกาหลีเหนือโจมตีแลว โดยนําประโยคมาตรฐานของรัฐบาลทรัมปวาตอไปนี้ “ชาวอเมริกัน
สามารถนอนหลับสบาย ไรหวง” เชนที่เร็กซ ทิลเลอรสันใชปลอบใจประชาชนที่เกาะกวม 
หลังจากที่ไดเตรียมการปองกันการโจมตีจากขปีนาวุธของเกาหลีเหนือในขณะนั้น ทําใหคน
อเมริกันที่แผนดินใหญกลุมหนึ่งกลาววา พวกเขาไมอาจนอนโดยปลอดจากความหวงกังวลได
นับแตที่โดนัลด ทรัมปไดรับเลือกตัง้เปนประธานาธิบดีแลว 

เจตนาที่แทจริงของเกาหลีเหนือจะเปนเชนไร เวลาจะเปนขอพิสูจน เพราะเมื่อวันที ่            
28 มิถุนายน ดาวเทียมหาขาวของสหรัฐจับภาพความเคลื่อนไหวของเตาปฏิกรณที่ยองเบียน
ของเกาหลีเหนือได คลายกับจะมีการเตรียมการผลิตปลูโตเนียมเพ่ือการพัฒนาทางนิวเคลียร 
แตฝายขาวกรองทางทหารของสหรัฐยังไมมั่นใจวา ความเคลื่อนไหวดงักลาวเปนอะไรแน   



16 
 

เพราะกําลังหาขาวเพ่ิมเติม บางทีอาจเปนไดวาฝายการทหารของสหรัฐจงใจสงสัญญาณเตือน
เกาหลีเหนือวามีการจับจองความเคลื่อนไหวทุกจุดอยูตลอดเวลา ตามหลักการของสหรัฐ            
ตั้งแตสมัยประธานาธิบดีโรนอล เรแกน เมื่อจะทําการตกลงกับมิคาอิล กอรบาชอฟ วา              
Trust but verify, verify, verify อันทําใหควบคุมความตกลง JCPOA กับอิหรานไดอยางเขมงวดยิ่ง 
แตนายทรัมปกลับไปถอนตัวจากความตกลงดังกลาว โดยไมมีเหตุผลเพียงพอ เพราะจนถึงวันนี้ 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศก็ยังรายงานวา อิหรานปฏิบัติตามความตกลงโดยมิได
ละเมิดเง่ือนไขแตอยางใด 

หนังสือพิมพวอชิงตันโพสตรายงานขาวในฉบับวันสุดสัปดาหที่ 30 มิ.ย.-1 ก,ค, วาเกาหลี
เหนือไดกระจายที่ซอนอาวุธนิวเคลียรและพัฒนาอาวุธรายแรงดังกลาวไปในที่ตางๆ อันไมเปน
ที่ทราบกัน ซ่ึงในเรื่องนี้วุฒิสมาชิกซูซาน คอลลินส สังกัดพรรครีพับลิกนัและเปนกรรมาธิการ
ขาวกรองของวุฒิสภาใหความเห็นวา ประวัติของเกาหลีเหนอืในเรื่องนีเ้ปนที่ทราบกันวา                 
มักละเมิดความตกลงอยูเสมอ จึงเสียดายที่ประธานาธิบดีทรัมปไปทําขอตกลงโดยไมมีเง่ือนไข
ในการตรวจสอบอยางเขมงวด 

ตุรกีไดรับการสถาปนาเปนสาธารณรัฐโดย Mustafa Kemal Ataturk ในป 1923                     
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 แทนที่จักรวรรดิ ์Ottoman ที่ลมสลายไป และดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีอยูจนป 1936 โดยไดปูพ้ืนฐานใหประเทศกาวสูยุคใหม ดวยการวางหลักการ                
อันชวยสรางความปรองดองในประเทศใหม เชน Non-sectarianism และยอมรับสถานภาพ               
ของผูหญิง โดยมีคํากลาวซ่ึงจดจํากันไดดีวา Everything we see in the world is the creative 
work of women. ระบอบการปกครองดูจะมิไดเปนไปตามระบอบประชาธิปไตยทีเดียวนัก        
เพราะผูกุมอํานาจที่แทจริงไดแก Mustafa Kemal Ataturk ซ่ึงมีบารมีเหนือผูอื่น เพราะชวงที่            
เขาปกครองประเทศ สถานการณในยุโรปมีความผันผวนมาก โดยจอมเผด็จการครองอํานาจ            
ทั้งในเยอรมนี (Nazism) และอิตาลี (Fascism) ตุรกีไมมีทางเลือก นอกจากจะพยายามวางตัว
เปนกลาง จะมาเขาขางสัมพันธมิตรก็เมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองในภาคพ้ืนยุโรปยุติลงแลว 

กองทัพตุรกีตั้งแตสมัย Ataturk มีขนาดไมมากนัก แตไดขยายกําลังพลมากขึ้นในระหวาง
สงคราม อยางไรก็ดี ทหารตุรกีไดยดึอํานาจ  (กระทํารัฐประหาร) โดยไมมีการเสียเลือดเนื้อ           
4 ครั้ง จนคร้ังที่ 5 ในสมัยที่รีเซพ เออรโดวันถูกรัฐประหาร แตเขาหลบหนีไปไดและไดอาศัย
สถานีโทรทัศนทองถ่ินในเครือ CNN เรียกรองใหปวงชนออกมาชวยเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
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     จากเมือง Rize อันเปนฐานเสียงของเขาและจากเมืองตางๆ ทําใหเออรโดวันระดม
เสียงสนับสนุนไดอยางมากมาย แตนายทหาร ครูอาจารย นักวิชาการ นักหนังสือพิมพ 
ทนายความ ผูพิพากษา ขาราชการ นักการเมืองและผูตองสงสัย จํานวนหลายหมื่นคน ไมถูกจับ                  
ก็ตองหลบหนีไปตางประเทศ ที่ยังถูกตามลาตัวยังมีอีกมาก รวมทั้งพวกที่ถูกสงสัยวาเปนสาวก
ของกูเลน พันธมิตรเกาแตแตกคอกับเออรโดวันตอมาในป 2012 ขณะนี้เขาไปอาศัยอยูเงียบๆ 
ที่มลรัฐเพ็นซิลเวเนีย เออรโดวันถึงไดเรียกรองใหโอบามาและนายทรัมปสงตัวกลับในฐานะ
ผูรายขามแดน แตยังไมสําเร็จ 

 เออรโดวันไดขึ้นเปนหัวหนาพรรค Justice and Development หรือพรรค AKP และเปน
นายกรัฐมนตรีดวยในป 2003 แรกๆ ก็ดูจะเปนไปทางประชาธิปไตยดี แตเมื่อเวลาผานไป           
เออรโดวันดจูะนิยมความเปนเผด็จการเพ่ิมมากขึ้น จนเมือ่ประมาณสามปที่แลว ขาพเจาไดเติม
ไปในประมวลรายงานวา อดคิดไมไดวานายเออรโดวันคงคดิที่จะฟนความย่ิงใหญของจักรวรรดิ
ออตโตมันอกี นักเขียนเกี่ยวกับตุรกไีดแตงหนังสือในชื่อวา The New Sultan หมายถึงเออรโดวัน 
คิดวาคงจะมีแนวคิดคลายๆ กับที่ขาพเจากลาวถึง 

การพยายามกอรัฐประหาร ซ่ึงไมสําเร็จ ยิ่งกระตุนใหเออรโดวันพยายามรวบอํานาจ
ใหแกตัวเองมากขึ้น โดยใชอํานาจเด็ดขาดตาม State of Emergency ที่เขาเองประกาศใช  
เพราะหลังจากเปนนายกรัฐมนตรีมาสองสมัยแลว เขาไดขึน้เปนประธานาธิบดี อันเปนตําแหนง
ทางพิธีการสวนใหญ เออรโดวันจึงพยายามปรับเปลี่ยนระบบใหเปนประธานาธิบดีมีอํานาจ
บริหารโดยกําหนดมาตรการปฏิรูปการปกครองใหเปลี่ยนเปนระบอบประธานาธิบดี โดยไมตอง
มีนายกรัฐมนตรี แตตั้งตําแหนงรองประธานาธิบดีแทน  โดยกําหนดใหมีการลงประชามติ              
ซ่ึงรวมถึงชาวตุรกีจํานวนนับลานที่พํานักอยูตามประเทศตางๆ ในยุโรป จนเกิดขอขัดแยง
ทางการทูตขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนเธอรแลนด ซ่ึงกําลังมีการเลือกตั้ง                   
ที่หลายฝายตองการตอสูกับพรรคขวาจัด นายเออรโดวันพยายามจะนําเคร่ืองบินลง                     
แตนายกรัฐมนตรี Rutte หามนําลง นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเคิ่ลไดขอใหเขาใจปญหา            
ของบางประเทศและเห็นใจเนเธอรแลนดที่กําลังแขงขันการเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือมิใหเสียเปรียบ
พรรคขวาจดัอันเปนกระแสในยุโรปขณะนั้น 
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 ในที่สุด ผลการลงประชามตินับวาเปนประโยชนตอเออรโดวัน 

 เมื่อวันอาทติยที่ 24 มิถุนายน การเลือกตั้งจึงมขีึ้นพรอมกนัสําหรับประธานาธิบดี          
และสภาแหงชาติ (Parliament) โดยมีนาย Muharram Ince จากพรรคฝายคานเปนคูแขงสําคัญ 

 

 ผลปรากฏวา นายเออรโดวันไดชัยชนะในรอบแรก คือไดคะแนนเกินรอยละ 50                 
สวนพรรคทีส่นับสนุนนายเออรโดวนัก็ไดคะแนนเสียงทวมทนสภา วงการภายนอกเห็นชัดวา 
One-man’s rule by decree หรือ Autocracy เปนผลสําเร็จตามความปรารถนาของเออรโดวัน             
ทุกประการ 

 การเริ่มสงครามทางการคาตามตองการของนายทรัมป เปนไปดังที่ผูเชี่ยวชาญคาดหมาย 
นาย Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสมัยประธานาธิบดีบิลล 
คลินตันและเมื่อไมนานมานี้ เปนประธานมหาวิทยาลัยฮารวารด มองไมเห็นทางที่จะเกิดผลดี
ทางเศรษฐกิจและการเงินตอสหรัฐ ตามความเห็นของเขา ผลกระทบทางลบจะเกิดแก                   
คนอเมริกันเอง เทากับเปนการ “ยิงเทาของตนเอง” นางคริสตีน ลาการด กรรมการผูจัดการ
กองทุนการเงินระหวางประเทศหรือ IMF เห็นวา ทุกฝายจะ “เจ็บตัว” อันหมายถึงผลกระทบตอ
ทุกประเทศ ทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกตองชะลอตัวลง ซ่ึงเริ่มจะมีสัญญาณแลว 

 ผลกระทบตอประเทศไทยอาจสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐขึ้นภาษีเหลก็กลาและอลูมินัม 
รายการหนึ่งที่สหภาพยุโรปจะขึ้นภาษีขาเขาไดแกรถจักรยานยนตยี่หอ Harley Davidson            
ทําใหคณะผูบริหารแถลงถึงแผนที่จะกระจายแหลงผลิตไปตางประเทศมากขึ้น เพราะอันที่จริง             
ก็มีโรงงานตามประเทศตางๆ อยูแลว รวมทั้งประเทศไทยดวย กรณีนี้ทาํความไมพอใจแก             
นายทรัมป เพราะในระยะแรกๆ ที่นายทรมัปเชิญบรรดานักธุรกิจชัน้นําไปหารือกันทีท่ําเนียบขาว 
ผูบริหารชั้นสูงของ Harley Davidson กับนักขับนบัรอยไดไปพรอมหนากนัที่สนามของทําเนียบขาว 
ทําความปลื้มใจใหแกนายทรัมปมาก เมื่อมาทราบวาบริษัทจักรยานยนตขั้นนําของสหรัฐ                 
จะกระจายไปผลิตในประเทศอื่นซ่ึงมีอยูทั่วไปแลว นายทรัมปจึงแคนใจมาก ถึงขั้นแสดงความ
พยาบาทวาจะทําทุกอยางที่จะบดขยี้ใหได และจะตามไปเลนงานตามประเทศตางๆ              
ทั้งดวยมาตรการทางภาษีและอื่นๆ และโดยที่รายการธุรกิจของสํานักขาวบางแหงไดรายงานวา
ประเทศทีม่ีโอกาสเปนแหลงผลิตทีคุ่มคาที่สดุไดแกประเทศไทย จึงขอนําเสนอรายงานมา ณ ทีน่ี้  
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และขอเรียนวาการระดมกําลังชวยกูภัยนักฟุตบอลลเยาวชนที่เชียงรายไดเปนรายงาน
ทาง CNN วันละหลายรอบตลอดสปัดาหที่ผานมา และยังมีอยูถ่ีทุกครี่งชั่วโมงขาว                       
เมื่อวันอาทติย ที่ 1 กรกฎาคม วันนี้ CNN ยังไดเสนอรายงานขาวลาสุดทุกครึ่งชั่วโมงขาว
เชนเดิม โดยกลาววา แมเวลาจะเกนิหนึ่งสัปดาหแลว แตฝายกูภัยก็ยังไมลดละความพยายาม            
ที่จะชวยชีวติเยาวชนทั้ง 13 และผูฝกสอน โดยประเทศตางๆ ไดสงผูเชี่ยวชาญการกูภัย                 
พรอมอุปกรณทันสมัย รวมทั้งสหรัฐ สหราชอาณาจักร จีนและออสเตรเลยี ถือไดวาในโลกที่
มักจะไมแยแสกับผูอื่น ยังมีความรวมมือเพ่ือกูภัยอยู ซ่ึงขาพเจาเห็นวาเปนสัญญลักษณของ
ความรวมมอืระหวางนานาชาติที่นาสรรเสริญ ไมวาผลบั้นปลายจะเปนเชนไร หวังวา                
กระทรวงการตางประเทศจะออกถอยแถลงสงเสริมความสรางสรรคในทางที่เหมาะสม                       
ตอบรรยากาศระหวางประเทศตอไป นอกเหนอืจากการขอบคุณเปนรายประเทศซ่ึงคิดวา               
ไดมีการเตรยีมการเมื่อสิ้นสุดภารกจิอยูแลว 

 ทาทีตอตานสื่อเสรีกระแสหลักของนายทรัมปดวยการกลาวหาวาสื่อมวลชนที่มิใช           
ฝายขวาจัดเปน “Enemy of the people” ไดกลายเปนวาทกรรมพิษราย ซ่ึงคนอเมริกนั                   
เปนจํานวนมากเขาใจวาเปนแรงกระตุนใหคนรายบุกเขายิงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ               
The Capital Gazette ที่เมือง Annapolis มลรัฐแมร่ีแลนด  ทาํใหนักหนังสือพิมพที่กาํลังทํางานอยู
เสียชวีิต 5 คน บาดเจ็บ 3 คน ผูตองสงสัยซ่ึงถูกจับตัวไดเปดเผยวา เขาตั้งใจจะฆาใหหมด              
ทั้งฉบับ หากเปนเพราะเหตุนั้นจริง ก็นาเปนหวง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจิตวทิยานับแต
โดนัลด ทรัมปเขามาเปนประธานาธิบดี เชนเดิม นายทรัมปเห็นวาหากนักหนังสือพิมพมีปนอยู 
ก็อาจใชยิงตอสูปองกันตัวได ขอเสนอไรความคิดเชนนี้เปนแนวทางที่นายทรัมปใชอยูเสมอ 
รวมทั้งในเหตุการณสังหารหมูในไนทคลับ Pulseที่เมืองออรลานโด มลรัฐฟลอริดา                        
โดยนายมารตีน เมื่อป 2016 ซ่ึงคนรายมิใชผูกอการรายที่มาจากประเทศอิสลามอื่น                  
แตเกิดในควีนส นิวยอรก ใกลกับบานเกิดของนายทรัมปเอง 

 ขอที่นากังวลไดแกองคประกอบของศาลสูงสุดของสหรัฐ (Supreme Court of the United 
States-SCOTUS) เพราะเมื่อวันพฤหสับดีที่ผานมา Justice Anthony Kennedy อายุ 81 ป                      
ไดขอลาออกจากตําแหนงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 มิใชเพราะครบวาระ เนื่องจากผูพิพากษา
ศาลสูงสหรัฐดํารงตําแหนงตลอดชีวิต 

 โดยที่ผูพิพากษาเคนเนดี แมจะมีความโนมเอียงไปทางอนุรักษนิยม แตไดชื่อวาเปน 
Swing vote เพราะในคําตัดสินบางครั้ง เขาไดออกเสียงรวมกบัฝายที่มิใชอนุรักษนิยม              
คําตัดสินที่จะมีปญหาตอไป ไดแก Roe. v Wade อันยินยอมใหมีการทาํแทงได (Abortion)             
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เขาใจวาดวยเหตุผลทางสุขภาพ และคําตัดสินที่ใหสิทธิแกกลุมเพศสภาพหลากหลายหรือ 
LGBTQ จึงไมเขาใจวา เพราะเหตุใด ผูพิพากษาเคนเนดีจึงไมรอใหพนการเลือกตั้งกึ่งวาระ
กอนที่จะลาออก เปดโอกาสใหนายทรัมปทําตามใจชอบ เพราะเขาเห็นวา คําตัดสินของศาล           
วันกอนนั้น ในกรณีหามคนเขาเมือง เปนชัยชนะอยูแลว การลาออกของผูพิพากษาเคนเนดี             
จึงเปนชยัชนะซํ้าสอง โดยนายทรัมปตั้งใจจะเสนอช่ือผูพิพากษาคนใหมในวนัที่ 9 กรกฎาคม ศกนี้ 
มีขาววา โดนัลด ทรัมปจะฉลองชัยชนะดวยการเลนกอลฟกับเพ่ิอนวุฒิสมาชิกที่มอรริสทาวน 
ในมลรัฐนิวเจอรซี  ระหวางวันสุดสปั ดาหนี้ อันจะเปดโอกาสใหเขาหลบเลี่ยงจากการชุมนุม
ประทวงนโยบายการเขาเมืองแบบ Zero Tolerance อันนําไปสูการแยกเด็กนับพันคนจาก
ครอบครัว ที่มีขึ้นทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม เด็กชาย-หญิงและแมกระทั่งทารก            
จํานวน 2047 คนยังไมอาจพบกับครอบครัวได  และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จนปญญา                        
วาจะหาทางเชื่อมโยงไดในทางใด สวนนายทรัมปเอาตัวรอดเชนเคยดวยการโทษวา                    
ทั้งหมดเปนปญหาของพรรคเดโมแครต ซ่ึงใชนโยบายเปดดานชายแดน ทําใหคนตางดาว                 
นับลานบุกเขามาเพ่ือกออาชญากรรมในในสหรัฐ เปนขอกลาวหาเท็จทั้งหมด แตก็ขูคนอเมริกัน
ที่อยูใกลเมอืงชายแดนไดไมนอย            

 ทั้งสองคําตัดสินของศาลสูงขางตนจะกระทบผูคนในประเทศเปนจํานวนมาก                      
เพราะผูที่จะขึ้นมาเปนแทนจะเปนคนท่ีนายโดนัลด ทรัมปเปนผูเสนอชือ่ ซ่ึงนายทรัมป                     
ไดประกาศทาทีมากอนแลววา เขาจะเลือกคนที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมเชนเขา  ยิ่งกวานั้นเขาจะ
เลือกคนที่อายุยังนอย อันจะทําใหแนวคิดเชนเขาครอบงําประเทศไปอีกหลายสิบป กอนหนานี้ 
ผูพิพากษาเกอสิคชที่นายทรัมปเปนผูเสนอจะอยูในตําแหนงไปอีกหลายสิบป การที่จะคาดหวงั
วา นายทรัมปจะเสนอคนที่ยึดถือแนวกลางๆ ไมมีทางที่จะเปนเชนนั้นได เพราะศาลสูง             
ไดเอนเอียงไปทางการเมืองระหวางพรรคมากขึ้นในหลายปที่ผานมา อันขาพเจาเชื่อวาขอนี้
นาจะไมใชเจตนาของผูวางกรอบรัฐธรรมนูญตั้งแตตน แตแนวโนมที่ SCOTUS จะไปตาม             
พรรคที่เสนอเขาเขามา เริ่มมาในระยะไมนานมานี้ ในฐานะที่ศาลสูงเปนผูตีความรฐัธรรมนูญ 
นาหวงวาความคุมครองที่ประชาชนจะไดรับจากศาลเปนที่พ่ึงดูจะนอยลงทุกวัน 

 เพราะเหตุนี้ คนอเมริกนัมิใชนอยจงึไมเขาใจวา เพราะเหคุใด ผูพิพากษาเคนเนดี               
จึงมาลาออกในชวงนี้ อันเปนปเลือกตั้งกึ่งวาระ และพรรครีพับลิกัน ซ่ึงเปนเสียงขางมาก                    
จะไมใชเง่ือนไขวาจะไมมีการพิจารณาเรื่องเชนนี้ในปที่มีการเลือกตั้งสําคัญ  ซ่ึงพรรครีพับ 
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ลิกันเองถือตามนี้ในป 2016 ทั้งๆ ที่ประธานาธิบดีโอบามาไดเสนอชือ่ผูมีความคดิไมเขาขาง
พรรคการเมืองใด โดยพรรครีพับลิกนัซ่ึงเปนเสียงขางมากเก็บเรื่องไวจนมีการเปลี่ยนตัว
ประธานาธิบดีเปนนายโดนัลด ทรัมปโดยผลของการเลือกตั้ง 

 ในทันทีที่ผูพิพากษาเคนเนดีลาออก นายทรัมปตอนรับขาวดวยความยินดี                     
เพราะคําพิพากษาของศาลในวันกอนหนานั้นไดแกการรับรองวา Travel ban ฉบับที่สาม               
ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยศาลไมคาํนึงถึงเหตุผลที่นายทรัมปใชในการหาเสียงวา คําสั่งหาม              
เปน Muslim ban เพียงเพราะนายทรัมปตัดชื่ออริักออกไป และเพ่ิมเกาหลีเหนือกับเจาหนาที่
รัฐบาลเวเนซูเอลา เสียงของ SCOTUS ดังกลาวเทากับ 5 ตอ 4 ในชั้นนี้มีผูวาการหลายแหง            
และอัยการที่เคยระงับคําสั่งหามเดินทางมาจะฟองกลับกันตอไป เพราะทุกฝายเห็นวา                       
ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญในแงของเสรีภาพในการถือศาสนา โดยจะไมคํานึงถึงเจตนา                    
ที่แทจริงของนายทรัมปซ่ึงประกาศตอสาธารณชนอยางชัดแจงวา เขาจะทําทุกอยาง                        
เพ่ือหามมิใหคนอิสลามเขาประเทศ เพราะเขาแถลงชัดวา “อิสลามเกลยีดเขา” 
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ประมวลและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 
เดือนกรกฎาคม 2561 

 
 

 ช่ือและตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 
    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 
    และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
 
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 
 

คําช้ีแจง 

 

  เมื่อเดือนมิถุนายน ไดคาดหมายไวแลววา เดือนกรกฎาคม ศกนี้ จะมี               
ความเคล่ือนไหวดานการตางประเทศและการทูต อันควรแกการติดตามเปนพิเศษ ซึ่งมิใช
เปนเรื่องผิดวิสัยของการเมืองระหวางประเทศ แตนาเสียดายที่รายงานของเดือนนี้ซึ่งได
ทําไวแลวกวาครึ่ง ไดหายไปเพราะความขัดของทางเทคนิค ทําใหตองจัดทําใหม อันมิใช
เปนเรื่องงายนัก เพราะที่ทํามานี้สวนใหญเปนรายงานสดตามเวลาที่เกิดขึ้น ไมมีราง             
จึงจําเปนตองทบทวนความทรงจาํและเรียบเรียงใหม รายงานในฉบับนี้จึงอาจจะ                   
ไมสมบูรณและมีการดัดแปลงเพื่อใชประโยชนจากขอมูลใหมที่มีเขามาตลอดเวลา                
ดังตัวอยางเชน ผลการประชุมระดับสุดยอดที่กรุงเฮลซิงกิเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ระหวาง
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน อันสับสนมากวามีสาระ         
ที่แทจริงประการใด เพราะเปนการประชุมตัวตอตัวใชเวลาถึง 2 ช่ัวโมงกวา โดยมีแตลาม
ฝายละคนหนึ่งเทานั้น จนบัดนี้ ก็ไมมีใครทราบประเด็นของการประชุมลับดังกลาว              
และประธานาธิบดีทรัมปเองไดเปล่ียนคําช้ีแจงไปแลววันละอยางซึ่งยากที่จะฟงขึ้น  
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แตในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานอ่ืนอันอาจมีผลทางกฏหมายตอการดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีของนายโดนัลด ทรัมป และลาสุด รัฐบาลนายโดนัลด ทรัมปไดกอ              
ความขัดแยงทางวาทกรรมกับอิหรานขึ้นมาในทางท่ีอาจนําไปสูสงครามในวงกวางได              
ในขณะเดียวกัน ปญหาเก่ียวกับเกาหลีเหนือก็เริ่มจะปรากฏชัดขึ้นมาแลว ตามท่ีได
วิเคราะหมากอนและ ในเดือนนี้ ความคืบหนามีเพียงการสง Remains ของทหารอเมริกัน
ที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลีรุนแรก 55 คน ซี่งไดถูกนําไปยังเกาะฮาวายเพื่อตรวจอัต
ลักษณ สวนที่เหลืออีก 5,300 คนจากที่เขาใจวาอาจมีถึง 7,700 คน จะดําเนินการตอไป 
สวนความคืบหนาในดานอ่ืนยังมิไดตกลงกัน 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกรกฎาคม 2561 

รายงานและวิเคราะหขาวฉบับเดือนมิถุนายน แสดงไวแลววาประธานาธิบดี 
โดนัลด ทรัมป และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไมค ปอมเปโอ ตีความผล
การประชุมขั้นสุดยอดกับประธาน คิม จอง อุน ไปในทางที่ผิดเพี้ยนอยางมาก นับวาเปน
อันตรายตอ คนอเมริกันและทําใหฐานะในการเจรจาท่ีจะมตีอไปยุงยากและซับซอนย่ิงขึ้นมาก 
  ในรายงานเดือนที่กลาวถึง โดนัลด ทรัมปหลงผิดอยางนอยในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
  1. คิม จอง อุน ตกลงที่จะ Dismantle อาวุธนิวเคลียรที่มีอยูทั้งหมดและอาจ
รวมถึงขีปนาวุธที่ไดสะสมไวจนบัดนี้ ความจริง ไมปรากฏคําแถลงรวมใดที่ผูนําทั้งสอง            
ลงนามไวซึง่ระบุขอตกลงดังกลาว 
  2. โดนัลดทรัมปอางในการชุมนุมฐานเสียงซึ่งปวงชนอ่ืนๆ ก็ไดรับทราบดวย 
วา เพราะผลสําเร็จในการเจรจาของเขา อันตรายของการโจมตีสหรัฐจากเกาหลีเหนือ            
จึงไมมีอีกตอไป ความจริง เจตนาของเกาหลีเหนือที่จะใชอาวุธอํานาจทําลายลางสูงเปน
เพียงคําขู ในชวงที่ทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือยังแลกเปล่ียนคําขูและคุกคามซ่ึงกันและกัน 
เกาหลีเหนือคงตระหนักดีวา หากใชการเลือกทางการทหารซึ่งทรัมปต้ังใจมาตลอด  
เกาหลีเหนือตองแหลกลาญ (Fire and fury) ทรัมปมาเปล่ียนทาทีก็เพราะมูน เจ อิน            
แหงเกาหลีใต ซึ่งขณะนั้นเปนเจาภาพโอลมิปคฤดูหนาวที่เปยงชางรายงานวา คิม จอง อุน    
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พรอมจะพบปะพูดจาดวย โดนัลด ทรัมปไมเคยใหคุณคาแกการใชวิธีการทางการทูต 
เร็กส ทิลเลอรสัน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสมัครใจในการ
ดําเนินการทางการทูตถูกทรัมป เตือนมาแลววา “เสียเวลาเปลา” แตเมื่อไดทราบจาก
ประธานาธิบดีมูน เจ อิน ทรัมปเห็นเปนโอกาสที่จะไดคะแนนเสียงจากฐานประจํา              
จึงรีบตอบรับโดยมิไดขอใหมีการเตรียมการเปนขั้นตอนอันจําเปนกอนหนาที่จะเขาสู
ระดับสุดยอดในทันที 
  3. ทรัมปดูจะไมเขาใจวา หากประสงคที่จะใหได Denuclearization of the 
Korean Peninsula แนวทางหลักยอมไดแก CVID (Complete, verifiable, irreversible 
denuclearization) ซึ่งไมปรากฏในท่ีใดของคําแถลงรวม ขออางของไมค ปอมเปโอวา v 
และ i รวมอยูในคําวา complete แลว ความจริง ปอมเปโอ เขาใจผิดอันทําใหทรัมปหลง
ผิดไปดวย และนํา “ไปโออวดตอประเทศตางๆ “ จนทุกวันนี้ 
  4. ความหลงผิดตามขอ 3. ทําใหขอตกลงท้ังหมดไรคา และทําใหทรัมป             
ไปปลอบใจคนทั้งชาติใหหลงเช่ือในความปลอดภัยโดยไมมีหลักฐานรองรับ อันที่จริง            
มีอีกหลายประเด็นที่ทรัมปและปอมเปโอ เสียโอกาสที่จะไดทราบกอน Singapore summit  
เชน จํานวนอาวุธนิวเคลียรที่เกาหลีเหนือสะสมไวกอนจะระงับการทดลอง ทั้งอาวุธ
นิวเคลียรและขีปนาวุธพิสัยตางๆ โรงงานพัฒนาและผลิต รวมทั้ง สถานที่ Enrichment of 
nuclear materials ทั้งยูเรเนียม ปลูโตเนียม และบทบาทของ IAEA ฯลฯ กวาจะไดประเด็น
เหลานี้มา จะตองใชเวลามาก โดยในที่สุดอาจจะไมไดมา เพราะลําดับการเจรจาระดับสุด
ยอด คราวนี้มาเริ่มที่ขัน้สุดทาย แทนที่จะเริ่มต้ังแตระดับเจาหนาที่เปนขั้น ๆ ขึ้นไป ซึ่งใน
การเจรจาอ่ืนๆ จะมีคนนําทาง หรือ Sherpa สําหรับผูนําที่จะขึ้นสูยอดเขา ที่สําคัญคือการ
เตรียมตัวของผูนํา แตโดนัลด ทรัมปกลับอวดอางกอนเขาไปทํา Debacle แกกลุม G-7           
วา เขาไมตองเตรียมตัวเทาใด “เพราะเตรียมมาตลอดชีวิตแลว” อันหมายความวา                          
เตรียมมาต้ังแตกอนคิม จอง อุนเกิดหลายทศวรรษ 
  เมื่อมาถึงตนเดือนกรกฎาคม 2561 ปรากฏขาวกรองและขอสังเกตของ
สํานักขาวกรอง รวมทั้งรายงานในส่ือกระแสหลักวา เกาหลีเหนือยังดําเนินการหลายอยาง
ในที่ซึ่งสงสัยวาเปนเครือขายการผลิตอาวุธอํานาจทําลายลางสูงและขีปนาวุธ หากจะ
กลาวหาวา เกาหลีเหนือ “ละเมิดความตกลง” คงจะลําบากเพราะความตกลงดังกลาวไมมีอยู  
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ส่ิงที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนสําคัญยิ่งยวด อันเปนกรณีที่ชวยไมไดเพราะทรัมปไมเคยสนใจ
จะเรียนรูอะไรเพิ่มเติม การถูกเด็กหลอกจึงเกิดขึ้น 
  บทเรียนดังกลาวซึ่งเกิดขึ้นแลว แสดงถึงความผิดพลาดอยางใหญหลวง 
ของรัฐบาลสหรัฐที่ไป ถอนตัวจากความตกลงหามอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ซึ่ง
ประเทศช้ันนําของโลก คือ P5+1 เจรจากับอิหรานอยูหลายป อันอาจจะยุงยากนอยกวา 
เพราะอิหรานยังไมถึงขั้นผลิตอาวุธไดสําเร็จ แตเกาหลีเหนือสามารถผลิตอาวุธและ
ขีปนาวุธนําสงไดแลว ผลิตที่ไหน ไดหัวระเบิดเทาไหร คอนขางสายท่ีจะใหไดคําตอบ 
  กอนหนาการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร เกาหลีเหนือสงนาย คิม ยอง โชล 
ผูนําอันดับสองรองจากคิม จอง อุนไปพบกับไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ที่นครนิวยอรกเพื่อหารือกันช้ันหนึ่ง เพราะเกาหลีเหนือยังอยูภายใตขอหาม
ที่จะตองจํากัดความเคล่ือนไหวในรัศมี 25 ไมลของที่ทําการสหประชาชาติ  กอนที่ปอมเปโอ
จะนําเขาไปพบกับประธานาธิบดีทรัมปที่ทําเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน ซึ่งมีการพบกัน          
ใน Oval office โดยนายคิมไดสงสารจากคิม จอง อุนใหนายทรัมป ซึ่งเขาใจตอมาวา           
เปนคํายกยอมากกวาประเด็นอ่ืน  
  วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม วันนี้ นายไมค ปอมเปโอเดินทางไปยังกรุงเปยงยาง 
เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่ง Time line ของการ Denuclearization แตจะได
ไปแคไหน ในช้ันนี้ยังไมอาจคาดเดาได สวนนายจอหน โบลตัน ที่ปรึกษาฝายความมั่นคง
แหงชาติ ซึ่งตองหลีกทางใหนายปอมเปโอ แถลงหนาทําเนียบขาวเมื่อวานนี้วา ขอมูล
ตางๆ คงจะไดครบถวนในเวลา 1 ป เขามิไดช้ีแจงวาเปนขอมูลเก่ียวกับอะไร แตคง
เก่ียวกับการ Denuclearization หากเปนเรื่องนี้ เวลา 1 ปคงจะนอยเกินไป 
  นายไมค ปอมเปโอ เจรจากับฝายเกาหลีเหนือ 2 วันและเดินทางกลับในวัน
เสารที่ 7 กรกฎาคม ในบรรยากาศที่มิไดสะทอนถึงความประสงคของฝายเกาหลีเหนือที่
จะทําตามแนวทางที่ปอมเปโอใฝหามีรายงานวา นายคิม ยอง โชล ซึ่งมิไดรวมในการ
เจรจาครั้งนี้ดวยแตไดพบกับหัวหนาคณะสหรัฐไดต้ังขอสังเกตวา นายปอมเปโอคงนอน
หลับไมดีนักในคืนกอนหนานั้น ซึ่งนายปอมเปโอตอบวาหลับสบายดี อันเปนประเด็นที่
ชวนคิดวานายคิมต้ังขอสังเกตเชนนั้นทําไม ซึง่ในช้ันแรกนี้ ขาพเจาเขาใจวาสถานะในการ
เจรจาคงจะไมเปนไปตามที่เขาคาดหมาย 
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เมื่อนายปอมเปโอไปที่ทาอากาศยานเพื่อเดินทางกลับ เขาไดกลาวแก
ผูส่ือขาววาไดมีโอกาสสนทนากับฝายเกาหลีเหนือหลายช่ัวโมง อันเปนเรื่องที่ยุงยาก           
และซับซอน (complicated) ”but we’ve made progress on almost all the central issues. 
Some places, a great deal of progress. Other places, there’s still more work to be 
done.” แลวไดออกเดินทางไปแวะที่กรุงโตเกียวเพื่อบรรยายสรุปถึงผลการเจรจาที่                   
กรุงเปยงยางใหพันธมิตรญี่ปุนทราบวาไดผลดี (productive) ไมมีรายงานวาญึ่ปุน                           
คิดอยางไร เพราะญี่ปุนยังเช่ือในการใช Maximum pressure อันหมายถึงการคงไวซึ่ง
มาตรการคว่ําบาตร 
  ในทันทีที่นายไมค ปอมเปโอ ออกเดินทางจากกรุงเปยงยาง เจาหนาที่
เกาหลีเหนือซึ่งไมทราบแนวาเปนใคร ไดแถลงขาวทาง KCNA วา ทาทีของสหรัฐในการ
เจรจาที่เกิดขึ้น “regrettable” เพราะไมเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏในการประชุม
ระดับสุดยอดที่สิงคโปร “The US is fatally mistaken if it went to the extent of regarding 
that the DPRK would be compelled to accept, out of its patience, the demands 
reflecting its Gangster-like mindset.”  ถึงแมประธานคิมจะเห็นวานายโดนัลด ทรัมป              
มี “Faith” ในการเจรจา อันดูจะเปนกับดักมิใหนายทรัมปยุติการหลงผิดวา การประชุมขั้น
สุดยอดเปนผลสําเร็จดังที่นายทรัมปนําไปอางกับฐานเสียงของเขาหลายตอหลายครั้งทั้งๆ 
ที่ในมุมมองของนักวิเคราะหเกือบทุกคน การประชุมดังกลาวลมเหลวอยางชัดแจง                    
ในทัศนะของนักวิเคราะหจํานวนไมนอย การที่นายโดนัลด ทรัมป ตกลงใหมีการประชุม 
ขั้นสุดยอด เปนการเปดทางใหคิม จอง อุนไดเขาสูเวทึโลกเปนครั้งแรก และเพราะเหตุนั้น
จึงหมดอํานาจตอรองไปแลว เนื่องจากไมมแีรงจูงใจอ่ืนใดเหลืออีก 
  เมื่อปลายสัปดาหที่แลว ขาพเจาไดฟงทางโทรทัศนระหวางประเทศถึง             
คําประกาศของนายทรัมป ที่กลาวตอผูสนับสนุนทางการเมืองจํานวนมากวา การประชุม               
ขั้นสุดยอดที่สิงคโปรไดผลเยี่ยมมาก “เกาหลีเหนือไดยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
เรียบรอยแลว ปดสถานที่คนควาและทดลองแลวโรงงาน ทดลองถกูระเบิด ‘บ้ึมใหญ”               
เราปลอดภยัแลว เขาจะไมเปนอันตรายตอพวกเราอีกตอไป” คนฟงปรบมือดังล่ัน                        
นายทรัมปพอใจ  
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  เมื่อประธานาธิบดีกลาอวดอางความเท็จเชนนั้นตอสาธารณชน 
ผูใตบังคับบัญชาจึงตองทําตัวเขลาตามไปดวย และเพราะเหตุนี้อาจจะทําใหเขาใจไดวา 
นายคิม ยอง โชล รองประธานคณะกรรมการกลางพรรคฯ คนที่หนึ่ง ไดถามนายปอมเป
โอวา “เมื่อคืน นอนหลับไมดีใชใหม” จึงอาจหมายความวา ส่ิงที่นายปอมเปโอไปหารือกับ
เขานั้น ไมตรงประเด็นเสียเลย 
   ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปขูที่จะทําสงครามการคากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศกับกลุมประเทศตางๆ โดยเริ่มดวยการประกาศขึ้นอัตราภาษี
ศุลกากรกับสินคาเชนเหล็กกลาและอลูมินัม และเพิ่มรายการภาษีสําหรับสินคา
หลากหลายประเภท ซึ่งแลวแตจะเปนประเภทที่สรางปญหาใหแกประเทศนําเขามาก 
เพื่อวัตถุประสงคที่จะบีบบังคับใหคูคาปรับเปล่ียนวิธีการทางการคา โดยอางวา               
เอาเปรียบสหรัฐในทางตางๆ ในระหวางการหาเสียง นายทรัมปเหน็วาจีนไดบิดเบือน              
คาเงินตราเพ่ือใหไดเปรียบทางการคา อันเปนการกลาวหาที่ลาสมัยมาก และอาจจะ             
ไมทราบวา สหรัฐไดใชประโยชนในการทําใหคาเงินตราแข็งหรือออนมาตลอด ต้ังแตยุคที่
ประธานาธิบดีนิกสันไดยกเลิกการเทียบคาเงินดอลลาร  กับมูลคาของทองคํา อันมีความ
ตกลงตอมาท่ีเรียกกันวา Plaza Agreement ระหวางประเทศที่การเศรษฐกิจกาวหนา 
กําหนดวิธีปฏิบัติหากมีการเปล่ียนคาเงินตรามากหรือนอยอยางมีนัยยะสําคัญ 
  เมื่อตอนแรกๆ ที่โดนัลด ทรัมปเขามารับตําแหนง ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง 
ไดแถลงไวชัดเจนวา “We prefer to have a good relationship with the United States. But 
every action will have a reaction. And if an immature leader throws the world into 
chaos, then the world will know whom to blame.” 
  เมื่อเวลา 00.01 น. ของคืนวันที่ 5 กรกฎาคม สงครามทางการคาระหวาง
สหรัฐกับจีนไดระเบิดขึ้นเปนทางการ อีกนัยหนึ่งการทําสงครามระหวางการเศรษฐกิจ
อันดับหนึ่งของโลกกับการเศรษฐกิจอันดับสองไดเกิดขึ้นจริงๆ เปนมูลคาการคาประมาณ 
68 พันลานดอลลาร และโดยที่ทรัมปเปดสงครามกับอีกหลายประเทศ ไมวาจะเปน
พันธมิตรหรือไมก็ตาม ผลทางลบท่ีตามมาจึงขยายวงไปทั่วโลกนายหลี เคอ เฉียง 
นายกรัฐมนตรีจีนไดแถลงตอบโตตามนัยที่ไดนํามาแสดงใหเห็นขางตน ในช้ันนี้ยังไมอาจ
คาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป แตความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทุกประเทศ รวมทั้ง 
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ผูบริโภคในทุกประเทศเพราะการเพ่ิมขึ้นของราคาสินคา และที่นากังวลที่สุดไดแกความ
เปนไปไดที่ทั้งโลกจะเผชิญกับ ภาวะเศรษฐกิจ ชงักงันหรือ Global recession 
  ในสัปดาหนี้ สหรัฐไดเพิ่ม Tariff กับสินคาจากจีนอีก 34 พันลานดอลลาร 
จีนไดตอบโตทันควันในอัตราเดียวกัน หากทําไปตามนี้ ความพินาศยอมจะเกิดขึ้นในไมชา 
เพราะโดนัลด ทรัมปมองไปวาเรื่องนี้จะผูกใจฐานเสียงเขาไดตอไป จึงอาจจะไมเปล่ียน
ทิศทางจนปรากฏผลการเลือกต้ังก่ึงวาระในเดือนพฤศจิกายน ปนี้ 
  กอนหนาการออกเดินทางไปราชการครั้งสําคัญยิ่งที่ยุโรป นายทรัมปไดส่ัง
ใหประกาศลวงหนาวา จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรและเริ่มใชมาตรการท่ีมิใชภาษีหรือ  
Non-tariff barrier ตอจีนเปนมูลคา 200 พันลานดอลลาร โดยจะเริ่มใชหลังส้ินสุดฤดูรอนป
นี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมรับวา “Shocked” เมื่อไดรับขาวนี้ แตก็จะตอบโตเชนครั้ง
กอนหนานี้ เมื่อตลาดหุนและตลาดทุนทั่วโลกไดรับขาวนี้ ก็เริ่มทรุดลงอีก 
  นายมานุชิน รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งเปนหัวหนาคณะ             
ในการเจรจาการคากับจีน พยายามแกขาววา ส่ิงที่เกิดขึ้นเปนเพียง Trade dispute มิใช 
Trade war ซึ่งไมชวยเทาใดนัก เพราะตลาดไมตองการความไมแนนอนตามวิสัยของตลาด 
สวนนายอัซเวโด ผูอํานวยการองคการการคาโลกเห็นวาหลายฝายยังไมแนใจวา สงคราม
การคาเริ่มขึ้นหรือยัง บางวา Skirmish บางวา Trade war เกิดขึ้นแลว องคการการคาโลก
ไดเฝาดูความเคล่ือนไหวทางการคาอยูตลอดเวลา แตการกระทําจะมาจากรัฐสมาชิก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐซึ่งเปนฝายเริ่ม 
  ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ไดออกเดินทาง            
ไปเยือนประเทศตางๆ ในแอฟริกา โดยมิไดมีการประกาศลวงหนา การเยือนแอฟริกา
ของจีนนี้นาจะติดตามขาวความเคล่ือนไหวใหดี เพราะจีนสมัยประธานเหมา ไดไปดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสรางทางรถไฟในประเทศตางๆ ดวย ดังเชน Tranzan ในประเทศ
ทานซาเนีย ซึ่งเปนหัวหาดในการแผอิทธิพลของจีนไปในแอฟริกา ในชวงแรกๆ                   
เมื่อขาพเจาไดไปรวมการประชุมศูนยกลางเพ่ือการพัฒนาของ OECD ซึ่งไทยไดเปน
สมาชิกมาต้ังแตป 2004 ไดทราบวา จีนไดสงเจาหนาที่และคนงานไปใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาในหลายประเทศของแอฟริกา โดยไดรับคาตอบแทนในระดับเทากับที่            
คนทองถิ่นได อันตางจากที่คนของประเทศพัฒนาแลวไดรับ ซึ่งใหคาตอบแทนมาก 
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เปนพิเศษ เพราะมีเงินไดเพิ่มเติมในฐานะที่เปนถิ่นดอยพัฒนา  จึงไดรับการตอนรับ           
เปนอยางดี ทําใหไมนาแปลกใจวา เพราะเหตุใดจีนจึงมีบทบาทในแอฟริกามากเปน
พิเศษ เช่ือวาจีนยังคงเปนประเทศผูใหอันดับแรกๆ ในแอฟริกาทั้งสินเช่ือและเงินกู                
โดยใหความชวยเหลือทางโครงสรางพื้นฐาน และมีกองกําลังติดอาวุธต้ังอยูในบาง
ประเทศ  ถาจําไมผิดเชนเอริเตรียกับกองเรือเพื่อคุมกันการโจมตีของโจรสลัด ตางจาก
โดนัลด ทรัมป ซึ่งไดดูหมิ่นชาวแอฟริกันมาตลอด โดยใชถอยคําอันหยาบคายมาก               
ดังที่รายงานมากอนแลว ลาสุดมีขาววา ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เปนผูนําจีนคนแรกท่ีไป
เยือนรวันดา ซึ่งฟนจากสงครามลางเผาพันธุมาเปนประเทศกาวหนาทางเศรษฐกิจ             
อยางเหลือเช่ือ 
  รายงานตอมาแจงวา ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ไดเขารวมการประชุมของ
ประเทศ BRICS ซึ่งเปนกลุมประเทศที่สมัยหนึ่งมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจมากกวา
ประเทศอ่ืน แตประสบปญหาดวยเหตุผลตางๆ กัน กลุมนี้ไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และแอฟริกาใต การประชุมมีขึ้นที่นครโจฮันเนสเบอรก ในระยะ
หลังๆ มานี้ จีนไดแสดงบทบาทในกลุมนี้มากขึ้น สําหรับการประชุมครั้งหลังสุดนี้                     
ไมทราบวามีผลประการใด มีแตรายงานในวันที่ 27 กรกฎาคม วาประธานาธิบดีปูติน                 
พรอมจะไปเยือนกรุงวอชิงตัน ตามคําเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป หากเงื่อนไข
ทุกอยางเปนที่รับได และจะขอเชิญประธานาธิบดีทรัมปไปเยือนกรุงมอสโกดวยคําเชิญ
จากโดนัลด ทรัมปนี้มขีึ้นในระหวางที่กระแสขาวในกรุงวอชิงตันสับสนมาก เพราะไมมี
ความชัดเจนวา เมื่อผูนําทั้งสองพบกันที่กรุงเฮลซิงกิ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นั้น ไดหารือ
กันในเรื่องใดบาง 
  รายงานและวิเคราะหขาวตอไปนี้ จะแยกออกเปนสามตอน แมเนื้อหาจะมี
ความเก่ียวโยงถึงกัน คือ (1)  การเยือนกรุงบรัสเซลสของประธานาธิบดีทรัมปเพื่อการ
ประชุมระดับสุดยอดของภาคีสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือหริอ North Atlantic Treaty 
Organization-NATO (2) การเยือนสหราชอาณาจักรของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป  
(13-15 กรกฎาคม) และ (3) การประชุมระดับสุดยอดระหวาประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
แหงสหรัฐอเมริกา กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ที่กรุงเฮลซิงกิ 
ประเทศฟนแลนด (วันที่ 16 กรกฏาคม) 
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  (1) เพื่อใหผูที่มีโอกาสอานรายงานและวิเคราะหขาวฉบับนี้เขาถึงคําพูด  
และแนวคิดอันฝงหัวของนายโดนัลด ทรัมปเก่ียวกับสัมพันธมิตรขามแอตแลนติค               
ซึ่งนาจะสอเจตนาของเขาในการตอบสนองยุทธศาสตรของปูตินตอโลกเสรี  โดยการสราง
ความแตกราวในระบอบและระเบียบโลกที่สหรัฐ เปนแกนนําในการสรางสรรคขึ้นในระยะ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทที่เก่ียวของทางประวัติศาสตรรวมสมัย 
  สงครามโลกครั้งที่ 2 ในภาคพื้นยุโรปยุติลงในวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 
แตถารวมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกดวย ก็จะนับจากเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945                      
แตสหภาพโซเวียตมิไดเขารวมในสงครามกับญี่ปุนจนเพียงไมก่ีวันหลังจากการยอมจํานน
ของญี่ปุน โดยไดถือโอกาสกอบโกยผลประโยชนทางยุทธศาสตร รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ 
ไปอยางเต็มที่ โดยไมตองเสียเลือดเนื้อแมแตนอย อันมีผลตอมาในป ค.ศ. 1950                            
ดวยสงครามเกาหลี ซึ่งจะไมกลาวถึงในรายละเอียด ณ ที่นี้ 
  สหรัฐอเมริกา ซึ่งมิไดเขารวมรบในสงครามทั้งสองสมรภูมิจนถูกโจมตีโดย
ญี่ปุนที่ Pearl Harbour เปนอภิมหาอํานาจแตผูเดียว ทั้งในดานแสนยานุภาพทางทหาร
และความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
  ดวยแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศนรวมกันของผูนําสองทาน คือประธานาธิบดี 
แฟรงคลิน เดลาโน รูสเวลทแหงสหรัฐและนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอรชิลลแหงสหราช
อาณาจักร วาจะวางรูปแบบของโลกภายหลังสงครามอยางไร นักการทูตใน Foreign 
Service และ State Department ของสหรัฐจํานวนหนึ่ง  จึงไดแปลเจตนารมณของผูนํา            
ทั้งสองทานดังกลาวเปนนโยบายอันเปนรูปธรรมเพื่อรับสถานการณระหวางประเทศ                 
ที่เปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดยไดนําเสนอประธานาธิบดีแฮรรี่ เอส. ทรูแมน และ                
นายพล จอรจ ซี. มารแชลล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประกาศใชอยาง
เปนทางการ โดยบางเร่ืองไดบัญญัติเปนกฏหมายอันมผีลอยางสําคัญยิ่งสําหรับโลกตอมา
จนทุกวันนี ้
  นักการทูตเหลานี้ ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนกลุม Wise men และทําให
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดอยูในระดับยากที่จะเทียบทันไดในระยะตอมา มีช่ือเชน 
George Kennan Charles Bohlen Under Secretary Robert Lovett เปนตน สองคนแรก           
ไดแนะนําใหประธานาธิบดีทรูแมนประกาศ Truman Doctrine เพื่อชวยใหประเทศตางๆ  
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สกัดก้ันการคุกคามของสหภาพโซเวียต และแผนการมารแชลลดวยมูลคามหาศาลเพื่อ
ฟนฟูประเทศตางๆ ในยุโรปใหฟนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจากความยอยยับของ
สงคราม ซึ่งนายพลมารแชลล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศขณะน้ัน ไดแถลง
ในคําปราศรัยตอพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย Harvard ในวันที่ 5 มิถุนายน  
ค.ศ. 1947 ประธานาธิบดีทรูแมน ไดลงนามในรัฐบัญญติัแผนการมารแชลลในวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ. 1948 สวนนาย Robert Lovett ปลัดกระทรวงการตางประเทศ มีบทบาท
สําคัญในการจัดทําสนธิสัญญาวาดวยองคการแอตแลนคิคเหนือหรือนาโต 
  ในรอบป ค.ศ. 1949 มีเหตุการณและความเคล่ือนไหวในทางการเมือง
ระหวางประเทศบางประการที่แยกนํามากลาวถึงตอไปนี้ อันทําใหเห็นวาการดําเนิน
นโยบายตางประเทศและความมั่นคง  ของนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งสงผลใหเกิดความ
แตกราวในกลุมสัมพันธมิตรตะวันตกและการวางเฉยกับการแผอิทธิพลของชาติศัตรู           
ซึ่งทราบกันวาไดแกรัสเซียภายใตปูติน ซึ่งบัดนี้ปรากฏชัดเพิ่มขึ้นทุกวนัเปนภยนัตราย                
ตอทั้งโลกปานใด 

 การส้ินสุดลงดวยความสําเร็จในการสกัดการปดลอมกรุงเบอรลินหรือ 
Berlin Blockade 24 มิถุนายน 1948 -12 พฤษภาคม 1949 ซึ่งสหรัฐและ
สัมพันธมิตรบางชาติไดสงกําลังทางอากาศและรถไฟนําความชวยเหลือ          
ไปใหชาวเบอรลินที่ถูกกองกําลังของสหภาพโซเวียตปดลอมจากโลก
ภายนอกจนอยูรอดมาไดดวยความปลอดภัย ทําใหสหภาพโซเวียตตอง
ยกเลิกการปดลอม และกอสรางกําแพงมิใหติดตอกับเยอรมันตะวันออก 
อันเปนเขตยึดครองของโซเวียตแทนจนมาถกูทําลายในป ค.ศ. 1989                  
สมัยที่มิคาอิล กอรบาชอฟปรับเปลี่ยนนโยบาย และถือกันวา สงครามเย็น
ไดยุติลง จนมามีสัญญาณวา สงครามเย็นรอบใหมอาจเกิดขึ้นอีกในสมัย
ของ วลาดิเมียร ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียคนปจจุบันทีก่ระทําการหลาย
อยางทั้งทางลับและเปดเผยเพื่อจะใหรัสเซียกลับมายิ่งใหญอีก โดยสงสัย
กันอยางมากขึ้นทุกวันวา นายโดนัลด ทรัมปมิไดไรเดียงสาเสียทีเดียว 

 วันที่ 29 สิงหาคม 1949 สหภาพโซเวียตทดลองระเบิดปรมาณูเปนผลสําเร็จ
ครั้งแรก โดยอาศัยขอมูลลับที่สุดจากนักฟสิคสและเคมีชาวเยอรมันและ   
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บริติช เชน Klaus Fuchs  Juliet and Ethel Rosenberg  Alan Nunn May ฯลฯ 
ซึ่งแทรกซึมเขาไปในโครงการ Manhattan ของสหรัและเพราะเหตุนี้                
เมื่อประธานาธิบดีทรูแมนกระซิบใหจอมเผด็จการโจเซฟ สตาลิน ทราบใน
การประชุมระดับสุดยอดที่ Potsdam ในป 1945 วา สหรัฐสามารถผลิต
ระเบิดปรมาณูไดแลว สตาลินรับฟงอยางเงียบเฉย แตหลังจากนั้น เขาคงจะ
ส่ังใหฝายโซเวียตเตรียมการประกาศสงครามกับญี่ปุนและการรวบรวมอาวุธ
ยุทโธปกรณกับการเขายึดพื้นที่ตามที่เขาอางวา ไดตกลงใหสหภาพโซเวียต
ไวแลวในการประชุมที่ Potsdam อันอาจหมายถึงการใหคิม อิล ซุงเปด
สงครามเพื่อเขาครองเกาหลีทั้งคาบสมุทรดวย (เอกสารลับของกระทรวง
การตางประเทศโซเวียตไดรับการยกเลิกช้ันความลับและเปดเผยเปนการ
ทั่วไป ซึ่งระบุถึงการขอใหเหมา เซ ตุงสงทหารไปชวยรบหากเกาหลีเหนือ
เพล่ียงพลํ้าดวย) 

 การลงนามในสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (North Atlantic Treaty 
Organization-NATO) เพื่อการปองกันรวมกัน หัวใจหลักไดแกขอบทท่ี 5            
ซึ่ง กําหนดวา  การโจมตีภาคีหนึ่งใดถือวาเปนการโจมตีภาคีทั้งหมด                 
ที่จะตองรวมกันปองกัน ขอนี้มิไดมีในกติกาสัญญามะนิลา (Manila Pact)             
ที่จัดต้ัง องคการ SEATO ขึ้นภายหลังการตกลง Armistice ในสงคราม
เกาหลี  ซึ่งกําหนดเพียงวาการรุกรานภาคีหนึง่ใด ภาคีที่เหลือจะดําเนินการ
รวมตอตานตามกระบวนการรัฐธรรมนูญของแตละภาคี เพราะความเปน
ปกแผนของนาโต ภาคีทั้งหมด ในขณะนั้นไดยึดถือตามขอบทท่ี 5                      
เปนครั้งแรกเมื่อสหรัฐถูกกลุมกอการรายโจมตีอยางรุนแรงในเหตุรายที่
เรียกกันวา 9/11 หลังจากนั้นก็มิไดมีเหตุการณที่ภาคีตองแสดง ความพรอม
ใจระดมกําลัง ตามพันธกรณีนั้นอีก จนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
ละเลยที่จะกลาวถึงขอบทที่ 5 ในการประชุมนาโตระดับสุดยอดครั้งที่เขา
เขารวมเปนครั้งแรกเมื่อป 2017 อันยืนยันถึงอคติของเขาตอนาโตที่มีมา
กอนหนาที่จะเขาสูวงการเมือง ดังปรากฏชัดในคําใหสัมภาษณตอ               
Wolf Blitzer จาก CNN ซึ่งนายทรัมปโจมตีสัมพันธมิตรนาโตวา Obsolete  
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และสหรัฐตองรับภาระทางการเงินเกินกวาที่ควร นายทรัมปฝงหัวดวยอคติ
เหลานี้ทั้งในระหวางการหาเสียงและกลาวอางในคําปราศรัยทุกครั้งเมื่อ
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา 

 การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนตุลาคม ค.ศ.1949 ซึ่งหลังจาก
ความยุงยากในขั้นตนของการสรางชาติ ดังเห็นไดจากการปฏิวัติวัฒนธรรม 
ไดกลายเปนมหาอํานาจทั้งทางทหารและเปนการเศรษฐกิจใหญที่สอง           
ของโลก ซึ่งในปปจจุบันนี้กําลังเขาสูสงครามการคาที่นายทรัมปเริ่มขึ้นกับ
จีนและประเทศตางๆ ทั้งที่เปนพันธมิตรและคูคาทั้งหลายทั่วไปในโลก   
หากปลอยใหความขัดแยงจากจุดนี้แผขยายไป ก็เปนไปไดที่จะนําไปสู
สถานการณรายแรงขั้นสงครามใหญ 
กลาวโดยภาพรวม การปองกันรวมกันหรือ Collective Security อันเปน

แนวทางที่สหประชาชาติยอมรับดังปรากฏในกฏบัตรสหประชาชาติและเปนหลักการของ
นาโตที่ไดสงวนรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภาคีประเทศมาเปนเวลา 70 ปแลวนี้ 
ถือเปน “Bedrock” หรือพ้ืนฐานอันมั่นคงของความปลอดภัยสําหรับสหรัฐและสัมพันธมิตร
ขาม  แอตแลนติคมาจนบัดนี้ ปญหาเรื่องเงินเพี่อการปองกันประเทศเปนสวนสําคัญ และ
ผูนําสหรัฐหลายทานก็ไดแจงใหภาคีตางๆ ไดชวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีโอ
บามา เมื่อเกิดการที่รัสเซียรุกรานภาคตะวันออกหรือดอนบาสสและผนวกแหลมไครเมยี
ของยูเครนโดยต้ังเปาหมายใหมีสวนบริจาคภายในป 2024 มิใชในปนี้ตามท่ีโดนัลด ทรัมป
มักจะกลาวอาง 

ต้ังแตการไมใหความสําคัญกับกลุม G-7 โดยไปรวมการประชุมที่แคนาดา
ชากวากําหนด ถึง1 ช่ัวโมง และเมื่อไปถึงก็ไดเสนอแนะใหรัสเซียภายใตปูตินไดกลับ
มารวมเปน G-8 โดยไมคํานึงถึงเหตุผลสําคัญที่ตองตัดรัสเซียออกไป และเดินทางออกจาก
แคนาดาไปสิงคโปรโดยปฏิเสธที่จะลงนามในแถลงการณรวมของ G-7 เปนครั้งแรกนับแต
ไดจัดต้ังกลุมประเทศที่กาวหนาทางเศรษฐกิจขึ้นมา ซึ่งมรีายละเอียดในรายงานเดือน
มิถุนายนแลว พรอมขอสังเกตวา นายทรัมปดูต้ังใจจะลมลางสถาบันตางๆ  ที่สหรัฐ                 
เคยเปนตัวต้ังตัวตีในการริเริ่มมาตลอด ในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ นายทรัมปไดมุงหนา            
ในการสรางความแตกราวในกลุมสัมพันธมิตรขามแอตแลนติคตอไป ดวยการเริ่ม 
 



13 
 

กลาวหาประเทศภาคีของนาโตในเร่ืองเงินสมทบเพื่อการปองกันรวมและการวางตัว
เขาขางศัตรู ซึ่งนายทรัมปไดทวีตขอความในแนวดังกลาวต้ังแตกอนออกเดินทาง                    
ในเครื่องบินประจําตําแหนง ระหวางไปยังกรุงบรัสเซลส และในการประชุมปรึกษากอน
การประชุมประจําปของนาโตระดับสุดยอด 

ความจําเปนที่ประเทศในยุโรปตะวันตกตองซื้อน้ํามันและกาสธรรมชาติ  
จากสหภาพโซเวียตและเครือรัฐเอกราช เชนอาเซอรไบยัน เริ่มมาแตสมัยที่สหภาพโซ
เวียตยังเปนประเทศเปด หลังจากนั้นการซื้อพลังงานจากประเทศ เชนรัสเซีย ยังมีตอมา 
โดยอาศัยทอนําสงผานยูเครน ลาสุดเยอรมนีไดทําสัญญาซื้อกาสธรรมชาติอีกเปนจํานวน
รอยละ 15 ของปริมาณทั้งหมดที่ตองการ สวนที่เหลือไดกระจายแหลงที่มาออกเปนหลาย
แหง รวมทัง้อัลจีเรีย เนเธอรแลนดและที่อ่ืนๆ โดยนายชเรอโดไดลงนามในสัญญาช้ือขาย 
จะอยางไรก็ตาม นายโดนัลด ทรัมปไดถือโอกาสนําเรื่องนี้มาเปนประเด็นหลักในการ
โจมตีนางแองเกลา แมรเค่ิลอยางรุนแรง ดังคํากลาวตอไปนี้ในวันแรกของการประชุม            
“If you look at it, Germany is a captive nation of Russia because they supply (energy). 
They got rid of their coals. They got rid of their nuclear. They’re getting so much of the 
oil and gas from Russia. I think it’s something that NATO has to look at. I think it’s very 
inappropriate.” ในอีกตอนหนึ่ง นายทรัมปกลาวถึงเยอรมนีวาอยูใตการ “controlled”                
ของรัสเซีย เพราะการทําสัญญาทอสงกาสดังกลาว  

ผูเช่ียวชาญจากอเมริกาต้ังขอสังเกตวา คนของนายทรัมปมิไดศึกษาเรื่องให
ดี เพราะเยอรมนีซื้อกาสธรรมชาติจากรัสเซียมาหลายปกอนหนานี้ ซึ่งตอบสนองความ
ตองการเพียงรอยละ 15  กาสเหลานี้ สงผานทอในยูเครนซึ่งไดรับคาธรรมเนียมดวย ใน
ระยะหลังนี้ สหรัฐเริ่มผลิตกาสเหลวหรือ LNG ซึ่งสามารถที่จะขายใหเยอรมนีได แตสหรัฐ
ไมเคยพยายาม ผูเช่ียวชาญท่ีเปนอดีตเอกอัครราชทูตไดอางภาษิตในเรื่องนี้วา “Penny 
wise, Pound foolish” 

ตามรายงานในวันที่ 25 กรกฎาคม ประธานาธิบดีทรัมปไดพบกับนาย Jean-
Claude Jungker ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป ที่ทําเนียบขาว เพื่อหาทางแกปญหา
สงครามการคาระหวางกัน โดยท่ีประธานาธิบดีทรัมปไดเรียกสหภาพยุโรปวาเปนกลุม
ชาติ Foe ผลประการหน่ึงของการหารือในระดับสูงครั้งนี้ ไดแกการพยายามลดราความ 
 



14 
 

เปนศัตรูทางการคาระหวางกัน เพราะแตละฝายเริ่มไดรับผลกระทบมากขึ้น จึงตกลงใหมี
การจัดต้ังคณะทํางานรวมกันเพิ่อมิใหมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรมากขึ้น และขอตกลง                  
ในหลักการท่ีสหภาพยุโรปจะซื้อ LNG จากสหรัฐ แมในระยะแรกนี้ราคาจากสหรัฐจะสูง
กวาจากแหลงอ่ืนและสหรัฐยังไมมโีครงสรางในการขนสง จึงขึ้นอยูกับการพัฒนาตอไป 
แตก็ตรงกับที่กลาวขางบนวา แทนการไปกลาวหาพันธมิตรในการซ้ือกาสเหลวจากรัสเซีย 
สหรัฐควรปรับปรุงความสามารถในการแขงขัน เพราะเปนผูผลิตรายใหญอยูแลว  

Ursula von Leyen รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเยอรมันและรอง
หัวหนาพรรค CDU ของแองเกลา แมรเค่ิล กลาววา รอยละของเงินในการปองกันประเทศ
มิไดเปนปจจัยสําคัญประการเดียว ของการสมทบทุนจากประเทศภาคี เพราะยังมีการ
เก้ือกูลอีกหลายดาน เชนการสงกองกําลังไปชวยปฏิบัติการในอัฟกานิสถานและ                    
การปราบปรามการกอการราย เปนตน สวนนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิล หลีกเล่ียงการ              
ตอปากตอคําของนายโดนัลด ทรัมป โดยช้ีแจงขอเท็จจริงอยางสุภาพวาเธอเองตองพํานัก
อยูภายใตอํานาจโหดรายของสหภาพโซเวียตมานานป ไมจําตองมาสอนเธอวาควรวางตัว
อยางไร  เพราะประเทศภาคีอ่ืนๆ ก็เขาใจประเด็นปญหาดี และเห็นวา แนวคิดของนาย
ทรัมปไมอยูกับรองกับรอย เพราะดูจะพยายามสรางความแตกแยกในกลุมสัมพันธมิตร
มากกวา 

นายโดนัลด ทรัมปไมเพียงแตโจมตีนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิลดังที่
กลาวถึงแลว แตยังพยายามซํ้าเติมพันธมิตรเยอรมันเมือ่ประสบปญหาทางการเมือง
ภายในแทนที่จะแสดงความเห็นใจ เชนกรณีที่เกิดความขัดแยงกับหัวหนาพรรครวม
รัฐบาลผสมในปญหาผูอพยพเขาเมือง นายโดนัลด ทรัมป ไดทวีตเปนเชิงสมนํ้าหนา            
และแสดงทาทีวา แมรเค่ิลอาจตองพนจากตําแหนงหลังจากที่เปนมาเปนวาระท่ี 4 เพราะ
ดําเนินนโยบายรับผูอพยพมากเกินไป อันเปนแนวทางของฝายขวาจัดดวย ซึ่งนายทรัมป
เองมีแนวโนมไปในทางเดียวกัน ทั้งๆ ที่ในระยะหลังมานี้ จํานวนผูอพยพไดลดลงจนตํ่า
มากเพราะขอตกลงรวมกันของสหภาพยุโรปที่แบงโควตาตามสวน และมีเงินสนับสนุน
จากกองกลาง 

เมื่อเสร็จการประชุมระดับสุดยอด นายทรัมปไดใหสัมภาษณแกส่ือมวลชน 
โดยอางวาการประชุมครั้งนี้ประสบผลสําเร็จอยางไมเคยมีมากอน โดยประเทศภาคีตกลง 
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จะเพิ่มงบประมาณในการปองกันประเทศใหเกินกวารอยละ 2  ของจีดีพี สวนสหรัฐ                 
จะเพิ่มงบสมทบใหมากขึ้นอีกจนถึงรอยละ 4 ของ จีดีพีอันเปนความสําเร็จที่ไมเคยมีใคร
ทําไดมากอน ทั้งๆ ที่สวนบริจาคของสหรัฐลาสุดมีเพียงรอยละ 3.6 ซึ่งประเด็นนี้ 
ประธานาธิบดีมาครองแหงฝรั่งเศสแยงวา ขออางของนายทรัมปไมเปนความจริง มติของ
ที่ประชุมมิไดเพิ่มวงเงินแตอยางใด สวนนาย Jens Stoltenberg เลขาธิการนาโตตอบ
คําถามส่ือมวลชนอยางเล่ียงๆ โดยมิไดยืนยันวามีการเพิ่มงบใดๆ  

ผูสังเกตการณใหความเห็นวา การท่ีนายทรัมปพยายามเรงรัดใหประเทศ
ภาคีเพิ่มงบในการปองกันประเทศ ก็เพื่อสหรัฐจะไดขายอาวุธใหประเทศตางๆ รวมทั้ง
ประเทศนอกนาโตดวย เชนประเทศในตะวันออกกลางที่ซื้ออาวุธทันสมัยจากสหรัฐเปน
จํานวนมหาศาลแตละป ซึ่งสํานักวิชาการตางๆ เปนหวงกังวลวา การสะสมอาวุธเหลานี้
เส่ียงตอการที่จะเกิดสงครามไดตอไป แมอาวุธดังกลาวจะเปนอาวุธตามแบบหรือ 
Conventional weapons ก็ตาม เพราะอาวุธนิวเคลียรกับอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง
ประมาณรอยละ 90 อยูในครอบครองของสหรัฐและรัสเซีย อันมีผลในการปองปราม 
(Deterrence) ระหวางกัน 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม สถานีโทรทัศน CNN ไดนําภาพถายการพบปะ               
เมื่อปกวามาแลวในหอง Oval office ระหวางประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกับมกุฎราชกุมาร
ซาลมาน แหงซาอุดิ อารเบีย ซึ่งทรัมปไดนําแผนภาพแสดงเครื่องบินรบสมรรถนะสูง        
มาใหเจาชายซาลมานดู โดยไดอธิบายความกาวหนาของเครื่องบินเหลานี้ เพื่อจะขายให 
และเจาชายซาลมานไดตกลงซื้อเครื่องบินแบบ F-35 ไปฝูงหนึ่งเปนเงินนับหมื่นลาน
ดอลลาร ซึ่งตอมา เมื่อประธานาธิบดีทรัมปและคณะเดินทางไปเยือนซาอุดิ อารเบีย  
นายคิชเนอร ลูกเขยของนายทรัมปไดกลาวแกมกุฎราชกุมารวา เขาไดติดตอกับผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทผูผลิตใหลดราคาจําหนายใหเปนพิเศษแลว ดังที่ทราบกัน ไมนาน
หลังจากเสร็จส้ินการเยือน ซาอุดิ อารเบียกับประเทศในภูมิภาคไดประกาศตอตาน
ประเทศกาตารดวยการต้ังขอเรียกรองกวาสิบขออันยากที่จะปฏิบัติ   ตามได นายทรัมป 
ไดผสมโรงดวย โดยการทวีตใหกาตารเลิกการสนับสนุนขบวนการกอการราย  ซึ่งจะจริง
หรือไมก็ตาม จนบัดนี้ความแตกแยกก็ยังมิไดรับการแกไข 
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ความพยายามของนายโดนัลด ทรัมปที่จะสรางความแตกแยกในนาโต
อาจจะไมบังเกิดผลในช้ันนี้ แตพอสังเกตเห็นรอยราวในเอกภาพของสัมพันธมิตรไดดวย
การอาน Body language เพราะในการจัดภาพถายรวม ผูนําหลายคนไมมองหนา                
นายทรัมปกันอยางเห็นไดชัด แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยอรมัน               
ไดแถลงอยางตรงไปตรงมาถึงการที่ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปจะพึ่งตนเองโดยไมหวังใหสหรัฐ
ภายใตนายโดนัลด ทรัมปเปนผูนําต้ังแตนี้ไป 

(2) การเยือนสหราชอาณาจักรของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซึ่งเริ่มขึ้น
ในวันศุกรที่ 13 กรกฎาคม ในทันทีที่เสร็จการประชุมระดับสุดยอดของนาโตที่กรุง
บรัสเซลส โดยนายทรัมปและภริยาเดินทางโดยเครื่องบินประจําตําแหนงไปลงที่                   
ทาอากาศยาน Stansted และขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร Marine 1 ไปยังทําเนียบ
เอกอัครราชทูตสหรัฐ เพราะกําหนดการท้ังหมดจัดอยูนอกกรุงลอนดอน 

ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไปเยอืนสหราชอาณาจักรตามคําเชิญของ                  
เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนผูนําตางประเทศคนแรกที่ไปเยือน
สหรัฐในชวงแรกที่ทรัมปเขารับตําแหนง  การไปเยือนของนายทรัมปมีปญหามาแตแรก 
เพราะมีคนตอตานหลายแสนคนและประธานสภาสามัญไมยินยอมใหเขาปราศรัยในสภา 
สวนนาย Sadiq Khan นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนไมพรอมที่จะใหการตอนรับ  
การประทวงจากคนเปนจํานวนมากเต็มกลางกรุงลอนดอน ตลอดสองวันที่เขาอยูใน 
สหราชอาณาจักร มีการปลอยการตูนเด็กทารกซึ่งเจ็บปวดขนาดใหญลอเลียนนายทรัมป
หรือ Blimp ลอยอยูเหนือนครหลวง  

ประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนกอนหนานี้ไดไปเยือนสหราชอาณาจักรโดย 
ไมมีปญหาใดๆ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาและมิเชล โอบามาไดไปเยือนหลายครั้งๆ 
สุดทายไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จ พระราชินีนาถและเจาชายฟลิป ดยุคแหงเอดินเบอระ
เปนการสวนพระองค และไดรับการโปรดเกลาใหเขาเฝาอยางใกลชิด มีอยูครั้งหนึ่ง
เจาชายฟลิปไดทรงขับรถใหโอบามา โดยทรงโปรดใหบารัคนั่งดานหนาในรถ สวนสมเด็จ
พระราชินีนาถฯ ประทับในท่ีนั่งดานหลัง กับมิเชล เปนภาพซึ่งนอยคนในโลก                                 
จะมีโอกาสไดเห็น 
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แนนอนวา ประธานาธิบดีทรัมป คงจะมีโอกาสไดเขาเฝาเพราะเขาเปน              
รัฐประมุขโดยตําแหนงแตนายเบน โรดส รองที่ปรึกษาฝายมั่นคงแหงชาติของ
ประธานาธิบดีบุชและโอบามา ซึ่งทราบ  ความเปนมาเก่ียวกับพระราชสํานักอังกฤษดี               
ใหความเห็นวา ไมนาหวง เพราะสมเด็จพระราชินีฯ ทรงอานคนที่เขาเฝาไดดี โดย               
She (the Queen) doesn’t suffer fools gladly! หมายถึงวาสมเด็จพระราชินีฯ ทรงทน                   
คนโงเขลาไมไดนาน (You are not patient with people who you think are stupid or have 
stupid ideas) 

นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย รีบเดินทางไปพบกับโดนัลด ทรัมปแตแรกเริ่ม 
เพราะเธอประสงคที่จะไดทําความตกลงทางการคากับสหรัฐในโอกาสแรกเพื่อจะใชตอไป
เมื่อสหราชอาณาจักรตองออกจากสหภาพยุโรปตามการเจรจา Brexit และในขณะเดียวกัน 
เธอก็ตองการจะย้ําถึงพันธกรณีที่สหรัฐมีตอสัมพันธมิตรขามแอตแลนติคและการรับทราบ
วาสหรัฐยังถือวา ทั้งสองประเทศยังม ีSpecial relationship ตอกันอยูเชนเดิมหรือไมเพราะ
นายทรัมปประกาศนโยบาย America first ซึ่งนายโดนัลด ทรัมปจะรับปากประการใด          
ในการหารือขอราชการสองฝาย ไมอาจจะทราบได แตในการใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน    
ที่ทําเนียบขาว เธรีสซา เมยเปนผูตอบคําถามวา ทรัมปยังคงยึดมั่นในพันธกรณีตามนาโต
รอยเปอรเซ็นตและผายมือไปทางโดนัลด ทรมัป ซึ่งเขาก็ทําทาคลายๆ วาถูกตองแลว               
แตในสมอง เขาไมคอยศรัทธาในนาโต 

อันที่จริง วันกอนหนาที่จะไปหารือกับโดนัลด ทรัมปที่กรุงวอชิงตัน เธรีสซา 
เมยไดไปกลาวคําปราศรัยครั้งสําคัญในการประชุมของพรรครีพับลิกัน ณ ที่ประกาศ             
เอกราชอเมริกันที่นครฟลาเดลเฟย อันเปนสุนทรพจนที่นาจับใจมากสําหรับผูที่สนใจ
ประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญของสหรัฐ             
ซึ่งไมแนใจวา โดนัลด ทรัมป ไดทราบเนื้อหาหรือเปลา เพราะโดนัลด ทรัมป ดูจะไมสนใจ
ประเพณีนโยบายตางประเทศของสหรัฐเพียงใดรวมทั้งคานิยมแหงชาติ เนื่องจากไดใช
แนวคิดใหมๆ อันตางจากที่ผูนําสหรัฐคนกอนๆ ไดยึดถือ และดังที่รายงานไวขางบน             
นายทรัมปมิไดศรัทธาในแนวทางประเพณีเทาใด  และใชทวิตเตอรในการแสดงออกซึ่ง
ความรูสึกนึกคิดอันสวนใหญมาจาก Impulse  
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ตลอดหน่ึงปเศษที่ประธานาธิบดีทรัมปไดรบัคําเชิญใหไปเยือนสหราช
อาณาจักร เขาไดทําหลายอยางอันเปนการสรางภาพที่ไมบังควร เชนการกลาวหาวา 
สหราชอาณาจักรมีอัตราเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมมากมาย อันไมตรงกับความจริง และ
ตรงกันขามกับสถิติที่ทางการอังกฤษแถลงไปกอนหนานั้น เมื่อมีเหตุคนรายใชมีดทําราย
คนหน่ึงหรือสองราย นายทรัมปไดทวีตไปวา คดีเชนนี้มีอยูบอยๆ จนโรงพยาบาลใน                  
กรุงลอนดอนนองไปดวยเลือด ที่รายแรงมากไดแกการทวีตยอนกลับทวีต (Retweet)              
ของฝายขวาจัด โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Britain first ซึ่งผิดกฏหมายในสหราชอาณาจักร 
แตเธรีสซา เมยไดแตเพียงเตือนกลับไปถึงความรับไมไดของกลุมเหลานั้น  

ดวยปญหาตางๆ ดังกลาว จึงนาจะเขาใจไดวา เธรีสซา เมยคงหนักใจมิใช
นอยในการจัดการตอนรับคนเชนนายทรัมป แตเมื่อถึงเวลา พิธีตอนรับกลับเปนไปอยาง
นาประทับใจมากสําหรับนายทรัมป โดยทั้งหมดไดจัดขึ้นนอกกรุงลอนดอน เพราะบริเวณ
ใจกลางเมืองหลวงเต็มไปดวยผูประทวงจํานวนหลายแสน ดังภาพถายทางอากาศที่ปรากฏ
ทางโทรทัศน เริ่มตนดวยการตอนรับดวยทหารมหาดเล็กในเครื่องแบบเต็มยศ การแปร
ขบวน สวนสนาม ประกอบดวยกองดุริยางคมหาดเล็กในชุดทางการเชนกัน พิธีตอนรับ
อยางหรูหรามีขึ้นที่วัง Blenheim ที่ Oxfordshire อันเปนที่เกิดของ Sir Winston Churchill 
และขณะนี้ยังเปนพิพิธภัณฑเพื่อเปนอนุสรณแกรัฐบุรุษอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทไมนอย              
ในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการกําหนดนโยบายภายหลังสงคราม  

การจัดพิธีตอนรับตามประเพณีของสหราชอาณาจักรคงจะเกินความ
คาดหมายของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซึ่งไดกลาวหานายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยวา
ทรยศตอผลการออกประชามติเรื่อง Brexit  โดยการใหสัมภาษณตอหนังสือพิมพ Tabloid 
- the Sun ในเครือของ Robert Murdoch ฝายขวาเชนเดียวกับนายทรัมป ปรากฏหัวขาวที่
หนาปกอันเปนการโจมตีนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย  ซึ่งเปนเจาภาพของการที่นายทรัมป
ไดไปเยือนสหราชอาณาจักร อันมิใชเปนพฤติกรรมใหม เพราะนายทรัมป ไดทํา
เชนเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิล ทั้งๆ ที่เปนพันธมิตรใกลชิด                     
เปนอุปนิสัยที่ยากจะจัดกลุม ที่เหมาะสมให เพราะความตางของเวลา โฆษกทําเนียบขาว
ไดแถลงขาววา ประธานาธิบดีทรัมปไดช่ืนชมนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ซึ่งขัดตอ
รายงานของ The Sun อันวางตลาดไปกอนแลว อันที่จริง นายโดนัลด ทรัมปไปเยือน 
สหราชอาณาจักรในขวงที่นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยกําลังเผชิญกับมรสุมทางการเมือง
อยางหนัก อันเนื่องมาจากกระแสการคัดคานแนวทางตอไปของการเจรจา Brexit อันมี
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พวกตอตานจากในพรรคอนุรักษนิยมเอง อันเปนพรรคเดียวกับนายกรัฐมนตรี โดยมีแกน
นําซึ่งไดแกฝายที่ตองการใหออกจากสหภาพยุโรปตามแนวทางเจรจาที่เรียกกันวา              
Hard Brexit อาทิ นายเดวิด เดวิส รัฐมนตรีวาการกระทรวง Brexit ที่เปนหัวหนาคณะ             
ในการเจรจากับสหภาพยุโรปมาต้ังแตตนและนายบอริส จอหนสัน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ  ซึ่งมีขาวมากวา 2 ปวาตองการชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรี            
มาต้ังแตสมัยนายเดวิด แคเมรอน และผูสนับสนุน ซึ่งไดลาออกจากตําแหนงในวันกอน
หนาที่นายทรัมปจะเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักร และตามนิสัยเดิมของนายทรัมป             
ก็สนับสนุนฝายที่โตแยงกับเธรีสซา เมย และไดใหสัมภาษณยกยองนายบอริส จอหนสัน 
วานาจะเหมาะสมในการเปนหัวหนารัฐบาลแทนผูที่จะเปนเจาภาพในการตอนรับเขา 
นอกจากนั้นยังไดใหสัมภาษณกับ The Sun โจมตีเธรีสซา เมยดังกลาวถึงกอนนี้ 

ในวันรุงขึ้น ไดมีการหารือขอราชการที่บานนอกกรุงลอนดอนของ
นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักรที่ Chequer การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน                 
การไปเยือนโรงเรียนนายรอยทหารบกที่ Sandhurst การใหสัมภาษณรวมกันตอส่ือมวลชน 
และการเขาเฝาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่พระราชวัง Windsor ซึ่งมีการตรวจ
แถวกองเกียรติยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองคดวย ดังที่กลาวแลว ทั้งหมดนี้เกิน            
ความคาดหมายของนายโดนัลด ทรัมปอยางยิ่ง แตอดที่จะโออวดไมได โดยอางวา                
การตรวจแถวกอง เกียรติยศกับสมเด็จพระราชินี นั้น เปนครั้งแรกใน 20 ป ซึ่งแถลงขาว
จากสํานักพระราชวังช้ีแจงวา องคพระประมุขไดทรงตรวจแถวกองเกียรติยศเปนครั้งคราว
ใน 20 ปที่ผานมา โดยในครั้งนี้ ไดมีการจัดต้ังพลับพลากลางแจง อันเปนที่ซึ่งประทับรอ   
การไปถึงบริเวณพิธี จนถึงเวลาที่ประธานาธิบดีไปถึง ที่เปนเชนนั้น เพราะไดเสด็จ                      
พระราชดําเนินไปถึงบริเวณพิธีกอนเวลาบาง 

เรื่องที่นาสนใจในวันเดียวกันนี้ไดแกการรวมกับนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย
ในการใหสัมภาษณส่ือมวลชนที่สนามนอกบานพัก Chequer ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
ไดยืนตอบคําถามคูกับนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย โดยไดกลาวนําส้ันๆ ตามแบบพิธี อันดู
จะเปนการออกตัวเนื่องจากไดใหสัมภาษณในทางที่ใหขาวแกหนังสือพิมพ The Sun                
วา รายงานเหลานั้นเปน Fake news จากการท่ีไดพบกับนายกรัฐมนตรี “ทั้งในการ
รับประทานอาหารเชา อาหารกลางวันและอาหารเย็น” จึงเขาใจแนวคิดของเธอมากขึ้น  
 



20 
 

และวาความสัมพันธพิเศษกับ สหราชอาณาจักร นั้น ขอเพ่ิมเปน “พิเศษสุด” นายทรัมป 
ไดกลาวถึงคนเขาเมืองในแนวทางที่เขาตอตาน ซึ่งเธรีสซา เมยไดแยงทันทีวา                           
คนเขาเมืองไดทําประโยชนใหแกประเทศชาติมาก อันไมมีปญหาใดๆ เลย การตอบ
คําถามส่ือมวลชนครั้งนี้ แสดงชัดถึงความสามารถของเธรีสซา เมย ในการเขาใจประเด็น
ตางๆ และแกวาทกรรมของนายทรัมปไดอยางนาชม ทันทวงที แมบางเรื่องจะไมเหมาะ            
ที่ผูนําตางชาติจะกลาวถึง นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยก็ใหความเห็นแยงไปอยางสุภาพ              
แตชัดเจนวาเธอมิไดคิดเชนนั้น 

เมื่อเสร็จส้ินการเยือนสหราชอาณาจักร อันมีการประทวงโดยคนจํานวน
หลายแสนพรอมกับบอลลูนลอเลียน Blimp ในมหานครลอนดอนตลอดสองวันแลว 
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดเดินทางตอไปยังสก็อตแลนดเพื่อพักผอนเปนการสวนตัว
และเลนกอลฟที่สนามของเขาซึ่งไมมีขาวเปนพิเศษจนวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม อันเปน
กําหนดนัดที่จะมีการประชุมระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินแหง
สหพันธรัฐรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด 

(3) การประชุมระดับสุดยอดระหวางประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดี
ทรัมปเปนที่มาของขาวและการวิเคราะหขาวอยางมาก สํานักขาว CNN ไดระดมนักขาว
ช้ันนําและผูเช่ียวชาญระหวางประเทศไปทําขาวที่กรุงเฮลซิงกิในจํานวนมากเปนพิเศษ 
โดยท้ังปูตินและทรัมปก็ไดเปนขาวตามความคาดหมายแตสาระของการประชุมตัวตอตัว
ระหวางผูนําทั้งสองเปนเวลากวา 2 ช่ัวโมงจะคลุมเรื่องอะไรบางยังไมปรากฏชัดจนวันนี้  
ที่ 30 กรกฎาคม  

แมการเริ่มตนของการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิก็เปนขาว เนื่องจากผูนําทั้งคู          
ไปสายกวากําหนดกวา 1 ช่ัวโมงทั้งๆ ที่ปูตินมิไดอยูหางไกลจากกรุงเฮลซิงกิมากนัก               
และเมื่อไปถึงก็ไดใชขบวนรถอยางหรูของ Rolls Royce กันกระสุนแบบสรางจําเพาะ  
และรถเชนเดียวกันขนาบ วิ่งมุงหนาไปยังทําเนียบประธานาธิบดีฟนแลนด อันเปน
สถานที่ประชุม สวนนายทรัมปซึ่งบินจาก สก็อตแลนดไปยังกรุงเฮลซิงกิในเวลาสาย             
ยิ่งกวา ทั้งคูคงจะตกลงกันเชนนั้น ไมทราบวาเพื่ออะไร 
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หลังจากนั้น ทั้งคูไดปรากฏตัวในหองโถงในทําเนียบประธานาธิบดี
ฟนแลนด โดยมีการกลาวบางเล็กนอย ซึ่งนายทรัมปกลาวกวางๆ วาจะพูดอะไรกัน   
แลวทั้งคูก็ไปพบกันตัวตอตัวโดยคณะที่ปรึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง                       
การตางประเทศของทั้งสองฝายไปหารือกันอีกหองหน่ึง เมื่อผูส่ือขาวถามนายทรัมป            
วาทําไมจึงไมใหที่ปรึกษาเขาดวย เขาตอบวา เพื่อมิใหมีการขัดจังหวะ (interrupt) อันฟงดู
แปลก และเพราะเหตุนี้ความสงสัยของคนภายนอกวาทั้งสองคงมีเรื่องที่ตองการจะปกปด 
จึงยังมีอยูจนบัดนี้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม กรรมาธิการความสัมพันธกับตางประเทศ             
ของวุฒิสภาพยายามจะถามนายไมค ปอมเปโอวาทราบรายละเอียดการประชุมลับ              
สองฝายหรือไม นายปอมเปโอตอบแบบวกวนแตในขณะเดียวกันรัสเซียไดแถลงวา 
ทรัมปกับปูตินหารืออะไรกันบางตลอดกวาสองช่ัวโมง ซึ่งก็มิไดเปดเผยมากนักและ                  
ทางทําเนียบขาวไมเคยยืนยันวารายงานของรัสเซียถูกตองหรือไมเพียงใด 

กอนหนาที่จะมีการประชุม นายทรัมปไดทวีตวา การท่ีความสัมพันธระหวาง
รัสเซียกับสหรัฐเส่ือมทรามมาตลอด เปนเพราะ “Foolishness and stupidity” ของฝายสหรฐัเอง 

อยางไรก็ดี เมื่อการประชุมลับของผูนําทั้งสองเสร็จส้ิน ไดมีการใหสัมภาษณ
ส่ือมวลชนในหองโถง ประเด็นที่เปนปญหาตอเนื่องอีกหลายวันตอมา ไดแกการท่ี
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ในช้ันแรก ไมยืนยันวาเขาเห็นดวยกับขอยุติของสํานักขาวกรอง
สหรัฐวา รัสเซียภายใตปูติน ไดแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐเพราะประธานาธิบดีปูติน
ปฏิเสธอยางแข็งขัน ซึง่เขาช่ืนชมในความแข็งแกรงในการยืนยันปฏิเสธของปูติน                
(He is very strong in his denial) สวนนายแดน โคทส ผูอํานวยการสํานักขาวกรอง
แหงชาติ (National Intelligence Agency-NIA) ซึ่งนายทรัมปต้ังใหเขารับตําแหนงเอง          
ไดเสนอรายงานวา การแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ นั้น “Ongoing and pervasive”            
คือมิใชเพียงในป 2016 เทานั้น แมกระทั่งในการเลือกต้ังก่ึงวาระในเดือนพฤศจิกายน                
ปนี้ก็ถูกแทรกแซงอยู  

อันที่จริง เมื่อกอนหนาที่นายทรัมปจะออกเดินทางมายุโรปครั้งนี้ FBI ก็ได
รายงานใหทราบแลววา จะมีการออกหมายเพื่อดําเนินคดีกับเจาหนาที่การขาวกรองทหาร 
(GRU) รัสเซีย 12 คน พรอมหลักฐานการแฮ็คขอมูลของ Democratic National  
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Committee-DNC และขอมูลของ Hillary Clinton ในวันที่นายทรัมปเองประกาศขอให
รัสเซียหา “อี-เมล 3 หมื่นกวาฉบับของฮิลลารีที่หายไป” ดวย ที่การขาวทหารหรือ GRU  
ของรัสเซียถูกจับได เพราะไมทราบวา สายสงอยูในเครือขายของสหรัฐ อันทําให            
สํานักขาวกรองของเนเธอรแลนดและอังกฤษสกัดไดและไดสงกลับมาที่สหรัฐดวย                  
เพราะตางทราบขาวลับนี้ดวยกัน หลักฐานจึงแนนหนามากรวมทั้งระหัสผานดวย                   
จึงนาแปลกวา ทําไมโดนัลด ทรัมปจึงไมยอมเช่ือขอมูลของฝายตนเอง 

ผูส่ือขาวไดต้ังคําถามกับประธานาธิบดีปูตินวา ทราบเก่ียวกับการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปลา ปูตินตอบอยางไมลังเลวา “ทราบ” และยอมรับวาเขาเอง
อยากใหโดนัลด ทรัมปไดเปนประธานาธิบดี  แตมิไดกลาววาเขาส่ังใหแทรกแซง                  
จนผลการเลือกต้ังทําใหโดนัลด ทรัมปชนะการเลือกต้ัง 

นายโดนัลด ทรัมปกลาวถึงการเลือกต้ังเมื่อป 2016 วา ฮิลลารี่ คลินตัน              
สูการเลือกต้ังไมไหว เขาจึงไดเปนประธานาธิบดี (We ran a brilliant campaign. That’s 
why I’m president.) และเสริมวา ถึงอยางไรก็ตาม ไมมีการ Collusion. อันเปนขอกลาวหา
ที่เหลวไหล ปูตินกลาวถึงนาย โบรเดอร อันเก่ียวกับกฏหมายมาเนียสก้ีในเรื่องรับเด็ก
รัสเซียนไปอุปการะ วานายโบรเดอรไดบริจาคเงินจํานวนมากใหแกฮิลลารี่ คลินตัน               
และมีรายงานตอมาวา ปูตินไดขอใหสหรัฐสงตัวนายโบรเดอรและอดีตเอกอัครราชทูต
แม็คฟาวล (สมัยโอบามา) กับชาวอเมริกันอีกจํานวนหนึ่งไปใหรัสเซียเพื่อสอบปากคํา    
(ไมแนใจวาเปนคําขอระหวางการพบปะหนึ่งตอหนึ่ง เพียงแตไดยินปูตินกลาวถึง                
โบรเดอรในระหวางการใหสัมภาษณ) อันเปนเรื่องที่ไดรับการกลาวหาวาผิดพิธีปฏิบัติ
ทางการทูตมาก โดนัลด ทรัมปไมควรจะรับฟงมาโดยไมปฏิเสธกลับไปในทันที เพราะดู
นายทรัมปจะเกรงกลัวปูตินมาก 

อาจจะเปนเพราะเหตุนี้ ผูส่ือขาวจึงต้ังคําถามกับปูตินวา เขามีขอมูลอันอาจ 
Compromise โดนัลด ทรัมปหรือไม ซึ่งไมนาแปลกใจท่ีปูตินตอบวา ไมมี และวา นักธุรกิจ
อเมริกันที่ไปยังรัสเซียนั้นปๆ หนึ่งมีไมนอยกวา 500 คน เขาจะเก็บขอมูลเก่ียวกับทั้งหมด
นี้ไดอยางไร นายทรัมปกลาวเสริมวา ขอสงสัยเหลานี้เปนเรื่อง Disgrace ยิ่งที่ FBI                
ของสหรัฐไดกอขึ้น รวมทั้งเจาหนาที่สหรัฐดวย และเลยไปถึงการสอบสวนกรณีความ
เก่ียวพันกับรัสเซียหรือ Russian probe โดยนายมัลเลอรอันย่ิงเปน “Disaster” หนักขึ้น 
ผูส่ือขาวคนหนึ่งรูสึก “ตลึง” ที่นายทรัมปพยายามแกตางใหปูติน ทั้งๆ ที่มิไดถูกถามตรงๆ  
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โดยพูดตามแนวที่ปูตินกลาวไป สวนสาระของการประชุมตัวตอตัวถึงสองช่ัวโมงกวา นั้น 
แมผูส่ือขาวจะไดพยายามเคนหาคําตอบ ก็ไมอาจไดความกระจาง 

เมื่อการประชุมเสร็จส้ินลง ทั้งสองฝายก็ไดแยกยายกันกลับ โดย
ประธานาธิบดีทรัมปไดไปยังทาอากาศยานเพ่ือเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน 

   ความเห็นของฝายตางๆ ทั้งอดีตรัฐมนตรี ผูบริหาร สมาชิกสภา นักวิชาการ 
ส่ือมวลชน และ ฯลฯ มีมากมาย เกือบทั้งหมดเปนไปในทางลบ จึงขอคัดมานําเสนอเพียง
ดังตอไปนี้  

นาย Leon Panetta อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อดีตเสนาธิการ
ของประธานาธิบดี อดีตผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง ฯลฯ เห็นวาการเดินทางไป
เยือนยุโรปครั้งนี้สรางผลเสียในทางการทูต นโยบายการตางประเทศ ความมั่นคงแหงชาติ 
ศักดศรีของประเทศชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยตลอดทาง การพบปะกับผูนํา
ประเทศศัตรูโดยปกปดมิใหประชาชนอเมริกันทราบสาระสําคัญของการหารือกัน เปนเรื่อง
ใหอภัยมิได เพราะแมแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศยังหลีกเล่ียงการ
แบงปนขอมูลดังกลาวตอวุฒิสภา 

นาย John Brennan อดีตผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง เห็นวาส่ิงที่
ประธานาธิบดีทรัมป ทําไปนี้ รายแรงเกินกวามาตรฐานของการกระทําอาชญากรรมขั้นสูง
ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการถอดถอนจากตําแหนง ซึ่งยากจะมีผลในทางปฏิบัติ 
เพราะการเมืองระหวางพรรคคงจะขัดขวางมิใหลงมติไปตามท่ีตองการได 

นาย Anthony Scaramucci ซึ่งเขามาเปนผูชวยดานการส่ือสารใน                    
ทําเนียบขาวเพียง 10 วัน ก็พนหนาที่ในทําเนียบขาว แนะนําใหประธานาธิบดีทรัมป
เปล่ียนแนวทางเสียใหม “ในทันที” การพบปะ “หนึ่งตอหนึ่ง” ระหวางทรัมปกับปูติน นั้น 
ไมวาทรัมปจะตองการใหมีขึ้น ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามเปนการตัดสินใจท่ีผิด ยิ่งผิด
มากขึ้นเพราะไมมีแถลงการณรวมวาพูดจากันในเร่ืองอะไร “It was a strategic and 
political mistake.” 
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ไมทราบวา ประธานาธิบดีทรัมปไดรับทราบปฏิกิริยาตอตานผลการเยือน
ยุโรปเพียงใดเมื่อเดินทางกลับไปยังกรุงวอชิงตัน แตประมาณ 20 ช่ัวโมงหลังจากนั้น           
เขาไดแกไขถอยคําในการตอบคําถามเรื่องการแทรกแซงการเลือกต้ัง โดยแกคําเพียง 1 คํา  
คือ “would” เปน “wouldn”t” ในสวนที่เก่ียวกับคําตอบเพิ่อแกวา เขาเองก็ยอมรับขอยุติ
ของสํานักขาวกรองของสหรัฐ ซึ่งมิไดชวย เพราะนายทรัมปไดตอบปญหาอีกหลาย 
ประเด็นอันมิไดชวยเขาเลย และหลังจากนั้น นายทรัมปไดแกไขเปลี่ยนแปลงประเด็น        
ที่คางมาจากกรุงเฮลซิงกิทุกวันอีก 5 ครั้งดวยกัน สรางความสับสนมากขึ้นอีก จนในที่สุด 
ก็ใหขาววาจะเชิญปูตินไปเยือนกรุงวอชิงตันในฤดูใบไมรวงปนี้ ตอมาไดเปล่ียนเปนตนป
หนา สวนประธานาธิบดีปูตินไดกลาวที่แอฟริกาใต ระหวางที่ประชุม BRICS วาเขาพรอม
จะไปเยือนกรุงวอชิงตัน “If all conditions are right.” และจะขอเชิญประธานาธิบดีทรัมป
ไปเยือนกรุงมอสโกดวย แตกําหนดการทุกอยางยังไมแนนอนจนถงึวันส้ินสุดเดือน
กรกฎาคมน้ี 

ในวันที่ 29 กรกฎาคม วันนี้ รัสเซียไดจัดการแสดงแสนยานุภาพทางเรือ            
ในโอกาสวันกองทัพเรือ โดยมีประธานาธิบดีปูติน ในชุดสากล พรอมนายทหารช้ันผูใหญ 
4 นายในเคร่ืองแบบเต็มยศเดินตาม โดยกระทําวันทยหัตถอยูตลอดเวลา เปนประธานในพิธี 
โดยเดินไปลงเรือตรวจฝงที่ทาน้ําในนครเซน็ต ปเตอรสเบอรก รัสเซียไดแสดงอาวุธทางเรือ
รวมทั้งเรือหาความลับของฝายศัตรูที่รัสเซียกลาววา ทันสมัยที่สุด สาธารณรัฐประชาชน
จีนกับอิหรานไดรับเชิญไปเขารวมส่ิงที่รัสเซียเรียกวา War games ซึ่งไมทราบวามี
กิจกรรมใดบาง 

ตามการตรวจสอบลาสุดโดยผูทําหนาที่ Fact checker ของส่ือกระแสหลัก 
ในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกลาวเท็จ 6.5 ครั้งตอวัน สวนนาย Schultz ผูแตง
หนังสือ Art of the Deal คูกับนายทรัมป เปดเผยวานายทรัมปใหความสําคัญกับการใช 
Truth Hyperbole เปนหลัก หรือวาจาเกินความจริง 

ตัวอยางที่เพิ่งเกิดขึ้นไดแกการท่ีนายทรัมปหารือกับ Jean-Claude Juncker 
ประธานกรรมาธิการประชาคมยุโรปเพื่อแกไขปญหาสงครามการคาระหวางกันโดยตกลงจะจัดต้ัง
คณะทํางานรวมในการหาทางออกมิใหสถานการณบานปลายซึ่งแมการแกปญหาที่สหรัฐเปน 
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ตนเหตุจะยังมิไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม นายทรัมปก็ประกาศวา ตนไดรับชัยชนะ
สงครามการคาแลว ในทํานองเดียวกัน นายทรัมปไดไปกลาวคําปราศรัยกับฐานเสียงของ
ตนในอุตสาหกรรมเหล็กกลา ก็ไดใชวิธีเดียวกัน โดยมิไดกลาวความจริงวา อุตสาหกรรม
ที่ใชเหล็กกลาในตางประเทศเปนหวงโซในการผลิตเปนบริษัทอเมริกันเอง ซึ่งไดสงสินคา
สําเร็จรูปมาจําหนายในสหรัฐอันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะสหรัฐเองไดเรียกเก็บภาษี
ศุลกากรสูงขึ้น 

โดยนัยยะเดียวกัน นายทรัมปไดโออวดผลสําเร็จในการเจรจาเพ่ือปลดอาวุธ
นิวเคลียรของเกาหลีเหนือในคาบสมุทรเกาหลี ทั้งๆ ที่การเจรจายังมิไดเริ่มขึน้ จึงไมนา
ประหลาดใจที่นายทรมัป “ปล้ืม” กับการที่เกาหลีเหนือมอบ remains ของทหารอเมริกันที่
เสียชีวิตในสงครามเกาหลีเมื่อเกือบหกสิบปที่แลว วา “เปนการแสดงความจริงใจของ
เกาหลีเหนือ” 

 
     
     นายมนัสพาสน ชูโต 
   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 
     และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 
เดือนสิงหาคม 2561 

 
ช่ือและตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต    อดีตเอกอัครราชทูต 
    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 
    และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
 
กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน  
รายงานและวิเคราะหขาวเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 1 
 
 นอยคนจะคาดหมายวา ตุน ดร. มหาเธียร โมฮัมหมัดในวัย 93 ป นายกรัฐมนตรี
คนที่ 4 จะกลับสูเวทีการเมืองมาเลเซียและรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีก แตผูนําวัย
อาวุโสของมาเลเซียก็ไดสรางความประหลาดใจใหแกทั่วโลกดวยการจัดต้ังพรรคและ
สมัครเขาแขงขันในการเลือกต้ังทั่วไปครั้งที่แลว แมวาคูแขงสําคัญอันไดแกกลุมพันธมิตร
อัมโนภายใตการนําของ Najib Razak ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี ดูจะไดรับเสียงสนับสนุน           
ในระหวางการหาเสียงไมนอย ผลการเลือกต้ังปรากฏวา ดร. มหาเธียร ไดรับชัยชนะ  
อยางทวมทนและเขารับตําแหนงหัวหนารัฐบาลรอบใหม ในขณะที่นาจิ๊บ ราซัคถูก
สอบสวนในขอหาคอรรัปช่ัน 
 ขาพเจาไดมีโอกาสพบ ดร. มหาเธียรเมื่อเดือนพฤษภาคม ค,ศ, 1979 ที่ทําเนียบ
ประธานาธิบดีฟลิปปนสขณะที่ทานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและ           
ไปรวมการประชุมระดับรัฐมนตรขีอง UNCTAD V และไดไปหารือขอราชการกับผูแทน
ประเทศอาเซียน ตามคําเชิญของนางอิเมลดา มารกอส หัวหนาคณะผูแทนฟลิปปนส 
 หัวขอหนึ่งที่เปนเหตุใหคณะผูแทนอาเซียนตองแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน                
ในครั้งนั้น ไดแกการจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อโภคภัณฑหรือ Common Fund for Commodities 
ตามขอมติ 93 IV ของอังคถัด IV ในการประชุมที่กรุงไนโรบี ประเทศคีนยา อันเปน
ระเบียบวาระที่ในระยะนั้นถือเปนหัวขอสําคัญอันมีการเจรจากันมาอยางชิงไหวชิงพริบยิ่ง
ระหวางประเทศกําลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแลว ซึ่งประจวบกับการเจรจา “เหนือ-ใต” 
อยูในขั้นเขมขนอยางมาก ประเด็นที่ถือวาเปนเครื่องช้ีบอกถึงความจริงจังของประเทศ
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กําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอาเซียนซึ่งเปนแกนนําในการเจรจา” ไดแก
จํานวนเงินบริจาคโดยสมัครใจเขาบัญชีที่ 2 หรือ Voluntary contribution (to the second 
account of the Common Fund) 
 ในฐานะเจาภาพของการประชุม นางอิเมลดา มารกอส สตรีหมายเลข 1 ของ
ฟลิปปนส  ไดเปนตัวต้ังตัวตีในการหาขอยุติในประเด็นนี้ สวนประธานาธิบดีเฟอรดินันด 
มารกอสก็ไดเชิญหัวหนาคณะผูแทนอาเซียนไปแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในความคืบหนา
ของการประชุมที่ทําเนียบโดยจัดขึ้นในชวงอาหารเชาบอยครั้ง 
 ในการประชุมปรึกษาครั้งหนึ่ง ดร. มหาเธียรไดเดินมาพบกับขาพเจาที่ระเบียง
ทําเนียบมาลากันยังและถามความเห็นสวนตัวเก่ียวกับการประชุม กับถามวารัฐบาลไทย
จะบริจาคเทาใดดี เพื่อจะไดใชประกอบการพิจารณาในสวนของมาเลเซีย โดยท่ีขณะนั้น 
รองนายกรัฐมนตรีสุนทร หงษฤดารมภ หัวหนาคณะผูแทนไทย พนจากตําแหนง โดยได
ขอใหขาพเจารักษาการในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย ขาพเจาจึงตอบวา ขาพเจาได
หารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (ดร, อุปดิศร ปาจรียางกูร) ช้ันหนึ่งแลว 
เห็นวา อาเซียนควรจะบริจาคประเทศละหนึ่งลานดอลลาร แมสิงคโปรจะขอบริจาคเพียง 
250,000 ดอลลาร โดยอางเหตุผลเชนเดียวกับในความตกลงวาดวยยางธรรมชาติระหวาง
ประเทศหรือ International Natural Rubber Agreement ฉบับที่ 1 (INRA 1) วาสิงคโปรมิใช
ประเทศผูผลิต ดร. มหาเธียร คิดอยูครูหนึ่ง แลวแสดงความเห็นดวยวา 1 ลานก็พอดีแลว 
ขาพเจาไดเสริมวา แตฟลิปปนสเองไมมีใครทราบวาจะบริจาคเทาใด แมผูแทนระดับ
อาวุโสในคณะก็ไมทราบ ทั้งหมดอยูที่ “มาดาม”  
 ในที่ประชุมวันรุงขึ้น นางอิเมลดา มารกอสไดกลาวคําปราศรัยตอที่ประชุมอังคถัด 
5 ในหอประชุมใหญซึ่งสรางขึ้นมาเพ่ือการประชุมครั้งนี้เปนพิเศษ โดยไดกลาวถึงหลักการ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดวยการเนนความสําคัญของการลดความเหล่ือมลํ้า
ในฐานะทางเศรษฐกิจของปวงชน เพราะหากมิใหความเอาใจใสในประเด็นนี้ ก็อาจจะ
ทําลายส่ิงที่เธอเรียกวา Super-structure ของสังคมโดยสวนรวมลงได สําหรับประเด็นโดย
จําเพาะของการประชุม นั้น นางอิเมลดา มารกอสแถลงวา ฟลิปปนสเนนความสําคัญ   
ของการจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อโภคภัณฑเปนพิเศษ จึงจะบริจาคโดยสมัครใจให 25 ลาน
ดอลลาร ที่ประชุมปรบมือกันล่ัน ขาพเจาหันไปสบตากับ ซีซาร วีราตา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังฟลิปปนส ซึ่งสนิทสนมกันดีและนั่งอยูไมหางกัน ในความหมายวาจะเอา
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เงินมาจากไหน เขายื่นมือขึ้นไปคลายๆ กับจะบอกวาจากเบื้องบน ที่นั่งคณะผูแทน
มาเลเซียอยูหางออกไป ไมแนใจวา ดร. มหาเธียร อยูในที่ประชุมหรือเปลา1  
 การประชุมระดับรัฐมนตรีของอังคถัดมีขึ้นทุก 4 ป โดยในชวงแรกระเบียบวาระ
การประชุมจะยาวมากประมาณกวา 20 รายการ ใชเวลาไมนอยกวา 1 เดือนในการ
ประชุม อังคถัด 5 ใชเวลานานมากเชนกัน โดยมี Carlos P. Romulo อดีตประธานสมัชชา
สหประชาชาติและตอมาไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ฟลิปปนสเปนประธาน ทานไดทําหนาที่ประธานโดยไมมีการหยุดพักจนการประชุมเสร็จ
ส้ินลงหลังการประชุมทั้งคืน เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันรุงขึ้น ตนเดือนมิถุนายน                  
การประชุมอังคถัด 10 ที่กรุงเทพฯ เสร็จส้ินในเวลา 1 สัปดาห ดร, มหาเธียรไดไปรวมดวย           
ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดกลาวคําปราศรัยซึ่งครอบคลุมการเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปญหาเท็คโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเก็งกําไร
กันมากในตลาดหุน Nasdaq จนระหวางป 1999-2002 เกิดภาวะฟองสบูแตก ซึ่งเรียกกัน
ตอมาวา Dot-com crisis แตก็สามารถแกปญหากันได  

รัฐบาลมาเลเซียใหความสนใจในเท็คโนโลยีสารสนเทศมาก เพราะเห็นวาจะเปน
ลูทางรับมือกับปญหา Middle income trap โดยไดพัฒนาจนกาวหนาเปนพิเศษในช่ือที่
เรียกกันวา Superconductor corridor อันเปนสวนหนึ่งของการกระจาย “ระเบียงการ
พัฒนา” ไปทั่วประเทศ เพื่อใหมาเลเซียกาวสูความเปนประเทศพัฒนาแลวในป 2020              
แตตองยอมรับวาในระยะนั้น ดร. มหาเธียรมีความโนมเอียงที่จะให “ภูมิบุตร” หรือชนเช้ือ
สายมาเลยไมเสียเปรียบในกระบวนการพัฒนา ซึ่งก็ไดผล เพราะ ดร, มหาเธียรไม
ตองการใหความวุนวายทางเช้ือพันธุเชนเมื่อป 1969 เกิดขึ้นอีก  

มาในระยะนี้ นโยบายเลือกประติบัติดังกลาวไมจําเปนเทาใดนัก ดร. มหาเธียรจึง
มุงหนาที่จะปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ดวยการดําเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีนาจิ๊บ 
ราซัค เมื่อผูจัดรายการ (Anna Coren) สอบถามวารูสึกอยางไร ดร. มหาเธียรยอมรับวา
หนักใจมาก เพราะเคารพตุน อับดุล ราซัค บิดาของนาจ๊ิบ ซึ่งเคยเปนผูนําประเทศมาใน
สมัยถัดจากตวนกู อับดุล ราหมัน อันไมมีปญหาการคอรรัปช่ันเชนสมัยตอมา ส่ิงที่              
ดร, มหาเธียร ถูกเพงเล็งมากไดแกการขจัดผูที่อาจไดเปนผูนําตอไป เชนนายอันวาร 
                                                            
1 ตําแหนง “ตุน” เปนบรรดาศักด์ิข้ันสูงสุด ซึ่งมีโควตาจํากัด ชาวมาเลเซีย ไมคอยไดเปนเพราะในระยะน้ัน “ตุน” สวนใหญ
มาเลเซียไดต้ังคนไทยจนเกือบหมดโควตา เชน ตุนถนอม กิตติขจร ตุนประภาส จารุเสถียร ตุนถนัด คอมันตร ตุนทวี จุลละ
ทรัพย เปนตน ตอมา เม่ือทานตางๆ เหลาน้ีพนตําแหนงสําคัญไปแลว จึงต้ังคนมาเลเซียเปน ดังตัวอยางเชนตุน ดร. มหาเธียร 
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อิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีของมหาเธียร ซึ่งเมื่อไดกลับมาเปนหัวหนารัฐบาลอีก 
ดร. มหาเธียรไดขอพระราชทานอภัยโทษใหแลว แตอันวารยังไมพรอมที่จะเขารวม
รัฐบาล โดยใหภริยาเขาที่รวมการเลือกต้ังมากับ ดร. มหาเธียรอยูกับรัฐบาลใหมไปกอน  

เมื่อถูกถามวา โดนัลด ทรัมป เปน International Bully หรือไม ในรายการ CNN 
Asia  ตุน ดร, มหาเธียร โมฮัมหมดั นายกรัฐมนตรีวัย 93 ของมาเลเซีย ตอบวา ทรัมป           
ไมอยูกับรองกับรอย วันๆ หนึ่งเปล่ียนแนวความคิดไปไดสามส่ีครั้ง ตางชาติจึงไมอาจจะ
ทราบไดถึง Mindset ของเขา ซึ่งอาจถือเปนภัยคุกคามระหวางประเทศได ในรายการ
เดียวกันนี้ ดร, มหาเธียรรูสึกเปนหวงการแผอํานาจของจีน แตมิไดขยายความ โดยมิได
แสดงทาทีแข็งขันแตอยางใดในปญหาเกาะเทียมในทะเลจีนใต เพียงแตยอมรับวาเปน
การยากที่จะตอตานถาจีนมุงเขาครอง คงยํ้าเฉพาะการเปนคูคาระหวางกันซึ่งการคา
ดําเนินไปดวยดี และในดานนี้ ดร. มหาเธียรไมเห็นดวยกับการที่โดนัลด ทรัมปเปด
สงครามการคากับประเทศตางๆ อันจะมีผลกระทบถึงทุกประเทศ โดยไมชวยแกปญหา
ทางการคาระหวางประเทศไดเลย อีกไมก่ีวันจากวันนี้ ดร. มหาเธียร จะไปเยือนจีน        
เปนเวลา 5 วัน 

สําหรับตัวทานเอง ดร. มหาเธียรปรารภวา อายุก็มากแลว แตมิไดกลาวถึงผูที่จะ
สืบตําแหนง ฉะนั้น ทานคงจะเปนนายกรัฐมนตรีไปอยางนอย 2 ป กอนจะพิจารณา
เปล่ียนแปลง 
 
 เมื่อพนเวลา 24.00 น. ตามเวลาในสหรัฐของคืนวันอังคารที่ 6-7 สิงหาคม ศกนี้ 
มาตรการคว่ําบาตรอิหรานทางเศรษฐกิจและการเงินที่รัฐบาลสหรัฐไดยกเลิกมากอนแลว
ในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ตามเงิ่อนไขของความตกลง Joint Comprehensive 
Plan of Action—JCPOA เมื่อไดรับคํายืนยันจาก IAEA วาอิหรานปฏิบัติตามขอกําหนด
ของความตกลงทุกประการ ถูกรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปนํากลับมาใชบังคับ
ใหม ดวยเหตุผลที่จะบีบค้ันใหเกิดความยุงยากทางเศรษฐกิจจนรฐับาลอิหรานในปจจุบัน
จะอยูตอไปมิได 
 นอกจากการใชมาตรการคว่ําบาตรโดยตรงกับอิหรานแลว โดนัลด ทรัมปยังได
ประกาศใชมาตรการบังคับกับประเทศตางๆ ในยุโรป ในรูปของ Secondary sanctions  
อันทําใหประเทศอ่ืนไมสามารถทาํธุรกิจและการคากับอิหรานได ฝรั่งเศสและอิตาลี              
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จึงตกอยูในภาคบังคับนี้ดวย ทั้งๆ ที่เปนประเทศพันธมิตร นโยบายนี้สะทอนถึงนิสัยชอบ 
“รังแกเพ่ือน” ของโดนัลด ทรัมปที่เปนมาแตเด็ก และอิหรานเองตองไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรง ในขณะที่ อํานาจตอบโตจะมีอยูจํากัด แมรัฐบาลอิหรานจะไดพยายามแสดง
อํานาจในการครอบคลุมชองแคบฮอรมุซก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังมีขีดจํากัดอยูมาก 
เพราะชองแคบดังกลาวเปนทางผานเขาออกของน้ํามัน ซึ่งลูกคารายใหญที่สุดไดแกจีน 
 มูลเหตุของปญหานี้ไดแกการท่ีนายโดนัลด ทรัมปไดถอนตัวจากความเปนภาคี
ความตกลง JCPOA ทั้งๆ ที่ ฝายความมั่นคงและที่ปรึกษาดานนโยบายการตางประเทศ
เห็นวาเปนผลประโยชนแหงชาติสหรัฐที่จะคงเปนภาคีตอไป ความตกลงฉบับนี้ไดรับการ
เจรจาอยูหลายปโดย P5+1 กับอิหราน ดวยจุดมุงหมายที่จะหามมิใหอิหรานพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร ซึ่งจะชวยใหความพยายามของชาวโลกที่จะปองกันการแพรขยายอาวุธ
นิวเคลียรหรือ Nuclear Non-proliferation-NPT อันจะลดหยอนภัยจากอาวุธอํานาจทําลาย
ลางสูงใหมากเทาที่จะสามารถทําได ในวันที่ 20 สิงหาคม นายซาวัต ซาริฟ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอิหรานใหสัมภาษณแกนาย Nic Robertson แหง 
CNN วา เขาเช่ือวา สหรัฐจะกลับมาเขาเปนภาคีของ JCPOA อีก หากนายโดนัลด ทรัมป 
พนจากตําแหนง ในวันเดียวกันนี้ บริษัท Total ของฝรั่งเศส ไดยุติกิจการในอิหราน นาย
ซาริฟเชื่อวา การคว่ําบาตรจะไมไดผลตามท่ีต้ังใจ 
 
 เหตุผลที่นายโดนัลด ทรัมปอางเพื่อถอนตัวจากความตกลงฉบับนี้ไมมีความจริง
เลย ดังที่ขาพเจาไดกลาวในรายงานและวิเคราะหฉบับนี้ พลเอกนอกราชการเจมส 
แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งโดยสวนตัวมิไดนิยมอิหรานเทาใดนัก 
เพราะเมื่อถูกถามเมื่อสองปมาแลววา ประเทศใดเปนภัยคุกคามสหรัฐในโลกขณะนั้น เขา
ตอบวา “อิหราน อิหราน อิหราน” แตในระยะหลังจากนั้น เมื่อไดทบทวนขาวกรองมากขึ้น 
พลเอกแม็ตทิสเปนผูนําของบรรดาฝายความมั่นคงที่ยนืยันวา JCPOA is in the national 
security interest of the United States ฝายความมั่นคงและสํานักขาวกรองทั้งหมดให
ความเห็นในทํานองเดียวกัน พวกที่เปล่ียนแนวคิดไปบางไดแกฝายที่ตองการ
ประจบประแจงนายทรมัปอยางออกหนาออกตา ศาสตราจารย ดร. สมศักด์ิ ชูโต ญาติผูพี่
ของขาพเจาใชคําพูดตางไปบางวาเปน “พวกเลีย” เจานาย ซึ่งมีอยูไมมากนักแตนาย
ทรัมปมักฟง 
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 ตามรายงานลาสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม กองทัพอิหรานไดเปดเผยขาวพรอมภาพ
วา ไดพัฒนาเครื่องบินรบรุนใหมออกปฏิบัติการไดแลวและในขณะเดียวกันก็ไดผลิต
ขีปนาวุธทันสมัยอีกดวย อันแสดงวาแมจะถกูหามมิใหพัฒนาอาวุธนิวเคลียร แตอิหราน 
ก็สามารถเพิ่มเขี้ยวเล็บในดานอาวุธตามแบบหรือ Conventional weapons ไดตามความ
ตองการของการปองกันประเทศ โดยไมตองทุมเทเงินในการซื้อหามาจากตางประเทศเชน
ซาอุดิ อารเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส   
 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดดําเนินนโยบายเพื่อบ่ันทอนอํานาจของประเทศอื่น
อยางไรความคิดตอไป นอกเหนือจากการพยายามจะทําลายอิหรานดังที่กลาวถึงขางตน
แลว ยังไดใชอํานาจของความเปนประเทศทรงอํานาจเหนือประเทศอ่ืนใด ในการต้ังขอ
เรียกรองใหตุรกี ซึ่งเปนพันธมิตรในนาโตดวยกัน สงตัวชาวอเมริกัน/ตุรกีในขอหาวามี
สวนเก่ียวของกับการพยายามกอรัฐประหารในตุรกีเมื่อปที่แลว โดยท่ีจริงแลวตองการหา
เสียงจากพวก Evangelical และเมื่อตุรกีไมทําตาม ก็ไดใชมาตรการบีบค้ันในทางตางๆ 
เชนการใชมาตรการคว่ําบาตรในทางการเงิน 
 เรื่องนี้ดูจะรุนแรงมากกวาที่พอเห็นไดในปจจุบัน เพราะสหรัฐเปนมหาอํานาจใหญ
ในดานการเงิน เนื่องจากทุนสํารองเงินตราของท่ัวโลกประมาณ 2 ใน 3 ใชเงินสกุล 
ดอลลารเปนหลัก จริงอยูเงินตราของประเทศตางๆ เชนเงินสกุลหยวนของจีน เงินยูโร
ของสหภาพยุโรป เริ่มเปนเงินสกุลหลักที่มีการ “ลอยตัว” ในตลาดโลกมากขึ้น ในระยะ
ยาว เงินดอลลารสหรัฐก็จะมีคานอยลง แตในปจจุบันนี ้ดอลลารสหรัฐยังเปนเงินตราที่
ไดรับการถือวาเปนเงินตราระหวางประเทศ และเพราะเหตุนี้ อิหรานและตุรกีจึงถูกบีบค้ัน
อยางหนัก ตามรายงานลาสุด เงินสกุล “ลีรา” ของตุรกีและเงินตราของอิหราน มีคาตก
ตํ่าลงกวารอยละ 40  ที่รายงานมานี้มิใชเปนการเห็นดวยกับแนวทางของประธานาธิบดี
เออรโดวันที่เปนเผด็จการมากขึ้นและมิใชเห็นวา แนวทางของโดนัลด ทรัมปเก่ียวกับ
อิหราน นั้น ถูกตองแลว 
 ในกรณีของอิหราน นั้น ขาพเจาเสียดายที่โดนัลด ทรัมป เช่ือตามแนวทางของเบ็น
จามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล มากเกินไป แทนที่จะวางตนเปนผูนําของโลก
เสรีและใชเหตุผลรอบดานอันคูควรกับความเปนผูนําโลก สําหรับในกรณีของเงินสกุล
ดอลลาร นั้น ควรอยางยิ่งที่สหรัฐจะยอมรับวา เมื่อเปนประเทศที่ทรงอํานาจอยางมาก
แลว สหรัฐจะตองยอมรับความรับผิดชอบที่มากับความเปนผูทรงอํานาจดวย                      
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แตพฤติกรรมของสหรัฐภายใตนายโดนัลด ทรัมปอาจจะนํามาซึ่งความเส่ือมสถานะ            
ของสหรัฐไดในไมชา ในชวงนี้ ขอเติมคํากลาวของนาย Jon Meacham นักประวัติศาสตร
ชาวอเมริกันที่วา “Donald Trump represents the manifestation of our worst instincts”  
เขากลาวเชนนั้นในโอกาสวันครบรอบ 1 ปของการปะทะกันระหวางกลุม White 
supremacists กับฝายตอตาน ที่เมือง Chalottesville ในมลรัฐเวอรจิเนีย ซึ่งโดนัลด ทรัมป
กลาวตอสาธารณชนวา ทั้งสองฝายตางมีคนดี (Very fine people) เชนกัน อันมีผูไมเห็น
ดวยกับการอาง Moral equivalence หรือการมองวานําหลักศีลธรรมเทาเทียมกันมาใชกับ
สองฝายซึ่งตางกันอยางมากในดานศีลธรรม 
 ในวันนี้ที่ 14 สิงหาคม นายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซีย ไดเดินทางไปยังกรุงอังการา และเสนอใหตุรกีกับประเทศตางๆ                
ใหความสําคัญกับเงินดอลลารสหรัฐนอยลง สําหรับมาตรการคว่ําบาตร นั้น รัสเซียถือวา
ขาดความขอบธรรมและเพราะเหตุนี้ จึงเสนอใหใชเงินสกุลอ่ืนที่แลกเปล่ียนกับเงินตรา
สกุลดอลลารไดมากขึ้น ในช้ันนี้ยังมิไดทราบการตอบสนองจากตุรกี แตเปนความ
เคล่ือนไหวที่นาสังเกต แมจะเปนที่ยอมรับกันวา เงินสกุลรูเบิลของรัสเซียนั้น ไมมีน้ําหนัก
เทาใดนักในวงการเงินระหวางประเทศ 
 เรื่องนี้ อาจจะขยายวงออกไป เพราะประเทศตางๆ เชนอิหราน จีนและกาตาร            
ไดสนับสนุนตุรกี จะบานปลายไปแคไหนยังไมอาจจะประเมินไดในช้ันนี้ เพราะแตละ
ประเทศก็มีปญหา ที่อาจจะเกิดความขัดแยงกับสหรัฐได เขนรัสเซียซึ่งพรอมอยูแลวที่จะ
บอนทําลายความเปนเอกภาพของสหรัฐ ทั้งภายในกับพันธมิตร เพราะบัดนี้มีหลักฐาน
ของฝายขาวกรองแลววา การแทรกแซงการเมืองภายในของสหรัฐ นั้น มิไดจํากัดอยู
เฉพาะการเลือกต้ังในป 2016 และ 2018 เทานั้น แตในกรณีความแตกแยกระหวางกลุม
ตางๆ เชนการปะทะกันระหวางฝายเหยียดผิวกับฝายตอตานจนมีผูเสียชีวิตที่ชาลอตต
วิลลสในมลรัฐเวอรจิเนียเมื่อปที่แลว ก็มีหลักฐานวารัสเซียมีสวนสรางความแตกแยก 
ทั้งหมดนี้อาจนําไปสูสงครามระหวางกันได แตนายโดนัลด ทรัมปคงจะไมเห็นดวยกับ
แนวทางดังกลาว 
 ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางสหรัฐกับอิหรานมีทิศทางอันอันตรายเชนกัน แมวา
ลาสุดอยาโตลลาห คามาเนอีและประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานีจะแถลงทาทีวาจะไม
ปลอยใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นเพราะการที่สหรัฐถอนตัวจากความตกลงหามอิหราน
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พัฒนาอาวุธนิวเคลียรซึ่งไดรับการเจรจาเปนผลสําเร็จโดย “ไมตองยิงกระสุนแมแตนัด
เดียว” เปนทางไปสูสงครามและการเจรจาภายใตสถานการณที่เปนอยู เพราะการเจรจา
กับสหรัฐ นั้น เช่ือถือไมได ดังเชนที่เกิดขึ้นกับกาหลีเหนือ สถานะในขณะนี้ ก็คือความตก
ลง JCPOA ยังคงมีผลใชบังคับอยู สหรัฐเทานั้นที่จะถอนตัวออกไป ดวยเหตุผลอันทั่วโลก
ไมเห็นดวยวาถูกตอง 
 สําหรับกาตาร นั้น ไดใหเงินจํานวนมากแกตุรกี เพื่อชวยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ 
ตองไมลืมวา ฐานทัพอากาศใหญที่สุดของสหรัฐ พรอมกําลังพลกวาหนึ่งหมื่นคน ต้ังอยูใน
กาตาร แตนายโดนัลด ทรัมปไมเตยใหความสําคัญกับกาตารเทาที่ควร โดยไปรวมกับซา
อุดิ อารเบียกับประเทศในอาวสรางศัตรูกับกาตาร อันยืดเยื้อมากวา 1 ปแลว 
 สวนจีน นั้น ถือแนวทางไปในทางเดียวกันกับรัสเซีย แตจีนไดปรับปรุงกําลังรบ      
ใหทันสมัยย่ิงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง โดยมุงหมายที่จะใหมีความสามารถที่จะโจมตีสหรัฐได           
ฉะ  นั้น จีนจึงไดพัฒนาเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดใหมีสมรรถนะไมดอยกวา F-35 ของ
สหรัฐการสรางเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่ 2  การใชดาวเทียมเปนอาวุธเชนเดียวกับที่สงสัย
กันวารัสเซียไดพัฒนาอยูขณะนี้ อันอาจเปนสาเหตุใหสหรัฐตัดสินใจจัดต้ังกองกําลัง
อวกาศ (Space Force) โดยกําลังประกวดตราประจํากองทัพใหมนี้ ซึ่งเปนเรื่องแปลก
เพราะทุกฝายไดตกลงที่จะใชประโยชนจากการสํารวจอวกาศโดยสันติ 
 ในเมื่อความเคล่ือนไหวในวงการทหารเปนไปเชนนี้ หากดําเนินการไมระมัดระวัง
พอ โดนัลด ทรัมปอาจนําไปสูสงครามได ในขณะที่ความขัดแยงในทางตางๆ อาจแปร
เปนภยันตรายได สถานการณยิ่งนาเปนหวง เพราะบรรดามหาอํานาจที่แขงขันกันอยู
ขณะนี้ อันไดแกสหรัฐ จีนและรัสเซีย นั้นตางครอบครองอาวุธอํานาจทําลายลางสูงอยู
แลว 
  
 การที่นายโดนัลด ทรัมปกลาวหาวาจีนปนคาเงินตราเพื่อใหไดเปรียบเชิงการคา 
นั้น จะจริงหรือไมก็ตาม แตคูคานาจะทราบดีวาเปาหมายของจีนทีก่ระทําอยางนั้นคือ
อะไร ตามสามัญสํานึก จีนควรจะคิดไกล วาการปลอยใหดอลลารเปนเงินตราหลักสําหรับ
การคาระหวางประเทศและเปนเงินตราสําหรับกําหนดราคาน้ํามัน นั้น มิใชเปน
ผลประโยชนในระยะยาวสําหรับจีน จึงไมเปนเรื่องแปลกที่จีนจะขยาย Basket of 
convertible currencies ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ใหรวมเงินหยวนดวย  
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 วิเคราะหขาวฉบับนี้ไดเคยกลาวถึงผลกระทบจากนโยบาย America First               
ที่นายโดนัลด ทรัมปยึดถือ อันแสดงออกในหลายมิติดวยกัน รวมทั้งทางนโยบายการคา
แบบMercantilism ดวย เมื่อคืนวันจันทร ที่ 13 สิงหาคม ศกนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมปไดลงนามในรัฐบัญญัติในช่ือวา Defense Authorization Act ซึ่งมผีลตอการลงทุน
ของตางชาติดวยการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนจากตางประเทศอยาง
เครงครัด ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาไป
ลงทุนซื้อกิจการตางๆ ในสหรัฐและการลงทุนในดานอ่ืนๆ ดวย นายทรัมปฝงหัวมานานที่
เมื่อหลายสิบปมาแลว บริษัทญี่ปุนไดซื้ออาคารหลักในนครนิวยอรก อันไดแก Rockefeller 
Center ไป แมในที่สุดญี่ปุนจะขายคืนกลับมา เพราะไมคุมทุน ไมทราบวา นายโดนัลด 
ทรัมปจะแกตางวาอยางไร หากจีนนําหลักฐานมาตีแผถึงความสัมพันธอันทุจริตทั้งที่
ตัวเองและครอบครัวทําไวกับจีน แมกรณีนี้จะถูกกลบไว โดยเบนความสนใจไปสู
ความสัมพันธอันซับซอนกับรัสเซีย แตสักวันหนึ่งเรื่องนี้ก็คงจะเปนที่ทราบกัน 
 สําหรับตุรกี นั้น ประธานาธิบดีเออรโดวันไดกลาวคําปราศรัยใหประชาชนตอตาน
การ “ทําสงครามทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐ” และมาตรการคว่ําบาตรสินคาอีเล็คทรอนิคของ
สหรัฐ กับแนะนําใหชาวตุรกีนําทองคํามาขายแลกกับเงินลีราเพื่อพยุงฐานะของสกุลเงิน
แหงชาติ แตเรื่องนี้ยังไมจบ เพราะไมอาจจะโทษเฉพาะสหรัฐได เนื่องจากการไรวินัยทาง
การเงินของรัฐบาลตุรกีก็มีสวนในปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ ใครๆ ก็ทราบวา
ประธานาธิบดีเออรโดวันไดจายงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อตกแตงทําเนียบ
ประธานาธิบดีและโครงสรางพื้นฐานทั่วประเทศ 
 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม วันนี้ ดูจะเปนวันของขาวราย กลาวคือ 
 ที่กรุงลอนดอน เมื่อเวลา 7.37 น. ผูตองสงสัยคนหนึ่ง เปนชายสัญชาติบริติช อายุ 
29 ปไดขับรถสีขาวยี่หอ ฟอรด เฟยสตามาอยางรวดเร็วและพุงเขาชน barriers ของ
ตํารวจตรงหนาสภาสามัญที่เวสตมินสเตอร และวิหารเวสตมินสเตอร ทําใหมีผูบาดเจ็บ
ชายและหญิงไมถึงสาหัส 2 คน คนขับถูกเจาหนาที่จับได แต 4 ช่ัวโมงจนบัดนี ้ฝาย
ตอตานการกอการรายรายงานวา เขาไมยอมใหการใดๆ นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยซึ่ง
ทวีตแสดงความเห็นใจแกผูไดรับบาดเจ็บและชมเชย Emergency Service ที่ไดมาถึงที่เกิด
เหตุอยางรวดเร็วทันทวงที ในขณะที่ทํารายงานน้ีไดมีการประชุม COBRA อยู ยังไมมีคํา
แถลงเพิ่มเติม ณ ที่ใกลเคียงกันเมื่อเดือนมีนาคม ปที่แลวมีเหตุการณกอการรายดวยการ
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ขับรถยนตทับผูคนที่เดินขามสะพานเวสตมินสเตอร และคนรายไดกระโดดจากรถไป
ปะทะกับตํารวจหนาสภาสามัญทําใหตํารวจเสียชีวิต รวมทั้งคนท่ัวไปทั้งบนสะพานและ
ทางสูสภา ในระยะนี้ สภาปดสมัยประชุมในหนารอน แต barriers คอนครีตที่ตํารวจ UK 
นํามาใชนั้น ดูจะไดผลที่สุดในขณะนี้ ดังที่ขาพเจาไดกลาวถึงวาจะรับมือกับการใชรถยนต
เปนอาวุธอยางไรดี หลังจากเกิดเหตุการณกอการรายที่บารเซโลนา ในสเปน เมื่อปที่แลว 
 ในวันที่ 15 สิงหาคม ทางการบริติชไดเปดเผยวา คนรายที่กอเหตุมีช่ือวา Salih 
Khater เปนคนเช้ือสายซูดาน และแมจะต้ังขอหาขั้นตนวา Terrorist offences ตอมาไดใช
ขอหาวา “พยายามสังหาร” ดังที่กลาวถึงเหตุที่เกิดขึ้น ไมมีผูใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส  
 การท่ีทางยกระดับที่เมืองเจนัวในอิตาลีพังลงมาเพราะพายุฝนฟาคะนองทําใหเกิด
ลมกระโชกอยางแรง เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตไมนอยกวา 43 คนตามรายงานในวันที่ 19 
สิงหาคม บาดเจ็บ 18 คนยังหาตัวไมไดอีก 10 คน ตามรายงานของกาชาดอิตาลี ถือไดวา
เปนเหตุการณใหญมาก รายงานช้ันแรกใชคําวาสะพาน แตเมื่อพิจารณาแลววา เปนทาง
ขามทางรถไฟ บานเรือนของประชาชน คลองและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จึงคิดวา                       
ทางยกระดับนาจะถูกตองกวา และเปนทางท่ีขาพเจาเคยใชเดินทางมาแลวเมื่อไปจาก          
เจนัวไปยังมิลาน ทางสายนี้ไดรับการกอสรางมาต้ังป 1963 โดยมีการซอมแซมหลายครั้ง 
ในระยะสองปกอนนี้มีการซอมแซมฐานรากซึ่งงานซอมแซมก็ยังทําอยูขณะเกิดเหตุ                
ไมนาจะพังลงมาเพราะแรงพายุ จึงตองรอฟงผลการตรวจสอบของฝายที่เก่ียวของตอไป  
 ทางการอิตาลีไดประกาศไวอาลัยระดับชาติ 2 วันและระงับการใชเสนทาง
โครงสรางพื้นฐานหลายสิบแหงทั่วประเทศ แตครอบครัวของผูเสียชีสิตไมยอมรวมพิธี           
ไวอาลัย 
 
 วันเสารที่ 18 สิงหาคม ศกนี้ นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติคนที่ 7              
ไดถึงแกอนิจกรรม หลังจากที่ปวยเล็กนอย ในอายุ 80 ป นับเปนการสูญเสียผูนําของโลก
ที่ไดสรางผลงานระหวางประเทศและทางการทูตไวมากอีกคนหน่ึง จริงอยูเมื่อดํารง
ตําแหนงเลขาธิการองคการโลก ก็ยอมจะมีการตัดสินใจที่นาสรรเสริญบาง และก็มีการ
ตัดสินใจท่ีวงการระหวางประเทศเห็นวาเปนการละเลยบาง 
 นายโคฟ อันนัน ซึ่งเขาทํางานในระบบสหประชาชาติมาตลอดและเล่ือนตําแหนง
และความรับผิดชอบจนขึ้นสูตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติต้ังแตป 1997-2006                
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คลุมชวงเวลาที่เกิดเหตุการณวิกฤตระหวางประเทศและในภูมิภาคอันรุนแรงไมนอย
ดวยกัน ซึ่งจะทบทวนมารายงานตอไป 
 โคฟ อันนันเปนชาวกานา รุนนองเพื่อนรวมช้ันเรียนปริญญาโทของขาพเจาที่
วิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟล็ตเชอร 2 คนซึ่งเขาทํางานในสหประชาชาติแตระยะแรก
ที่กานาไดรับเอกราช คนหน่ึงช่ือยอว เทิ้กสัน เปนชาวกานาและบางชวงไดออกไปรับ
หนาที่เปนเอกอัครราชทูต และขาดการติดตอกัน อีกคนหนึ่งเปนชาวญี่ปุนคนแรกท่ีไดเขา
สหประชาชาติ ช่ือ Yasushi Akashi โดยรับตําแหนงสูงขึน้จนไดเปน Undersecretary for 
Public Information และไดเปนหัวหนาคณะเปล่ียนผานการปกครองสําหรับกัมพูชาใหม 
หลังจากนั้น ไดสมัครรับเลือกต้ังเปนผูวาการนครโตเกียว แตแพผูสมัครหญิงคนปจจุบัน 
สวนโดฟ อันนันไดไตเตาขึ้นมาทางสหประชาชาติ โดยไดคุมงานหลายดาน รวมทั้งกอง
กําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติดวย จนสมัครเขารับตําแหนงสูงสุดในองคการ
และเปนอยูสองสมัย 
 เหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นในชวงที่โคฟ อันนันเปนเลขาธิการสหประชาชาติ นั้น มีกรณี
การฆาลางเผาพันธุที่ซเรสวานิสซา การกอการรายที่ World Trade Centers และเขต
ตอเนื่องใกลกรุงวอชิงตันและมลรัฐเพ็นซิลเวเนีย เหตุการฆาลางเผาพันธุในรวันดาอันมี
คนถูกสังหารประมาณ 800,000 คน อันเปนกรณีที่โคฟ อันนันถูกกลาวหาวาละเลยจาก
หนาที่ที่ไมสงกองกําลังไปขัดขวาง ซึ่งเปนกรณีที่มีการโตเถียงกันมาก เขาไมเห็นดวยกับ
การท่ีสหรัฐสงทหารไปยังอิรัก เพราะถือวาผิดกฎหมาย 
 ผลงานเดนๆ ของโคฟ อันนันมีอยูมาก จนในป 2001 เขาและเจาหนาที่
สหประชาชาติไดรับรางวัลโนเบล เพราะผลงานในการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ 
หนาที่หลักของเขาในการปฏิรูปองคการไดรับความสําเร็จบาง ซึ่งเขาถือวาเปนงานที่
จะตองทําอยูตอไปแมจะหมดวาระของเขาแลว นาย Richard Roth ผูส่ือขาวดาน
สหประชาชาติของ CNN ไดรวมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในตางแดนกับโคฟ อันนันหลาย
ครั้งดวยกัน กลาววา โคฟ อันนันเปน General มากกวาจะเปน Secretary สวนนาย 
Gutierres เลขาธิการสหประชาชาติคนปจจุบันยกยองโคฟ อันนันวาเปน Guiding force for 
good ในกระบวนการปฏิรูปบทบาทสหประชาชาติ โคฟ อันนัน ไดเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี
อานันท ปนยารชุนไปเปนประธานคณะทํางานพิเศษช่ือ High-Level Panel on Threats, 
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Challenges and Change ซึ่งโคฟ อันนันริเริ่มจัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2003 อันเปน
เกียรติสูงสงย่ิง เพราะประกอบดวยบุคคลช้ันนําจากภูมิภาคตางๆ  
 โคฟ อันนันไดมาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยหลายครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2549 เขาไดกลาวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายรางวัลสูงสุดดานการพัฒนามนุษย เนื่องในโอกาสแหงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ
ครบหกสิบป  
 คําแปลความบางตอนจากคําถวายสดุดีมีดังนี้ “. . .พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี้มี
ความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนครั้งแรกที่องคการสหประชาชาติไดจัดทํารางวัลเกียรติยศนี้ 
เพื่อมอบแดบุคคล ที่ไดอุทิศตนตลอดชวงชีวิตและสรางคุณคาของผลงานอันเปนที่
ประจักษและเปนคุณูปการที่ผลักดันความกาวหนาในการพัฒนาคน . . .เปนการพัฒนาท่ี
ใหคนเปนเปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา โดยมุงเนนการพัฒนาความเติบโตทาง
เศรษฐกิจและอยางยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงในชีวิต ความเทาเทียมกัน          
และการมีสวนรวมทางการเมือง. . .ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ หากการพัฒนาคน หมายถึง               
การใหลําดับความสําคัญประชาชนเปนอันดับแรก ไมมส่ิีงใดอีกแลวที่ยิ่งใหญไปกวาการ
พัฒนาคน ภายใตแนวทางการพัฒนาคน ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 “เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติในปพุทธศักราช 2489 พระองคไดทรงพระปฐมบรมราชโองการไววา “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” นับแตบัดนั้นเปนตนมา 
พระองคไดทรงอุทิศพระวรกายและทรงงานโดยมิรูเหน็ดเหน่ือย เพื่อพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของปวงชนชาวไทย โดยมิไดเลือก เช้ือชาติ วรรณะ และศาสนา 
 “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรับการขนานนามจากชาวโลกวา “ทรงเปน
พระมหากษัตริยนักพัฒนา” พระองคทรงเย่ียมเยียนพศกนิกรที่ยากไรและดอยโอกาสทั่ว
ทุกภูมิภาค ทรงสดับตรับฟงปญหาทุกขยากของราษฎร และทรงมพีระเมตตาพระราชทาน
แนวทางการดํารงชีพ เพื่อใหประชาชนของพระองคสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแขง็
และยั่งยืน. . .ดวยพระปรีชาสามารถในการเปนนักคิดของพระองคทาน ทําใหนานา
ประเทศต่ืนตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาภายใตแนวคิดใหม พระบาทสมเด็จ               
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งช้ีแนวทางการพัฒนาที่
มุงเนนความสมดุล องครวม และยั่งยืน โดยเนนหลักการความพอประมาณ                     
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และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอจะตานทาน และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตางๆ 
อยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน ปรัชญาดังกลาวซึ่งเปนแนวทาง “การ
เดินสายกลาง” ทําใหองคการสหประชาชาติมีปณิธานมุงมั่นพัฒนาคน ใหประชาชนเปน
เปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน. . . 
 “รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยนี้ องคการสหประชาชาติมีปณิธาน
ที่จะสงเสริมประสบการณและแนวทางปฏิบัติ ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน
ทรงคุณคาอยางหาที่สุดมิไดของพระองคทาน เพื่อจุดประกายแนวความคิดการพัฒนา
แบบใหมสูนานาประเทศ 
 “เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ความสําเร็จสูงสุดและความมุงมั่นในพระราชหฤทัยในการ
พัฒนาคนสําหรับประชาชนของพระองค. . .ผมมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติอยางยิ่งที่
ไดรับพระราชทานโอกาสทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการ
พัฒนามนุษย แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 
  
รายงานขาวดวนที่สุด สงเมื่อเวลา 05.31 น. วันที่ 21-22 สิงหาคม 

ศาลที่เมือง Alexandria มลรัฐ Virginia และ ศาลแขวงนครนิวยอรกใต พิจารณาคดี
ของนายพอล มานาฟอรต อดีตหัวหนาคณะผูหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป และคดีของ
นาย Michael Cohen ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 

ในคดีแรกซึ่งมีขอหา 18 ขอ คณะลูกขุนสามารถลงมติเปนเอกฉันทวานายมานา
ฟอรตกระทําผิดตามคําฟองในขอหา 8 ขอ แตตกลงกันไมไดในขอหา 10 ขอ คณะลูกขุน
เห็นวา นายมานาฟอรตมีความผิดทางเล่ียงภาษีและคดโกงในกรณีการธนาคาร ซึ่งมีโทษ
มากพอตองถูกคุมขังตลอดชีวิตเขาได ตามการเปดเผยของลูกขุนคนหนึ่ง ผูที่ไมยอมเห็น
ดวยกับลูกขุนอีก 11 คนมีอยูคนเดียว ทําใหไมสามารถลงมติเอกฉันทในขอหาอีก                 
10 ขอได 

ในคดีของนาย Michael Cohen ทนายสวนตัวของนายทรัมป ซึ่งเขายอมรับผิด             
ในการละเมิดกฏหมายวาดวย Campaign finance ในกรณี Stormy Daniels และ Karen 
McDougal อันมีผลโดยตรงถึงโดนัลด ทรัมป เพราะเขาใหการวาการจายเงินในการหา
เสียงเกินกวาที่กฏหมายเลือกต้ังกําหนดโดยมิไดทํารายงาน ที่สําคัญคือการ Implicate             
ตัวผูสมัครรับเลือกต้ังดวยคําใหการวา “ทําไปโดย In coordination with and at the 
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direction of a candidate for federal office” อันหมายถึงนายโดนัลด ทรัมป                          
ดวยจุดมุงหมายเพื่อใหมีผลตอการเลือกต้ัง 

อัยการนิวยอรกยํ้าวา อเมริกาเปนประเทศภายใตกฎหมาย (Rule of law) และวา 
“Justice is an equal playing field” อันอาจหมายถึงประธานาธิบดีก็ไมอยูเหนือกฎหมาย 
แตหากจะดําเนินการถอดถอนหรือ Impeachment ขั้นตอนมีอยูมาก เทาที่พอจําไดในช้ันนี้  
ก็จะตองไดรับการพิจารณาขั้นตนโดย House of Representatives แลวใหกรรมาธิการ
ยุติธรรมกล่ันกรองจนขั้นสุดทายไปวาความกันในวุฒิสภา จึงไมแนวาจะรวบรวมเสียงได
พอในขณะน้ี แตในทางกฎหมายจะดําเนินการอยางไรตอไป ตองขอเวลาศึกษาเรื่องกอน 
คดีทั้งหมดนี้ยังไมเก่ียวโดยตรงถึงเรื่องรัสเซีย แตโรเบิรต มัลเลอรกําลังติดตามเรื่องนี้
อยางใกลชิด แตในเดือนหนา นายมานาฟอรตจะตองถูกดําเนินคดีที่ที่ปรึกษาพิเศษมัล
เลอรต้ังขอหาไววา Conspiracy against the United States โดยศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ซึ่งยอมมีความเก่ียวโยงถึงประเด็น Collusion 

สําหรับแนวคิดที่วา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีนโยบายที่จะไมต้ังขอหาดําเนินคดี
ตอประธานาธิบดีที่ยังอยูในตําแหนงนั้น ผูเช่ียวชาญทางกฎหมายบางทานกลาววา 
“นโยบาย” จะอยูเหนือ “กฎหมาย” ไมได เพราะคําใหการของนาย Michael Cohen บงชัด
วา นายโดนัลด ทรัมปส่ังการใหละเมิดกฎหมายอยางชัดแจง 

ความเคล่ือนไหวทางดานตุลาการเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่บริษัทไมโครซอฟทกับ
สํานักขาวกรองพบหลักฐานชัดเจนวา รัสเซียไดเจาะขอมูล( Hacking) ทางวุฒิสภาโดย
มิไดหยุดยั้งการแทรกแซงการเลือกต้ังก่ึงวาระ และสามารถปด Domain ไดหกแหง               
เมื่อไดรับรายงาน แทนที่นายโดนัลด ทรัมปจะตอวา รัสเซีย กลับใชคําวา “ถา” รัสเซีย                
จะทํา และในระหวางเดินทางไปหาเสียงที่เมือง Charleston มลรัฐเวสตเวอรจิเนียและ
ทราบความเคล่ือนไหวทางศาล นายทรัมปยังคงกลาวหาวาทั้งหมดเปน “การลาแมมด” 
และย้ําวา “No collusion” ตามท่ีกลาวมาวันละหลายรอบ 

ตามความเห็นของนาย Carl Bernstein นักขาววอชิงตันโพสตที่ไดรับรางวัลพูลิต
เซอรรวมกับนายวูดเวิรดที่ไดสืบหาหลักฐานในคดีวอเตอรเกต ที่เปนเหตุให
ประธานาธิบดีนิกสันตองลาออก ส่ิงที่นายโดนัลด ทรัมปไดทําไปหนักกวาคดีวอเตอรเกต 
แตไดแนะนําใหรวบรวมขอเท็จจริง (Facts) ใหมากที่สุด สวนผลตอโดนัลด ทรัมป นั้น 
นาจะเปน Game changer ไดในการเลือกต้ังก่ึงวาระในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้                      
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สวนการท่ีสมาชิกพรรคเดโมแครตยังคอนขางเงียบในช้ันนี้ นาจะเหมาะสมแลว เพราะ
จนถึงวันนี้ สมาชิกพรรครีพับลิกันยังสงวนทาทีอยู โดยนายโดนัลด ทรัมปเองยังคงปฏิเสธ
วาตนไดกระทําความผิด ตามแนวทางท่ีนายรูดอลฟ จิวลิอานี่ ซึ่งบัดนี้เปนที่ปรึกษา
กฏหมายของนายทรัมปซึ่งยึดถือการกลาวเท็จเปนหลัก 

ถึงแมวา นายโดนัลด ทรัมปจะพยายามใชวาทกรรมเพื่อบิดเบือนวาผูกระทําผิด
เปนผูอ่ืน ดวยการจํากัดการใหสัมภาษณไวเฉพาะเครือขายที่เปนฝายเดียวกัน อันไดแก 
Fox news แตนิสัยประจําตัวในการใชทวิตเตอรก็แสดงถึงแนวทางอันสอชัดวา ทรัมป
ยังคงใชวิธีการขูใหคนสวนใหญกลัวในส่ิงที่จะเกิดตามมาดังพอจะทราบไดจากรายงาน
สํานักขาวตางๆ ในวันนี้ที่ 23 สิงหาคม วา เขาไดขูวา หากเขาถูกถอดถอนจากตําแหนง 
ตลาดหุนและตลาดทุนซึ่งสูงขึ้นมาตลอดจะลมลงทันที อันยืนยันวา นายโดนัลด ทรัมป
เริ่มเขาตาจนแลว ผูที่คาขายในตลาด Wall Street ตางอานสถานการณไดดี และเขาใจวา 
การท่ีตลาดอยูในสภาพ Bull run ตอเนื่องมาจากสมัยที่การเศรษฐกิจฟนตัวจากชวงของ
ประธานาธิบดีโอบามา นั้น ยอมปรับตัวไปตามธรรมชาติของตลาด เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งก็
ยอมจะปรับแนวโนมลดลงและกลับขึ้นอีก เพราะตลาดหุนและตลาดทุนขึ้นอยูกับการเก็ง
กําไร นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลโดนัลด ทรัมปมิไดมสีวนอันมีนัยยะสําคัญเทาใดนัก 
การยกเลิกกฎขอบังคับตางๆ อาจมีสวนชวยในระยะแรกก็จริง แตบัดนี้มิไดมีแรงกระตุน
ใดๆ อีกแลว ในวันที่ 24 สิงหาคม นาย Jerome Powell ประธาน Federal Reserve Board 
เห็นวาการตัดสินใจข้ึนอัตราดอกเบ้ีย นั้น ถูกตองแลวและสามารถสกัดอัตราเงินเฟอได 
ทําใหตลาดตอบสนองในวันนี้ดวยการซื้อ แทนการเทขาย 

บรรดาผูที่ใกลชิดของนายทรัมปเริ่มเปล่ียนทาทีเปนการแสดงความพรอมที่จะให
ความรวมมอืกับฝายยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นในรอบ 24 ช่ัวโมงที่ผานมา ดังเชนนาย David 
Pecker เจาของ The National Enquirer หนังสือพิมพประเภท Tabloid ซึ่งเปดเผยเปนครั้ง
แรกวา เอกสารลับทั้งหมดเก่ียวกับพฤติกรรมของโดนัลด ทรัมปอยูในตูเอกสารลับของ
เขาซึ่งเจาหนาที่จะเปดดูได โดยขอใหเขาไดรับความคุมกัน (Immunity) ซึ่งไดมีการ
ดําเนินการไปแลว นาย Jeff Sessions รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Attorney 
General) ซึ่งถูกนายทรัมปประณามมาตลอดทั้งป เพราะไมพอใจที่เขาขอ Recuse ในเรื่อง
การสอบสวนกรณีความสัมพันธกับรัสเซียมาแตตน แถลงวา เขาจะไมยอมใหนายทรัมป
กลาวหาเขาในดานตางๆ โดยไมตอบโตอีกตอไป อันมีนัยยะสําคัญมาก เพราะนาย 
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Sessions คุมกระบวนการยุติธรรมโดยตลอดและเขาถือวา กฎหมายอยูเหนือส่ิงอ่ืนใด  
แมประธานาธิบดีก็มิไดอยูเหนือกฎหมาย 

นาย Allen Weisselberg ผูคุมการเงิน (Chief Financial Officer) ขององคการโดนัลด 
ทรัมป ไดยอมใหการท้ังหมดแกเจาหนาที่แลว หลังจากที่ไดรับความคุมกันจากกระทรวง
ยุติธรรม เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับคดีของ Michael Cohen ซึ่งศาลไดพิพากษาตามสํานวน
ช้ันแรกไปแลว 

เมื่อรูปการณพลิกผันไปเชนนี้ จึงไมอาจจะวางใจในการตัดสินใจดานนโยบายของ
นายทรัมปได ในวันนี้ เมื่อนายไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เตรียมตัวจะเดินทางไปพบกับเกาหลีเหนือตามที่มีกําหนดนัดไว โดนัลด ทรัมปไดส่ังระงับ
มิใหเดินทางไป ซึ่งทางจีนไดแถลงวา การกระทําของนายทรัมปขาดความรับผิดชอบ ตาม
รายงานซึ่งอางแหลงขาวโดยมิไดเจาะจงในวันที่ 28 สิงหาคม เกาหลีเหนือไดมีจดหมายถึง
นายทรัมปดวยขอความวา  สหรัฐกําลังเตรียมการที่จะโจมตีเกาหลีเหนือตอไป สวนการ 
Denuclearization นั้น ไมอาจกาวรุดหนาไดแลว 

หากสถานะสุดทายเปนดังที่รายงานขางตน นักการทูตสหรัฐคงจะใชประโยชนใน
การเดินแตมเพิ่อวางแนวทางอันไมเพียงแตจะนํามาซึ่งสันติภาพใหแกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเทานั้น แตเพื่อโลกโดยสวนรวมได เพราะผูมีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจทาง
ภูมิยุทธศาสตรในรัฐบาลของนายโดนัลด ทรัมปขณะนี้ ดูจะมีนอยคนท่ีมองเห็นลูทางใน
วงกวาง อันเปนสภาวการณที่นาเสียดาย 

อยางไรก็ดี ในวันที่ 28 สิงหาคม พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งในระยะหลัง ๆ มานี้ไดตดสินใจดําเนินการโดยไมรอฟงแนวทางของ
นายโดนัลด ทรัมปเทาใดนัก แถลงวา การซอมรบรวมกับเกาหลีใตมิไดถูกระงับ ดังที่นาย
ทรัมปกลาวหลังการประชุมขั้นสุดยอดกับ คิม จอง อุน ที่สิงคโปร ตอมาในวันที่ 29 
สิงหาคม ซึ่งปรากฏเปนรายงานขาวในวันที่ 30 สิงหาคม นายทรัมปไดแถลงเปนเชิงแยง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม วายังไมจําเปนที่จะตองฟนการซอมรบรวมกับเกาหลีใต 
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ขาวดวนแทรก 
วันที่ 24 สิงหาคม วุฒิสมาชิก John McCain แถลงขาววา เขาจะยุติการรักษาตัวจาก
โรคมะเร็งในสมองต้ังแตวันนี้ เพราะรางกายและอายุ 81 ทําใหไมอาจจะรับการรักษาได
อีกตอไป 
วุฒิสมาชิก John McCain ไดรับการตรวจวาเปน Aggressive brain cancer อันเปนมะเร็งที่
เกิดจากสมองเอง มิใชเปนที่อ่ืนและลามไปที่สมอง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยไดรับ
การรักษาทั้งการฉายรังสีและคีโม จนรางกายท่ีสูงอายุขึ้นคงไมอาจจะรับไดอีกตอไป             
จึงจะพักผอนอยูที่บาน ในมลรัฐแอริโซนา 
McCain เปนนักบินนาวีในสงครามเวียดนาม และตกเปนเชลยศึกของเวียดนามเหนือ             
อยู 5 ป แตนายทรัมปไมยอมรับวา McCain เปนวีระบุรุษ ดวยเหตุผลวา เคยเปนเชลยศึก 
และมิไดออกเสียงใหยกเลิกโอบามาแครตามท่ีนายทรัมปตองการ 
 ภาพของการท่ีวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคนปรากฏตัวในการประชุมวุฒิสภาคืนวัน
นั้น ยากที่จะลืมเลือนได เพราะแมกระทั่งหลายเดือนมาแลว ซึ่งทราบกันดีถึงอาการปวย
ของแม็คเคน แตแทนที่โดนัลด ทรัมปจะใสใจในสุขภาพของเขา กลับกดดันใหเขา
เดินทาง   จากมลรัฐแอริโซนามารวมการประชุมวุฒิสภาเรื่อง โอบามาแคร เพียงเพื่อจะ
ใหเขาเห็นดวยกับการยกเลิกบทท่ีเก่ียวกับการประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนขอบทท่ี
แม็คเคนเห็นชอบดวย เพราะเสียงในสภาก้ําก่ึงกันมาก ในหองประชุม รองประธานาธิบดี
ไมค เพนสไดนําโทรศัพทมาย่ืนใหจอหน แม็คเคนพูดกับโดนัลด ทรัมป เพื่อจะใหเขาออก
เสียงเห็นดวย อันไมเปนผล เพราะแม็คเคนยืนยันตามหลักการเดิมของตน และเพราะ
เหตุนั้น ObamaCare จึงคงอยูตอมาซึ่งเปนโชคดีของผูมีปญหากับสุขภาพของตน 
 อีกไมก่ีช่ัวโมงหลังจากที่ไดเสนอรายงานวา วุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคนขอใหยุติ
การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งในสมอง เขาก็ถึงแกกรรมทามกลางญาติใกลชิดที่บานพักใน
มลรัฐแอริโซนา ถือเปนขาวใหญของบายวันเสาร ตามเวลาทองถิ่น นับเปนการจากไป
ของผูที่ไดรับการยกยองวาเปนรัฐบุรุษคนหน่ึงในประวัติศาสตรยุคใหมของสหรัฐอเมริกา 
 จอหน แมค็เคนไดเลาเรียนในช้ันอุดมศึกษาที่โรงเรียนนายเรือสหรัฐ ที่ Annapolis 
ในมลรัฐแมรี่แลนด ในชีวิตราชการ แม็คเคนไดเขาเปนนักบินทหารเรือ โดยในการปฏิบัติ
หนาที่ระหวางสงครามเวียดนาม เครื่องบินที่เขาใชถูกจรวด SAM ของเวียดนามเหนือยิง
ตก ทําใหเขาตองกลายเปนเชลยศึก ถูกคุมขังรวมทั้งการขังเด่ียว (Solitary confinement) 
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และถูกทรมานอยูถึง 5 ป หลังสงคราม แม็คเคนไดใชชีวิตในทางการเมืองโดยไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูสองป กอนสมัครเปนวุฒิสมาชิกอยูหลายสมัยจนวาระ
สุดทาย โดยไดสมัครแขงขันเปนประธานาธิบดีสหรัฐสองครั้ง แตมิไดชัยชนะ แม็คเคน
เช่ือมั่นในความสําคัญของพันธมิตรขามแอ็ตแลนติคมาตลอด จนไดรับการขนานนามวา
เปน Atlantist และเพราะเหตุนี้จึงมีมโนคติแตกตางจากนายโดนัลด ทรัมป อยางมาก 
 จอหน แมค็เคนไดรางกําหนดการพิธีศพของเขาไวลวงหนา โดยไมมีตอนใดใหนาย
โดนัลด ทรัมปมีสวนรวมเลย เพราะเขาเห็นวานายทรัมปทําลายชาติมาตลอด ตาม
กําหนดการเทาที่ทราบในช้ันนี้ จะมีพิธีขั้นแรกที่มลรัฐแอริโซนาในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม
ซึ่งจะเปนวันที่จอหน แม็คเคนอายุครบ 82 ปพอดี โดยจะตั้งศพที่ศาลากลางของ                    
มลรัฐแอริโซนาเพื่อใหประชาชนเคารพ และเคลื่อนศพมายังกรุงวอชิงตันเพื่อพิธีไวอาลัย
ที่โบสถ National Cathedral โดยผูที่ไดรับเลือกใหเปนผูกลาวคําไวอาลัยไดแกอดีต
ประธานาธิบดี George W. Bush จากพรรครีพับลิกันและอดีตประธานาธิบดี Barach 
Obama จากพรรคเดโมแครต ตอจากนั้น จะเคล่ือนศพไปต้ังที่ Capitol Rotunda ตึกกลาง
ของรัฐสภา ซึ่งนอยคนจะไดรับเกียรติเชนนั้น ที่สุดทายคือการฝงศพท่ีสุสานทหารเรือ          
ที่เมือง Annapolis ในมลรัฐแมรี่แลนด 
 ในวันแรกที่จอหน แมค็เคนถึงแกกรรม ไดมีการลดธงครึ่งเสาตามท่ีทําการรัฐบาล
ตางๆ รวมทั้งทําเนียบขาวเพียงช่ัวครู แตในวันรุงขึ้น ธงที่ทําเนียบขาวไดกลับขึ้นสูยอด
เสา โดยคําส่ังของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป แตในวันจันทรที่ 27 สิงหาคม ธงเหนือ
ทําเนียบขาวไดถูกลดลงมาครึ่งเสาอีก เพราะแรงกดดันของคณะเจาหนาที่ประจําทําเนียบ
ประธานาธิบดีและมีคําไวอาลัยทางการเปนครั้งแรกดวย ที่นาละอายใจย่ิงขึ้นไดแกการท่ี
ชาวเวียดนามในกรุงฮานอยไดนําดอกไมไปวาง ณ จุดที่เครื่องบินของจอหน แม็คเคนตก
เปนการไวอาลัยโดยเปนการแสดงออกจากน้ําใจของประชาชนเอง เพราะแมจะเคยทําศึก
กับคอมมิวนิสตเวียดนาม จอหน แม็คเคนเปนผูหนึ่งที่สนับสนุนใหมีการเปด
ความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม 
 ตามรายงานขาวทางโทรทัศนระหวางประเทศ ชาวแอริโซนาเปนจํานวนมากไดไป
เขาแถวที่เมืองฟนิกสเพื่อไวอาลัยในพิธีศพของวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน โดย
สถานีโทรทัศน CNN ไดถายทอดสดอยูหลายช่ัวโมง เช่ือวาเมื่อมีการเคล่ือนศพไปยังกรุง
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วอชิงตันในวันศุกร ก็จะมีการถายทอดสดเชนเดียวกัน รวมทั้งพิธีฝงศพ ณ เมือง 
Annapolis มลรัฐแมรีแ่ลนดดวย 
  

ตอนสายวันนี้ ที่ 27 สิงหาคม ประธานาธิบดีทรัมปไดพูดโทรศัพทกับ
ประธานาธิบดี Enrique Pena Nieto แหงเม็กซิโกเพ่ือแถลงการตกลงทางการคา อันเริ่มมา
แตปที่แลวเพื่อแกไขเพิ่มเติมความตกลง NAFTA โดยนายทรัมปพยายามจะเปล่ียนเปน
ความตกลงระหวางสหรัฐกับเม็กซิโกหรือความตกลงทวิภาคี โดยอางวา ช่ือ NAFTA 
ความหมายไมดี ทั้งๆ ที่ NAFTA นั้นจะตองรวมแคนาดาดวย แตเม็กซิโกยังถือวาจะตอง
เปนความตกลงสามฝาย (Trilateral) และจะตองมีการเจรจากับแคนาดาตอไป อันที่จริง 
นายทรัมปต้ังใจจะทําความตกลงทวิภาคีเทานั้น จึงใชวิธีแถลงโดย Speakerphone อันผิด
มารยาททางการทูต จนถึงวันนี้ ยงัไมทราบทศันะของแคนาดา ซึ่งในระยะหลังๆ มานี้ไม
ลงรอยกับนายทรัมปเทาใดนัก แตโดยท่ีแคนาดาจะมีการเลือกต้ังทั่วไปใหมในปหนาและ
เทาที่เปนมา ผูที่สามารถทาทายสหรัฐไดมักจะไดรับความสนับสนุนจากผูมีสิทธิออกเสียง 
วิธีการของนายทรัมปดูจะต้ังใจฉีกหนานายกรัฐมนตรีแคนาดา เพราะการแถลงวาไดทํา
ความตกลงทางการคากับเม็กซิโกเมื่อวันจันทร สอเจตนาของนายทรัมปที่จะกันแคนาดา
ออกไปจากความตกลงการคาเสรีสําหรับอเมริกาเหนือ เพราะเกริ่นไววาจะเปล่ียนช่ือ
ความตกลงใหม 
 ตามรายงานในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม Ms Chrystia Freeland  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศแคนาดา ซึ่งเปนหัวหนาคณะผูแทนแคนาดาในการเจรจาแกไข
เพิ่มเติมความตกลง NAFTA ที่เริ่มมาแลวหลายรอบ ไดเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน เพิ่อจะ
เจรจาเรื่อง NAFTA ตอจากที่ไดเริ่มไวแลว และในระยะใกลเคียงกัน นาย Justin Trudeau 
นายกรัฐมนตรีแคนาดาไดพูดจาทางโทรศัพทกับนายโดนัลด ทรัมป แตไมมีการเปดเผย
รายละเอียด ประเด็นสําคัญคือแคนาดาเปนคูคารายใหญที่สุดของสหรัฐ และทั้งสอง
ประเทศไดเคยมีความตกลงวาดวยการคาเสรีมากอนแลว ในขณะเดียวกัน สภาสหรัฐไม
เห็นดวยกับการที่สหรัฐจะแยกทําความตกลงทางการคานอกกรอบของ NAFTA 
 ทางแคนาดาไดประกาศชัดวาจะทุมเทอยางเต็มกําลังเพื่อใหการเจรจาความตกลง
การคาที่ไดเริ่มมาแลว ประสบผลสําเร็จ 
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 สําหรับเม็กซิโก นั้น ไดเลือกต้ังประธานาธิบดีใหมแลว ซึ่งยังไมถึงพธีิรับตําแหนง 
แตในเรื่องความตกลงทางการคา นั้น ทั้งคนใหมและคนเกาทราบผลการดําเนินการดี 
และคงจะคิดถึงบทบาทของแคนาดาดวย 
 
 หลังจากที่มีการขับไลนายโรเบิรต มูกาเบ ออกจากตําแหนงประธานาธิบดีซิมบาเว
และนายเอ็มเมอรสัน มานังกากัวไดขึ้นเปนประธานาธิบดีแทนตามที่รายงานฉบับนี้ได
นําเสนอโดยละเอียดมาแลว การเลือกต้ังประธานาธิบดีไดมีขึ้นตามกําหนดในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2018 
 การเลือกต้ังไดมีขึ้นโดยมิไดมีเหตุการณวุนวายแตอยางใด โดยนายมูกาเบ ซึ่งอายุ 
95 แลว ประกาศวา เขาไมออกเสียงใหนายมานังกากัวจากพรรคซานุ พี.เอฟ. อยาง
แนนอน โดยเปนที่ทราบกันวา ชนมเผาของเขามีจํานวนมากที่สุด ผลการเลือกต้ังปรากฏ
วา นายเอ็มเมอรสัน มานังกากัว ไดคะแนนรอยละ 50.7 ทําใหเขาไดรับชัยชนะโดยไมตอง
มีการแขงขันรอบใหม 
 แตความวุนวายอุบัติขึ้นในชวงหลังวันเลือกต้ัง มีการปะทะกันหลายแหง ทั้งๆ ที่
คณะผูสังเกตการณการเลือกต้ังจากหลายประเทศยืนยันวา การเลือกต้ังเปนไปดวยความ
เรียบรอย ไมปรากฏวามีการทุจริตในการออกเสียงแตอยางใด นาย Nelson Chamisa 
หัวหนาพรรคฝายคาน MDC ไดประกาศคัดคาน และไมยอมรับผลการเลือกต้ัง ในการ
ปะทะกันนั้น มีผูเสียชีวิต 6 คนจากการปะทะกับฝายทหารดวย และถึงแมนายมานังกากัว
จะไดรับตําแหนงประธานาธิบดีตามคาด แตฝายคานก็ไมยอมรับผล 
 คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศวา “There was no skulduggerly ในการนับ
คะแนนทั้งหมด 
 นาย Chamisa ยังยืนกรานวามีการทุจริตในการเลือกต้ัง ทําใหนายมานังกากัว             
ไมอาจปฏญิาณตนเขารับตําแหนงได ในที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญไดรับเรื่องไวพิจารณา            
โดยฝายของนายมานังกากัวแนใจวา ฝายคานไมมีพยานหลักฐานใดๆ มาประกอบคําฟอง
ทั้งส้ิน คดีนี้เปนที่สนใจของคนท่ัวไปมาก โดยสถานีโทรทัศนแหงชาติและอัลจาซีราได
ถายทอดสดดวย  
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 ศาลรัฐธรรมนูญประกาศลวงหนาวาจะแถลงผลการพิจารณาในวันศุกรที่ 24 
สิงหาคม ซึ่งในวันนั้น ศาลไดตัดสินโดยมติเอกฉันทวาผลการเลือกต้ังแสดงวานายมานัง
กากัวไดรับชัยชนะอยางถูกตอง 
 ในวันสุดสัปดาหที่ผานมา นายมานังกากัวไดปฏิญาณตนรับตําแหนงประธานาธิบดี
แหงซิมบับเวในพิธีทางการโดยเรียบรอย 
 
 สงครามกลางเมืองในซีเรีย ซึ่งมมีาแลวกวา 5 ป อาจจะใกลกับวาระสุดทาย โดย
นายทหารช้ันนายพลของรัสเซียไดใหขาวแกสํานักขาวตางประเทศวา กองกําลังรัสเซีย 
กับทหารของฝายบาชาร อัล อาสสาด เตรียมพรอมแลวที่จะบุกเขายึดเมือง Liblid ทาง
ภาคเหนือของซีเรีย อันเปนปราการดานสุดทายที่ยังมิไดตกเปนของฝายใด 
 ในขณะเดียวกัน กองทัพรัสเซียไดเปดฉากการซอมรบใหญที่สุดนับแตป 1981 โดย
กําลังทางเรือของรัสเซียไดปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งที่เมืองตาร
ตุสทางฝงตะวันตกของซีเรียมีฐานทัพเรือขนาดใหญของรัสเซียประจําการอยูแลว 
 การจะเขายึดเมืองในภาคเหนือของซีเรียมิใชเรื่องงาย เพราะมีกองกําลังหลายฝาย 
ปฏิบัติการอยูในบริเวณนั้น อาทิ กองกําลัง Syrian Democratic Forces พรอมหนวย
สนับสนุนเชน หนวยปฏิบัติการพิเศษจากสหรัฐ กลุมเคิรด กองกําลังตอตานรัฐบาลซีเรีย 
กองกําลังตุรกี กลุมกอการรายอัล นุสรา (สาขาของอัลไคดา) กองกําลังฝายอาสสาด              
ซึ่งมีกองกําลังรัสเซียรวมสนับสนุน ชนมเผาอาหรับ ฯลฯ กลุมไหนจะรวมกับฝายใด               
ยากที่จะสืบทราบ เพราะทั้งหมดที่กลาวถึงมีพลวัตสูง 
 แตในรัสเซยีเอง ประชาชนจํานวนมากไดชุมนมุประทวงนโยบายของประธานาธิบดี
ปูตินที่จะขยายวาระการเกษียณอายุขึ้นเปน 65 ป คาดวา ปูตินคงจะตองปรับเกณฑอายุ
ใหม การประทวงมีขึ้นในขณะที่คะแนนนิยมในตัวปูตินเองเริ่มลดตํ่าลงแต                              
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การประเมินโพลลในรัสเซียนี้มิใชงาย เพราะโพลลถูกใชเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวน
เช่ือมานาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนการเลือกต้ังในรัสเซีย                             
 
 
 
     นายมนัสพาสน ชูโต 
   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 
      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

เดือน กันยายน 2561 

 

ช่ือ/ตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

ประมวลและวิเคราะหขาวระหวางประเทศเดือนกันยายน 2561 

พิธีศพของวุฒิสมาชิกจอหน แมค็เคนซึ่งในวันที่ 1 กันยายน วันนี้ เปนวันสุดทาย  
โดยจะมีพิธีฝงที่สุสานโรงเรียนนายเรือที่ เมือง Annapolis มลรัฐแมรี่แลนด ในวันอาทิตย
ที่ 2 กันยายน ศกนี้ โดยจะเปนวันของครอบครัวและผูใกลชิดเปนสวนใหญ 

 กอนหนานี้ มีพิธีที่ศาลากลางมลรัฐแอริโซนา พิธีทางศาสนาที่เมืองฟนิกส การต้ัง
ศพที่ Capitol Rodunda ศูนยกลางตึกรัฐสภาที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งเปนคนท่ี 31 ที่ไดรับเกียรติ
ดังกลาวในประวัติศาสตรสหรัฐ พิธีทางศาสนาที่โบสถ National Cathedral ในตอนเชาวัน
เสารที่ 1 กันยายน โดยขบวนรถนําศพไดแวะที่อนุสรณสถานทหารผานศึกเวียดนาม 
เพื่อให Cindy McCain ภริยาของจอหน แม็คเคน กระหนาบดวยพลเอกเจมส แม็ตทิส 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและพลเอกจอหน เคลล่ี Chief of Staff ของ
ประธานาธิบดี วางพวงมาลา กอนไปรวมพิธีทางศาสนาที่โบสถ National Cathedral กลาง
กรุงวอชิงตัน 

 บุคคลสําคัญในระดับชาติเปนจํานวนมากไดไปรวมในพิธีที่ National Cathedral ซึ่ง
แตละคนไดส่ือความหมายอันชัดเจนถึงความจําเปนที่สหรัฐอเมริกาจะตองผอนคลาย
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ความแตกแยกทางการเมืองระหวางพรรค ที่สืบเนื่องมาจากแนวทางของนายโดนัลด 
ทรัมป ซึ่งวฒิุสมาชิกจอหน แม็คเคนไมเชิญใหไปรวมในพิธีทุกแหง เพราะเห็นวาเปนผูนํา
มาซึ่งความแตกแยกในประเทศในรูปแบบที่ไมเคยมีประธานาธิบดีคนใดจงใจทํามากอน 

 จึงไมนาประหลาดใจวา คํากลาวไวอาลัย (Eulogy) ในวันนั้น ตางเนนหนักถึงความ
รําลึกในความเปนเอกภาพและความย่ิงใหญของประเทศที่เปนอยูแลว Meghan McCain 
ลูกสาวของวุฒิสมาชิกจอหน แมค็เคนกลาวไวอาลัยดวยน้ําตาถึงบิดาที่ลวงลับไปแลววา 
เปนผูที่พรอมดวยจิตใจอันพรอมที่จะเปดกวางตอแมกระทั่งฝายที่จําคุกบิดาในระหวาง
สงครามเวียดนาม โดยสนับสนุนใหเปดสัมพันธภาพทางการทูตระหวางกัน และย้ําวา
สหรัฐ นั้น ยิ่งใหญอยูแลว (No need to make America great again)  

 คําไวอาลัยของบุคคลช้ันนําอ่ืนๆ สะทอนแนวคิดเดียวกัน ไมวาจะเปน ดร.  เฮนรี 
คิสซิงเจอร ในวัย 95 ป อดีตประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช จากพรรครีพับลิกัน อดีต
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต หรือวุฒิสมาชิกโจ ลิเบอรแมน จาก
พรรคเดโมแครต ซึ่งทั้งหมดแถลงชัดวา ส่ิงสําคัญสําหรับสหรัฐไดแกความเปนหนึ่งเดียว 
มิใชความแบงแยกตามพรรคการเมืองทั้งสอง 

 ตามรายงานของสํานักขาวตางๆ ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซึ่งทราบกันดีวามิได
รับเชิญใหไปรวมในสวนใดของพิธีศพ ไดออกไปเลนกอลฟ โดยไดสงอิวานกา บุตรสาว
และจาเร็ด คิชเนอร บุตรเขย ไปรวมในพิธีที่ National Cathedral แตมิไดมีบทบาทใดๆ 
ความหมายของการมิใหประธานาธิบดีทรัมปไปปรากฏตัวในพิธีทุกขั้นตอน นั้น ลึกซึ้ง
มาก เพราะแมวาแตละคนที่ไดกลาวคําไวอาลัยจะมิไดตําหนิผูนําประเทศ แตนัยยะของคํา
ไวอาลัยที่คอนขางจะแนบเนียนและสุภาพทําใหทุกคนท่ีไดยินไดฟงทั่วโลกเขาใจดีวา
สหรัฐอเมริกาตองเส่ือมถอยไปแลวมากเพียงใด ความเปนผูนําในดานจริยธรรม (Moral 
leadership) ความเปนเลิศในการวางตนในฐานะผูนําของโลกเสรี และประเทศอื่นๆ จะ
ไววางใจในดุลพินิจของสหรัฐไดเพียงใด ไดตกตํ่าไปเกือบส้ินเชิง เมื่อประมาณเกือบสอง
ปมานี้ ขาพเจาไดประเมินไวในรายงานเชนฉบับนี้วา มาตรฐานทางจริยธรรมของนาย
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โดนัลด ทรัมป จะตํ่ามากอยางไมเคยเปนมากอน จึงไมอาจจะเปนแบบอยางที่อนุชนรุน
หลังจะทําตามได พฤติกรรมของเขาที่ปรากฏเปนขาวตอมาจนบัดนี้ยิ่งตอกยํ้าการประเมิน
ดังกลาว 

 เมื่อถึงวันเปดทํางานหลังจากวันหยุดแรงงานในวันอังคารที่ 2 กันยายน วงการขาว
การเมืองยืนยันวา หนังสือเลมใหมของนายบอบ วูดเวอรด (Bob Woodward) ซึ่งเปนนัก
ส่ือขาวเชิงสืบสวนประจําหนังสือพิมพวอชิงตัน โพสตคูกับนายคารล เบิรนสตีน (Carl 
Bernstein) ที่สามารถคนหาหลักฐานอันทําใหอดีตประธานาธิบดีริชารด นิกสันตอง
ลาออกจากตําแหนงในคดี Watergate เมื่อทศวรรษ 1970 มีกําหนดจะวางตลาดประมาณ
วันที่ 11 กันยายนในช่ือวา “Fear: Trump in the White House” ซึ่งเปดเผยความเปนไปใน 
West Wing ของทําเนียบขาวและ Erratic behavior ของประธานาธิบดี วาที่ปรึกษาอาวุโส
และรัฐมนตรีคนสําคัญในรัฐบาลของโดนัลด ทรัมป ใชความพยายามเพียงใดที่จะปองกัน
มิใหประธานาธิบดีทรัมปทําอะไรลงไปซึ่งจะมีผลรายตอประเทศชาติ และแมวา บุคคล
สําคัญเหลานี้จะสามารถอําลาจากตําแหนงที่เปนอยูเมื่อใดก็ได แตก็ทนทําหนาที่ตอไป
เพื่อปองปรามมิใหประธานาธิบดีทรัมปสรางความเสียหายแกชาติเพิ่มมากขึ้นได ทําเนียบ
ขาวมิไดมีปฏิกิริยาตอบโตเทาใดนัก เพียงแตแยงวา ผูเขียนปนเรื่องทั้งหมดขีน้มาเอง 

 ในวันพุธที่ 6 กันยายน กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ The New York Times ได
ตัดสินใจนําลงพิมพบทความ Op-Eds ซึ่งวิพากษวิจารณประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปและ
คณะรัฐบาล โดยผูเขียนในนามแฝงและใชคําวา Loadstar อันเปนศัพทเกาแก มี
ความหมายหลากหลาย ความหมายหนึ่งแปลวา ดาวช้ีทิศทาง เชนดาวเหนือเปนตน 
นักขาวกลาววา คํานี้ปรากฏในคํากลาวไวอาลัยของ ดร. เฮนรี คิสซิงเจอรในพิธีศพ
วุฒิสมาชิกจอหน แมค็เคน แตมิไดหมายความวา คิสซิงเจอรมีสวนในบทความชิ้นนั้น แม 
ดร. คิสซิงเจอรบางครั้งมักจะใชคําโบราณ เชนในการกลาวถึงจาเร็ด คิชเนอร บุตรเขย
ของนายทรัมปซึ่งทําตามอิคารุสอันนําเขาไปสูความตาย เปนตน ในความเห็นของ CNN 
Money ผูเขียน Op-Eds คงจะทราบวิธีการติดตอผานกองบรรณาธิการนิวยอรกไทมสดีไม
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วาจะโดยตรงหรือผานคนกลางก็ตาม ไมนาจะเปนสวนของฐานเสียงนายทรัมป พยายาม
เตือนพฤติกรรมอันเละเทะของนายทรัมป และชื่นชมในหลักการของวุฒิสมาชิกจอหน 
แม็คเคน หนึ่งในคําเตือนไดแกการขาดความระมัดระวังของนายทรัมปในการติดตอกับ
รัสเซีย แนนอนท้ังหมดนี้เปนการคาดเดา เชนเดียวกับนายทรัมปที่พยายามสืบหาพวกที่
ชอบเขียนตําหนิเขา อยางไรก็ดี Op-Eds  นี้ไดนําไปสูรายการอภิปรายของสํานักขาวตางๆ 
วาเปน Bombshell เชนเดียวกับหนังสือ Fear ของ Bob Woodward ซึ่งดูจะมีคนรับฟงมาก
เปนพิเศษ  นายทรัมปฝงหัว (Obsessed) ในผูเขียน Op-Ed อยางมาก จนเมื่อวันเสารที่
ผานมา ไดส่ังการใหนาย Jeff Sessions รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายทรัมปได
วากลาวอยางเสียๆ หายๆ มาตลอดทั้งป สืบหาวาใครเปนคนเขียน ทั้งๆ ที่มิใชหนาที่ของ
เขา เพราะการเขียน Op-Ed ดังกลาวมิใชเปนอาชญากรรม เพราะมิไดเปดเผยความลับใน
ดานความมั่นคงแหงชาติ  

 บุคคลสําคัญที่ Bob Woodward อางไดกลาวถึงประธานาธิบดีทรัมปไวตางๆ นานา 
อาทิพลเอกนอกราชการ เจมส แมต็ทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เทียบความรูสึก
นึกคิดของนายทรัมปวา เทากับเด็กนักเรียน ป. 5 หรือ ป. 6 พลเอกนอกราชการ จอหน 
เคลล่ี Chief of Staff ของประธานาธิบดีเรียกโดนัลด ทรัมป วาเปน Idiot นายเร็กซ ทิล
เลอรสัน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ใชคําเรียกนายทรัมปวา เปน 
Moron นาย Gary Cohn อดิตที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจ เห็นวานายทรัมปเปน Professional 
liar และเคยกวาดเอกสารออกจากโตะทํางานของนายทรัมปเพราะเกรงวาจะลงนามใน
ฉบับที่จะทําความเสียหายใหแกความตกลงการคากับเกาหลีใต  โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
ตกลงวาดวยการคาเสรีที่มีอยูแลว ฯลฯ บางคนท่ีกลาวถึงปฏิเสธที่จะยืนยันวาไดใชคําพูด
เชนนั้นจริง แตคนวงในทราบดีวา West Wing เปน Crazy town ดังที่ผูแตงหนังสือฉบับ
ลาสุดใชเวลากวา 1 ปคนควาหาความจริง และผูแตงมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับนับถือมานาน  
ทําใหเจาหนาที่เหลานั้นคอนขางหวาดเกรง (Paranoia) ไปตามๆ กัน 

 ประเด็นใหญที่นํามาซึ่งความหวงกังวลมีอยางนอย 3 ประการ 
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 ประการแรก ผูใกลชิดกับนายทรัมปเกรงวา ประธานาธิบดีจะทําอะไรไปบางอยาง
อันจะมีผลตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ 

 ประการที่สอง ความไมอยูกับรองกับรอยของโดนัลด ทรัมปจะเปดทางใหฝาย
การเมืองตัดสินใจในเรื่องที่จะไมเปนผลประโยชนสวนรวมของชาติ 

 ประการที่สาม โดนัลด ทรัมปอาจเลือกทางเดินของนโยบายในดานการคา การ
เศรษฐกิจและการลงทุน อันนํามาซึ่งประโยชนในระยะส้ัน แตมีผลเสียในระยะยาว 

 พื้นฐานของประเด็นอันนาหวงกังวลขางตนนี้มาจากความเช่ือมั่นในสัญชาตญาณ
ของตัวนายทรัมปเอง โดยไมรับฟงขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ตัวอยาง
หนึ่งไดแกการตกลงใจไปประชุมขั้นสุดยอดกับคิม จอง อุนที่สิงคโปร และจุดออนของ
นายทรัมปเองท่ีชอบการยกยอ แมวาจะปรากฏชัดแลวถึงกลลวงของเกาหลีเหนือที่จะ
ปลดอาวุธนิวเคลียรในคาบสมุทรเกาหลี โดยใครๆ ก็ทราบวา เกาหลีเหนือไมเคยสัญญา
ชัดแจงวาจะทําเชนนั้น คําพูดของติม จอง อุนวา เขา Trust ในโดนัลด ทรัมป โดยไมแปร
ผัน เพียงเทานั้น ก็สามารถดึงใหเขาเช่ือมั่นในคิม จอง อุน ไปได      

 นายโดนัลด ทรัมปไมเพียงแตจะถอนตัวจากความตกลงหามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
กับอิหราน หากเขาจะใชเวลาศึกษาขั้นตอนและความเปนมาวา กวาจะสามารถตกลงกัน
ได คูเจรจาตองรูเทาทันกันเพียงใด ทรัมปนาจะซึมซับความสลับซับซอนของการเจรจา
ทางการทูตวาเปนไปอยางไร และคงจะสํานึกไดวา การตัดสินใจในทางท่ีถูกควรจะเปน
เชนไร ขาพเจาเองไดติดตามศึกษาการเจรจา JCPOA มาอยางละเอียดพอ จึงอดเสียดาย
มิไดที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเลือกทางเดินผิดพลาด เพียงเพื่อจะแสดงวา เขามิได
ทําตามอดีตประธานาธิบดีในทุกเรื่อง ทั้งๆ ที่อดีตประธานาธิบดีจะทําในส่ิงที่ถูกในหลาย
เรื่องก็ตาม ผูเช่ียวชาญหลายคนเห็นวา วาระงานของนายทรัมป นั้น มิไดคํานึงถึง
สาระสําคัญของแตละเร่ืองแตอยางใด เพียงแตจะลมลางทุกเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามา
ไดริเริ่มไว ที่พยายามแลว แตไมไดด่ังใจไดแกการยกเลิก ObamaCare จึงไดค่ังแคน
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วุฒิสมาชิกจอหน แมค็เคน เปนอยางมาก และไดนําไปประณามในที่ตางๆ อันยากที่จะรับ
ฟงได  

++++++++++ 

 ปญหาตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงนับพันประหวางอิสราเอล
กับปาเลสไตนก็เชนกัน ซึ่งนายทรัมปโออวดวา หากเขาทําหนาที่ไกลเกล่ียไมสําเร็จ ก็ไมมี
ประธานาธิบดีคนไหนจะแกปญหาได Palestinian Authority ซึ่งต้ังขึ้นมาไดในสมัย
ประธานาธิบดีบิลล คลินตัน จากผลสําเร็จของการเจรจาลับโดยนอรเวยเปนคนกลาง
จัดทํา Oslo Accords อันไดรับการลงนามในพิธีที่สนามของทําเนียบขาวระหวางอิชฉัก รา
บินและชิมอน เปเรสกับยาสเซอร อาราฝด โดยประธานาธิบดีบิลล คลินตันเปนเจาภาพ 
ประสบความคืบหนามากที่สุดในประวัติศาสตร เพราะมีการ Follow up ตอมา แตตอง
หยุดลงเพราะฝายขวาจัดยิงสังหารนายกรัฐมนตรีราบินระหวางการหาเสียงเลือกต้ังกลาง
กรุงเทลอาวิบ นับแตนั้นมา พรรคที่ตอตานแผนสันติภาพไดเขามาเปนรัฐบาล สืบตอมา
จนนายเบ็นจามิน เนตันยาฮูซึ่งครอบงําความคิดของนายโดนัลด ทรัมปไดเต็มที่ 

 แมวาฝายปาเลสไตนจะแถลงในหลายโอกาสวา รัฐบาลโดนัลด ทรัมปไมไดมีความ
เปนกลางพอที่จะมาทําหนาที่เปนคนกลางในการแกปญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน แต
ลาสุด รัฐบาลนายทรัมปก็เสนอวา ทั้งปาเลสไตนกับจอรแดนควรรวมกันเปนสมาพันธรัฐ.
(Confederation) เพื่อแกปญหา การเปล่ียนสูตรก็เพื่อจะยืนยันวา เขตของรัฐอิสราเอลจะ
ไมถูกกระทบกระเทือน  อันจะครอบคลุมถึงดินแดนที่อิสราเอลทําสงครามและยึดมาดวย 

 ขอเสนอดังกลาวนี้ไมนาจะออกมาจากทําเนียบขาว เพราะแสดงถึงเจตนาของผู
แถลง ดวยการมองขามถึงเหตุการณในระยะทศวรรษ 1970 ซึ่งกษัตริยฮุสเซนไดทําศึกเพื่อ
ขับไลชาวปาเลสไตนออกจากดินแดนของจอรแดนเทาที่เหลิออยู หลังจากที่อิสราเอลได
ทําสงครามหกวัน เมื่อป 1967 และเขาครองดินแดนของจอรแดนทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําจอรแดน บางสวนของนครจารูซาเลมและดินแดนอ่ืนๆ อีก ดังเชนที่ราบสูงโกลาน
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ของซีเรีย ฉนวนกาซาของอียิปตและคาบสมุทรไซนายของอียิปต ซึ่งไดคืนใหอียิปตไป
แลว รายละเอียดของเหตุการณในชวงดังกลาว มีปรากฏอยูในหนังสือ ยุทธการยึด
สถานทูตอิสราเอลกลางกรุง การกอการรายสากล. . .บททดสอบการทูตไทย ซึ่งขาพเจาได
เรียบเรียงขึ้นจากความทรงจําเมื่อป 2555 ไมแตเทานั้น รัฐบาลนายโดนัลด ทรัมปยัง
ละเลยสูตร Two-state formula ในการแกปญหาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐคนกอนๆ ไดยึดถือ
ตอเนื่องกันมาอีกดวย  

 นายโดนัลด ทรัมปเสนอตัวที่จะเปนผูแกปญหาระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน 
โดยมอบใหจาเร็ด คิชเนอร บุตรเขยเปนคนดําเนินการ แตกลับทําหลายอยางซึ่งทําให
ฝายปาเลสไตนเห็นวาขาดความเปนกลางบอยครั้ง เชนการยุติการใหเงินแก UNWRA 
เพื่อชวยเหลือผูล้ีภัยปาเลสไตนนับแสนคน ซึ่งต้ังมาแตเริ่มแรกที่สหรัฐสนับสนุนโดยการ
รับชวงจากสหราชอาณาจักรในการสถาปนารัฐอิสราเอลในป 1948 อันทําใหชาว
ปาเลสไตนจํานวนมากตองกลายเปนผูล้ีภัยและกระจายกันอาศัยอยูตามแหลงพักพิงใน
ประเทศตางๆ รายรอบรัฐอิสราเอล การตัดเงินชวยเหลือทําใหหนวยงานของ
สหประชาชาติตองแสวงหาแหลงเงินทุนจากประเทศตางๆ มีประเทศเชนตุรกีรับปากที่
บริจาคเงินบางสวนให 

 ในวันจันทรที่ 10 กันยายน รัฐบาลสหรัฐไดทําตามขอเสนอของนายจอหน โบลตัน 
ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงของประธานาธิบดี ในการปดที่ทําการของปาเลสไตนที่กรุง
วอชิงตัน พรอมกับประกาศความต้ังใจท่ีจะคว่ําบาตรศาลอาชญากรรมระหวางประเทศ
หรือ International Criminal Court-ICC ตามสนธิสัญญากรุงโรม ซึ่งสหรัฐมิไดเขารวมเปน
ภาคีมาต้ังแตตน โดยจะตอบโตหากดําเนินคดีแกคนอเมริกัน ดวยมีกระแสขาววา ชาว
อเมริกันอาจพัวพันในขอหาอาชญากรรมสงครามในการปะทะกันกับกลุมฮามาสเมื่อไม
นานมานี้  
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 ตามขาวลาสุดในวันที่ 11 กันยายน หนังสือ Fear: Trump in the White House ของ 
Bob Woodward ซึ่งวางตลาดในวันนี้  ขายหมด 1 ลานเลมในวันเดียวและเปน Best seller 
ในทันที  

 ในวันที่ 17 กันยายน นาย Stephen Miller ฝายขวาจัดคูกับนาย Steve Bannon ซึ่ง
ในระยะหลังมานี้ไดรับมอบหมายจากนายโดนัลด ทรัมป ใหไปคุมกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ไดใหกระทรวงฯ ยกเลิกวีซาที่ไดออกใหกับเอกอัครราชทูต ผูแทน
พิเศษของปาเลสไตนประจํากรุงวอชิงตัน ภริยาและครอบครัว ซึ่งเทากับเปนการขับผูแทน
ปาเลสไตนออกจากสหรัฐนั่นเอง ผูแทนปาเลสไตนทางการทูตที่เหลืออยูขณะน้ีไดแกคณะ
ผูสังเกตการณประจําสหประชาชาติที่นครนิวยอรก ซึ่งไดรับการรับรองจากสหประชาชาติ
และประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย 

 สําหรับในพ้ืนที่ อิสราเอลไดสรางทางรถไฟความเร็วสูงระหวางนครเจรูซาเลมกับ
กรุงเทลอาวิบ ซึ่งยนเวลาในการเดินทางไปสูทาอากาศยาน Ben Gurion ใหเหลือนอยมาก 
แตเสนทางรถไฟวิ่งผานฝงคะวันตกอันเปนเขตยึดครองจากสงครามหกวัน รายงานจาก
พื้นที่ในวันที่ 20 กันยายน ยังมิไดกลาวถึงปฏิกิริยาจากปาเลสไตน 

 

 ความแปรเปลี่ยนทางภูมิอากาศอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่เกิดความถ่ีของพายุโซนรอน 
ดังจะเห็นไดจากการท่ีพายุไตฝุนและเฮอรริเคนไดพัดกระหน่ําประเทศตางๆ อาทิ เจบิที่
ญี่ปุน โอริวาที่เกาะฮาวาย พายุที่พดเขาสูจีนตอนใตทางกวางเจามีช่ือวา “บารีจัต” ตาม
ดวย “มังคุต” ซึ่งแรงที่สุดในรอบ 60 ปเพราะอยูในระดับ Super Typhoon โดยกระหนํ่าเขา
เกาะกวมและกําลังเขาสูเกาะลูซอนทางเหนือของฟลิปปนสและคงจะผานฮองกง มาเกา
และจีนตอนใต และ Florence ที่จะซัดเขาฝงแคโรไลนาเหนือและใตของสหรัฐในเชาวัน
ศุกรที่ 13 กันยายนน้ี ลาสุดแมจะลดระดับจาก 4 มาเปน 2 แตก็ยังคงความรุนแรง เพราะ
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มีขนาดใหญมากและเคล่ือนตัวชา กอนรุงสางของวันศุกรระดับความรุนแรงของพายุถูก
จัดใหอยูใน Category 1   

 Florence ในระดับ 4 และลดลงเปนลําดับเมื่อกอนถึงฝง แตจะยังจะคงมีแรงลม
และ Storm surge มากที่สุดที่จะเขาสูฝงตะวันออกของสหรัฐในรอบ 30 ป รัฐบาลกลาง
และรัฐบาลมลรัฐไดประกาศสภาวะฉุกเฉินและส่ังใหประชาชนในเขตที่จะถูกพายุ
ประมาณ 1 ลานคนอพยพ โดยเปดทางหลวงท้ังหมดเปนทางเดียว มีรถจํานวนมากวิ่งหนี 
คนไขในโรงพยาบาลทั้งหมดไดรับการอพยพหนีเชนกัน แตตามรายงานลาสุด มีผูคน
จํานวนหนึ่งที่ไมยอมหนี เพราะเชื่อวาปญหาใหญจะมาจากน้ําทวมมากกวา ซึ่งเมื่อถึงรุง
เชาวันศุกร ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐ สภาวะก็เปนเชนนั้น คือฝนตกลงอยาง
หนัก วัดน้ําฝนไดหลายฟุตทําใหเกิดน้ําทวมและเช่ียวในวงกวาง มีรายงานวาคนจํานวน
กวา 900.000 ไมมีไฟฟาใช ตามรายงานเมื่อเวลา 3.00 น. เวลาในกรุงเทพฯ คืนวันศุกรตอ
เสาร วันที่ 14-15 กันยายน มีผูเสียชีวิตแลว 5+ คนจากตนไมหักทับและเหตุอ่ืน รายงาน
ลาสุดในวันที่ 16 กันยายน มีผูเสียชีวิตไมนอยกวา 18+ คน 

 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดออกโทรทัศนใหประชาชนหลบภัยจากพายุ เพราะ
เกรงจะถูกตําหนิเชนประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุชเมื่อคราวที่นิว ออรลีนสประสบภัย
จากพายุ Katrina ในระยะนั้น ผูคนจํานวนมากฝนคําเตือนเพราะตองการจะอยูเฝาบาน
ของตน 

 แตแมจะไดแถลงคําเตือนในครั้งนี้ ปะธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปก็อดที่จะบิดเบือน
ความจริงทีเ่กิดขึ้นตอเครือรัฐปอรโตริโกเมื่อถูกเฮอรริเคน Maria ถลมเมื่อปที่แลวมิได 
ความเสียหายจากพายุมาเรีย นั้น รุนแรงมาก แตประธานาธิบดีทรัมป ซึ่งไมพอใจการ
แสดงความเสียใจในการขาดความชวยเหลืออยางจริงจังจากรัฐบาลกลางของ
นายกเทศมนตรีหญิงของเมืองซาน ฮวน การเดินทางไปเยี่ยมของประธานาธิบดีทรัมป 13 
วันหลังเกิดเหตุ จึงแสดงชัดวาไปอยางเสียมิได เมื่อไปที่ซาน ฮวน ไดพบกับชาวเมือง และ
สอบถามวา เสียชีวิตไปก่ีคน ผูตอบใหตัวเลขช้ันตนเฉพาะที่ซาน ฮวน เมืองหลวงของปอร
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โต ริโกวา ประมาณ 18 คน นายทรัมปหลุดปากออกมาวา แคนั้นหรือ คาทรินาหนักกวา
นั้นมาก และยึดตัวเลขนั้นตอเนื่องมา จนกระทั่งวันที่ 13 กันยายน นายทรัมปก็ยังยืน
กรานวา จํานวนผูเสียชีวิตจากพายุมาเรียมีเพียง 18 คน สวนสถิติที่วามากถึงสามพันคน 
นั้น เปนตัวเลขจากฝายพรรคเดโมแครต ทั้งๆ ที่สํานักขาวตางๆ นําเสนอวาเปนสถิติจาก
มหาวิทยาลัยจอจจวอชิงตัน ในกรุงวอชิงตันนั่นเอง และเปนตัวเลขที่ไดติดตามวิเคราะห
อยางละเอียดทั่วทุกหมูเกาะ ใชเวลาเกือบ 1 ป  

 ในระหวางที่แถลงทางโทรทัศนเก่ียวกับเฮอรริเคน Florence นายทรัมปไดกลาวถึง
ผลกระทบของพายุมาเรียตอปอรโตริโกวา นอยมากจนอาจถือไดวาเปน “Unsung 
success story”  โดยลืมไปวา ชาวปอรโตริกันเกือบสามพันคนตองเสียชีวิต อันมากที่สุด
ในประวัติศาสตรของสหรัฐ และชาวเกาะไมมีไฟฟาใชกวาครึ่งปนับจากการถลมจากพายุ
มาเรีย 

 ผูส่ือขาวระดับชาติตางไมอาจจะเขาใจไดวา ทําไมประธานาธิบดีซึ่งถือกันวาเปน 
Comforter-in-Chief จึงไมยอมรับความจริงเชนนั้น ทั้งๆ ที่ชาวปอรโตริกันก็เปนคน
อเมริกันเชนคนอ่ืน เหตุผลหนึ่งอาจเปนเพราะเขาไมมีฐานเสียงอยูที่นั่นและชาวปอรโตริ
กันไมมีสิทธิออกเสียง 

 สําหรับ Super Typhoon มังคุต นั้น คงทําความเสียหายใหแกบริเวณที่พัดผานอยาง
มาก แตโดยที่อาจข้ึนฝงทางภาคเหนือที่ลูซอน ซึ่งมีผูอยูอาศัยไมมากนัก ความเสียหาย
อาจจะไมมากเชนไตฝุนไหเอ้ียน (คนเสียชีวิต 6,300 คน) แตมีรายงานวา มังคุตจะพัด
หมุนตามธรรมชาติโดยอาจใกลเขาไปทางกรุงมะนิลากอนจะขามทะเลจีนใตไปทางฮองกง 
ซึ่งมีระบบตอตานภัยอยางดีที่ใชมาต้ังแตสมัยเปนเมืองขึ้นของอังกฤษและมีโครงสราง
พื้นฐานที่มัน่คง เมื่อขาพเจาเปนกงสุลใหญ ณ ฮองกงเม่ือป 1976 เคยข้ึนไปยอดตึกที่พัก
ช้ัน 21 เพื่อใสไมกันกระจกบนดาดฟาแตกขณะที่ไตฝุนหมายเลข 10 อันถือวาแรงที่สุด 
พัดผาน แตก็ปลอดภัยเพราะ “ตาของพายุอยูเหนือศีรษะ” พอดี ลมเงียบสงบอยาง
เหลือเช่ือ กอนที่จะถลมทั้งเกาะเมื่อไดลงไปในที่พักแลว 



11 
 

 เมื่อ “มังคุต” ไดถลมทางภาคเหนือของเกาะลูซอนแลว ทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 
70+ คน (จํานวนผูเสียชีวิตยังมิใชตัวเลขสุดทาย เพราะกําลังขุดหาศพที่ถูกดินกลบจาก
ภูเขาถลม)  ไดออกสูทะเลจีนใตและเขาสูฮองกง ทางการไดจัดอันดับไวแรงที่สุดที่
หมายเลข 10 จากนั้นไดเคล่ือนตัวเขาสูตอนใตของประเทศจีนและคงจะออนตัวลง “มัง
คุต” ถือเปนพายุแรงที่สุดใน 60 ป นับไดวาพายุรายมีถี่เหลือเกินในเดือนกันยายน ศกนี้ 

 

 

 การเลือกต้ังก่ึงวาระของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน ปนี้ มีความสําคัญ
ยิ่งในทางการเมือง การเลือกต้ังครั้งนี้จะเปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสภา 
จํานวน 435 คน สมาชิกวุฒิสภาจํานวนหนึ่งและบรรดาตําแหนงที่ตองมีการเลือกต้ังใหม
เชนผูวาการมลรัฐและตําแหนงที่วางลงกอนหนานี้ มองในภาพรวมแผนภูมิของสภาจะ
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยยะสําคัญ 

 ในปจจุบันนี้ พรรครีพับลิกันไดครองเสียงขางมากทั้งในวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎร การเลือกต้ังก่ึงวาระจึงจะมีผลเปนการเปล่ียนแปลงพรรคที่เปนเสียงขาง
มาก และอาจจะเปนการยอมรับหรือไมกับความเปนผูนําของประธานาธิบดีคนปจจุบัน 
บางฝายเรียกการเลือกต้ังก่ึงวาระวาเปนการลงประชามติวาประธานาธิบดีเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงหรือไม โดยท่ีรัฐธรรมนญูสหรัฐใหผูดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีครองตําแหนงไดสองวาระ จึงไมอาจถือผลการเลือกต้ังก่ึงวาระวาเปนเหตุ
ปจจัยใหประธานาธิบดีตองสละโอกาสที่จะเขาแขงชิงตําแหนงผูนําฝายบริหารเกินกวา
สองวาระได  

 นับจากวันนี้ ที่ 13 กันยายน อีกสองเดือนก็จะถึงวันเลือกต้ัง คะแนนนิยมการ
ปฏิบัติงาน (Approval rating) ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปลดตํ่าลงเหลือเพียงรอยละ 
36 ลดลง 6 จุดในเดือนเดียว  ในขณะเดียวกัน พรรคเดโมแครตซึ่งเปนฝายขางนอยดูจะ
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ไดรับความสนับสนุนจากประชาชนในการออกเสียงขั้นไพรมารีมาอยางนาประทับใจ โดย
คนรุนใหมไดเอาชนะนักการเมืองรุนเกาในหลายเขตเลือกต้ัง ที่นาสังเกตไดแกการท่ี
พรรคเดโมแครตใหผูหญิงลงสมคัรมากกวาที่เคย และก็ไดเสียงสนับสนุนมากเกินคาด 
กรณีที่เดนดังไดแก Alexandria Ocasio-Cortez เด็กสาวอายุเพียง 27 ป ในนครนิวยอรก
และ Ayanna Pressley ในนครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสทส ทั้งคูเอาชนะนักการเมืองรุน
เกาไดอยางเหลือเช่ือ สําหรับคนหลังนี้เปน City Counciller 

 พรรคเดโมแครตดูจะไมแสดงบทบาทเทาใดนัก จนผูสังเกตการณแปลกใจไป
ตามๆ กัน จนเมื่อวันที ่7 กันยายน อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดปรากฏตัวในนคร
ชิคาโกและกลาวคําปราศรัยในทางการเมืองเพื่อสนับสนุนพรรคเดโมแครตและแสดง
จุดออนของโดนัลด ทรัมป ประเด็นสําคัญไดแกการแถลงวา สถานะทางเศรษฐกิจที่นาย
ทรัมปนําไปอวดอางวาเปนผลงานของตนน้ัน โอบามากลาวชัดวาเขาเองไดใชความ
พยายามอยางมากในการฟนการเศรษฐกิจและการเงินที่ตกตํ่าลงอยางนาวิตกเมื่อเขาเอง
เขามารับตําแหนงในป 2008 โดยไดทําใหสถานะกระเต้ืองขึ้นเปนลําดับ ตัวเลขสูงสงใน
ตลาด รวมทั้งการจางงานซึ่งพลุงสูงขึ้นมาต้ังแตป 2015 นั้น เปนไปไดในสมัยรัฐบาลของ
เขาและคงความยั่งยืนตอมา ในดานอ่ืนๆ ก็เชนกัน ผลงานตางๆ ที่ไดทําไว รวมทั้งในการ
ตางประเทศและความมั่นคงแหงชาติ ถูกนายทรัมปมาลมลางโดยไมมีเหตุผลที่ฟงได
ทั้งส้ิน ทําใหสหรัฐเส่ือมความเปนผูนําของโลกเสรีลงอยางมาก 

 รายงานของสํานักขาว The Hill สรุปประเด็นคําปราศรัยของโอบามาวามีดังตอไปนี้ 

 1. เรื่องการลดอัตราภาษีครั้งใหญ--ขออางของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปวาการ
ลดอัตราภาษีที่ประกาศใชแลวจะยังผลดีตอผูมีรายไดนอย นั้น ไมเปนความจริง เพราะผู
ไดรับประโยชนอยางมหาศาลไดแกบรรดามหาเศรษฐีและบริษัทใหญๆ ทั้งหลาย โดยไมมี
การคํานึงถึงระบอบการปกครองที่ตองมีการ Checks and Balances ผิดวิสัยนโยบาย
ประเพณีของพรรครีพับลิกัน เพราะงบขาดดุลถึง 1.5 ลานลาน (Trillian) เปนการมองขาม
แนวคิดของฝายอนุรักษนิยมในพรรครีพับลิกัน ซึ่งระมัดระวังในขอนี้มาตลอด แตนาย



13 
 

โดนัลด ทรัมปกลับไมใหความสนใจ [ Ms Minton Beddoes, Editor-in-chief ของนิตยสาร 
The Economist ใหการพยากรณในรายการ Global Public Square-GPS ทาง CNN เมื่อวัน
อาทิตยที่ 16 กันยายน ศกนี้ วา เมื่อผลไดที่บรรดามหาเศรษฐีไดรับจากการลดหยอนภาษี
ของรัฐบาลทรัมปเหือดหายไปแลว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของการเก็งกําไรอยางเกินควร 
แนนอนวา การเศรษฐกิจของสหรัฐจะเขาสูภาวะ Recession และอีกไมนานหลังจากนั้น ก็
หลีกเล่ียงมิไดที่จะมี Financial crisis ติดตามมาไมนอยกวา Recession เมื่อป 2008  สวน
นักเขียนคอลัมนดานเศรษฐกิจและเปนบรรณาธิการของหนังสือพิมพ The New York 
Times ดวย นั้น ไมแตเพียงมีความเห็นสอดคลองกับ Ms Beddoes แตเช่ือวา นโยบายทํา
สงครามทางการคาของรัฐบาลทรัมปจะเปนเหตุปจจัยใหเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าในไมชา 
เพราะการทําลายระบบการคาเสรีจะนําผลรายอยางมากมาสูโลกโดยสวนรวม และการ
บิดเบือนบทบาทในทางสรางสรรคขององคการการคาโลกหรือ WTO นั้น จะสรางความ
เสียหายใหแกประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก ไมเฉพาะแกจีนเทานั้น  สําหรับจีน ในวนันี้ 
ที่ 18 กันยายน นายทรัมปไดประกาศขึ้นอัตราภาษีศุลกากรแกสินคาจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 60
พันลานดอลลาร โดยต้ังใจจะเพิ่มภาษีใหไดถึง 200 พันลานดอลลาร ทางจีนประกาศวาจะ
ตอบโตอยางหนัก } 

 2. การสงเสริมแนวคิดขวาจัด และการแสดงความเห็นดวยกับลัทธินาซี ดังปรากฏ
ชัดในความวุนวายที่เกิดขึ้นที่ชาลอตตสวิลล ในมลรัฐเวอรจิเนีย ซึ่งนายทรัมปไดประกาศ
ชัดวา ทั้งสองฝายที่ขัดแยงกันนั้น เปนคนดีทั้งคู อันหมายถึงพวกนิยมลัทธินาซีก็เปนคนดี
ดวย 

 3. การนําการเมืองไปพัวพันกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในฐานะที่มีบทบาทโดยตรง
ในกระบวนการยุติธรรม จึงควรอยางยิ่งที่จะปลอดจากการเมือง แตนายทรัมปก็กลาวและ
ทวีตกดดันใหหนวยงานน้ีเกลือกกลั้วกับการเมืองอยูตลอดมา เชนการใหกระทรวงนี้ชวย
พรรครีพับลิกันในการเลือกต้ัง และใหสืบสวนนักการเมืองคูแขง ดังเชน Hillary Clinton 
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 4. การวางตัวในความสัมพันธกับรัสเซียและวลาดิเมียร ปูติน ซึ่งนายทรัมปไดออน
ขอใหกับรัสเซียอยางเห็นไดชัด ผิดแผกอยางมากจากนโยบายของพรรครีพับลิกัน และบั่น
ทอนระบบสัมพันธมิตรของสหรัฐ ยินยอมใหรัสเซียเขามาแทรกแซงระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกต้ังในสหรัฐ แมประชาคมขาวกรองของสหรัฐจะไดยืนยันถึงการแทรกแซง
ดังกลาว แตนายทรัมปกลับแสดงทาทีไมเหน็ดวยและพยายามบ่ันทอนความตรงไปตรงมา
ของคณะผูสอบสวน อันรวมถึงนาย Robert Mueller ที่ปรีกษาพิเศษในกรณีความสัมพันธ
ระหวางคณะผูหาเสียงของนายทรัมปกับรัสเซียดวย 

 5. การคัดคานความตกลงของท้ังโลกที่จะรวมกันบรรเทาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และการถอนตัวจากความตกลงปารีสวาดวยวิกฤตการณ
ดังกลาว ทําใหมีสหรัฐเพียงประเทศเดียวที่ไมสนับสนุนตวามตกลงท่ีทั้งโลกรวมเห็นดวย 

 6. การพยายามคัดคานกฎหมายวาดวยการดูแลสุขภาพถวนหนาหรือ ObamaCare 
ซึ่งชาวอเมริกันตองการ 

 7. การยืนกรานไมยอมรับความจริงในจํานวน 2,975 ชีวิตที่ตองเสียไปเพราะพายุ
มาเรียซึ่งถลมเกาะปอรโตริโก ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยช้ันนําของสหรัฐไดวิเคราะหสถิติอยาง
ละเอียดมาแลว โดยนายทรัมปแยงดวยตัวเลขเพียงไมก่ีคนที่ไดยินมาจากชาวเมืองที่ซาน
ฮวนในวันแรกที่ไดไปเยือนและไมไดเห็นระดับความเสียหายของทั้งหมูเกาะ ไมแตเทานั้น 
นายทรัมปยังอางดวยวา ตัวเลขเสียชีวิตถึงสามพันคน เปนขออางของพรรคเดโมแครต 
ทั้งๆ ที่พรรคฝายคานมิไดกลาวอางถึงตัวเลขใดๆ  ทั้งส้ิน 

 ในวันตอมา อดีตประธานาธิบดีโอบามาไดกลาวคําปราศรัยอีกที่มลรัฐ
แคลิฟอรเนีย เพื่อสนับสนุนพรรคเดโมแครตเชนเดียวกัน  อันจะชวยมากเพราะใกลวัน
เลือกต้ังก่ึงวาระเขามาแลว ในขณะเดียวกันก็มีการคาดหมายวา ใครจะเปนผูสมัครเขา
แขงขันเปนประธานาธิบดีในการเลือกต้ังป 2020 แมรัสเซียจะยังไมลดราการแทรกแซง
เชนที่ไดทําใหนายโดนัลด ทรัมปไดชัยชนะอยางหวุดหวิดมาแลวในป 2016 แม popular 
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vote จะนอยกวาฮิลลารี คลินตัน คูแขงถึงเกือบสามลานเสียงก็ตาม ช่ือสมาชิกพรรคเดโม
แครตที่ไดรับการกลาวขวัญถึงมีหลายคน อาทิ Joe Biden รองประธานาธิบดีของโอบามา 
จอหน แครรี่ รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศสมัยโอบามา นายเบอรนี่ แซน
เดอร ที่แพฮิลลารี่ คลินตัน ในรอบไพรมารี บารบารา วอรเร็น ฝายซาย ฯลฯ แตในช้ันนี้
ยังไมอาจเก็งตัวไดแนชัด แมวา พรรคเดโมแครตดูจะมีโอกาสดีกวาพรรครีพับลิกันก็ตาม 

 

 ในรายงานเดือนกอนนี้ไดกลาวถึงแผนการของรัสเซียและซีเรียที่จะโจมตีเมือง Idlib 
ทางตะวันตกเฉียงใตของอาเล็บโป อันเปนที่มั่นสุดทายของฝายตอตานรัฐบาลซีเรียของ
บาชาร อัล อาสสาด นายทหารรัสเซียขูหลายครั้งวาจะเริ่มบุก โดยอางวาเพื่อปราบ
ผูกอการรายเทาที่เหลืออยูอันไดแกกลุมอัล นุสรา ปญหาใหญไดแกจํานวนพลเมืองที่มี
อยูในเมืองประมาณ 3 ลานคน 

 ผูนํารัสเซีย อิหราน ตุรกีและซีเรียไดไปประชุมวางแผนยุทธการดาน Idlib ที่กรุง
เตหะราน แตคงจะตกลงกันไมไดเปนเอกฉันท ตุรกีจึงมิไดรวมในการบุกอิดลิบ แตรัสเซีย
ไดใชกําลังทางอากาศโจมตีทิ้งระเบิดอยางหนักติดตอกันหลายวัน โดยมีขาววา ซีเรีย
อาจจะใชอาวุธเคมี (โดยเฉพาะอยางยิ่งกาสคลอรีน) และระดมกําลังทางบกเพ่ือรุกเขายึด
เมืองที่มั่นสุดทายแหงนี้ ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติไดเตือนวา การบุกเขายึดเมืองอิดลิบ
จะกอใหเกิดความพินาศทางมนุษยธรรมอยางไมตองสงสัย แตรัสเซียกลับใชกําลังถลม
อยางหนัก โดยเช่ือวา กําลังทางบกของรัฐบาลอัล อาสสาดจะเริ่มการเขายึด เพราะ
รายงานขาวทางโทรทัศน CNN ในวันที่ 13 กันยายน ไดแสดงวา Regime force  ไดเริ่มยิง
กระหน่ําโดยขีปนาวุธภาคพื้นดินอยางหนัก 

 พลเมืองจํานวนไมนอยไดหลบหนีการโจมตีออกจากเมือง แตไมอาจจะประมาณ
การไดวาผูบริสุทธ์ิเหลานี้จะฝาวงลอมของการโจมตีไปไดสักเพียงใด สหรัฐเองก็ดูจะไมมี
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ยุทธศาสตรใดๆ ในช้ันนี้ของสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งเขาสูปที่หกแลว ตางจากรัสเซีย
ซึ่งวางแนวทางรุกซีเรียตลอดสามปมานี้อยางแนนอน 

 ตามรายงานในวันที่ 17 กันยายน ตุรกีไดเสนอใหมีการแบงเขตปลอดการรบในอิด
ลิบ ซึ่งรัสเซียไดรับทราบ แตในช้ันนี้ ยังไมทราบความคืบหนา 

 ขาวตอมาแจงวา ประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกีไดหารือกับประธานาธิบดีปูติน
แหงรัสเซียและไดตกลงกันในหลักการใหมีการกําหนดเขตปลอดทหารหรือ Demilitarized 
zone ในอิดลิบ เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของเลขาธิการสหประชาชาติที่จะมิใหเกิด
วิกฤตการณดานมนุษยธรรมในอิดลิบ สวนการกําหนดเขตดังกลาวจะไดรับการพิจารณา
ในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ฝายที่เห็นดวยกับขอเสนอนี้ไดจัดทําความ
ตกลงรวมกันแลว กอนหนานี้ นายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซีย ไดกลาววา อิดลิบเต็มไปดวยผูกอการราย อันเปนขออางของรัสเซีย
ในทุกพ้ืนที่ซึ่งกองกําลังรัสเซียบุกเขาโจมตีทั่วดินแดนซีเรีย 

 ในวันที่ 18 กันยายน ศกนี้ เครื่องบินของรัสเซียหนึ่งเครื่องถูกยิงตก พรอมกับ
ทหาร 14 คน รายงานขาวตางประเทศรวมทั้ง บีบีซี ในระยะตนแจงวา ฝายที่ยิงจาก
ภาคพื้นดินไดแกกองกําลังปองกันภัยทางอากาศของซีเรีย แตตอมาปรากฏขาวจากฝาย
ทหารรัสเซียวาฝายที่ยิงไดแกอิสราเอล ซึ่งไดโจมตีโตตอบกับซีเรียในเขตที่อิสราเอลถือวา
เปน Red zone มาบอยครั้งในหลายเดือนที่ผานมา โฆษกทหารอิสราเอลยังไมยืนยันขาวนี้ 
แตตอมาในวันที่ 18 กันยายน ประธานาธิบดีปูตินเองไดยอมรับวา ฝายปองกันภัยทาง
อากาศของซีเรียเปนฝายยิงดวยความเขาใจผิด และเสริมวาในขณะที่เกิดเหตุมีการยิง
โตตอบระหวางอิสราเอลกับซีเรียและกลุมเฮซโบลลาที่เขาไปชวยซีเรีย สถานการณสูรบ
จึงสับสนย่ิง  
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 สงครามกลางเมืองในเยเมนประทุขึ้นในป 2014 เมื่อกบฏ Houthi ซึ่งเปนกลุม
ตอตานรัฐบาลนิกายซุนหนี่ โดยมีความเช่ือมโยงกับอิหราน ไดบุกเขายึด Sana’a เมือง
หลวงของเยเมน เรียกรองใหลดราคาน้ํามันและจัดต้ังรัฐบาลใหม ทั้งสองฝายไดเจรจากัน 
แตไมเปนผล ในเดือนมกราคม 2015 กบฏฮุธีไดรุกเขายึดทําเนียบประธานาธิบดี เปนเหตุ
ให Abd Rabbu Mansour Hadi ประธานาธิบดี และคณะรัฐบาลทั้งชุดตองลาออก 

 เมื่อตนเดือนมีนาคม 2015 ประเทศในอาวบางประเทศ นําโดยซาอุดิ อารเบีย ได
รวมตัวกันเปนพันธมิตรในการตอตานฝายกบฏ ดวยการโดดเด่ียวเยเมนทางเศรษฐกิจ
และปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยสหรัฐใหความสนับสนุนดานสงกําลังบํารุง (เชนให 
Tanker ชวยเติมน้ํามันกลางอากาศ) และการขาวกรองกับสรรพาวุธ รวมทั้งลูกระเบิด
พรอมแสงเลเซอรนําวิถี ซึ่งถูกรัฐบาลโอบามาส่ังระงับ จนเมื่อปที่แลว รัฐบาลทรัมปไดส่ัง
ใหนํามาใชอีกได กอนหนาที่ เครื่องบินรบของซาอุดิจะนํามาใชโจมตีรถนักเรียน ทําให
เด็กนักเรียนเสียชีวิตไป 40 คน สหประชาชาติไดเขาไปสอบสวนและไดช้ินสวนของระเบิด
อันแสดงชัดวาเปนระเบิดนําวิถีดวยเลเซอรซึ่งนายทรัมปไดส่ังใหนํากลับมาใชได 

 ในวันที่ 18 กันยายน CNN ไดจัดรายการพิเศษในช่ือวา “Made in America. Kill in 
Yemen” ตามดวยรายการ “Made in Russia. Kill in Syria” ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ
สงครามกลางเมืองในเยเมนและซีเรียดี ตามรายงานท่ีนําเสนอ กําลังทางอากาศของ
พันธมิตรซาอุดิ อารเบียและสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตสไดทิ้งระเบิดในเยเมนแลวถงึ 17,000 
ครั้ง นับถึงวันที่ 18 กันยายน ศกนี้ 

 เมื่อเริ่มปฏบัิติการทางอากาศในระยะแรก ช่ือปฏิบัติการโจมตีทิ้งระเบิดในแตละ
ชุดไดรับการประกาศจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยนาย Adel bin Ahmed Al-Jubeir 
เอกอัครราชทูตซาอุดิ อารเบียประจําสหรัฐ ซึ่งตอมาไดเดินทางกลับสูกรุงริยาดและใน
เดือนเมษายน 2015 ไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และคงอยู
ในตําแหนงตอมาจนบัดนี้ 
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 ประธานาธิบดีฮาดีไดเขาไปอยูในเขตของซาอุดิ อารเบียระยะหนึ่งจนเดือน
กันยายน 2015 เขาไดยกเลิกการลาออกจากตําแหนงและกลับไปต้ังฐานที่เมืองทา Aden  

 ในดานการรบ ฝายรัฐบาลกับฝายกบฏไดสูรบกันตอมา โดยพันธมิตรนําโดยซาอุดิ 
อารเบีย ไดโจมตีทางอากาศเปนหลัก และมีการเคลื่อนกําลังทางบกมาประชิดชายแดน
ทางเหนือของเยเมน อันเปนดินแดนของซาอุดิ อารเบีย สวนกลุมกอการราย Al-Qaeda in 
the Arabian Peninsula –AQAP นั้น ต้ังอยูทางตะวันออกของเยเมนมาหลายปแลวและ
เปนเปาหมายที่สหรัฐใชปฏิบัติการลับ เขาโจมตีเปนครั้งคราว รวมทั้งการใชโดรน ซึ่ง
สามารถสังหาร Anwar al-Awlaki ครูสอนศาสนาชาวอเมริกันคนสําคัญที่ไดนําสาวกจาก
สหรัฐไปเขากลุมตลอดมาและเปนแรงบันดาลใจในเหตุระเบิดที่เรียกกันวา Boston 
bombing ในระหวางการแขงขันวิง่มาราธอนดวย แมกระทั่งถูกสังหารแลว ก็ยังคงความ
เปนแรงดูดอยูตอมา ปฏิบัติการลับที่สุดนี้เปนขาวเมื่อนายโดนัลด ทรัมปเริ่มรบัตําแหนง
ประธานาธิบดีเมื่อตนป 2017 แตมีคําส่ังใหปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไวต้ังแตสมัย
ประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งขาวรั่วไปถึงกลุมกอการราย ทําใหเจาหนาที่การขาวหนึ่งนาย
เสียชีวิตระหวางปฏิบัติการ นอกจากนี้ กลุมรัฐอิสลามหรือไอซิสก็พยายามแทรกเขาไปใน
สงครามกลางเมืองในเยเมน เพื่อแผอิทธิพลดวยการใชระเบิดพลีชีพโจมตีสุเหราในกรุง
ซานาหลายครั้ง แตขาวความเคล่ือนไหวของไอเอสก็เงียบหายไปในระยะหลังมานี้ 

 กําลังทางอากาศของซาอุดิ อารเบียไดโจมตีเยเมนอยางหนัก ทําใหพลเมืองตาย
และบาดเจ็บทั่วไปหมด ในรายงานเชนฉบับนี้ไดรายงานไวแลววา ปฏิบัติการของซาอุดิ 
อารเบียมิไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางการรบเทาใดนัก เพราะสามปที่ผานมา ฝาย
พันธมิตรนําโดยซาอุดิ อารเบียดูจะมิไดเอาชนะฝายกบฏไดเทาใด เมื่อกําลังของประเทศ
อาวเขามารวม ยิ่งทําใหนาหวงถึงการตอสูกันระหวางฝายซุนหนี่กับฝายเชีย ซึ่งดูจะราวลึก
ยิ่งขึ้น อิหรานไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยไดสงขีปนาวุธภาคพื้นดินซึ่งกบฏฮูธีไดใชยิง
เขาไปในที่ตางๆ ภายในซาอุดิ อารเบีย เปนเหตุใหซาอุดิ อารเบียไดใชกําลังสกัดการสง
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อาวุธในอาวเอเด็น ซึ่งทําใหอิหรานสงเรือคุมกันไปชวย อันเปนเหตุใหวงการภายนอก
เกรงวา การสูรบจะรุนแรงย่ิงขึ้น 

 แตปญหาที่นําไปสูวิกฤตการณไดแกความอดอยากขาดแคลนและการขาดยารักษา
โรคสําหรับชาวเยเมนประมาณ 8 ลานคน ทําใหสหประชาชาติตองสงคนไปชวยเหลือ
บรรเทาทุกข แตไมสามารถจะชวยไดเทาใดนัก อหิวาตกโรคซึ่งระบาดหนักเปนเรื่องนา
วิตกอยางยิ่งเพราะมีผูปวยถึงหนึ่งลานคน 

 สหรัฐเขาไปมีสวนรวมในสงครามกลางเมืองในเยเมน โดยจํากัดเฉพาะการตอตาน
การกอการราย ซึ่งอาศัยการโจมตีทางอากาศเปนหลัก ภารกิจตอตานการกอการรายของ
สหรัฐเริ่มมาต้ังแตที่เรือรบ USS Cole ถูกผูกอการรายระเบิดเมื่อป 2000 สวนกบฏฮูธีมิได
เปนภัยโดยตรงตอสหรัฐ แตดังที่กลาวถึงกอนหนานี้ ระเบิดนําวิถีที่ซาอุดิ อารเบียนํามาใช
เปนสรรพาวุธที่ผลิตจากสหรัฐ รวมทั้งระเบิดที่ถูกทิ้งเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเครื่องบินซาอุดิ อาร
เบีย อันทําใหเด็กนักเรียนเยเมน 40 คนถึงแกความตาย ซึ่งสหประชาชาติไดส่ังใหมีการ
สอบสวนอยางเปนทางการ 

 จนวันนี้ที่ 22 กันยายน สงครามกลางเมืองในเยเมนยังไมเสร็จส้ินลง ฝายซาอุดิ 
อารเบียและพันธมิตรเพ่ิงส่ังการใหเรงรัดการโจมตี ดวยจุดมุงหมายที่จะเผด็จศึกใหได 

 

 ในเดือนกันยายน ศกนี้ รัสเซียไดเริ่มการซอมรบ (War Games) ครั้งใหญที่สุดนับ
แตสมัยสหภาพโซเวียต ในขอบเขตซึ่งใหญมาก โดยใชทหารบกกวา 3 แสนคนและกําลัง
รบทุกเหลาทัพ โดยจีนและมองโกเลียไดเขารวมดวยโดยใชกําลังจาก People L:iberation 
Army จํานวน 3,000 คน โดยในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีปูตินไดจัดใหมีการประชุม 
World Economic Forum ขึ้นที่นครวลาดิวอสต็อค โดยไดเชิญใหประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปรวมดวย 
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 ความเคล่ือนไหวครั้งนีม้ีความหมายทางภูมิยุทธศาสตรอันนาสนใจไมนอย เพราะ
รัสเซียไดจัดการซอมรบครั้งใหญทางทะเลเมื่อปเศษมานี้ โดยเนนที่สถานการณในซีเรีย 
และใหเรือบรรทุกเครื่องบินลําเดียวที่มีอยู คือ The Kuznetsov เปนเรือธง ครั้งนั้น กอง
เรือรัสเซียไดวิ่งผานไปในชองแคบอังกฤษดวย แตมิไดมีผลทางการแสดงอํานาจเทาใดนัก 

 ประเด็นที่นาสนใจไดแกการรวมกําลังกับจีนซึ่งในระยะหลังมานี้ จีนไดเรงรัดการ
พัฒนาเท็คโนโลยีทางทหารมากขึ้น และกําลังสรางเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่ 2 โดยใชเท็ค
โนโลยีของจีนเอง ตางจากลําแรกซึ่งเขาใจวา รัสเซียมีสวนชวย แตการตอเรือลําที่ 2 ยังไม
แลวเสร็จ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ จีนไดปรับภารกิจใหกองกําลังทาง
อากาศจีนสามารถใชอาวุธนิวเคลียรไดและไปปฏิบัติการไดไกลยิ่งขึ้นโดยมีจดุหมายที่จะ
ใหไปถึงสหรัฐไดดวย 

 ความเคล่ือนไหวของจนีดังกลาวนําไปสูความขัดแยงกับสหรัฐตามรายงานในวันที่ 
20 กันยายนเมื่อปรากฏขาวที่ไดรับการยืนยันจากหลายแหงแลววา จีนไดส่ังซื้อเครื่องบิน 
SU35 และขีปนาวุธทันสมัย (S-400) จากรัสเซีย เมื่อไมนานมานี้ ตามกฎหมายท่ีสภา
สหรัฐบัญญัติไว และตามกฎหมาย จีนจึงถกูคว่ําบาตร อันทําใหจีนไมพอใจอยางยิ่ง
กระทรวงการตางประเทศจีนจึงแถลงในวันที่ 20 กันยายน วันนี้วา จะตอบโตสหรัฐอยาง
หนัก ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในชวงที่มีการขัดแยงกันในสงครามการคา ซึ่งสองประเทศได
โตตอบกันอยูแลว 

 กระทรวงการตางประเทศจีนแถลงวา ส่ิงที่สหรัฐกระทําไปนี้ขัดตอมาตรฐานของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และจีนจะตอบโตอยางหนัก 

 

 การประชุมระดับสุดยอดระหวางประธานาธิบดีมูน เจ อินแหงสาธารณรัฐเกาหลี
กับประธานคิม จอง อุนแหงเกาหลีเหนือครั้งที่สามมีขึ้นที่กรุงเปยงยาง เมืองหลวงของ
เกาหลีเหนือ ในกลางเดือนกันยายน ศกนี้ โดยใชเวลาสามวัน  
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  ทั้งสองฝายดําเนินการไปเปนขั้นตอน โดยมีการประชุมปรึกษากันในระดับ
เจาหนาที่ เพื่อกําหนดขอบเขตของการเจรจาท้ังในดานสารัตถะและในดานพิธีการ กอน
หนาจะถึงการประชุมขั้นสุดยอด นับแตการประชุมระดับสุดยอดในปลายเดือนเมษายน 
ประธานาธิบดีมูน เจ อินกับประธานคิม จอง อุนไดสรางความเปนมิตรใกลชิด และเพราะ
เหตุนี้ ทั้งสองผูนําจึงสามารถประสบผลสําเร็จในการเจรจาบางประเด็นไดอยางนาพอใจ 
แมวาในเรื่องสําคัญดานความมั่นคงระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องอาวุธ
นิวเคลียร เกาหลีเหนือไดเดินแตมดวยความระมัดระวังโดยปลอยใหเปนหนาที่ของสหรัฐ
ที่จะตองตอบสนองในทํานองเดียวกัน 

 เรื่องสําคัญที่ประธานคิม จอง อุน ไดแถลงตอหนาประชาชนประมาณ 150,000 คน 
โดยมีประธานาธิบดีมูน เจ อินแหงเกาหลีใต รวมอยูดวย ณ สนามกีฬา May Day ของ
เกาหลีเหนือกลางกรุงเปยงยาง ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน ไดแกการท่ีเกาหลีเหนือแสดง
ความพรอม (prepared) ที่จะปดสถานท่ีผลิตขีปนาวุธเปนการถาวร โดยใหผูเช่ียวชาญจาก
ตางประเทศไปสังเกตการณ ดวยเงื่อนไขที่จะตองใหสหรัฐทําแบบเดียวกัน (American 
reciprocity) ประธานคิม จอง อุนแสดงความพรอมที่จะปดอาณาบริเวณ (complex) ที่
พัฒนาและผลิตดานนิวเคลียร ถาสหรัฐจะตอบสนองในทํานองเดียวกัน โดยมิไดให
รายละเอียดแตประการใด 

 กอนหนานั้น ประธานาธิบดีมูน เจ อินแถลงวา เขาและประธานคิมไดตกลงที่จะ
รวมมือกันแปรสภาพคาบสมุทรเกาหลีเปน Land of peace without nuclear weapons and 
nuclear threats โดยท้ังสองภาคจะดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (Specific) เพื่อใหมีการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร ซึ่งประธานาธิบดีมูนถึอวาเปนผลสัมฤทธ์ิที่มีความหมายอยางมาก 

 ประธานาธิบดีมูน เจ อิน ไดเชิญใหประธานคิม จอง อุนไปเยือนกรุงโซล เมือง
หลวงของเกาหลีใต ซึ่งประธานคิม ไดตอบรับดวยความยินดี เพราะตองการมานานแลวที่
จะมีโอกาสไปเยือน อันจะเปนครั้งแรกโดยผูนําจากเกาหลีเหนือ 
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 ในมุมมองของผูส่ือขาวจากอัล เจ ซีรา ซึ่งสงมาจากกรุงโซล ภาพที่ปรากฏจากการ
ประชุมของผูนําจากสองเกาหลี ดูยอดเย่ียมย่ิง ผูนําทั้งสองตกลงกันสรางเขตกันชนหรือ 
Buffer zones บนพรมแดนทั้งบนบกและทางน้ํา เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหวางสองฝาย 

 เกาหลีเหนือและเกาหลีใตตกลงที่จะเสนอตัวเปนเจาภาพรวมของโอลิมปคสฤดู
รอนในป 2032 และจะดําเนินการรวมกันในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศอ่ืนๆ รวมทั้ง
กีฬาโอลิมปคสฤดูรอนที่ญี่ปุนในป 2020 

 กรณีที่ไดตกลงไวกอนหนาการประชุมระดับสุดยอดครั้งนี้ ไดแกการรวมกัน
ดําเนินการใหบังเกิดผลในการยุติสงครามเกาหลีอยางเปนทางการหลังจากการสงบศึก
หรือ Armistic เมื่อ 55 ปมาแลว แมการเห็นชอบดวยจากสหรัฐและจีนจะจําเปน แตหาก
เกาหลีสองฝายจะประกาศการยุติสงครามระหวางกัน ก็สามารถกระทําได แตผลประการ
หนึ่งของการทําสนธิสัญญาสันติภาพระหวางสองภาค ไดแกสถานะของกองกําลังสหรัฐ
เกือบสามหมื่นคนท่ีต้ังอยูในเกาหลีใต 

 ภาพอันนาประทับใจของเกาหลีทั้งสองภาคไดแกการไปชูมือกระชับกันของผูนําทั้ง
สองบนยอดภูเขาไฟ Paektu ใกลพรมแดนจีน ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่เกิดของผูสถาปนา
ราชอาณาจักรแหงแรกของเกาหลี (ตามขาวของรอยเตอร) 

 ตามคําช้ีแจงของประธานาธิบดีมูน เจ อิน แหงสาธารณรัฐเกาหลี ประธานคิม จอง 
อุน ตองการใหการประชุมระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ครั้งที่ 2 มีขึ้นอีก 
และขอใหนายปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ เดินทางไปยัง
กรุงเปยงยางอีกในไมชานี้ เพื่อจะไดเจรจากันเก่ียวกับขั้นตอนของการปลดอาวุธ
นิวเคลียรในคาบสมุทรเกาหลีใหเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งประธานาธิบดีมูน เจ อินจะรายงาน
รายละเอียดของการประชุมระดับสุดยอดใหประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปทราบที่นคร
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นิวยอรก ในสัปดาหหนาระหวางการประชุมสมัชชาประจําปของสหประชาชาติ และหวังที่
จะประกาศยุติสงครามเกาหลีอยางเปนทางการภายในส้ินปนี้ 

 

 นาย Shinso Abe นายกรัฐมนตรีญี่ปุน ซึ่งมอีายุ 64 ปเมื่อวันศุกรที่ 21 กันยายน 
ไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังเปนหัวหนาพรรค Liberal Democratic Party (LDP) เมื่อวันที่ 
20 กันยายน ศกนี้ ดวยคะแนนเสียง 553 เสียง เหนือนาย Shigeru Ishiba อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันตนเอง ซึ่งได 254 เสียง ทําใหนาย Abe จะไดครอง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีญี่ปุนนานท่ีสุดในประวัติศาสตรของประเทศ ทั้งนี้เพราะไดมีการ
แกกฎหมายใหเปนหัวหนารัฐบาลได 3 วาระตอเนื่องกัน 

 พรรค Komeito ยังคงรวมกับพรรค LDP ในการเปนรัฐบาลเชนเดิม 

 นาย Abe ต้ังใจจะจัดต้ังคณะรัฐมนตรีใหม ซึ่งเขาตองการใหกระฉับกระเฉงขึ้น 
หลังจากเดินทางกลับจากการไปรวมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอรก โดย
เขาจะเริ่มรัฐบาลใหมในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ ที่นครนิวยอรก Abe จะถือโอกาสหารือกับ
พันธมิตรในกรณีเกาหลีเหนือเปนสําคัญ อันจะรวมถึงปญหาชาวญี่ปุนที่ถูกเกาหลีเหนือ
จับไปควบคุม 

 ในชวงตอไปนี้ นาย Abe จะใหรัฐสภามีการประชุมสมัยพิเศษเพื่อความกระจางชัด
ในสถานะของกระทรวงการปองกันตนเอง ซึ่งมีคนต้ังขอสงสัยวาชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือไม และจะพยายามแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายในวาระที่สามของนายกรัฐมนตร ี
Shinso Abe ใหแลวเสร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทมาตราที่จํากัดขอบเขตของการใชกําลัง
ปองกันประเทศ 

 การเขาครองตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนาย Shinso Abe วาระนี้จะประจวบกับ
การท่ีญี่ปุนจะเปนเจาภาพการแขงขันกิฬาโอลิมปคฤดูรอนในป 2020 พอดี 
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 อิหรานไมพอใจอยางยิ่งที่ผูกอการรายไดบุกเขาสังหารทหารกองทัพอิหรานขณะ
กําลังเดินสวนสนามท่ีเมือง Ahvaz ใกลกับชายแดนดานตะวันตกเฉียงใตของอิรัก เปน
เหตุใหทหารอิหรานเสียชีวิต 29+ คน 

 ทางการอิหรานกลาวโทษวา การกอการรายครั้งนี้เปนการกระทําของ สหรัฐกับ
พันธมิตรในภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในอาว (Gulf) 

 นางสาว Nauert โฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐกลาวในวันเสาร ที่ 22 
กันยายน วาผูกอเหตุรายเปนพวก Radical Islamic Terrorists ตามศัพทประจําของนาย
โดนัลด ทรัมป ซึ่งไดรับฟงมาเมื่อสองปที่แลวจาก Michael Flynn อดีตที่ปรึกษาฝายความ
มั่นคงแหงชาติ ซึ่งถูกปลดจากตําแหนงไปนานแลว แมกระทั่ง Nauert เองก็เคยเปนโฆษก
ของสํานักขาว Fox ซึ่งนายทรัมปสงใหมาทํางานในกระทรวงการตางประเทศ 

 ตามความเห็นของสํานักขาวระหวางประเทศ ผูกอการรายนาจะเปนชาวซาอุดิ อาร
เบีย แตจนวันอาทิตย ก็ยังไมมีการยืนยันขาวจากแหลงใด 

 ประธานาธิบดีฮาสซาน โรฮานีแหงอิหรานไดกลาวถึงเหตุรายที่เกิดขึ้น และ
เปรียบเทียบวา โดนัลด ทรัมปทําตัวไมตางจากซัดดัม ฮุสเซน 

 เปนที่คาดหมายไดวา เหตุรายที่เกิดขึ้นจะมีการปะทะคารมกันในที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติซึ่งบัดนี้เริ่มขึ้นแลว และเปนไปไดวา อิหรานและ/หรือพันธมิตรจะนําเรื่อง
เขาสูการพิจารณาในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 
 

นายมนัสพาสน ชูโต 
ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 
     และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลรายงานและวเิคราะหขาวระหวางประเทศ 
ประจําเดือน ตุลาคม 2561 

 
โดย ดร. มนัสพาสน ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต 

ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 
และการดําเนินงานดานสารนิเทศ 
ของกระทรวงการตางประเทศ 

******************* 
 

      ประกาศ 
 
ขาพเจาไดแถลงความต้ังใจมาหลายคร้ังแลว ท่ีจะรวมประมวลและวเิคราะหขาวนี้

เปนเลม ดวยความเปนหวงวาคงจะเปนการยากที่จะใหทานผูอานยอนกลับไปหาเร่ือง 
ท่ีกลาวถึง (Cross references) อันมีอยูหลายตอน โดยไดหารือกับขาราชการประจําช้ัน
ผูใหญหลายทาน แตละทานรับปากแลว และก็ไดรับคําส่ังใหไปประจําการในตางประเทศ
กอนท่ีจะดําเนินการใหเปนรูปธรรมได ความตั้งใจที่มีมาตลอดจึงไมบังเกิดผล 

จนเม่ือตนเดือน ตุลาคม ศกน้ี กรมสารนิเทศไดเสนอวา วิธีที่นาจะดีท่ีสุดไดแก 
การรวบรวมรายงานที่ไดทํามาจัดทําเปน E-book หรือ On-line โดยอาศัยอินเตอรเน็ต 
ของกระทรวงการตางประเทศ เพราะเจาหนาที่ของกรมฯ ไดรวบรวมรายงานท้ังหมด 
ท่ีไดทํามา ปรากฏวามีอยูครบยอนหลังไปถึงกอนป 2557 แตโดยที่รูปแบบของรายงาน
สําหรับปกอนๆ น้ัน ไมเปนไปตามท่ีในระยะหลังไดใช จึงเห็นวาประมวลรายงานและ
วิเคราะหขาวจากเดือนมกราคม 2558 จนถึงปจจุบันน้ีคือ ตุลาคม 2561 ใชรูปแบบท่ีไม
ตางกันนัก จึงตกลงใจจัดทําในชุดแรกกอน โดยแยกเปนปๆ ไป เพราะขาพเจาจะชวยทํา
ใหไปเร่ือย ๆ จนกวาจะไมอาจทําไดตอไป 

ฉะน้ัน ต้ังแตฉบับน้ีเปนตนไป ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ
จะไดรับการจัดทําเชนท่ีไดทํามาหลายป โดยชุดแรกจะไดรับการสงตอใหแกทุกทานเชนท่ี
ไดสงมาใหเชนเดิม และประมวลขาวฯเดียวกันน้ีจะไปปรากฏใน E-Book ซ่ึงทุกทาน 
ท่ีทราบ URL ของกระทรวงการตางประเทศจะสามารถเขาถึงได เพราะจะมีหมวดตางหาก
ซ่ึงจะอยูตลอดไป ตัวสะกดอาจจะแปรเปลี่ยนไปได เนื่องจากเปนรายงานซึ่งทําแบบ 
Real-time จึงไมถือวาเปนมาตรฐานตามตัวสะกดของกระทรวงการตางประเทศและ 
ราชบัณฑิตสถาน 
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ขอยอมรับวา การตัดสินใจใหทุกคนเขาถึงประมวลรายงานและวิเคราะหขาว
ระหวางประเทศเชนนี้ มิใชงาย เพราะโดยท่ีเปนรายงานสดและอาจจะมีบางตอนซ่ึงมี
ความละเอียดออนอยูบาง ก็สุดแลวแตละทาน หากทานไมเห็นดวย ก็ขออางเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น อันเปนสิทธิมนุษยชนสากล 

รายงานฉบับน้ี จําตองถูกตัดใหส้ันลง เพราะเม่ือคืนวันศุกรท่ี 26 ตุลาคม  
เกิดปญหาดานสุขภาพ แมจะไมหนักหนานัก แตก็ตองนัดไปพบกับแพทยเพ่ือรับ 
การตรวจรักษา จึงตองปรับเปล่ียนเนื้อหาหลายตอนลง เพ่ือสงใหทานท่ีไดรับเปนประจํา
ต้ังแตคืนวันอาทิตย ท่ี 28 ตุลาคม  

                      + + + + + + + + + + + + + + + 
 
ในระยะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ญ่ีปุน ซึ่งพายแพสงคราม เปนประเทศ 

ท่ีพยายามถอมตัวในวงการระหวางประเทศเพราะเกรงผลสะทอนในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น 
อันสืบเน่ืองมาจากการที่ญี่ปุนไดเปนตัวการทางภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟกอันนําไปสู
สงครามโลกคร้ังที่สอง และตองยอมจํานนหลังจากท่ีตองถูกโจมตีดวยระเบิดปรมาณู 2 
ลูก ในชวงแรกของเดือนสิงหาคม 1945 โดยสหรัฐ ซ่ึงไดเขามาปกครองญี่ปุน จัดทํา
รัฐธรรมนูญใหมใหและปดทางท่ีจะใหญี่ปุนสามารถสรางเสริมกําลังในการโจมตีนอก
ประเทศไดอีก 
 เชนเดียวกับประเทศเยอรมนีซ่ึงในช้ันแรกถูกแยกเปนสองภาค ทั้งสองประเทศ 
ถูกหามมิใหพัฒนาหรือครอบครองอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายลางสูง เชนอาวุธนิวเคลียร 
เพราะประเทศอื่นๆ ทราบดีถึงความสามารถของทั้งเยอรมนีและญี่ปุนท่ีจะคนคิดอาวุธ
อันตรายเหลาน้ี หากไมมีขอหามท่ีไดผลและการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 เร่ืองราวท่ีจะพยายามเรียบเรียงตอไปน้ี จะไมยอนกลับไปถึงชัยชนะทางสงคราม
ทางทะเลต้ังแตป 1905 อันเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรท่ีญี่ปุนพิชิตศึกเหนือกองทัพเรือ
ของรัสเซียที่วลาดิวอสต็อค และการท่ีญี่ปุนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อาวเพิรลในเกาะ
ฮาวายในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 นําไปสูสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แตจะเนนถึง 
การเลือกทางเดินของนโยบายซึ่งสํานักขาวระหวางประเทศใชคําวา Discreet soft-power 
in diplomacy อันเปนบทบาททางสันติวิธีท่ีดําเนินไปโดยไมเอิกเกริก 
 พัฒนาการท่ีไมนาเชื่อไดแกความสําเร็จของทั้งสองประเทศท่ีพายแพในการ
สงคราม และละทิ้งความพยายามที่จะแผอํานาจในการทําสงคราม โดยการหันไปยึดถือ
นโยบายในทางสรางสรรคดวยการทุมเทความพยายามไปในการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ภายในเวลาอันส้ัน จนสามารถกลับเปนประเทศชั้นนําสืบตอมา 
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 สําหรับญี่ปุนนั้น ไดแปรสภาพเปนประเทศผูให (Donor country) แกประเทศกําลัง
พัฒนาท้ังหลาย จะประสบปญหาบางก็จากการท่ีบางประเทศเรียกรองใหแสดงตนวา 
“สํานึกผิด” ในส่ิงท่ีทําไปในระหวางสงคราม โดยเฉพาะอยางย่ิงจากอนุชนรุนนายลี กวน ยู 
อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร ซ่ึงบัดนี้ ไมเปนประเด็นปญหาใหญมาหลายปแลว 

ตามขอสังเกตของนายลีกวนยู นายกรัฐมนตรีญี่ปุนท่ีแยกทางจากอดีตในเร่ือง
สงคราม ไดแก นาย Toshiki Kaifu ซึ่งเขามารับตําแหนงหลังจากท่ีผูนําหลายคนตองพน
ตําแหนงไปเพราะกรณี “อ้ือฉาว” จนเขาเองไดสมญานามวา Mr. Clean ซ่ึงในป ค.ศ.  
1989 เขา “express(ed) sincere contrition at past Japanese actions which inflicted 
unbearable suffering and sorrow upon a great many people in the Asia Pacific region. 
The Japanese are firmly resolved never again to repeat those actions which had tragic 
consequences.” ลีกวนยูใหความเห็นวา “It was just short of an apology. He spoke with 
candor and realism.” 

นายลีกวนยูต้ังขอสังเกตในประเด็นท่ีนอยคนจะเห็นเปนกรณีควรสังเกต กลาวคือ 
ชาวเยอรมันกับญี่ปุนตางกันมาก เพราะผูนําเยอรมันที่เขาพบจะมอบประวัติยอซึ่ง
ละเอียด โดยระบุครบถวนถึงบทบาทในสมรภูมิตาง ๆ ในสงครามโลก คร้ังที่ 2 ทั้งยศและ
เหรียญตราท่ีไดรับมา แตของผูนําญี่ปุน ป ค.ศ. 1937-1945 จะเปน “Non-years คือปลอย
วาง” Kaifu คงจะเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุนท่ีไมเคยรับราชการทหาร จึงไมมี
ประวัติในการเก่ียวของกับการทําสงคราม 

นายกรัฐมนตรี Miyazawa ไดถามนายกรัฐมนตรีลีกวนยูวา ที่นาย Kaifu ใชศัพท 
Contrition มิใช Cartharsis หรือ ลีกวนยูตอบวา “It was a good start but not an apology.” 
ลีกวนยูคิดวา ท่ีมีการขออภัย นั้นเพิ่งมีใชในเมื่อหัวหนารัฐบาลญี่ปุนมาจากพรรคอ่ืน ซ่ึง
มิไดมี mindset ของ พรรค LDP เชน นายกรัฐมนตรี Hosokawa และ นายกรัฐมนตรี 
Tomiichi Murayama จากพรรค Social Democracy ซ่ึงตระเวนไปขออภัยตามประเทศ
อาเซียนตาง ๆ เม่ือป ค.ศ. 1995 หรือปท่ี 50 ของการยุติสงคราม 

อยางไรก็ดี นายลีกวนยูยอมรับวา ภัยของการรุกรานจากญี่ปุนคงจะไมเกิดข้ึนอีก 
เพราะขณะนี้ จีนเปนมหาอํานาจและครอบครองอาวุธนิวเคลียร เขาเห็นวา การใหญี่ปุน 
Rearm เพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกัมพูชา น้ัน นาจะทําได แตก็เปรียบเสมือน 
giving liqueur chocolate to an alcoholic. ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมิยาซาวา ถามวาหมายความ
วาอยางไร ลีตอบวา It was difficult to change Japanese culture. ในภาพรวม ลีกวนยูเห็น
วา การใหญี่ปุนเปนพลังเพื่อสันติภาพ นั้น เหมาะสม และดวยเหตุนี้ เขาจึงเห็นควรให
ญี่ปุนเปนสมาชิกของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ แตโดยที่การปฏิรูป
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สหประชาชาติยังไมอาจจะไปไกลไดถึงข้ันน้ัน ความมุงหวังของหลายประเทศที่จะเห็น
คณะมนตรีความม่ันคงเปล่ียนแปลงองคประกอบใหมจึงตองคงสถานะเดิมไวกอน 

.ในระยะหลายปท่ีผานมา ญี่ปุนไดเลือกที่จะเคล่ือนไหวในทางสรางสรรคตลอดมา 
ซ่ึงนอกจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว ภูมิภาคตะวันออกกลางก็เปน
ศูนยกลางหนึ่งท่ีญี่ปุนจัดโครงการตางๆ ตามแนวทางท่ีวงการภายนอกเรียกวา Discreet 
soft-power diplomacy โดยใชองคกรเชน JICA และ Japan Foundation ทางดาน
วัฒนธรรม กับยังไดจัดเรือเพื่อใหเยาวชนจากประเทศตางๆ ไดเดินทางรวมกันเปนการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม เปนตน 

ในชวงเวลาดังกลาวนี้ คนญี่ปุนก็ไดเผชิญกับการแผอํานาจของกลุมกอการราย
สากลเชนกัน ดังเชนเหตุรายท่ีเกิดข้ึนในระหวางที่นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ได
ไปเยือนตะวันออกกลาง โดยไดริเร่ิมและขยายขอบเขตของโครงการเดิมในบริเวณอียิปต 
อิสราเอล จอรแดน และ ฯลฯ ซ่ึงไดผลในการวางตัวเปนกลางในสายตาของหลาย
ประเทศ 

เม่ือประมาณเกือบ 2 ปมาน้ี ระหวางท่ีนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะไดเดินทางไป
เยือนตะวันออกกลาง โดยเร่ิมที่อียิปตตามโครงการท่ีไดดําเนินการมา ชาวญี่ปุน 2 คน 
ซ่ึงไปปฏิบัติงานในภูมิภาคน้ัน ถูกไอซิสจับตัวไป เพื่อเรียกคาไถ นายอาเบะจึงยกเลิก
แผนการที่จะเดินทางกลางคัน ปรากฏวาเม่ือการเจรจากับกลุมกอการรายไมเปนผล  
ทําใหในท่ีสุด ชาวญี่ปุนทั้งสองถูกสังหารตามแบบของไอซิส อันไดแกการสวมชุดสีสม
และถูกตัดคอ โดยมีการเผยแพรภาพถายท้ังในญี่ปุนและทางสื่อมวลชนระหวางประเทศ 
แตโครงการชวยเหลือประเทศตางๆ ที่ไดเร่ิมตนมาแลว ยังคงดําเนินการตอมาจนบัดนี้ 
เพียงแตการประชาสัมพันธที่กระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนเผยแพรผานส่ือเชน CNN  
ยังพอมีปรากฏ โดยท่ีมุมจอภาพซึ่งมีคําวา MOFA หริอกระทรวงการตางประเทศ  
จะหายไปพักหน่ึง แตขณะนี้ มีการเผยแพรเชนเดิมอีกแลว บางคร้ังใชคําวารัฐบาลญี่ปุน
แทน ดังเชนการไปใหความชวยเหลือแกอินโดนีเซียเพื่อรับมือกับ Tsunami ซ่ึงมีขึ้น
หลังจากแผนดินไหวอยางแรงในบริเวณสุลาเวสีเม่ือไมก่ีวันมาน้ี เพราะญี่ปุนมีความ
เช่ียวชาญอยางมากในภัยพิบัติจากคล่ืนยักษดังกลาว แมคํา Tsunami ก็เปนศัพทที่ญ่ีปุน
ใชความสําเร็จของญ่ีปุนในการฟนฟูสถานะทางเศรษฐกิจโดยยึดถือนโยบายพหุนิยม 
ทําใหญี่ปุนบัดน้ีมีการเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสามของโลก ถัดจากสหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา หรือ Development 
assistance ทําใหญี่ปุนไดรับความไววางใจจากประเทศตางๆ โดยในทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี ผูเช่ียวชาญจากญี่ปุนไดไปชวยเหลืออียิปตและ United Arab Emirates ในการ
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ปลูกพืชพันธุท่ีไมตองใชนํ้าโดยเทคนิคการใหปุยตรงไปท่ีราก ชวยประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงทางสาธารณสุขและอนามัยแกชาวปาเลสไตนในฝงตะวันตกของแมนํ้า
จอรแดนอันยังเปนเขตยึดครอง ชวยอียิปตในการสรางพิพิธภัณฑและขยายขอบเขตงาน
ดานโบราณคดีซ่ึงอียิปตมีอยูมาก กับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของญี่ปุน E-Just – E-Japanese University of Science and Technology  
ท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย และชวยจอรแดนในการบรรเทาทุกขผูล้ีภัย รวมทั้งชาวซีเรียซ่ึงไป
พักพิงในจอรแดนเปนจํานวนมาก 

ในระดับโลก นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะไดใชเวทีการประชุมกลุม 20 ท่ีนคร
ฮัมบูรกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2017 พบปะเจรจากับสหภาพยุโรปอยางเงียบๆ ทําใหญี่ปุน
รวมความตกลงทางการคากับ EU ซ่ึงครอบคลุมการคารอยละ 30 ของโลก ในขณะท่ี
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปแหงสหรัฐเลือกทางเดินแบบโดดเด่ียวตามแนว Mercantilism 
อันเปนเชนเดียวกับ America First และตอมา ชินโสะ อาเบะไดเจรจาเปนการภายในกับ
อีก 11 ประเทศเพื่อฟนสภาพความตกลงการคาในแปซฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership 
(TPP) ซ่ึงสหรัฐภายใตรัฐบาลบารัค โอบามาริเร่ิมจัดทําจนเปนผลสําเร็จ แตนายโดนัลด 
ทรัมปถอนตัวจากการมีสวนรวม โดยในระหวางการประชุมผูนําเอเปคท่ีดานังใน
เวียดนาม เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2017 ภาคี 11 ประเทศ ยกเวนสหรัฐ ไดตกลงกันแปรรูป 
TPP เปน Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP) เปนท่ีเขาใจวาผลไดทางเศรษฐกิจและการคาจะลดลงบางเม่ือสหรัฐไมรวมดวย 
แตในองคประกอบใหม ซึ่งในขณะน้ันมีฐานะรอยละ 14 ของจีดีพีโลกก็นับวาไมนอยโดย
จะเพ่ิมมากขึ้นตอไป แตสําหรับญ่ีปุนซ่ึงมีกรอบความตกลงกับสหภาพยุโรปดวย ยอมเปน
ยักษใหญอยางไมมีปญหา และเปนสถานะอันม่ันคงโดยไมกระโตกกระตากทําใหบาง
ประเทศตอตานเชนประสบการณของประเทศอื่นๆ  

ความตกลงดังกลาวมิไดจํากัดอยูเฉพาะประเทศท่ีอยูในกรอบเอเชีย-แปซิฟก
เทาน้ัน เพราะเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ไดเคยกลาวถึงความเปนไป
ไดท่ีสหราชอาณาจักรอาจจะขอเขารวมเปนภาคี หากถอนตัวจากสหภาพยุโรปและ 
มีความเสรีท่ีจะทําความตกลงทางการคากับประเทศและกลุมประเทศอื่นๆ แตน่ีเปนเพียง
สมมติฐาน เพราะในวันนี้ ท่ี18 ตุลาคม สถานะของการเจรจา Brexit ยังไมชัดเจนและ 
มีรายงานวา UK อาจตองปรับเปล่ียนแนวทางการเจรจากับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับระยะเปล่ียนผาน (Transition period) อันอาจตองยาวขึ้น 
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อีกบทบาทหนึ่งของญี่ปุนท่ีควรแกความสนใจโดยที่นอยคนไมทราบไดแกการ
หาทางสรางสันติภาพระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน เม่ือไมกี่วันที่ผานมา นายชินโสะ 
อาเบะไดเดินทางไปเยือนตะวันออกกลางเปนคร้ังท่ีสาม เพื่อพบปะหารือกับ 
นายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กับยังไดเจรจาอยางเงียบๆ กับ 
นายมาหมุด อับบาส ประธาน Palestinian Authority และผูนําปาเลสไตน ทั้งหมดน้ีเปนไป
อยางไมเอิกเกริก ตางจากนายโดนัลด ทรัมปที่อวดอางมาตลอดวา เขาเทาน้ันจะนํา
สันติภาพมาสูอิสราเอลและปาเลสไตน หากเขาทําไมได ก็ไมมีผูนําสหรัฐคนอ่ืนจะ
สัมฤทธิผล แตในขณะเดียวกันก็ไดดําเนินนโยบายอันขัดแยงระหวางกันมาหลายประการ 
รวมท้ังการประกาศใหนครเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของอิสราเอลดวย โดยไดมีการยาย
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวิบไปต้ังอยูที่นครเจรูซาเล็ม ดวยพิธีการอัน
ไดรับการถายทอดขาวไปทั่วโลก 

ประมาณเวลาเท่ียงคืนของวันที่ 9 ตุลาคม (ตามเวลาในประเทศไทย) รายงานขาว
จากกรุงวอชิงตันแจงวา Nikky Haley เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรสหรัฐประจํา
สหประชาชาติ ไดย่ืนหนังสืออยางเปนทางการตอประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปขอลาออก
จากตําแหนง โดยมีผลในสิ้นปนี้ 

Nikki Haley คนอเมริกันเช้ือสายอินเดียนซิกหแตเกิดในสหรัฐอเมริกา เคยดํารง
ตําแหนงผูวาการมลรัฐ South Carolina อยูสองสมัยโดยที่อายุยังไมมากนัก จนเดือน
มกราคม 2017 ไดรับตําแหนงทางการทูต ถือเปนผูหญิงคนแรกในรัฐบาลของนายโดนัลด 
ทรัมป แมจะไมมีประสบการณดานการทูตมากอนก็ตาม เน่ืองจากตําแหนงผูแทนถาวร
สหรัฐเทียบเทากับรัฐมนตรี ภารกิจสําคัญไดแกการอภิปรายโจมตีรัสเซียในหลายวาระ
ดวยกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีรัสเซียใชอาวุธเคมีและการคุกคามยูเครนกับการ
ผนวกไครเมียของยูเครน 

ตามเคย ประธานาธิบดีทรัมปกลาววา เขาทราบวาเฮลี่จะสละตําแหนงมา “กวา 6 
เดือนแลว” ซ่ึงคนท่ีใกลชิดทําเนียบขาวเห็นวา ไมเปนความจริง  

ในชั้นน้ี ยังไมมีใครทราบเหตุผลที่แทจริงวา ทําไมนิกก้ี เฮล่ีจึงลาออกเพราะไมเคย
ขัดแยงในประเด็นนโยบาย ผูสังเกตการณบางคนคาดวา อาจเปนเพราะความจําเปนท่ี
จะตองหารายไดเพิ่มเติมแมเงินเดือนขณะน้ีที่ปละ 180,000 ดอลลาร ก็ไมถือวานอย
เกินไปเพราะในหนังสือลาออก เธอกลาวถึงความเปนไปไดที่จะไปทํางานกับภาคเอกชน
เน่ืองจากไดทํางานกับรัฐบาล (Public service) มาตลอด เชนเดียวกับสามีซ่ึงอยูกับ 
National Guard ซ่ึงก็เปนราชการเชนกัน สวนขาวที่มีมากอนน้ีวา เธอมุงหวังท่ีจะสมัครเขา
แขงขันในการเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีในป 2020 น้ัน เธอปฏิเสธเพราะคาดกันวา
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โดนัลด ทรัมปเองจะสมัคร จึงเปนไปไดที่เธออาจจะสมัครในการเลือกต้ังประธานาธิบดี
ในป 2024 แผนการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปหากมีโอกาสอ่ืนเชนแทนวุฒิสมาชิกลินดซี     
แกรหม ซ่ึงมาจากมลรัฐ South Carolina เชนกัน 

แตแม Nikky Haley จะขอลาออกจากตําแหนงผูแทนถาวรสหรัฐประจํา
สหประชาชาติ คะแนนนิยมในการปฏิบัติงานของเธอท่ีรอยละ 63 ก็อยูในระดับสูงหรือสูง
กวาประธานาธิบดีทรัมปถึงเทาตัว และจังหวะท่ีเธอลาออกก็ดีมาก เพราะผานจากการ
โตเถียงอยางดุเดือดภายในวุฒิสภาในการเลือกนาย Brett Kavanaugh ผูที่ไดรับการเสนอ
ช่ือเปนผูพิพากษาศาลสูง (Supreme Court- SCOTUS) แทนผูพิพากษา Anthony Kennedy 
ซ่ึงขอลาออกจากตําแหนง โดยพรรครีพับลิกันไดชัยชนะอยางหวุดหวิด นับแตป 1881  

ในชั้นน้ียังไมแนชัดวาใครจะไดรับแตงต้ังเปนเอกอัครราชทูตฯผูแทนถาวรประจํา
สหประชาชาติสืบตอจากนิกกี้ เฮล่ี ช่ือตางๆ ท่ีไดรับการกลาวถึงมี Dina Powell ซึ่งเคย
ชวยงานดานความม่ันคงแหงชาติในทําเนียบขาวแตไดออกไปอยู Goldman Sachs ไมแนวา
จะออกจากภาคเอกชนหรือไม อีกช่ือหน่ึงไดแก Richard Grenell ซ่ึงเปนเอกอัครราชทูต 

สหรัฐประจําสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนื แตประธานาธิบดีทรัมปอาจจะขอให
ประจําอยูที่เดิมตอไป สวนขาวลือท่ีวาบางทีอาจจะให Ivanka Trump บุตรสาวไปประจํา 
น้ัน เจาตัวไดปฏิเสธกระแสขาว อยางไรก็ดี นิกก้ี เฮล่ีจะทําหนาท่ีตอไปจนหมดสมัย
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในส้ินป 

เม่ือคืนวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม Nikki Haley ไดกลาวคําปราศรัย (เขาใจวาที่กรุง
วอชิงตัน) มีความบางตอนตักเตือนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปซ่ึงในสองสามวันมานี้ 
ไดใชวาทกรรมเชิงกลาวหาพรรคเดโมแคร็ต เชน Democrats create mobs, Republicans 
create jobs//Democrats draw migrants caravan จากอเมริกากลางมาบุกเขาสหรัฐทางใต  
เปนตน วา Political opponents are not evil สวนผูที่คัดคาน Brett Kavanaugh กอนไดรับ
เลือกเปน Supreme Court Justice are not evil. นักวิเคราะหทางการเมืองใหความเห็นวา
Nikky Haley คงกําลังมองไกลดวยการปฏิรูปมาตรฐานและปรัชญาตามประเพณีของ
พรรครีพับลิกันหรือ Grand Old Party-GOP ซ่ึงแปรเปล่ียนไปมากหลังจากที่นายโดนัลด 
ทรัมปไดเขามายึดและนําแนวทางผิดเพี้ยนมาสูพรรคฯ  ในระยะใกลเคียงกัน Carly 
Fiorrina ซ่ึงเขาแขงเปนประธานาธิบดีกับทรัมป ตําหนิเขาวา bring insults to new low   

ในดานการตางประเทศ รัฐบาล โดนัลด ทรัมปไดปลอยใหตําแหนงเอกอัครราชทูต
วางอยูหลายประเทศ รวมทั้งสองประเทศที่กําลังเปนขาวอยูในปจจุบันนี้ อันไดแก 
ซาอุดิ อารเบียและตุรกี นอกจากน้ี อีกประมาณ 20 ประเทศก็ยังไมมีเอกอัครราชทูต
สหรัฐ ดังเชน ออสเตรเลีย อียิปต  ไอรแลนด  เม็กซิโก  ปากีสถาน  แอฟริกาใต  สิงคโปร   
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สวีเดน สวนผูไดรับการเสนอช่ือ แตยังรอการรับฟง (Hearing) จากวุฒิสภามีจํานวนถึง  
46 คน 

เม่ือกอนที่เอกอัครราชทูตกลิน เดวี่สจะออกเดินทางจากประเทศไทย ขาพเจาได
โทรศัพทไปแสดงการอําลา และไดทราบวาเม่ือเดินทางกลับสหรัฐแลว ก็จะออกจาก
ตําแหนง เชนเดียวกับอดีตเอกอัครราชทูตคริสต้ี เคนน่ีท่ีเม่ือเดินทางกลับจากประเทศ
ไทยแลว ปรากฏวาไมมีตําแหนงและตองออกจากราชการไป นับเปนยุคของความเส่ือม
ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ท่ีตองสูญเสียนักการทูตอาชีพไปอยางมากเปน
ประวัติการณ ในขณะเดียวกัน นายโดนัลด ทรัมปไดสงบุคลากรฝายขวาจัดไปคุมงาน 
ท่ีกระทรวง ดังเชนนาย Stephen Miller เพ่ือนสนิทของ Steve Bannon จาก Breit-bart  
ซ่ึงเม่ือถูกนายทรัมปไลออกไปแลว ไดระดมกําลังในการชักนําใหกลุมการเมืองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุโรปหันไปหนุนฝายขวาจัด อันเปนกระแสท่ีกลับมาแรงข้ึนอีกในระยะหลังๆ 
มานี้   

Jamal Khashoggi ซ่ึงกินเนื้อท่ีขาวมากวาคร่ึงเดือนตุลาคมจนบัดนี้ เปนชาวซาอุดี 
อารเบีย ซ่ึงไดรับการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยจากมลรัฐ Indiana ในสหรัฐอเมริกา กลาวโดย
สรุป Jamal ทํางานในฐานะส่ือและโฆษกใหแกรัฐบาลซาอุดิ อารเบีย กับเปนผูบริหาร
สถานีโทรทัศน Al Arab และตอมาเปนผูส่ือขาวกับนักเขียนใหแกหนงัสือพิมพ 
Washington Post (Contributing Editor) ของสหรัฐอเมริกา ในระยะหลังๆมาน้ี เขาไดแสดง
ทัศนะในทางไมเห็นดวยกับฝายปกครองของประเทศซาอุดี อารเบีย มิใชในทางราย 
เพราะเนนหนักไปในทาง moderate มากกวาการใชอํานาจ โดย Jamal ไดไปอยูในสหรัฐ 
และใชบัตรเขียว ในการทํางานอยูในสหรัฐ  

ตลอดหลายปที่ผานมา ซาอุดี อารเบีย อันเปนประเทศใหญท่ีสุดในแถบอาว  
ในนิกายซุนหน่ี การแขงกันกับประเทศนิกาย Shia เกิดมาตลอดแมในประเทศก็มี 
สํานักนิกายเชีย ท่ัวโลกทราบกันดีถึงความขัดแยงกันระหวางซาอุดี อารเบียกับอิหราน 
หากยอนหลังไปในประวัติศาสตร ก็จะทราบดีถึงความเปนปกแผนถึงข้ันเปนจักรวรรดิ
ของอิหราน ในขณะท่ีซาอุดี อารเบียเปนชนเผาในทะเลทรายในสมัยจักรวรรดิ Ottoman 
ในขณะที่อิหรานซ่ึงไมถือวาเปนสวนหน่ึงของตะวันออกกลาง เปนศูนยกลางของ
วิทยาการ ซาอุดีเปนกลุมชนที่ครอบคลุมดินแดนหลายแหงในบริเวณใกลเคียง  
แตเม่ือปท่ีแลวไดพยายามแผอิทธิพลเหนือประเทศเพื่อนบานในอาว อันไดแกกาตาร 
ซ่ึงใกลชิดกับตุรกีและอิหราน  มีคํากลาวของชาวอิหรานที่ขาพเจาไดยินมาถึง
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรอิหรานที่จะพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร วาเปนหวง
ถึงความกาวหนาของซาอุดีหรือไม คําตอบจากชาวอิหรานมิไดแสดงความกังวล  
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เพราะซาอุดีอาจมีเงิน (ดวยรายไดจากการขายนํ้ามัน) “แตไมมีปญญาพอจะคิดสรางอาวุธ
นิวเคลียรไดไปอีกหลายป” นั่นเปนความคิดของชนแตละชาติในสมัยหนึ่งในแถบ
ตะวันออกกลาง  

เม่ือซาอุดีอารเบียเร่ิมโครงการปรับปรุงประเทศดวยวิสัยทัศนใหม โดยมุงหมาย 
จะเลิกการอาศัยนํ้ามันเปนหลักตาม “Vision 2030” และปรับเปล่ียนระบบใหเปนเสรีนิยม
มากข้ึน โดยมอบความรับผิดชอบใหเจาชาย Mohammed bin Salman มกุฎราชกุมารเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ  

มกุฎราชกุมาร Salman ในวัย 33 ป ไดใชวิธีเด็ดขาดในการทําใหประเทศเสรีย่ิงข้ึน 
เพราะทราบกันดีวาซาอุดี อาระเบียยังยึดหลักอนุรักษนิยมมาอยูอยางมาก จะดวยความ
จําเปนท่ีจะตองกาวตอไปขางหนาดวยความเด็ดขาด “และผูกขาด” หรือไม เจาชาย 
Salman ซ่ึงไดจับกุมคุมขังราชวงศทุกพระองค ไวในโรงแรม Ritz Carlton ในขอหา
คอรรัปช่ัน อันเปนหลักประกันใหเจาชาย Salman เปนกษัตริยองคตอไปของซาอุดี  
อารเบีย เพราะไมมีราชวงศอ่ืนใดมีสิทธิครองราชยบัลลังกไดอีก อันเปนผลจาก Royal 
coup ของเจาชายซาลมาน  

ความเปนอนุรักษนิยมของซาอุดี อารเบีย น้ัน ทราบกันทั่วไปอยูแลว เม่ือปลาย
ศตวรรษท่ีแลว ลัทธิ Wahhabism อันเปนแนวคิดหน่ึงในศาสนาอิสลามไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากเศรษฐีในซาอุดิ อารเบียที่สงเสริมใหเกิดการใชความรุนแรง 
(radicalization) มีอยูท่ัวไปในซาอุดิ อารเบีย จึงไมนาแปลกใจที่ Osama bin Laden เชื่อถือ
ตามนี้ และในบรรดาผูกอการรายท่ีกอเหตุรายย่ิงท่ีเรียกกันวา 9/11 เกือบ 20 คนเปน 
ชาวซาอุดิอารเบีย การเปดเสรี (liberalization) เชนการใหเพศหญิงขับรถยนตไดเองเร่ิม
แตเดือนมิถุนายน ศกนี้ การใหเพศหญิงชมการแขงขันกีฬา การใหเพศหญิงสมัครรับ
เลือกต้ังทองถิ่นได ฯลฯ เปนเพียงความเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงยังอยูในวงจํากัด เพราะ
นักเคล่ือนไหวหญิงหลายคนยังไมไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับไปอยูในประเทศ ซึ่งน่ีเปน
เหตุการณที่ทําให Jamal Khashoggi เรียกรองใหดําเนินการโดยคอยๆ ทําไป (Moderate 
and incremental) และหลายอยางที่วิพากษไปทําใหทางคณะปกครองของซาอุดีเห็นวา 
Jamal Khashoggi ตอตานรัฐบาล จะรุนแรงถึงขนาดถูกส่ังใหเอาชีวิต ไมนาจะถึงขั้นน้ัน 
แตกรณีเชนนี้ยอมแลวแตมุมมอง แมเวลาผานไปแลวกวา 13 วัน คําถามท่ีหลายฝายยัง
ไมไดรับคําตอบก็คือ อะไรเกิดขึ้นกับ Jamal Khashoggi ซ่ึงมีหลักฐานจาก CCTV วาเขา
ไดเดินเขาไปในสถานกงสุลใหญ ซาอุดิ อารเบีย ณ นครอิสตันบูล ในประเทศตุรกี เม่ือ
วันท่ี 2 ตุลาคม ศกน้ี แตไมปรากฏหลักฐานวา เขาไดกลับออกมาและไมมีใครไดพบเห็น
เขาอีกจนบัดนี้ คูหม้ันของเขาซึ่งรออยูดานนอกถึง 4 ช่ัวโมง เปนคนแรกที่สงสัยวาเกิด
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อะไรข้ึนกับ Khashoggi เพราะเขาไดหายไปในสถานกงสุลใหญโดยมิไดกลับออกมาอีก
เลย 

กระแสขาวจากตุรกีและวงการภายนอก ซ่ึงรวมทั้งแหลงขาวกรองของชาติ
ตะวันตกหลายแหง สอวา Jamal Khashoggi ถูกสังหารแลวภายในสถานกงสุลใหญ  
ซาอุดิ อารเบีย ณ นครอิสตันบูล แตโดยท่ีเปนสถานที่อันไดรับความคุมกันทางการทูต 
ตามมาตรา 31 ของอนุสัญญาเวียนนาวาดวยความคุมกันทางการทูต จึงเปนการยากที่จะ
คนหาหลักฐานมายืนยัน 

ตุรกีเปนแหงแรกที่ใหขาวอยางไมเปนทางการวา Jamal Khashoggi ถูกสังหารแลว 
ภายในสถานกงสุลใหญซาอุดิ อารเบีย ณ นครอิสตันบูล โดยการสังหารเกิดข้ึนในเวลา
ใกลเคียงกับที่เขาเขาไปในสถานกงสุลใหญ  โดยกอนหนานั้น เคร่ืองบินซาอุดิ 2 เคร่ือง
พรอมดวยเจาหนาที่ 15 คนไดเดินทางเขาไปในสถานกงสุลใหญ ณ นครอิสตันบูล และ
หลายช่ัวโมงหลังจากนั้นไดกลับไปท่ีเคร่ืองบินและเดินทางออกไป นอกจากนั้นยังมีขาว
อีกหลายเร่ือง โดยหนังสือพิมพตุรกีไดลงขาววาการสังหารนาย Khashoggi สวมใส Apple 
watch ซ่ึงบันทึกภาพและเสียงการสังหารเขา แตขาพเจาเองไมเช่ือวาภาพจะมาจาก
นาฬิกาสมาทโฟน ตุรกีคงจะปลอยขาวน้ันเพื่อกลบเกล่ีอนรายงานที่วา ตุรกีทราบถึง 
การสังหารแตยอมทําใหวงการภายนอกตั้งขอสังเกตวา ตุรกีลอบตรวจการบรรดา
สถานทูตสถานกงสุลตางประเทศท่ีต้ังอยูในประเทศหรือเชนไร อยางไรก็ดี การรับฟงขาว
จากตุรกีจะตองคํานึงถึงความสลับซับซอนของการเมืองในภูมิภาคน้ัน แมวา ตุรกีจะอยู 
ในฐานะดีที่สุดท่ีจะทราบความเคลื่อนไหวในประเทศ และประธานาธิบดีเออรโดวันก็มิได
แยงขาวที่กระจายออกไป  

อะไรเกิดข้ึนกับ Jamal Khashoggi? ความเห็นจากท่ัวโลกดูจะแนใจวาเขาถูก
สังหาร สวนรายละเอียดยอมแตกตางกัน 

การหายตัวของ Jamal Khashoggi นักหนังสือพิมพชาว ซาอุดี อารเบีย ซ่ึงปรากฏ
ขาวเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม ศกนี้ แสดงถึงความเก่ียวโยงอันอาจเช่ือไดวาเรนลับ และความ
สลับซับซอนของภูมิรัฐศาสตรในตะวันออกกลางและการเมืองระหวางประเทศตลอดจน
แนวคิดอันไมลึกซ้ึงนักของผูนําประเทศที่ถูกเรียกกันอยางงายๆวาโลกเสรี ซ่ึงไดใชคําพูด
หลายอยางอันอาจนําใหเขาไปพัวพันกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับนาย Khashoggi  
ท่ีคอนขางแนวา ถูกสังหารไปแลว   

การพิจารณาเร่ืองราวตอไปนี้อาจทําใหผูอานมองเห็นความเปนไปในโลกปจจุบันนี้ 
แมปมปญหาของเร่ืองท่ีเกิดข้ึน จะยังไมปรากฏชัดในชวงของการรายงานและวิเคราะห
ขาวของเดือนตุลาคม 2018 นักก็ตาม แตเร่ืองจะยังไมชัดเจนเต็มรอย ความเปนไปท่ี
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เกิดข้ึนก็ควรจะเปนบทเรียนอันมีประโยชนในทางการทูตและการเมืองระหวางประเทศ 
ไมมากก็นอย  

Jamal Khashoggi ควรจะอายุครบ 60 ปในวันน้ีท่ี 13 ตุลาคม 2018 ตามภาพถาย
ทาง CCTV ลาสุด (14 ตุลาคม 2018) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเขาเดินเขาไปในสถานกงสุลใหญ
ซาอุดี อารเบีย ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2018 แตไมมีภาพ
วาเขาเดินออกมาเม่ือใด และน่ีเปนจุดเร่ิมตนของการที่นักหนังสือพิมพคนหน่ึงได
กลายเปนตัวละครหลักของเวทีการเมืองระหวางประเทศขามอยางนอยสามทวีป ซ่ึงยังหา
จุดจบมิได เม่ือทํารายงานนี้ 

ตามรายงานของสํานักขาวระหวางประเทศ หนวยขาวกรองของสหรัฐและประเทศ
พันธมิตรทราบความเคลื่อนไหวของการสื่อสารระหวางซาอุดิ อารเบียกับประเทศอ่ืนๆ 
ในเรื่องนี้ ซ่ึงประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเองก็นาจะทราบวา เกิดอะไรขึ้น แตในการให
สัมภาษณทรัมปพยายามเลี่ยงไปพูดในแงอ่ืน โดยการกลาววา ซาอุดิ อารเบียไดลงนาม
ในสัญญาสั่งซ้ืออาวุธประเภทตางๆ ในมูลคา 110 พันลานดอลลารใน 10 ป หากไป
กลาวหาวา ซาอุดิเปนฝายผิด ยอมจะทําใหสหรัฐเสียผลประโยชนมหาศาล “เพราะซาอุดิ
จะหันไปซื้อจากจีนและรัสเซีย”  แตสํานักขาวสหรัฐรายงานวา โดนัลด ทรัมปมีธุรกิจกับ
ซาอุดิ อารเบียมาต้ังแต ค,ศ, 1991 เชน World Tower ในนครนิวยอรก และ One Central 
Park West เปนตน อันเปนผลประโยชนสวนตัวทั้งน้ัน รวมทั้งโรงแรมระหวางประเทศ 
ท่ีถนน เพ็นซิลเวเนีย ทรัมปในกรุงวอชิงตัน จึงหลีกเล่ียงที่จะสรางปญหาขัดแยง และ
เพราะเหตุน้ี ทรัมปจึงไมพรอมที่จะกลาวหาซาอุดิ อารเบียในช้ันนี ้

ขณะกําลังทําขาวน้ี (เวลา 02.13 น. วันที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาในไทย) CNN   
ไดเสนอขาวดวนมากวา ซาอุดิใหขาววา Khashoggi ถูกสังหารขณะกําลังสอบปากคําอยู 
รายละเอียดยังไมมี ขาวกระแสอ่ืนแจงวาศพของเขาไมปรากฏ เพราะหลังจากการถูก
ปลิดชีวิตแลว เขาถูกตัดรางกายเปนช้ินๆ (dismembered) 

กอนหนาน้ี นายทรัมปไดกลาววา เร่ืองนี้ใครจะทําก็ตาม จะตองถูกลงโทษอยาง
หนัก โดยมิไดแจกแจงวา ทําอะไรและหมายถึงใคร ในวันจันทร ที่ 15 ตุลาคม กษัตริย
ซาลมานแหงซาอุดิ อารเบียไดโทรศัพทหารือกับประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกี แต
มิไดยอมรับวา ซาอุดิ อารเบียมีสวนในการหายตัวไปของ Khashoggi เม่ือนายทรัมปได
ทราบวา กษัตริยซาลมานปฏิเสธ นายทรัมปก็ยอมรับตามนั้น เชนเดียวกับการยอมเชื่อคํา
ปฏิเสธของวลาดิเมียร ปูติน ทั้งๆ ท่ีสํานักขาวกรองสหรัฐยืนยันเปนเอกฉันทวารัสเซีย
แทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ โดยนายทรัมปกลาวเกี่ยวกับกรณี Khashoggi วา “คงตาย
เพราะ Rogue killers” และไดส่ังการใหนายปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
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ตางประเทศเดินทางไปยังกรุงริยาดเพื่อหาขอเท็จจริง และเม่ือไดขาวเชนขางตนวา ซาอุดิ 
อารเบียกําลังจะแถลงขาวเก่ียวกับการตายของ Khashoggi นายทรัมปไดปลอยใหนาย
มานูชิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซ่ึงมีแผนจะเดินทางไปรวมการประชุมสงเสริม
การลงทุนท่ีซาอุดิ อารเบีย ตัดสินใจเองวาจะคงรวมตอไปหรือไม แมวา สํานักขาว CNN 
CNBC ประธานธนาคารโลก นางคริสตีน ลาการด หัวหนา IMF รัฐมนตรีคลังจากฝร่ังเศส
และฮอลแลนด รัฐมนตรีคลังสหราชอาณาจักร บริษัทธุรกิจใหญๆ และธนาคารทั้งหลาย
จะไดถอนตัวจากการประชุมซ่ึงเรียกกันวา Davos in the Desert ซ่ึงหัวหนาใหญไดแก
มกุฏราชกุมาร Salman ผูรับผิดชอบใน Vision 2030 ความลมเหลวในการจัดการประชุม
สงเสริมการลงทุนคร้ังใหญ เพราะเหตุจากกรณีลึกลับท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีผลกระทบตอ
สภาวะเศรษฐกิจในซาอุดิ อารเบีย และอาจทําใหเจาชายซาลมานตองรับผลทางลบ 
ในหลายมิติดวยกัน 
 ตามรายงานของ Clarissa Ward หัวหนาผูส่ือขาวระหวางประเทศของ CNN 
รายงานขาวซึ่งประมวลมาจากแหลงท่ีเช่ือถือไดเม่ือวันที่ 17 ตุลาคมวา คําแถลงทางการ
ของซาอุดิ อารเบียจะกลาวถึงความเก่ียวของโดยตรงของฝายขาวกรองของซาอุดิ  
อารเบียซ่ึงวางแผนและดําเนินการในการกําจัด Jamal Khashoggi หากเปนเชนนั้นจริง 
ก็อาจเปนความพยายามที่จะปองกันมิใหทั้งกษัตริยซาลมานและมกุฏราชกุมารถูกดึง 
เขามาเก่ียวพันกับแผนสังหารคร้ังน้ี ทั้งๆ ที่ท่ัวโลกเร่ิมซึมซับเหตุที่เกิดขึ้นกันมากขึ้นแลว 
 สมาชิกพรรครีพับลิกันมิไดรวมกําลังกันชวยประธานาธิบดีทรัมปเทาใดนัก เพราะ
ตางทราบความเปนไปดีพอสมควร วุฒิสมาชิก Marco Rubio จากมลรัฐฟลอริดา ซ่ึงอยู 
ในกรรมาธิการขาวกรองของวุฒิสภา เรียกรองใหสหรัฐยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน  
หาก Khashoggi ถูกสังหารจริงตามขาวท่ีไดรับมา “ศพหายไปไหน” วุฒิสมาชิก Lindsey 
Graham จากมลรัฐ South Carolina ยืนยันใหมกุฎราชกุมารซาลมานออกมารับผิดชอบ 
อันเปนคําเรียกรองตรงกันขามจากนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งสนับสนุนซาอุดิ อารเบียอยาง
ชัดแจง วุฒิสมาชิก Bob Corker ประธานกรรมาธิการความสัมพันธกับตางประเทศของ
วุฒิสภา เห็นวาเหตุที่เกิดขึ้นควรแกการดําเนินการตอตานรวมกัน (collective) โดยไมรอ
ชา เพราะเลวรายมาก 
 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปจะทราบเหตุการณรายแรงท่ีนครอิสตันบูลสักเพียงใด 
ไมอาจจะทราบไดในช้ันน้ี แตจากรายงานขาวกรองของสหรัฐซ่ึงไปถึงเขาทุกวัน พอจะ
คาดเดาไดถึงความโนมเอียงของทรัมปที่จะปกปองผูนําของซาอุดิ อารเบียไวกอน  
โดยอางถึงสัมพันธภาพที่มีอยู ซ่ึงมิไดเร่ิมข้ึนในสมัยรัฐบาลเขา แตความท่ีใชความคิด
นอยและเหน็แกเงินท่ีจะไดมาจากการขายอาวุธใหซาอุดิ อารเบีย จึงอาจล่ันวาจาออกไป
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ซ่ึงอาจนําเขาเขาสูวังวนของปญหาท่ีผูเขาถึงขอมูลลับนาจะเห็นวาไมซับซอนเทาใดนัก 
เพราะเหตุท่ีเกิดขึ้นพอเปนที่ทราบกันต้ังแตแรก แมในช้ันน้ันอาจจะไมมีประจักษพยาน
มายืนยันไดก็ตาม 
 เม่ือขาวเร่ิมปรากฏในระดับระหวางประเทศวา นักหนังสือพิมพสัญชาติซาอุดิ  
อารเบียหายตัวไปหลังจากท่ีเดินทางจากสหรัฐพรอมคูหม้ันไปยังสถานกงสุลใหญซาอุดิ 
อารเบีย ณ นครอิสตันบูลในตุรกี เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม ศกน้ี ประธานาธิบดีทรัมปได
กลาวถึงเขา โดยเจาะจงวา “เปน reporter หรือ” ในความหมายท่ีขาพเจาเขาใจวา มิได
มุงหวังในทางท่ีดี เน่ืองจากเขาถือวา “ส่ือมวลชนเปน enemy of the people” ปลอยไวให
เปนที่เขาใจวา “สมนํ้าหนา” หากอะไรจะเกิดข้ึนแกเขา 
 และต้ังแตนั้นจนเวลาลวงไปกวา 12 วัน โดนัลด ทรัมปก็มิไดระงับคําพูด แตไมวา
จะใชวาทกรรมใด ความหมายก็ชัดวา ซาอุดิ โดยเฉพาะอยางย่ิงมกุฎราชกุมารซาลมาน 
ไมมีสวนในการกอเหตุรายแน บางคร้ังเขาก็กลาวไปในทางวาไมสนิทสนมกับ
มกุฎราชกุมารซาลมานเทาใดนัก แมกระแสขาวตอมาจะเก่ียวของกับเจาชายซาลมาน 
ก็ตาม เม่ือขาวเนนถึงการถูกสังหาร ทรัมปเร่ิมเปล่ียนแนว โดยกลาวหาวา คาช็อกก้ีถูกฆา
โดย “rogue killers” ดังที่กลาวถึงขางตน 
 ส่ือมวลชนสหรัฐเองก็ไดนําเสนอรายงานความผูกพันทางธุรกิจระหวางโดนัลด 
ทรัมปกับซาอุดิ อารเบียโดยละเอียด เร่ิมมาแตทศวรรษ 1990 จนถึงปจจุบันน้ี 
 สําหรับนายไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
ซ่ึงนายโดนัลด ทรัมปสงไปยังกรุงริยาดนั้น เขาไดเขาเฝาพระราชาธิบดีและมกุฏราชกุมาร
ซาลมาน และหลังจากน้ันไดเดินทางตอไปยังตุรกี เม่ือเดินทางกลับไปยังกรุงวอชิงตันและ
รายงานผลการเยือนตอประธานาธิบดีทรัมป เม่ือออกมาพบกับผูสื่อขาว เขาแถลงส้ันๆ 
วา ประธานาธิบดีใหเขาไปบอกแกซาอุดิ อารเบียวาใหใชเวลาในการสืบสวนเร่ืองราวอีก
สองสามวัน 
 ขาพเจาคิดวานายปอมเปโอคงจะไดรับมอบหมายใหไปชวยซาอุดิ อารเบียจัดทํา 
คําแถลงมากกวาเร่ืองอ่ืน แตคําแถลงของฝายซาอุดิ อารเบียซ่ึงกลาวถึงการเสียชีวิตของ
นาย Khashoggi เปนไปในทาง “cover up” มากกวา โดยไมมีความเก่ียวโยงไปถึงราชสํานัก
แตประการใด มีการกลาวถึงการจับกุมชาวซาอุดิ อารเบียไวแลว 18 คนกับการปรับเปล่ียน
เจาหนาท่ีขาวกรองระดับสูงหลายคน แตรายละเอียดวาใครเปนใครไมปรากฏชัด 
 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม Clarissa Ward หัวหนาผูส่ือขาวระหวางประเทศของ CNN  
ไดเปดเผยหลักฐานอันสวนใหญมาจากโทรทัศนวงจรปดวา มีการใช Double body  
โดยบุคคลท่ีขนาดและรูปรางคลาย Khashoggi เพ่ือสรางภาพวา Khashoggi ไดเดินกลับ 
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ออกจากสถานกงสุลใหญซาอุดิ อารเบียและมีภาพวาเขากลับไปยังโรงแรมเพื่อเปล่ียน 
เส้ือผา รายงานดวนมากดังกลาวปรากฏเฉพาะของ Clarissa Ward จาก CNN เปน 
exclusive ไมมีรายงานเดียวกันทางชองอ่ืน ขาพเจาขอเดาวา แหลงขาวคงจะมาจากตุรกี 
ซ่ึงไมประสงคจะยอมรับวา ดักตรวจสอบความเคล่ือนไหวเจาหนาที่ทางการทูตและกงสุล
อยูตลอด ในระยะใกลเคียงกัน ทางการตุรกีไดประกาศวา ประธานาธิบดีเออรโดวันจะ
แถลงขาวเก่ียวกับการสังหาร Khashoggi ในวันอังคารท่ี 23 คุลาคม  
 ประธานาธิบดีเออรโดวันไดกลาวคําปราศรัยในหัวขอการฆาตกรรม 
นาย Khashoggi ตอหนาการประชุมของรัฐสภาที่กรุงอังการา โดยกลาววา นายคาช็อกก้ี
ไดเดินทางจากกรุงลอนดอน พรอมคูหม้ันในวันท่ี 28 กันยายน ไปยังนครอิสตันบูล  
แตไมอาจทําธุรกิจได จึงเดินทางออกไป แลวกลับมายังนครอิสตันบูลอีกในวันที่ 2 
ตุลาคม โดยเขาไดเขาไปยังสถานกงสุลใหญของซาอุดิ อารเบียท่ีนั่น แตไมมีหลักฐานวา
เขาไดออกไปจากสถานกงสุลใหญ 
 กอนหนาน้ัน เคร่ืองบินซาอุดิ อารเบีย 2 เคร่ืองไดนําเจาหนาที่ซาอุดิ อารเบีย 15 
คนไปท่ีน่ันเชนกัน จากแหลงขาวท่ีมิใชทางการของตุรกี ทั้ง 15 คนนี้มีสวนในการ
ฆาตกรรมนาย Khashoggi 
 ประธานาธิบดีเออรโดวันแถลงรายละเอียดของการ “ฆาตกรรม” นายคาช็อคกี้  
แตมิไดเปดเผยขอมูลทั้งหมด โดยเล่ียงที่จะไมกลาวถึงบางอยางอันอาจทําใหเห็นวา  
ตุรกีละเมืดอนุสัญญาเวียนนาวาดวยความคุมกันทางการทูต เชนการไมลวงลํ้าไปสืบสวน
ในสิทธิสภาพของสถานกงสุลใหญซาอุดิ อารเบีย แมส่ิงท่ีประธานาธิบดีเออรโดวันแถลง
ออกมาซ่ึงไดรับการถายทอดโดยส่ือตางประเทศไปทั่วโลก ก็แสดงชัดตอผูที่ติดตามเร่ืองน้ี
มาต้ังแตตนวา ขอเท็จจริงเปนอยางไร 
 ประธานาธิบดีเออรโดวันใชคําเก่ียวกับการที่นายคาช็อคก้ีถึงแกความตายวาเปน 
Ferocious murder อันมีความหมายวา ถูกสังหารอยางโหดเห้ียม แตกลาวไมชัดแจงวา 
ศพของเขาหายไปไหน เพราะใชคําพูดเล่ียงๆ วา มีผูสมรูรวมคิดหรือใหความรวมมือ 
และวา ซาอุดิ อารเบียไดจับกุมผูตองสงสัยในการตายของนายคาช็อคก้ีวามีจํานวน 18 
คน ท้ังหมดน้ีจะรวมถึง 15 คนดวยหรือไม เขาอยากจะทราบ และแถลงหลายคร้ังวา  
โดยที่เหตุรายเกิดขึ้นในดินแดนประเทศตุรกี ประธานาธิบดีเออรโดวันจึงเรียกรองใหนํา 
ผูตองสงสัยท้ังหมดไปดําเนินคดีในตุรกี ซ่ึงประเด็นนี้ เขาไดกลาวแกพระราชาธิบดีของ 
ซาอุดิ อารเบียแลว 
 ตลอดเวลาของคําปราศรัยคร้ังสําคัญนี้ ประธานาธิบดีเออรโดวันมิไดกลาวถึง 
มกุฏราชกุมาร MBS-หรือเจาชายซาลมานเลย ไมวาจะในทางตรงหรือทางออม  
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ตามรายงานจนถึงวันอาทิตยท่ี 28 ตุลาคม วันนี้ ประธานาธิบดีเออรโดวันไดย้ํา 
ขอเรียกรองให Extradite ผูตองสงสัยทั้ง 18 คนไปดําเนินคดีท่ีตุรกีในการประชุมในเร่ือง
ซีเรีย แตฝายซาอุดิ อารเบียมิไดยอมรับตามขอเรียกรองดังกลาว โดยมิไดยอมรับ 
ตามขอเรียกรองวาใครเปนผูส่ังการในการฆาตกรรมคาช็อคกี้และไมยอมรับดวยวา 
มกุฎราชกุมารซาลมานไดส่ังการใหลักพาตัวนายกรัฐมนตรีฮาริร่ี แหงเลบานอน 
เม่ือปท่ีแลว เพราะซาอุดิ อารเบีย ไดรับรายงานวา ฮาริร่ีกําลังจะไปรวมมือกับ 
กลุมเฮซโบลลาห ซึ่งซาอุดิเชื่อวาไดรับความสนับสนุนจากอิหราน (หรือคณะพิทักษ 
การปฏิวัติ-Revolutionary guards จากอิหราน) 
 ดังท่ีไดรายงานแลวแตตน กรณีการสังหารนาย Khashoggi คงจะยืดเยื้อตอไป 
เกินรายงานเดือนตุลาคม ศกน้ี  
 ในชวงเดียวกันน้ี มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน ไดจัดการประชุม
สงเสริมการลงทุนท่ีกรุงริยาด โดยมุงหวังท่ีจะใหการประชุมคร้ังนี้นําไปสูการดําเนิน
แผนการอันจะนําไปสู Vision 2030 และแมเหตุรายท่ีนครอิสตันบูลจะทําใหผูนําจาก
ประเทศตางๆ และวงการเศรษฐกิจ ไดยกเลิกการเดินทางไปรวม แตในท่ีสุด ก็มีผูไปรวม
การประชุมมากพอสมควร สวนนายมานุชิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐ ซ่ึงใน
ท่ีสุดไดเดินทางไปยังกรุงริยาด โดยมีการออกขาววา ไมไดไปรวมการประชุมเพื่อสงเสริม
การลงทุน แตเปล่ียนช่ือเปนพันธมิตรตอตานการกอการราย แตฝายซาอุดิ อารเบีย ได
นําเสนอภาพการพบปะกันระหวางนายมานุชินกับเจาชายซาลมาน นอกจากนั้น กษัตริย
อับดัลลาหแหงจอรแดน ก็ไดเสด็จไปรวมการประชุมดวย อันเปนกรณีท่ีนาเห็นใจ
ประเทศอนุอํานาจที่จําตองเดินแตมทางการทูตเชนนั้น 
 จะอยางไรก็ตาม การประชุมคร้ังน้ีมิไดยังผลในทางบวกใหแกซาอุดิ อารเบีย ตาม
ความต้ังใจแตเดิม แมหัวหนาผูบริหาร (CEO) ของ Aramco อันเปนบริษัทนํ้ามันของซา
อุดิ อารเบียท่ีใหญท่ีสุดในโลก จะมองไปในทางที่ดีก็ตาม น่ีเปนบทเรียนท่ีผูสนใจใน
วิชาการทูตจะตองศึกษาใหดี 
 ในสวนที่เก่ียวกับคาช็อคก้ี น้ัน พระราชาธิบดีซาลมานไดเชิญใหครอบครัวของ
คาช็อคก้ีไปที่พระราชวัง เพื่อแสดงความเห็นใจในเหตุการณเศราสลดใจท่ีเกิดข้ึน 
รายงานตอมา แจงวา ครอบครัวทั้งหมด รวมทั้งลูกชายของคาช็อคก้ี ไดรับอนุญาตให
เดินทางออกจากซาอุดิ อารเบียไปอยูในสหรัฐเชนเดิม 
 จะดวยวิธีใดก็ตาม มกุฎราชกุมารซาลมานยังไมถูกกลาวหาวามีสวนในการสังหาร 
Jamal Khashoggi และเจาชายเองปรากฏในรายงานขาววาไดเรียกเหตุอันเกิดข้ึนที่นคร
อิสตันบูลในตุรกีวาเปน Heinous crime หรืออาชญากรรมอันโหดเห้ียมมาก ปญหาวาใคร
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เปนผูส่ังสังหาร ดูจะมิใชประเด็นที่นาสนใจอีก อันเปนปรากฏการณปจะจําของการ
พยายามเสาะหาผูรับผิดชอบ (Accontability) ท่ีมักจะเกิดข้ึนในประเทศที่เปนเผด็จการ
ท้ังหลาย (Autocracy/authoritarianism) และแมแตประเทศประชาธิปไตยที่มีผูนําท่ีมีความ
โนมเอียงไปในทางชื่นชมในการปกครองอันเด็ดขาดและไมใหเกียรต์ิและคุณคาแกความ
เปนมนุษย ปญหาดังกลาวน้ียอมเกิดข้ึนได 
 ดวยตรรกกะน้ี จึงเปนการยากที่จะหาความรับผิดชอบจากคิม จอง อุน แหงเกาหลี
เหนือ ซึ่งส่ังสังหารคนเปนจํานวนมาก รวมท้ังญาติใกลชิดของตนเอง จากวลาดิเมียร 
ปูคิน ซ่ึงดูจะมีสวนในการฆาตกรรมคนท้ังในประเทศและตางประเทศดวยวิธีการตางๆ 
นานา กลาวถึงเฉพาะพวกท่ียังมีชีวิตอยู สําหรับ ซาอุดิ อารเบีย นั้น เวลาจะพิสูจนวา
ความจริงเปนเชนไร ท่ีนําเสนอมาแลว นาจะเพียงพอแลววาอะไรเปนไร 
 วันนี้เกิดเหตุรายที่สถานศึกษาที่ไครเมีย โดยนักศึกษาคนหน่ึงพยายามจุดระเบิด
ข้ึนกับไดใชอาวุธปนยิงกราดไปท่ัว ตามรายงานช้ันแรก นักศึกษา 19 คนถูกสังหาร 
บาดเจ็บอีกหลายสิบ จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มเปน 20 เม่ือผูไดรับบาดเจ็บ 1 คนทนพิษ
บาดแผลไมได 
 ไครเมียเปนดินแดนในคาบสมุทรของยูเครน ซ่ึงถูกรัสเซียใชกําลังเขายึดและผนวก
เขากันกับดินแดนรัสเซียเม่ือป 2014 เหตุรายคร้ังน้ีรุนแรงท่ีสุดนับแตเหตุกอการรายท่ี
โรงเรียนเบสลาน ในแถบคอเคซัส โดยพวกเช็คเชนเม่ือป 2004 ซ่ึงปูตินไดปราบปราม
อยางรุนแรงเชนทุกคร้ัง มีผูเสียชีวิต 333 คน เปนเด็กนักเรียนไมนอย จนศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปประณามวาใชกําลังรุนแรงเกินกวาควร อันไมมีความหมายสําหรับปูติน 
 เหตุรายคร้ังลาสุดเกิดขึ้นท่ี สถานศึกษา Kerch Polytechnic College ใกลกับสะพาน
ท่ีรัสเซียสรางมาเช่ือมกับไครเมีย โดยนักศึกษาวัย 18 ปช่ือ Vladislav Rosilyakov ซ่ึง
เสียชีวิตในปฏิบัติการ เจาหนาท่ีไมอาจยืนยันในช้ันแรกน้ีไดวาเขากระทําการเพียงคน
เดียวหรือมีคนชวย การตรวจคอมพิวเตอรปรากฏวา เน้ือหาถูกลบไปหมด เจาหนาท่ีไม
อาจคนหามูลเหตุจูงใจไดในช้ันนี้ การสอบปากคําจากเพ่ือนนักศึกษาไดขอมูลเพียงวา  
ผูกอเหตุเปนคนเงียบๆ ขี้อายและไมมีเพื่อนเทาใดนัก มารดาเขาใหการวา เขามักอยู 
ท่ีบานโดยไมมีเพื่อนมาพบ โดยพบกับมารดาสัปดาหละคร้ัง แมจะอยูบานเดียวกัน 
 เม่ือเวลากอนเท่ียงตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐของวันท่ี 24 ตุลาคม 
ปรากฏรายงานขาวดวนมากวา มีการพบซองจดหมาย (package) นาสงสัยหลายซอง  
จาหนาซองถึง John Brennan ที่ CNN อดีตผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง ซ่ึงผิดท่ี
เพราะเบรนแนนไมไดทํางานท่ี ซี.เอ็น.เอ็น อีกซองหน่ึงพบในหองเมลของ CNN ซองหนึ่ง
จาหนาซองถึงฮิลลารี คลินตันท่ีบานพักในปริมณฑลของนิวยอรกและตรวจพบโดยตํารวจ
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ลับ อีกหนึ่งซองจาหนาถึงอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่บานพักในกรุงวอชิงตัน ซอง
เชนเดียวกันจาหนาถึง วุฒิสมาชิก Kamala Harris สังกัดพรรคเดโมแครตที่นครซาน 
ดิ เอโก ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ส.ส. วาสเซอรมาน ชัลทส สังกัดพรรคเดโมแครตจาก 
มลรัฐฟลอริดา เอริค โฮลเดอร อดีตรัฐมนตรียุติธรรม  และแม็กซีน วอเตอรส ส.ส. สังกัด
พรรคเดโมแครต ท้ังหมดนี้เปนเชนเดียวกับซองท่ีถูกสงไปยัง George Soros มหาเศรษฐี 
ท่ีนิยมทาง Liberal เม่ือวันจันทรที่ผานมา 
 ฝายรักษากฎหมายชี้แจงวา ทุกซองเปน pipe bomb บางซองมีผงสีขาวอยูดวย และ
พรอมจะระเบิดได เคราะหดีท่ีไมเกิดระเบิด จนถึงคืนน้ีที่ 24 ตุลาคม ยังไมมี
ผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต FBI Joint Task Force in Counter Terrorism ถือวา 
ส่ิงที่เกิดขึ้นเปน Act of terrorism ทุกฝายเตรียมพรอมอยูแลว ประธานาธิบดีทรัมป 
กลาวคําปราศรัยคอนขางสายโดยกลาวถึงอดีตเจาหนาที่แตไมพูดถึง CNN และ 
อดีตประธานาธิบดีท่ีตกเปนเปา โดยขอใหทุกฝายหันหนาเขาหากันและวา เจาหนาท่ี 
จะสืบสวนจนไดความจริงครบถวน คํากลาวของทรัมปเปนไปตามบทท่ีมีผูเขียนให เพราะ
หลังจากนั้น เขาไดกลับตามความคิดแบบเดิม สวนวุฒิสมาชิกเจฟฟ เฟลก จากอริโซนา 
ซ่ึงเดินอยูในนิวยอรก ใหความเห็นวา วาทกรรมของผูนําน้ันสําคัญ บรรยากาศทาง
การเมืองเปนพิษมาก คําพูดเชนท่ีกลาววาส่ือมวลชนเปน Enemy of the people นั้น  
ไมนาพูด และควรจะสามัคคีกัน อีกไมก่ีช่ัวโมงหลังจากนั้น ทรัมปก็ไดทวีตตามนิสัยเดิม 
โดยโทษส่ือกระแสหลักท่ีนําเสนอขาวปลอมอันทําใหเกิดความเขาใจผิด จึงมีสวน
รับผิดชอบในการท่ีมีผูสงระเบิดไปในที่ตางๆ หลังจากน้ัน ประธานาธิบดีทรัมปไดไป
ชุมนุมทางการเมือง ตามแนวทางเดิม 
 นักวิเคราะหขาวใหความเห็นตรงกันวา โดนัลด ทรัมป ไมสามารถเปล่ียน
ความรูสึกนึกคิดได เขาเกลียดนักการเมืองอ่ืนๆ ที่อยูคนละพรรค เชนอดีตประธานาธิบดี
บารัค โอบามา บิลล และฮิลลาร่ี คลืนตัน นักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตอ่ืนๆ  และ
อดีตหัวหนาขาวกรองทั้งหลาย เชน เจมส แคล็ปเปอร และจอหน เบรนแนน แม็กซีน  
วอเตอรส ซ่ึงทรัมปดูถูกเขาวา IQ ตํ่า ที่กลาวชื่อมาท้ังหมดน้ีเปนสวนหน่ึงที่ไดรับซอง
ระเบิด มิไดหมายถึงความเก่ียวของโดยตรงจากทรัมป นอกจากน้ี มีนักแสดงโรเบิรต เดอ 
นีโร เด็บบ้ี วาสเซอรแมนส ชํลทส อดีต Chairman of the National Democratic Committee 
รวมท้ังหมดเปน 13 ซอง ซ่ึงมีลักษณะเหมิอนกัน 
 แตละซองที่ถูกสงมาไดรับการสืบตนอยางละเอียด เพื่อหา “ลายมือ” และหลักฐาน
อ่ืนๆ เชน ดีเอ็นเอ เสนผม ซ่ึงตองขอชมเชยความละเอียดถี่ถวนของ FBI เพราะในเวลา 
2 วัน ก็สามารถทราบไดวา ตนทางของซองระเบิดมาจาก Plantation ของมลรัฐฟลอริดา
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ภาคใต จึงไดไปสืบหาตนทาง ซ่ึงปรากฏวา ผูตองสงสัยในชั้นแรกน้ีไมมีบานอยู แตอยูใน
รถแวน มีปายโฆษณาการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมปและรองประธานาธิบดีไมค 
เพนสปดที่หนาตางรถ และมีประวัติอาชญากรรมมามากกวา 1 คร้ัง อันอาจเปนการบงช้ี
วา ผูตองสงสัยสงซองระเบิดไปยังทุกคนท่ีถูกนายทรัมปกลาวหามาแลว มิไดสงไปยังผูซ่ึง
เก่ียวกับพรรครีพับลิกันเลย  FBI การตํารวจนิวยอรก (NYPD) Joint Counter Terrorism 
Task Force และหนวยสืบสวน/สอบสวนอีกทั่วประเทศไดรวมมือกันสืบสวนเร่ืองนี้ 
 ในวันศุกร ท่ี 26 ตุลาคม FBI ไดแถลงวาสามารถจับตัวผูตองสงสัยไดแลว ชื่อ 
Cesar Royoc อายุ 50 ปเศษ เคยมีภาพไปรวมการหาเสียงของนายทรัมปมากอน  
นาย Jeff Sessions รัฐมนตรียุติธรรม Chris Wray ผูอํานวยการ FBI และเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของไดรวมกันแถลงขาวที่ FBI  โดยเตือนวา ซองระเบิดที่ถูกสงมากอนอาจจะถูก
คนพบอีก แคในช้ันนี้ ยังไมเรียกวาเปนการกอการรายในประเทศ คงรอองคประกอบอ่ืน
อีก แตจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม ยังไมปรากฏวาพบซองระเบิดอีก 
 คลอดเวลาที่เกิดเหตุรายนี้ ไมปรากฏวา ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดโทรศัพท
หรือส่ือสารแสดงความเปนหวงกับความเห็นใจไปยังอดีตประธานาธิบดีโอบามา บิลล
คลินตัน ฮิลลาร่ี คลินตัน และคนอื่นๆ เลย จริงอยูไมมีผูใดต้ังขอสงสัยวาทรัมปมีสวน 
ในเหตุการณคร้ังน้ี แตนาจะแสดงถึงน้ําใจของเปนผูนําประเทศสหรัฐในปจจุบันน้ี  
วาแคบเพียงใด 
 เหตุรายผานไปยังไมถึง 24 ช่ัวโมง ก็เกิดเหตุการณที่เรียกกันวา Hate crime ขึ้นอีก
ท่ีโบสถยิวในนคร Pittsburgh ในชื่อ Tree of Life โดยมีคนบุกเขาไปยิงกราดดวยอาวุธหนัก 
ตามรายงานลาสุดมีผูเสียชีวิต 11+ คน รวมเจาหนาท่ีตํารวจดวย บาดเจ็บอีกจํานวน 
ไมนอย 6 คน เขาไดตระโกนตอตาน Anti-semitic และถูกจับกุมตัวไวได ช่ือไดแก Robert 
Bowers อายุ 46 ป ตามรายงานลาสุด เจาหนาท่ีไดต้ังขอหากับเขา 26 กระทง 
 ไมมีรายงานในชั้นน้ีวา เหตุรายคร้ังน้ีเก่ียวของกับการพยายามวางระเบิดดังกลาว
ขางตน ปฏิกิริยาจากอิสราเอลมีมาทันควัน ทั้งจากนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู 
นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีอิสราเอล 
 ทาทีของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเปนเชนเคย คือนาจะมี “Armed guards”  
ในโบสถเพือ่ยิงสูกับคนราย อันแสดงชัดวาเขายึดแนวตาม National Rifle Association 
(NRA) ซ่ึงสงเสริมใหตนมีอาวุธติดตัว เชนเดียวกับเหตุกอการรายในไนทคลับ Pulse  
ท่ีซาน เบอรนาดิโนในฟลอริดานายทรัมปเห็นวาคนที่ไปหาความบันเทิงในไนตคลับควรมี
อาวุธหนักไวยิงสูกับผูกอการราย ซ่ึงเปนเช้ือชาติอัฟกันชื่อมาตีน แตมิไดเขาเมืองมาจาก
ภายนอกประเทศ เพราะเกิดที่ควีนสในนิวยอรก ใกลกับท่ีเกิดของนายทรัมป  อยางไรก็ดี  
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ชาวอิสราเอลท่ีอยูในอเมริกาแยงความเห็นของประธานาธิบดีทรัมปวา ตามวิธีปฏิบัติ 
จะไมมีการนําอาวุธเขาไปในศาสนสถาน 
       รายงานขาวดวนลาสุดจากสหราชอาณาจักรแจงวา เกิดอุบัติเหตุกับเคร่ืองบิน
เฮลิคอปเตอรของนายวิชัย ศรีวัฒนะประภา เศรษฐีนักธุรกิจชาวไทย ซ่ึงเปนเจาของ King 
Power และเปนเจาของทีมฟุตบอลลเลสเตอร ซิต้ี ทําใหตกลงและเกิดระเบิดเหนือสนาม
ฟุตบอลลประจําทีมท่ีเมืองเลสเตอร ใกลกับเมืองเบอรม่ิงแฮม ทราบวามีผูโดยสาร 5 คน 
แตสํานักขาวท้ัง BBC และ CNN ไมขอใหรายละเอียดท้ังหมด เพื่อรอใหมีคําแถลงจาก
ครอบครัวของผูเก่ียวของเสียกอน 
 
      
     ดร. มนัสพาสน ชูโต 
   ประธานคณะทํางานปรับปรุงการประชาสัมพันธ 
   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ 
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คําช้ีแจง 
ประกอบรายงานเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

ตามท่ีไดแจงการตัดสินใจท่ีจะรวมประมวลรายงานและวิเคราะหขาวท่ีไดจัดทํามา

เปนปๆ โดยกรมสารนิเทศไดคนตนฉบับไดตั้งแตเดือนมกราคม 2558 จนถึงปจจุบัน คือ

เดือนพฤศจิกายน 2561 ซ่ึงสงมาพรอมน้ี ในรูปของ E-Book น้ัน ถึงแมจะยังไมมีพิธีเปด

ตัวอยางเปนทางการ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของก็ไดนําเอกสารท้ังหมดขึ้นเคร่ือง พรอมดวย

หนาปก คํานําและประวัติยอของขาพเจา 

เพื่อความสะดวกของทานผูสนใจจะใช บตุรีของขาพเจาไดอธิบายวิธีเขาถึงท้ังฉบับ

จนลาสุดไวดังตอไปน้ี  

 

Type one of these links into the address bar (URL box) in a web browser.  

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/89290 

http://saranrom.mfa.go.th/ 

http://www.mfa.go.th/mofa/ 

 

 

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/8929
http://www.mfa.go.th/mofa/
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 

 

ช่ือ/ตําแหนง  นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

            ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

        และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศประจําเดือนพฤศจิกายน 2561  

มีความหมายสําคัญทางประวัติศาสตรเปนพิเศษ เพราะตรงกับวันครบหน่ึงรอยปของการ 

ลงนามใน Armistice ในตูรถไฟท่ีเมือง Compiegne ของประเทศฝร่ังเศส เมื่อเวลา 11.00 น. 

วันท่ี 11 ของเดอืนท่ี 11 ในปค.ศ. 1918 ยุติสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง 

 มหาสงครามคร้ังน้ัน ไดรับการประมาณการกันวาทําใหทหารเสียชีวิตไปไมนอยกวา 

10 ลานคน พลเรือน 10 ลานคน แตตัวเลขท่ีแทจริงไมอาจทราบได อนุสรณสถาน เชน Arc 

de Triomphe หรือ “ประตูชัย” ในกรุงปารีส Cenotaph ในกรุงลอนดอน และอนุสาวรียใน

กรุงเทพฯ จึงมักใชคําวา “นิรนาม” เน่ืองจากไมอาจบงชัดถึงจํานวนและอัตลักษณบุคคลของ

ผูเสียชีวิตได  

 นักประพันธผูมีช่ือเสียงคนหน่ึงในโลกตะวันตกในช่ือ H.G. Wells ไดกลาวถึง

สงครามโลก คร้ังท่ี 1 ในทํานองแนวคิดของประธานาธิบดี Woodrow Wilson วามหาสงคราม

คร้ังน้ันจะเปน “The war to end all wars” ซ่ึงทานอดีตประธานาธิบดีไดกลาวเสริมดวยวา 

สงครามดังกลาวจะนํามาซ่ึงชัยชนะของการปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยทานได

ประกาศการจัดระเบียบโลกภายหลังการสูรบไวในบริบทท่ีเรียกกันวา Fourteen Points  

อันประกอบดวย การวิเคราะหสาเหตุของการเกิดสงคราม ขอหน่ึงเห็นวาเปนเพราะการทํา

สัญญาลับ จึงกําหนดใหความตกลงระหวางประเทศท้ังหมดเปนไปอยางเปดเผย (Open 

covenant, openly arrived at.) การกําหนดแนวเขตของดินแดนและอาณานิคมตางๆ ซ่ึงก็

มิใชเปนการแกปญหาอันย่ังยืนนัก ดังจะเห็นไดจากความขัดแยงระหวางตุรกีกับชาวเคิรด 

และท่ีสําคญัย่ิง คือการจัดตั้งองคการโลกเพื่อธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวาง

ประเทศ สารัตถะสวนใหญเปนไปในรูปของอุดมคต ิ

 สหรัฐอเมริกาเองมิไดเขารวมในมหาสงครามคร้ังน้ันตั้งแตแรก แตแมในชวงหลัง 

จะไดเขาไปชวย ทําใหตองสละชีวิตไปไมนอยดังจะเห็นไดจากหลุมฝงศพในหลายพื้นท่ี 

ในยุโรปตะวันตก  การเมืองภายในของสหรัฐดวยการนําของ Henry Cabot Lodge  
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จากพรรครีพับลิกันไดขัดขวางมิใหมีสวนในการเจรจาสนธิสัญญาแวรซายสและมิไดเขาเปน

สมาชิกของสันนิบาตชาติหรือ League of Nations ตั้งแตตน จึงไมมีสวนใหระเบียบโลก

เกิดขึ้นได  

 สยามหรือไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีไดเขารวมรบในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ดวย จึงอยูใน

กลุมท่ีเรียกวาเปน Allies and Associated Powers โดยไดสงทหารบกและอากาศไป แมใน

ระยะน้ันกําลังทางอากาศจะมิใชเปนหนวยรบท่ีสําคัญ เพราะเคร่ืองบินในสมัยน้ันใช เคร่ือง

เปดหลังคาเพื่อใหนักบินดูเปาทางพื้นดินและสงสัญญาณใหทหารบกทราบจุดท่ีตั้งของฝาย

ขาศึก  แตตลอด 4 ปของสงคราม ไดมีการเพิม่สมรรถภาพทางอากาศจนทําใหไทยสามารถ

ไดรับประสบการณในทางการบิน เพื่อมาตั้งกองทัพอากาศในระยะตอมา แตท่ีสาํคัญกวา

ไดแกความชวยเหลือจากประธานาธิบด ีWoodrow Wilson ท่ีไดสงท่ีปรึกษาดานการ

ตางประเทศ คือ Dr. Francis B. Sayre มาประจําการท่ีฝายการตางประเทศของไทยซ่ึงไดรับ

การสถาปนาตอมาเปนพระยากัลยาณไมตรี ท่ีในหลายๆ ดานไดมีบทบาทชวยใหไทยรอด

พนจากความผูกพันของกฏเกณฑท่ีเรียกวา “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” อันมีอยูใน

สนธิสัญญาฉบับตางๆ ท่ีไดทํากับตางประเทศในระยะตนๆ ของกรุงรัตนโกสินทร 

 การเขารวมในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ของสยามหรือประเทศไทย น้ัน เปนไปตาม 

พระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 อันเปนการตัดสินพระทัย 

ท่ีเปยมไปดวยความเขาพระทัยในโลกทรรศซ่ึงนอยคนในสมัยน้ันจะเขาถึงในนัยยะอันลึกซ้ึง

มาก ขาพเจาเองไดเห็นคําประกาศสวนพระองคของสมเด็จพระราชบิดาของในหลวงรัชกาล

ท่ี 8 และ 9 จากขาราชการรุนกอนในกระทรวงการตางประเทศท่ีขอไมกลาวนามวา เมื่อได

รับทราบพระราชวินิจฉัยของพระเจาอยูหัว ในชวงท่ีทานทรงเปนทหารเรือในกองทัพ

เยอรมันหรือปรัสเซียและมีพระสหายใกลชิดอยูไมนอย ทานมิไดลังเลพระทัยแมแตนอย 

ท่ีจะเขาปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชวินิจฉัย เพราะสําหรับทาน “King and country first and 

afterwards my own feeling.” 

 ความใกลชิดและไววางใจในสหรัฐอเมริกาดังขางตนมีปรากฏในพระราชสารแสดง

ความเสียใจในการถึงแกอสัญกรรมของประธานาธิบดีวิลสัน จากพระองคเจาไตรทศ

ประพันธ ผูรักษาการในตําแหนงเสนาบดีการตางประเทศในคูมือสารกับตางประเทศ 

ท่ีขาพเจาไดรับมอบหมายใหประมวลและจัดทําดังน้ี 

 “”The American people have thus to mourn a great national loss, for although 

history alone can set the true value on the life work of the late President, yet it is 

generally agreed, even now, that he was a great man. He has attained to the highest 

office to which a citizen of the United States can aspire, and he, also, held it at the 
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moment when his country was called upon to play such a decisive part in the world 

struggle in which the very foundation of right and justice, of humanity and civilization,  

was at stake.” 

 ในสวนของทานผูรักษาการในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ทานได 

ทรงตรัสในทางอันแสดงถึงความใกลชิดระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาดังน้ี 

 “As for myself, I recall with grateful appreciation the kindly welcome that the late 

President never failed to extend to me whenever I had the occasion to be received by him 

whether at the White House or at the Peace Conference in Paris. My emotion on hearing 

the sad news had been all the more profound as I have now, as Your Excellency is 

aware, Doctor Francis B. Sayre as my adviser; and both him and Mrs. Sayre I already 

count among my personal friends. I wish, therefore, to add, also, the expression of my 

own personal sympathy.” 

 

 

 การท่ีรัสเซียภายใตคําบงการของประธานาธบิดีวลาดิเมียร ปูติน (Vladimir Putin)  

ไดเขามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดสีหรัฐในป 2016 หรือ พ.ศ. 2559 ดวยเหตุผล

ท่ีปูตินยอมรับตอท่ัวโลกในระหวางการใหสัมภาษณคูกับประธานาธบิดีโดนัลด ทรัมปใน

ระหวางการประชุมระดับสุดยอด ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด เมื่อกลางปน้ี วาเขา

ตองการใหทรัมปชนะการเลือกตั้ง อันประสบผลสําเร็จ น้ัน ไดมีการนําเสนอตลอดกวา 2 ป 

ท่ีผานมาในประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศหลายคร้ังแลว 

 ตามขอยุติเอกฉันทของประชาคมขาวกรอง รัสเซียไดพยายามแทรกแซงการเลือกตั้ง

ของสหรัฐตลอดมา ตั้งแตสมัยท่ียังเปนสหภาพโซเวียต เวนแตชวงท่ีมิคาอลิ กอรบาชอฟ

และบอริส เยลทซ่ินเปนผูนําซ่ึงท้ังสองประเทศรวมมือกันกับสหรัฐอยางใกลชิด สวนวิธีการ

แทรกแซงโดยรัสเซียไดแยบยลย่ิงขึ้นมากในระยะตอมาเพราะความกาวหนาทางเท็คโนโลยี 

และเจตนาท่ีจะบั่นทอนความเปนปกแผนของพันธมิตรตะวันตก ซ่ึงปรากฏชัดใน

สัมพันธมิตรนาโต 

 เพราะฉะน้ัน การท่ีประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดยืนยันสรางความสบัสนในประเด็น

การแทรกแซงในระบอบประชาธิปไตย โดยการไมรับฟงหลักฐานตางๆ ของประชาคมขาว

กรองของสหรัฐ แตในขณะเดียวกันก็แสดงความโนมเอียงท่ีจะเช่ือคํากลาวปฏิเสธของ

ประธานาธิบดีปูติน จึงทําใหเปนการยากท่ีจะเขาใจไดวา ในความคิดของผูนําสหรัฐน้ัน 

ขอเท็จจริงเปนอยางไรกันแน 
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 นายทรัมปอาจจะยึดแนวคิดเชนท่ีไดแถลงออกมาหลายตอหลายคร้ัง เพื่อจะเปนการ

ยืนยันวา เขาไดรับการเลือกตั้งมาอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม แตท่ัวโลกก็พอจะทราบแลววา  

หากมิใชเพราะความชวยเหลือจากกลวิธีแยบยลของปูติน ถาทุกอยางเปนไปอยาง

ตรงไปตรงมา ทําไมคะแนนเสียงของประชาชนท่ัวประเทศจึงนอยกวา ฮิลลาร่ี คลินตัน  

ถึงเกือบสามลานเสียง และนาย Jared Kushner ลูกเขยของเขาและนาย Steve Bannon 

ตัวนําฝายขวาจัดไดทุมเงินกวา 400 ลานเหรียญเพื่อซ้ือเสียงในมลรัฐเชนวิสคอนซิน เพ็นน

ซิลเวเนีย ฟลอริดา ฯลฯ เพื่อชวยใหเขาไดประโยชนจากขอมูลเฉพาะบุคคล (Personal data) 

จาก Cambridge Analytica ซ่ึงชวยใหไดคะแนนคณะผูเลือกตัง้ (Electoral college) มากขึ้น 

จนเปนผูชนะได ขาพเจาไมทราบเหตุผลวา เพราะเหตุใด กรรมาธิการการเลือกตั้งในสหรัฐ

จึงลังเลท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลเหลาน้ี ท้ังๆ ท่ีขาพเจาเอง ซ่ึงเปนชาวตางประเทศ ยังได

ทราบขอมูลดังกลาวจากแหลงขาวเปดเผยของสหรัฐเอง แตมิใชแหลงเดียว โดยได

เปรียบเทียบกับขอมูลจากแหลงขาวอื่นๆ ดวย เพื่อใหไดขอเท็จจริงมากท่ีสุด 

 อันท่ีจริง ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดพูดและทําหลายอยางซ่ึงเปนการฟองตัวเอง

มาตลอด ตัวอยางท่ีชัดเจนไดแกการท่ีเขาไมเคยกลาวหาหรือตําหนิประธานาธิบดีปูติน 

อยางโจงแจง โดยท่ีบัดน้ี การเลือกตั้งก่ึงวาระไดผานไปเกือบเสร็จสิ้นแลว นาย Robert 

Mueller ท่ีปรึกษาพิเศษหรือ Special Counsel ในคดีการสืบสวนความเก่ียวโยงของคณะ 

ผูเลือกตั้งของนายทรัมปกับรัสเซียซ่ึงไดรวบรวมหลักฐานมากมายไวพรอมแลว คงจะเร่ิม

ดําเนินการทางคดีเปนขั้นๆ ตอไป แตจะทําไดแคไหน ยังไมอาจคาดหมายไดในช้ันน้ี 

 และเพื่อจะรับกับสถานการณทางคดีท่ีจะมีมา ประธานาธิบดีทรัมปไดสั่งใหพลเอก

นอกราชการจอหน เคลลี่ Chief of Staff ไปบอกแกนาย Jeff Sessions รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม (Attorney General) ใหลาออกเสีย ซ่ึงนาย Sessions ก็คาดหมายอยูแลว 

เพราะถูกประธานาธิบดีตําหนิติเตียนตลอดกวาเกือบสองปท่ีผานมา เพราะนาย Sessions 

ไดขอไมมสีวนรับรูในคดี (recused) ความสัมพนัธกับรัสเซีย ซ่ึงการท่ีโดนัลด ทรัมปไมพอใจ

ก็เพราะตั้งใจจะใหนาย Sessions ควบคุมการสืบสวนและสอบสวนในเร่ืองน้ีเพื่อบิดเบือนรูป

คดีมิใหพัวพันมาถึงตน ซ่ึงนักกฎหมายสวนใหญเห็นวาโดนัลด ทรัมปใชวิธี Obstruction of 

justice หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม โดยเขาใจไปวา ประธานาธบิดีไมอยูในขายจะถูก

ขอหาได อีกนัยยะหน่ึงก็คือ ประธานาธิบดีอยูเหนือกฎหมาย อันเปนความเขาใจผิด 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือคดี Watergate ท่ีทําใหประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ตองลาออกจาก

ตําแหนงประธานาธิบด ีและคดีท่ีประธานาธิบดีบิลล คลืนตันเกือบถกูถอดถอนจากกรณี

ลวงเกินกับหญิงสาวท่ีเขามาฝกงาน อันเปนเร่ืองท่ีซับซอนมากและมิไดสะทอนถึงการปฏิบัติ

หนาท่ีในตําแหนงประธานาธิบด ี

 ในหนังสือลาออกจากตาํแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นาย Sessions  
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จึงเร่ิมตนดวยคําวา At your request, I am resigning เพื่อใหปรากฏชัดวาเปนเพราะคําขอ

ของประธานาธิบด ีและแทนท่ีจะใหนาย Rosenstein ผูทําหนาท่ีรองรัฐมนตรีรักษาการแทน 

ประธานาธิบดีทรัมปกลับแตงตั้งใหนาย Matthew Whitaker ซ่ึงเปน Chief of Staff ของ 

นาย Sessions และทราบกันท่ัวไปวาไมเห็นดวยกับการทําหนาท่ีของ Special Counsel 

Robert Mueller เปนผูรักษาการ อันไมชอบดวยกฏเกณฑของการบริหารและการยุติธรรม 

เพราะนาย Whitaker  ยังไมเคยผานการ Hearing ของสภา เร่ืองน้ียังเปนปญหาอยู  

สวน Special Counsel ก็ยังทําหนาท่ีของตนอยูตอมา โดยในช้ันน้ี ไดสืบสวนนายทรัมป  

ดวยการตั้งคําถามใหตอบ อันเปนคําถามขั้นตนๆ เทาน้ัน เพราะศาสตราจารย Dershowitz 

นักกฎหมายมหาชนซ่ึงไดอางเหตุผลทางกฎหมายปกปองนายโดนัลด ทรัมปตลอดมาได

แถลงเมื่อวันเสารท่ี 24 พฤศจิกายน วาหาก Special Counsel Robert Mueller เปดเผย

รายงานพฤติกรรมของนายโดนัลด ทรัมปออกมาเมื่อใด จะมีผล Devastating ตอ

ประธานาธิบดีทรัมปอยางแนนอน 

 ในขณะเดียวกัน นักกฎหมายมหาชนอีกหลายคนไดใหความเห็นวา ถานายทรัมป

พยายามใชกลวิธีขัดขวางมิใหท่ีปรึกษาพิเศษปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มท่ี ก็จะไมไดผล  

หากนายมัลเลอรสามารถทํารายงานละเอียดของคดีและให Federal Grand Jury ซ่ึงมีอยูแลว

นําเสนอศาลได และในขณะเดียวกัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกําลังจัดทําบทบัญญัติเพื่อ

ปกปองสถานะของ Special Counsel มิใหถูกประธานาธิบดีขับออกจากหนาท่ี ซ่ึงมีขาวมาก

วาหน่ึงปแลววานายทรัมปตองการจะขัดขวางมิใหนาย Mueller ทําหนาท่ีตอไปได (ขอช้ีแจง

วานาย Mueller เปนอดีตผูอํานวยการ FBI ซ่ึงประธานาธิบดีจอรจ ดบัเบิลยู บุชใหทําหนาท่ี

สืบสวนคดีการกอการรายท่ี World Trade Center และท่ีอื่นๆ ท่ีเรียกกันวา 9/11 จนสามารถ

ทราบไดหมดวาใครมีสวนกอเหตุบาง และเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับนับถือในความถี่

ถวนของการสืบสวนและสอบสวน โดยไมหาช่ือเสียงในทางใด และเปนคนท่ีมิไดหาช่ือเสียง

ในทางสาธารณะดวยการใหขาวตอสื่อมวลชนแตอยางใด) 

 เร่ืองน้ีคงจะใชเวลาไปอีกนานพอสมควร เพราะนายโดนัลด ทรัมปมิไดสํานึกถึง

ความผิดอันใหญหลวงท่ีเขาไดทํามา ผูท่ีทราบเร่ืองมานานไดแตงหนังสืออันแสดงชัดวา 

นายทรัมปไดทําอะไรมาบาง ในชวงเวลากวา 20 ปท่ีผานมา นับยอนหลังไปถึงภริยาคนแรก

ของเขาท่ีเปนชาวเช็กสมัยท่ียังเปนคอมมิวนิสตภายใตสหภาพโซเวียต และความพยายาม

ของฝายขาวกรองรัสเซียท่ีจะ Recruit เขา ซ่ึงความพยายามดังกลาวน้ีไดมีความเขมขนและ

ตอเน่ืองขึ้นเมื่อวลาดิเมียร ปูติน เขามาเปนผูนํา อันประจวบกับความกาวหนาทางเท็คโนโล

ยี ซ่ึงชวยใหรัสเซียสามารถดําเนินการอันอุกอาจดังจะเห็นไดจากการแทรกแซงการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีเมื่อป 2016 ซ่ึงชวยผลักดันใหนายโดนัลด ทรัมปไดเปนประธานาธิบดี ตามท่ี

ประชาคมขาวกรองของสหรัฐยืนยันวา “Hurt Hillary and help Trump” อันเปนแนวทาง
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เดียวกับท่ีปูตินแถลงตอชาวโลกในการใหสัมภาษณคูกับประธานาธบิดีทรัมปหลังการ

ประชุมขั้นสุดยอดท่ีกรุงเฮลซิงกิซ่ึงจนบัดน้ีก็ไมมีใครทราบวา ท้ังสองผูนําพูดในประเด็นใด

กันบาง 

 จุดออนอีกประการหน่ึงของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดแกการเรียกรองใหทุกคน

ท่ีอยูในวงราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิงกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงคุม FBI ดวย มีความจงรักภักดี

ตอเขา มิใชตอรัฐธรรมนูญซ่ึงอยูเหนือสิ่งอื่นใดท้ังสิ้น และน่ีเปนเหตุผลท่ีประธานาธิบดี

ทรัมปสั่งปลดนายเจมส โคมี่ย อดีตผูอาํนวยการ FBI มาแลว เพราะไมยอมรับวาจะ

จงรักภักดีตอเขาโดยยุติการสืบสวนและสอบสวนเร่ืองความสัมพันธของคณะผูรณรงคหา

เสียงใหเขาและตัวเขาเองกับรัสเซีย ตามรายงานขาวเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน โดนัลด 

ทรัมปไดสั่งใหคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผูแทนราษฎรในสวนของพรรครีพับลิกัน

ดําเนินการสอบสวนนายเจมส โคมีย อดีตผูอาํนวยการ FBI ซ่ึงเขาสั่งปลดไปแลว และอดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Lynch) สมัยประธานาธิบดีโอบามา ไมทราบแนวาดวย

เหตุผลอะไร แตเมื่อสัปดาหท่ีผานมา นายโคมีย่เปดเผยวา เขาไมขัดของแตยืนยันใหเปน

การสอบปากคําตอสาธารณะ (Public hearing) 

 ในวันเดียวกัน นายทรัมปไดกลาวหาฝายตุลาการวาเปนคนของโอบามาจึงลําเอียง 

เปนเหตุใหนาย John Roberts ประธานศาลสูงสุดซ่ึงไดรับการเสนอช่ือโดยประธานาธิบดี

จอรจ ดับเบิลยู บุชจากพรรครีพับลิกันตองทําในสิ่งท่ี Chief Justice of the Supreme Court 

จําเปนตองออกคําแถลงวา ผูพิพากษาศาลท้ังหมดมิใชเปนคนของพรรคเดโมแครต  

พรรครีพับลิกันหรือกลุมการเมืองใดท้ังสิ้น เพราะทุกคนจะตองพิพากษาอรรถคดีท้ังหมด

ดวยความเปนอิสระ (Independence) นักกฎหมายและรัฐศาสตรเกือบท้ังประเทศไดให

ความเห็นพองกันวา นายโดนัลด ทรัมปดูจะไมเขาใจระบอบการปกครองของสหรัฐ ซ่ึง

ยึดถือหลักการคานอํานาจหรือ Checks and Balances คือตุลาการ บริหารและนิติบัญญัติ  

 ในชวงหลายเดือนท่ีผานมา Special Counsel Robert Mueller ไดออกคําฟอง 

(Indictment) หลายฉบับ เพื่อดําเนินคดีกับผูใกลชิดของนายโดนัลด ทรัมป ในขอหาหลาย

ประการ ท้ังกับชาวอเมริกันและชาวรัสเซีย ซ่ึงในกลุมหลังน้ีมีบรรดามหาเศรษฐีหรือ 

Oligarch ผูใกลชิดกับนายปูติน และจารชนทหาร GRU ลาสดุ คอืเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

นายมัลเลอรไดกลาวหาวา นาย Paul Manafort อดีตหัวหนาคณะผูหาเสียงของนายโดนัลด 

ทรัมป ไดใหการเท็จตอ FBI อันเปนการละเมิด Plea bargain ท่ีไดทําไว ซ่ึงจะทําใหโทษ 

ท่ีศาลในมลรัฐเวอรจิเนีย และในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตัดสินไวแลว หนักขึ้นอีก 

 โดยท่ีผลการเลือกตั้งก่ึงวาระเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน ศกน้ี ทําใหพรรคเดโมแครตได

เปนเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) แมวาพรรครีพับลิกัน 
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จะยังคงเปนฝายเสียงขางมากอยูบางในวุฒิสภา (Senate) ก็ตาม องคประกอบของ

คณะกรรมาธิการตางๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามผลการเลอืกตั้ง คณะท่ีมีผลตามมาเร่ิมแต

เดือนมกราคม ศกหนา ไดแกคณะกรรมาธิการการขาวกรองของสภาผูแทนราษฎร โดย ส.ส. 

Adam Schiff จากพรรคเดโมแครตจะข้ึนมารับตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ ดวยความ

ตั้งใจท่ีจะผลักดันประเด็นความสัมพันธระหวางนายโดนัลด ทรัมปและพวกกับรัสเซียให

ถูกตองตามกระบวนการยุติธรรมเสียที เพราะนายเดวิน นูเนส จากพรรครีพับลิกันซ่ึงเคย

เปนประธานกรรมาธิการการขาวกรอง ไดพยายามชวยนายโดนัลด ทรัมปดวยการบิดเบือน

ขอมูลลับตลอดมา ซ่ึงไดเคยรายงานมากอนหนาน้ีแลว 

 ตามรายงานดวนมากในวันท่ี 29 พฤศจิกายน ศาลสหรัฐไดรับฟงคําสารภาพของ 

นาย Michael Cohen ทนายความสวนตัวของโดนัลด ทรัมป ตลอดหลายปท่ีผานมา วา

คําใหการของเขากอนหนาน้ีท่ีวา ทรัมปมิไดมีความเก่ียวของกับโครงการอื่นใดในรัสเซีย น้ัน 

ไมตรงตอความจริง เพราะในระยะตั้งแตเดือนมกราคม 2016 ตอมาจนถึงเวลาท่ีมีการ

เลือกตั้งแลว โดนัลด ทรัมปมีโครงการสราง Trump Tower ท่ีกรุงมอสโก โดยอาศัยเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลรัสเซีย ซ่ึงเร่ืองน้ีไมมีการเปดเผยจากฝายใดมากอน แตมีอันตราย 

ในทางคดีมาก 

 ขาวน้ีกระจายออกไปในขณะท่ีประธานาธิบดโีดนัลด ทรัมปและเมลาเนีย สตรี

หมายเลขหน่ึง กําลังจะไปขึ้นเคร่ืองบินประจําตําแหนงหรือ Air Force One เพื่อเดินทาง 

ไปรวมการประชุมกลุม 20 ท่ีกรุงบัวนอส แอเรส ประเทศอารเจนตินา 

 ปฏิกิริยาขั้นแรกของประธานาธิบดไีดแกการปฏิเสธคําใหการของนาย Cohen โดยให

เหตุผลวา Cohen เปนคนออนแอและกลาวเท็จ เพื่อจะใหศาลลดโทษท่ีเขาไดรับจากคํา

พิพากษาในขอหาตางๆ กอนหนาน้ัน และวา เขา (ทรัมป) ไมมีโครงการใดๆ ในรัสเซีย  

อีกไมนานตอมา ทรัมปไดทวีตขอความจากในเคร่ืองบินประจําตําแหนงขอยกเลิกการ 

นัดหมายพบกับประธานาธิบดีปูตินระหวางท่ีอยูในบัวโนส แอรเรส ดวยเหตุผลวา ปญหา 

ขอขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครนยังมิไดคลี่คลายไปในทางท่ีดีพอ 

 นาย Matthew Chance  ผูสื่อขาวอาวุโสของ CNN ประจํากรุงมอสโกตั้งขอสังเกต 

ท่ีนาสนใจวา ปูตินคงจะเบื่อโลกท่ีจะตองมาคอยแกตางใหแกโดนัลด ทรัมปคร้ังแลวคร้ังเลา

จนไมแนใจวา เขาจะเปลี่ยนแนวทางการแถลงช้ีแจงขาวเก่ียวกับโดนัลด ทรัมปเปนแนวอื่น

อยางใด และเมือ่ไหร 

 ตามรายงานขาวลาสุดเมื่อเวลา 3.22 น. คืนวันท่ี 1 ธันวาคม ตามเวลาในประเทศไทย 

พลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ไดกลาวท่ีมลรัฐแคลิฟอรเนีย

วา เมื่อเดอืนพฤศจิกายนท่ีผานมาน่ีเอง รัสเซียไดเขามา “muck” ระบอบประชาธิปไตยของ
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สหรัฐอยางชัดแจงอันหมายถึงการท่ีรัสเซียไดเขามาแทรกแซงการเลือกตั้งก่ึงวาระน่ันเอง 

นับเปนคร้ังแรกท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดช้ีชัดเชนน้ัน อันเปนการยืนยันขาว 

ท่ีสํานักขาวกรองของสหรัฐไดรายงานมาตลอดและประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดมีทาที

ปฏิเสธตามท่ีปูตินยืนกรานเชนเดียวกัน  

 

ขาวดวนมาก สงเมื่อเวลาค่ําวันท่ี 14 พฤศจิกายน 

 เมื่อเวลา 19.00 น. ตามเวลาในกรุงลอนดอน วันท่ี 14 พฤศจิกายน เธรีสซา เมย 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรไดแถลงขาวท่ีทําเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวน่ิงวา 

คณะรัฐมนตรีท้ังคณะท่ีไดประชุมตอเน่ืองมาถงึหาช่ัวโมง และเห็นชอบ collectively  

ตามขอเสนอ BREXIT ฉบับลาสุดท่ีไดเจรจากับสหภาพยุโรป โดยไมมีผูใดลาออก  

ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเห็นวา รางขอตกลงลาสุดน้ีจะสงเสริมผลประโยชนแหงชาติเปนอยางดี 

รางขอตกลงฉบับน้ีจะไดรับการนําเสนอตอสภาสามัญเพือ่การอภิปรายในวันพฤหัสบดีท่ี  

15 พฤศจิกายน แตจะยังไมมีการลงมติในช้ันน้ี 

 ในเวลาใกลเคียงกัน นายมิเชล บารเนียร (Michel Barnier) ผูเจรจาฝาย EU ไดแถลง

รายละเอียดของขอตกลงมากกวาท่ีนายกรัฐมนตรีเมยช้ีแจง วาไดรับ Decisive progress  

ในการเจรจากับ UK มกีารกลาวถึงพิธีการในชายแดนติดตอกับไอรแลนด โดยจะไมมีสิ่งท่ี

เรียกกันวา Hard border พิธีการของสหภาพศุลกากร (Customs Union) ฯลฯ ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะ

ไดรับการพิจารณาในการประชุมขั้นสุดยอดในไมก่ีวันน้ี (รายงานตอมาแจงวาจะเปนวันท่ี  

25 พฤศจิกายน ศกน้ี) 

 การอภิปรายรางขอตกลงในวันพฤหัสบดี พรุงน้ี จึงมีความสําคัญมาก เพราะปญหาท่ี

เกิดขึ้นตลอดมาเกิดขึ้นจากสมาชิกในพรรคคอนเซอรเวตีฟอันเปนพรรครัฐบาลเอง 

 

รายงานขาวดวนมาก สงเวลา 01.54 น.คืนวันท่ี 15-16 พฤศจิกายน (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

เร่ือง วิกฤตการณการออกจากสหภาพยุโรปหรือไม 

 ตามรายงานดวนมากเมื่อคืนวันพุธ กลาวถึงรางขอตกลงลาสดุเก่ียวกับการท่ี 

สหราชาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย ไดตอบโต

ในการอภิปรายตอสภาสามัญ ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน วันน้ี อันเปนไปอยางเผ็ด

รอน เพราะหัวหนาพรรคคอนเซอรเวตีฟ ไดถูกโจมตีจากทุกฝายอยางหนัก โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงจากสมาชิกในพรรคเดียวกัน และมีรัฐมนตรีกับสมาชิกหลายคนไดลาออกจาก

ตําแหนง เร่ิมมาแตนาย Dominic Raab รัฐมนตรีผูเจรจา BREXIT กับรัฐมนตรี Junior  
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อีกหลายคน รวมท้ังขอเสนอจาก Brexiteer ตัวนําคนหน่ึง อันไดแกนาย Jacob Rees-Mogg 

ใหมีการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี แตในช้ันน้ันยังไมปรากฏช่ือผูท่ีจะมารับ

ตําแหนงหัวหนารัฐบาลคนใหม 

ในคําอภิปรายของนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย สิ่งท่ีไดรับการนําเสนอมิใชราง

ขอตกลงตามท่ีคิดกัน แตเปนเอกสารท่ีเมยเรียกวา Backstop ซ่ึงจะนํามาใชเมื่อการถอนตัว

ไมมีความตกลงฉบับสมบูรณท่ีจะนํามาใชได 

ตามรางดังกลาว ซ่ึงยาว 585 หนา เมื่อถึงกําหนด สหราชอาณาจักรจะยังคงอยู 

ในกรอบของกฏเกณฑของ EU ตอไปอีก 21 เดือน จากการถอนตัวในวันท่ี 29 มีนาคม 2019

และหากจะมคีวามตกลงวาดวยเขตการคาเสรี ก็จะเปนไปตามแนวทางเฉพาะสหราช

อาณาจักร มิใชตามแนวขอตกลงกับนอรเวยหรือแคนาดา และจะครอบคลุมเงือ่นไข

มากกวา WTO  

ความดุเดอืดของการอภิปรายในสภาสามัญตลอดสามช่ัวโมง ทําใหหลายฝาย 

ไมแนใจวา เธรีสซา เมยจะพนตําแหนงไปภายในสัปดาหน้ีหรือไม แมวาในช้ันน้ี จะไมมีตัว 

Leadership challenge ชัดเจนก็ตาม 

นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยเขมแข็งมากกวาท่ีเคยคาดหมายเธอมากอน การเคยเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอเน่ืองมาถึง 6 ปโดยตองรับเร่ืองหนักๆ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการตอตานการกอการราย อาจเปนปจจัยท่ีชวยใหเธอสามารถเผชิญกับปญหา

หนักๆ ได ซ่ึงจะตองตดิตามดตูอไป เพราะขณะน้ี เธอตองเผชิญกับวิกฤตการณท้ังทาง

รัฐบาลและทางรัฐธรรมนูญ แมอังกฤษจะไมมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรก็ตาม 

ตอมาในวันน้ี มีขาวจากทําเนียบนายกรัฐมนตรีวา จะมีการใหสัมภาษณสื่อมวลชน 

ในเวลา 17.00 น. ตามเวลาในกรุงลอนดอน อนันําไปสูการคาดคะเนในทางตางๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงวา เธอคงจะถอดใจแลว อนัหมายถึงการลาออกจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ตลอดวันน้ี เงินตราปอนดไดมีคาตกลงอยางหนักในสวนเทียบกับเงิน

ดอลลารสหรัฐและยูโร และอยูในภาวะผันผวน (Volatility) ตอเน่ืองกันมา 

เมื่อถึงเวลา นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยไดปรากฏตัวท่ีแทนกลาวคําปราศรัยดวย

ความมั่นใจ เธอไดกลาวนําไปเพียงสองสามประโยค ผูสื่อขาวหญิงจาก บีบีซี ก็ไดตั้งคําถาม

ขึ้นมากลางคัน ตามดวยคําถามจากสํานักขาวอีกหลายแหง ปรากฏวา คําตอบท้ังหมดแสดง

ถึงความมุงมั่นของเธรีสซา เมยท่ีจะสูตอไป เธอกลาววา สหราชอาณาจักรไดเปนสมาชิก

ของประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรปและสหภาพยุโรปมาถึง 40 ปแลว การถอนตัวดวยการร้ือ

ปมผูกพันตางๆ ยอมมใิชเร่ืองงาย ในขณะเดยีวกัน ผูท่ีตองการใหออกจากสหภาพยุโรป ก็

ไมมีผูใดท่ีเสนอทางเลอืกวาจะออกมาในทางใด ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรไดออกเสียง

ในการลงประชามติเมือ่สองปมาแลววาใหออก โดยไมมีผูใดเสนอทางเลือกท่ีชัดเจน ในสวน
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ท่ีเปนพันธกรณีทางกฎหมาย น้ัน สหราชอาณาจักรจะตองปฏิบัติตามทุกประการ สิ่งสําคัญ

ท่ีเธอจะยึดมั่นโดยไมเสื่อมคลายตลอดการเจรจาไดแกการรักษาไวซ่ึงบูรณภาพแหงดินแดน 

(Integrity) ของประเทศชาต ิ

รางขอตกลงเมื่อวันพุธจะไดรับการพิจารณาลงมติในสภาสามัญหรือไม ขาพเจาไม

อาจทราบไดในช้ันน้ี สวนทางสหภาพยุโรป น้ัน มีกําหนดจะประชุมขั้นสุดยอดในวันท่ี 25 

พฤศจิกายน ศกน้ี เพื่อจะรับหรือไมรับขอตกลงดังกลาว โดยประธานสหภาพยุโรป Donald 

Tusk แถลงในวันน้ี (15 พฤศจิกายน) วา “We have a long road ahead on both sides.” 

การตอสูเพื่อความอยูรอดของรัฐบาลประการแรกไดแกการหาตัวบุคคลมาเพิ่ม 

ในคณะรัฐมนตรีใหครบถวน ผูท่ีไดเขารวมคณะรัฐมนตรีในช้ันแรกน้ีไดแก การแตงตั้ง 

นาย Michael Gove อดตีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเคยสนับสนุน ใหนายบอริส 

จอหนสันแกนนําคนหน่ึงของฝาย Leave เปนหัวหนารัฐบาล แตเปลี่ยนใจ เพราะเห็นวา 

นายจอหนสันขาดความสามารถพอ โดยนาย Michael Gove เสนอตัวเองเขาแขงเปน

นายกรัฐมนตรี   ใหรับตําแหนงรัฐมนตรีวาดวยสิ่งแวดลอม แตงตั้งใหนาย Stephen Barclay 

เปน Brexit Minister นํา Amber Rudd ผูสืบตาํแหนงรัฐมนตรีมหาดไทยจากเธรีสซา เมย 

แตตองลาออกไป เพราะกรณี Wind rush ซ่ึงสวนใหญเปนคนท่ีเธรีสซา เมย พอไววางใจได  

เวนแตคนหน่ึง 

การนํานาย Michael Gove ซ่ึงเปนฝาย Leave เขามารวมคณะรัฐมนตรี จะตองจับตาดู 

เพราะไมอาจคาดเดาแนวคิดของเขาไดในช้ันน้ี โดยเขาไดหักหลังนายบอริส จอหนสัน

มาแลว  

ในวันศุกรท่ี 16 พฤศจกิายน นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยไดไปออกรายการวิทยุ LBC 

เพื่อตอบปญหาผูฟงเก่ียวกับปญหาเฉพาะหนา อันเปนการตอสูอีกทางหน่ึง โดยเปนท่ีทราบ

กันวา แมจะไดตั้งนาย Stephen Barclay ใหเปน Brexit Minister คนใหมแลว แต  เธรีสซา 

เมยคงจะคุมการเจรจากับสหภาพยุโรปอยางใกลชิดเองตอไป 

สําหรับความเปนไปไดท่ีจะใหมีการลงประชามติคร้ังท่ี 2 น้ัน คงจะยาก เน่ืองดวย 

เธรีสซา เมยเองไมเห็นดวย ท้ังๆ ท่ีขาพเจาเห็นคลอยตาม Emmanuel Macron แหงฝร่ังเศส 

Tony Blair อดตีนายกรัฐมนตรีสังกัดพรรคแรงงาน และอาจรวมถึงแองเกลา แมรเคิล่ดวย 

แตตางก็เขาใจวา เวลาอาจจะสายเกินไปแลว เพราะเธรีสซา เมยไดใชขอบทท่ี 50 ของ

สนธิสัญญาลิสบอนไปแลวอยางเปนทางการ หากถึงวันท่ี 29 มีนาคม 2019 อันเปนเสนตาย

ท่ีจะตองออก ท้ังสองฝายไมอาจบรรลุขอตกลงใดๆ ได คือสภาวะของ No deal จะหันไปใช

ตามขั้นตอนของ Backstop ไดหรือเปลาและรัฐสภาสหราชอาณาจักรจะใหความเห็นชอบ

หรือไม ขาพเจาไมทราบรายละเอียดของขอตกลงตางๆ พอท่ีจะใหคาํตอบไดในช้ันน้ี 

ในรายการตอบคําถามทางวิทยุเมื่อวันศุกร พิธีกรไดตั้งคําถามวา หากหาขอตกลง 
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ท่ีพอใจไมได เธอจะคิดถึงการลาออกหรือไม เธรีสซา เมยตอบสั้นๆ เพียงวา “No” 

 ในวันหยุดสุดสัปดาห วนัน้ี นาย Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคฝายคาน แถลงทาทีตอ

ขอเสนอ Backstop วาเขาจะออกเสียงไมเห็นดวย หากเน้ือหาเปนไปตามท่ีเปนอยูในรางท่ีได

มีการอภิปรายในวันพฤหัสบดี 

เธรีสซา เมยใชเวลาในการชักนําความสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางไมถดถอย  

โดยในวันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน ไดกลาวสุนทรพจนตอ CBI หรือสภาอุตสาหกรรมอังกฤษ 

และยํ้าถึงเจตนารมณของเธอท่ีจะผลักดันขอตกลงท่ีไดเจรจามาแลวตอไป ดวยเหตุผลวา 

การเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีในขณะน้ีจะไมชวยใหการเจรจา Brexit งายขึ้นแตอยางใด 

ในขณะเดียวกัน รายงานจากกรุงบรัสเซลสแจงวา การประชุมพิจารณารางขอตกลง

กับสหราชอาณาจักรยังมีอยูสืบตอมา อันแสดงวา สมมติฐานของสหภาพยุโรปท่ีจะมีการ

ประชุมขั้นสุดยอดในวันท่ี 25 พฤศจิกายน ตามกําหนดเดิมยังไมมีการเปลี่ยนแปลง 

ตามรายงานสื่อตางๆ ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน สหภาพยุโรปไดใหความเห็นชอบ 

ในหลักการของรางความตกลงวาดวยสมัพันธภาพระหวางสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป

หลังจากท่ี UK ออกจาก EU ซ่ึงเธรีสซา เมยไดออกคาํแถลงสั้นๆ จากทําเนียบแสดงความ

พอใจ เพราะมีเน้ือหา “right for the whole of the UK” สิ่งท่ีเธอกลาวถงึไดแกปฏิญญาทาง

การเมือง (Political Declaration) ซ่ึงวางกรอบวาจะดําเนินการอยางไรกับประเด็นทางการคา 

ความมั่นคงและประเดน็อื่นๆ ตอจากรางในเร่ืองตางๆ เมือ่ถึงเวลาท่ี UK จะออกจาก

สหภาพในวันท่ี 29 มีนาคม 2019 โดยนายกรัฐมนตรีจะมีถอยแถลงตอสภาสามัญในเวลา 

15.00 น. วันน้ี ท่ี 22 พฤศจิกายน 

การอภิปรายท่ีมีขึ้นไมไดทําใหตองเปลี่ยนแปลงรางปฏิญญาทางการเมืองแตอยางใด 

คําอภิปรายของนาย Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคฝายคานดูจะแถลงไมตรงประเด็นนัก  

อันอาจเปนวิธีการไมรัดตัวเอง เพือ่ใหฝายคานยืนตามรางท่ีฝายรัฐบาลไดเจรจามาและ

ไดรับความเห็นชอบในหลักการของสหภาพยุโรป 

กอนถึงวันประชุมคร้ังสําคัญในวันอาทิตย ท่ี 25 พฤศจิกายน สเปนไดยกปญหา 

แตดั้งเดิมขึ้นมา อันเก่ียวกับอธิปไตยเหนือเกาะหิน Gibraltar  ตรงปากทางเขาสูทะเลเมด-ิ  

เตอรเรเนียนซ่ึงเปนอาณานิคมของอังกฤษมาเกาแก แตแมจะเปนเกาะหินเล็กๆ ก็สราง

ปญหาใหญได แมชาวเกาะจะเปนคนอังกฤษ แตสเปนก็ตองการจะครอบครอง โดยคราวน้ี

จะถือเปนอุปสรรคสําคญัของการจะรับหรือไมรับขอตกลง Brexit ในวันอาทิตย พรุงน้ี 

ตามรายงานขาวในคืนวันท่ี 24 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยซ่ึงไดเดินทาง

ไปถึงกรุงบรัสเซลสแลว ไดหารือกับนาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการ

ของสหภาพยุโรป และไดรับคํายืนยันวา รางความตกลงท้ังหมดจะไดรับความเห็นชอบ 
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รวมท้ังประเด็น Gibraltar ดวย รายงานขาวบางกระแสแจงวา การประชุมในวันอาทิตย 

พรุงน้ี คงจะเปนเสมือน “ตรายาง” มากกวา ซ่ึงก็จะตองตดิตามขาวตอไป เพราะฝาย EU  

มีสมาชิกอยูท้ังหมด 27 ประเทศ สหราชอาณาจักรซ่ึงจะออกไปในปหนาเคยเปนประเทศ 

ท่ี 28 แตความผูกพันกันน้ันจะไมขาดจากกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความมั่นคง  

ซ่ึงสหราชอาณาจักรจะยังเปนพลังสําคัญอยูตอไป 

การประชุมขั้นสุดยอดของสหภาพยุโรปท่ีกรุงบรัสเซลสมีขึ้นตามกําหนด ในชวงกอน

หนาการประชุม นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยไดสงจดหมายเปดผนึกถึงประชาชนชาวบริติช

ท้ังหมดถึงความสาํคัญท่ีจะตองเขาใจและสนับสนุนรางความตกลงออกจากสหภาพยุโรป 

เพราะมั่นใจวาเปนไปตามเจตนารมณของการลงประชามติเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 ท้ังๆ ท่ี

ประชามติน้ันมิไดแจกแจงรายละเอียดของการออกจากสหภาพยุโรป  

ในคืนกอนการประชุม นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรป ไดหารือกับนาย Pedro Sanchez นายกรัฐมนตรีสเปน เพื่อมิใหสรางปญหาเก่ียวกับ 

Gibraltar ขึ้นมาในนาทีสุดทาย อุปสรรคท่ีไมคาดคิดจึงไดรับการปดเปาไป และบรรยากาศ

ของการประชุมคร้ังประวัติศาสตรจึงเร่ิมขึ้นดวยความปลอดโปรง 

คณะเจาหนาท่ีจากภาค ี27 ประเทศตางใหความเห็นชอบในรางความตกลงตางๆ 

กอนนําเสนอตอท่ีประชุมขั้นสุดยอด เพื่อพิจารณาลงมต ิซ่ึงกระบวนการขั้นสุดทายน้ีใชเวลา

เพียงไมถึงหน่ึงช่ัวโมง 

ภาคีของสหภาพยุโรปมีความเห็นเปนเอกฉันทวารูสึกเศราใจ (Sad) ท่ีสหราช 

อาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป ดวยคําพูดคลายๆ กัน นาย Donald Tusk ประธาน

สหภาพยุโรป ยํ้าวา แมสหราชอาณาจักรจะออกจากสมาชิกภาพของ EU แตก็ยังเปนท้ัง

พันธมิตรและเพื่อนท่ีใกลชิดของสหภาพยุโรป “to the end of days” นาย Jean-Claude 

Juncker ประธานคณะกรรมาธิการของสหภาพแสดงความเศราใจและความสลดใจ 

ท่ีสหราชอาณาจักรตองออกไป นาย Michel Barnier หัวหนาคณะผูเจรจากลาววา ท้ังสอง

ฝายดําเนินการเจรจามาดวยดี ทํางานหนัก จนบรรลุความตกลงซ่ึงเขามั่นใจวา เปนราง

ความตกลงท่ีดีท่ีสุดและเปนความตกลงเดียวท่ีสามารถตกลงกันได ไมมีความตกลงอื่น 

ท่ีจะเลือกใชอีกแลว ความพยายามของท้ังสองฝายใชเวลากวาหน่ึงปคร่ึงในการเจรจา 

นางแองเกลา แมรเคิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี “รูสึกเสียใจ แตก็โลงใจท่ีตกลงกันได

ดวยดี” สวนประธานาธบิดี Emmanuel Macron เห็นวา สิ่งท่ีเกิดขึ้นแสดงถึงความ “Fragility” 

ของสหภาพยุโรปซ่ึงจะตองปฏิรูปโครงการยุโรปตอไป 

ทุกฝายไดหันความสนใจไปสูรัฐสภาท่ีเวสตมินสเตอร อันเปนดานสําคัญมากท่ีจะตอง

อภิปรายใหความเห็นชอบตอไป ทางฝายสหภาพยุโรปถึงไดยํ้าแลวยํ้าอีกวา รางความตกลง
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ท่ีสหภาพฯ ไดใหความเห็นชอบแลวในวันน้ี เปนรางเดียว ไมมีรางทางเลือกอื่นอีก ซ่ึงก็เปน

ความจริง เพราะกวาจะมาถึงจุดน้ีไดก็ใชเวลาและการตอรองอยางหนัก 

หากทุกอยางผานไปได หรือแมจะผานไปไมได สหราชอาณาจักรก็จะพนจากสมาชิก

ภาพของ EU ในวันท่ี 29 มีนาคม ศกหนา หากความตกลงท่ีในวันน้ีไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐสภา การเจรจาเพื่อทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีก็จะเร่ิมขึ้น ตามขั้นตอนท่ีบัดน้ี 

ตกลงกันแลว จะใชเวลานานปานใด ยังไมอาจจะทราบไดในช้ันน้ี 

เธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร มิไดปลอยเวลาใหผานไปแมแตนอย 

โดยไดช้ีแจงสาระสาํคญัของความตกลงในการถอนตัวจากสหภาพยุโรปใหชาวบริติชทราบ 

จัดประชุมคณะรัฐมนตรีในชวงเชาของวันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน และไปประชุมกับสภา

สามัญซ่ึงเธอตองโตตอบกับสมาชิกพรรคตางๆ และสมาชิกในพรรครัฐบาลท่ีไมเห็นดวยกับ

รัฐบาล 

หากจะเกิดปญหาขึ้น ก็เห็นจะเปนเสียงคัดคานในรัฐสภาของสหราชอาณาจักรเอง 

นาย Jeremy Corbyn ไดอภิปรายคัดคานความตกลงและลงทายวาเขาจะไมยอมรับ (Reject) 

ความตกลงท่ีนายกรัฐมนตรีไดเจรจามา แตน่ีเปนเพียงคําอภิปรายขั้นตนเทาน้ัน ทาทีของ

สมาชิกพรรครัฐบาล โดยเฉพาะอยางย่ิงฝาย Back bench ท่ีไมเห็นดวยกับผลการเจรจาของ

นายกรัฐมนตรี รวมท้ังนายบอริส จอหนสัน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ยังคงเปนเชนเดิม แตแมนายกรัฐมนตรีเมยจะตองตอบโตการอภิปรายอยางหนัก 

ตอเน่ืองกันหลายช่ัวโมง แตในช้ันน้ี ยังไมมีความมั่นใจวา รัฐบาลจะหาเสียงสนับสนุนได

มากถึง 320 หรือไม เพราะ 90 เสียงในพรรครัฐบาลยังขวางอยูเชนเดิม ผูสื่อขาวคนหน่ึง 

คาดวา รัฐบาลคงจะตองหาเสียงมาบางจากพรรคฝายคาน พรรคลิเบรอล เดโมแครตและ 

มิใหเสียเสียงจากพรรค DUP จากไอรแลนดเหนือซ่ึงรวมรัฐบาลอยูแลวไป เวลาท่ีจะตอง

รวบรวมเสียงสนับสนุนใหพอมีเพียง 2 สัปดาห เพราะเธรีสซา เมยไดแถลงในวันน้ีวา 

จะตองระดมความสนับสนุนใหพอกอนเทศกาลคริสตมาส 

เพราะความจาํเปนท่ีจะตองไดรับความสนับสนุนอยางมากพอ เธรีสซา เมย 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร จึงทุมเทความพยายามอยางมาก โดยไดเดินทางไปช้ีแจง

รายละเอียดของความตกลงกับประชาชนท่ัวประเทศ เชนเดียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  

แตจะไดผลมากนอยเพียงใดตองติดตามขาวตอไป ไมแตเทาน้ัน ผูมีหนาท่ีเก่ียวของโดยตรง 

เชน นาย Mark Carney ผูวาการธนาคารแหงชาติอังกฤษ ก็ไดออกมาแถลงถึงผลรายของการ

ออกมาจากสหภาพยุโรปโดยไมมีความตกลง (No deal) ตอสถานะทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศเมื่อวันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน อันเปนการวิเคราะหท่ีนารับฟงมากและชาวบริติ

ชควรจะตระหนักรูใหดี เพราะเก่ียวกับความอยูดีกินดีของทุกคน 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวท่ีขาพเจาไดทํามาในรูปแบบตางๆ เพื่อประโยชน

แกผูท่ีสนใจในความสมัพันธทางการเมือง การสังคมและการเศรษฐกิจระหวางประเทศมา

หลายสิบปแลว น้ัน  

มีชวงหน่ึงในระหวางยังรับราชการอยู ถาจําไมผิดขณะท่ีเปนเอกอัครราชทูต ณ  

กรุงโรม ขาพเจาไดแนะนําใหกระทรวงการตางประเทศติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาค

ท้ังหมดของโลกโดยทําเปนแผนท่ีแสดง “จุดวกิฤตหรือ Crisis points” หรือ “Flash points”   

ซ่ึงจะสามารถแกไขเพิม่เติมหรือดัดแปลงไดตลอดเวลาตามความเปนไปของสถานการณ 

เพื่อใหเห็นท่ัวกัน เน่ืองจากระยะน้ัน ไดจัดหนวยงานเปนกรมภูมิภาคแลวและยังคงกรมและ

หนวยงานเฉพาะกิจไวดวย จะไดรับทราบในวงกวาง เน่ืองจากเหตุการณบางอยางมีหลาย

มิติ กระทรวงฯ จะไดทําตามคําแนะนําหรือไม ขอไมกลาวถึง เพราะถงึอยางไรก็ไดมาชวยทํา

รายงานและวิเคราะหขาวใหแลว อันถือเปนประวัติศาสตรรวมสมัย ผูใดจะใชประโยชน

หรือไมก็สุดแทแต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันทานหน่ึงไดมีสารขอบคุณขาพเจามา

และเรียกการจัดทําประมวลเหลาน้ีวาเปน “วิทยาทาน” ทานผูน้ีเกษียณอายุราชการไปแลว 

อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุดทานหน่ึงไดแสดงความขอบคุณมาและวา ประมวลรายงานฯ  

ท่ีสงไปใหทานดวยน้ัน ชวยใหทานมี “โลกทัศน” กวางขึ้นอยางมาก 

อันท่ีจริง วิกฤตการณระหวางประเทศตลอด 70 ปเศษท่ีผานมานับจากการยุติลงของ

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมือ่ป 1945 และการสถาปนาองคการสหประชาชาติในปเดียวกัน 

สะทอนถึงความเบาบางลงของการเมืองระหวางประเทศ นักวิชาการบางคนไดกลาวถึง

บทบาทของการท่ีประเทศมหาอํานาจยอมรับสิ่งท่ีเรียกกันวา Nuclear Deterrence ซ่ึงก็มีสวน

ถูกตองบาง เพราะโลกในรอบ 70 ปน้ีมิใชวาจะปลอดจากการสงครามในขอบเขตจํากัด 

(Limited wars) เสียทีเดียว อาทิ สงครามเกาหลี (1950-1953) สงครามเวียดนาม สงคราม 

ในตะวันออกกลางซ่ึงเกิดขึ้นหลายคร้ังจนถึงปจจุบันน้ี สงครามในอฟักานิสถาน ฯลฯ ไมนับ

สงครามกลางเมือง เชนในซีเรียกับเยเมน ความขัดแยงดวยอาวุธ และสงครามตอตานการ

กอการรายซ่ึงคูรบสวนใหญเปน Non-state actors 

เมื่อไมก่ีวันมาน้ี ไดเกิดวิกฤตการณอันไมควรมองขามเน่ืองจากเปนการปะทะกัน 

ในดินแดนท่ีมีเหตุขัดแยงกันมากอน คือการปะทะกันทางเรือระหวางรัสเซียกับยูเครน 

ในชองแคบ Kerch ซ่ึงเช่ือมตอระหวาง Sea of Azov กับทะเลดํา ใกลกับแหลมไครเมีย 

ของยูเครนท่ีถูกรัสเซียเขายึดและผนวกเปนดินแดนของตน ท้ังไครเมียและยูเครนเปน  

“จุดวิกฤต” ท่ีเปนบอเกิดของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศระหวางยูเครน 

กับรัสเซียและรัสเซียกับสัมพันธมิตรตะวันตก โดยเฉพาะอยางย่ิงกับนาโต ขณะน้ี  
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(29 พฤศจิกายน) เปนเวลาเน่ินไปท่ีจะช้ีชัดถึงสาเหตุของวิกฤตการณระหวางประเทศลาสุดน้ี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเพราะตางฝายตางอางวา อกีฝายหน่ึงไดย่ัวยุจนนําไปสูการปะทะกัน โดย

รัสเซียไดยึดเรือของยูเครนไป 3 ลํา พรอมลูกเรืออีกจํานวนหน่ึง 

วิกฤตการณในขณะน้ีมศัีกยภาพท่ีจะกลายเปนเหตุรุนแรงได เพราะยูเครนไดขอให

สัมพันธมิตรนาโตสงเรือรบไปคุมครองในทะเล Azov เพราะคาดวา รัสเซียอาจจะเขายึด

ทะเลดังกลาว เพื่อขยายเขตอํานาจของตน เน่ืองจากปูตินนิยมการสรางเขตอิทธิพลอันเปน

แนวคิดท่ีลาสมัย ในขณะเดียวกัน การเศรษฐกิจของยูเครนตามทาเรือตางๆ กําลังไดรับ

ผลกระทบอยางหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีทาเรือของเมือง Mariupol รัฐบาลสหรัฐไดแสดง

ความสนับสนุนรัฐบาลยูเครน เชนเดียวกับพันธมิตรอื่นๆ 

วิกฤตการณท่ียูเครนตองเผชิญเปนเหตุผลท่ีคณะท่ีปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป 

โดยเฉพาะอยางย่ิงนายจอหน โบลตัน และนายไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐ แนะนําใหประธานาธิบดีทรัมปใชในการยกเลิกการพบปะกับ

ประธานาธิบดีปูตินระหวางการไปรวมการประชุมกลุม 20 ท่ีกรุงบัวโนส แอเรส โดยแจงมา

จากเคร่ืองบินประจําตาํแหนงผูนําสหรัฐขณะกําลังเดินทางไปอารเจนตินา  

แตประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปมีกําหนดการท่ีจะรับประทานอาหารและหารือขอ

ราชการกับประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีความขัดแยงกันอยูไม

นอย โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการท่ีทรัมปไดเร่ิมสงครามทางการคา เพื่อพิจารณารวมกันวา

จะมีทางจัดทําความตกลงทางการคาระหวางกันไดหรือไม เน่ืองจากความขัดแยงทางการคา

ท่ีนายทรัมปกอเหตุขึ้น เร่ิมมีผลกระทบในวงกวางขึ้น อันเปนธรรมดาเพราะสหรัฐกับจีนเปน

ประเทศท่ีเศรษฐกิจใหญเปนท่ี 1 และ 2 ของโลก และสถาบันเศรษฐกิจและการเงินของโลก 

ท้ังกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ธนาคารโลก (World 

Bank) และองคการการคาโลก (World Trade Organization) ตางเตือนวา การเศรษฐกิจของ

โลกจะถดถอยลงในไมชา สวนคําเตอืนจากผูเช่ียวชาญอีกมากมายก็เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน แตนายทรัมปไมรับฟง จีนเองก็ไดแถลงหลายคร้ังแลววา “หากมีกิริยามาก็ยอม 

จะมีปฏิกิริยากลับไป” 

ดังท่ีขาพเจาไดนําเสนอในรายงานเชนฉบับน้ี ท้ังโลกตองวุนวายหรือ Chaos ตั้งแต

นายโดนัลด ทรัมปเขามาเปนประธานาธิบด ี

ดวยเหตุผลเดียวกัน การประชุมประเทศกาวหนาทางเศรษฐกิจหรือ G-7 การประชุม

ผูนําเอเปคในปน้ีและเช่ือวาการประชุม G-20 ท่ีกําลังมีอยูขณะน้ีคงจะไมมีคาํแถลงรวมของ

การประชุม สําหรับกลุม 20 น้ี ทุกประเทศ นอกจากสหรัฐ เห็นควรยึดถือตามพหุนิยมหรือ 

Multilateralism และสงเสริมการคาเสรี โดยท่ีนายทรัมปไดเปลี่ยนนโยบายประเพณีทาง
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เศรษฐกิจของสหรัฐดวยการใชนโยบาย Unilateralism และ Bilateralism กับยังไมลังเลท่ีจะใช

วิธี “Beggar Thy Neighbor” policy เพื่อเอาเปรียบประเทศอื่น 

 

ขาวดวนมากจากนครฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส เมือ่เวลากลางคืนของวันท่ี 30 พฤศจิกายนตอ 

1 ธันวาคม ศกน้ี  

อดีตประธานาธิบด ีGeorge Herbert Walker Bush ผูนําคนท่ี 41 ของสหรัฐ ซ่ึงเกิดท่ี

มลรัฐแมสซาชูเสททส เมื่อเดือนมิถุนายน 1924 ไดถึงแกอสัญกรรม เขาใจวาดวยโรคพาร

กินสันแบบหน่ึงและ Congested heart problem ดวยอายุ 94 ป 

ทานประธานาธิบดีผูวายชนมเปนบิดาของอดีตประธานาธิบด ีGeorge W. Bush และ

อดีตผูวารัฐการมลรัฐฟลอริดา Jeb Bush สวน Barbara Bush อดีตสตรีหมายเลข 1 ภริยา

ของทาน เสียชีวิตไปเมือ่เดือนเมษายนของปน้ี เขาใจวาดวยโรคลูคีเมยีและโรคสูงอายุ (92) 

ทานประธานาธิบดีบุชเคยเปนทหารในสงครามโลก คร้ังท่ี 2 และเมือ่อายุเพียง 18 ป

ถูกทหารญี่ปุนยิงเคร่ืองบินท่ีทานอยูดวยตก แตทานไดใชรมชูชีพรักษาชีวิตไวได ทานยัง

ชอบกระโดดรมเมื่อสูงอายุแลว ทานไดเคยรับใชชาติหรือ Public service ในหนาท่ีตางๆ 

อาทิเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง ผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง เอกอัครราชทูต ผูแทน

ถาวรสหรัฐประจําสหประชาชาติ ในชวงเดียวกันกับทานเอกอัครราชทูตอานันท ปนยารชุน 

ในระยะท่ีจีนแผนดินใหญไดรับมติของสมัชชาท่ีตอมาไดเขาไปเปนผูแทนจีนใน

สหประชาชาติ ฯลฯ 

ในฐานะประธานาธิบดทีานไดมีสวนอํานวยใหมิคาอลิ กอรบาชอฟรวมกับทานจัดการ

ใหสงครามเย็นมี Soft landing ชวยการรวมเยอรมนีเปนประเทศหน่ึงเดียว แมวา ความ

พยายามของทานท่ีจะจัดใหมี world order จะไมเปนผลท่ีทําใหทานพอใจได แตทานก็ไดมี

สวนสรางเสริมใหสหรัฐคงเปนผูนําของโลกเสรีได แมวา นายโดนัลด ทรัมปจะนํามาซ่ึงความ

เสื่อมสถานะกอนท่ีทานจะวายชนมก็ตาม และคงจะเปนเหตุน้ีท่ีครอบครัวของทานใชเวลา

พอสมควรวาจะเชิญใหประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไปรวมในพิธีศพของทานหรือไม 

เชนเดียวกับพิธีศพของอดีตวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคนเมื่อไมนานมาน้ี ซ่ึงประกาศลวงหนา

วาจะไมเชิญ แตในท่ีสดุ ก็ไดรับคํายืนยันวา ท้ังประธานาธิบดีและสตรีหมายเลขหน่ึงจะได

รับคําเชิญใหไปรวมในพิธีศพ แตจะเปนท่ีใดบางยังไมชัด เทาท่ีพอทราบกัน หลังจากพิธีท่ี

นครฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัสแลว พิธตีั้งศพจะมีขึน้ท่ีหอกลาง (Capitol Rotunda) ของตึกรัฐสภา 

และพิธีทางศาสนาท่ี National Cathedral หรือโบสถแหงชาติในกรุงวอชิงตัน กอนจะนํากลับ

โดยทางรถไฟไปฝง ณ Episcopal  church ในนครฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส 

ทานประธานาธิบดีผูวายชนมมีอุปนิสัยพิเศษ เพราะเปนผูท่ีถอมตน เมื่อทานแขงขัน

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 ทานไดปรารภวา Politics does not have to be mean 
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and ugly และแมทานจะปราชัยตอ บิลล คลินตัน ในการเลือกตั้งวาระท่ีสอง ทานก็ไดเปน

มิตรใกลชิดกับบิลล คลนิตันและรวมกับคูแขงตอมาในการเดินทางมาใหความชวยเหลือแก

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในแถบมหาสมทุรอินเดีย เมื่อเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญและ

มีสึนามิตามมา และยังรวมกันใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยธรรมชาติจากพายุ Katrina 

ดวย 

ตามรายงานในวันเสารท่ี 1 ธันวาคม รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดประกาศใหวันพุธท่ี 5 

ธันวาคมเปนวันไวอาลยัของชาติ (National mourning)  เพราะเหตุจากการอสัญกรรมของ

อดีตประธานาธิบดีบุช และในระยะใกลเคียงกัน ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซ่ึงอยูระหวาง

การประชุมกลุม 20 ท่ีกรุงบัวโนส แอเรส ไดยกเลิกการใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนซ่ึงมีการ

นัดหมายไวกอนหนาน้ีเชนกัน แตขาวลาจากกรุงบัวโนส แอเรส แจงวา ทรัมปและปูติน

อาจจะพบกันอยางไมเปนทางการไดในระหวางท่ีท้ังสองอยูท่ีน่ัน หากการพบปะระหวางผูนํา

ท้ังสองเปนไปเชนเดียวกับท่ีมีขึ้นท่ีกรุงเฮลซิงกิ อันเปนการพบปะกันตัวตอตัว ก็ไมมีรายงาน

อยูดี วาท้ังสองฝายพูดอะไรกันบาง ตามรายงานขาว ประธานาธิบดทีรัมปจะเดินทางกลับสู

กรุงวอชิงตันในวันอาทิคย ท่ี 2 ธันวาคม ศกน้ี 

 

เมื่อขาพเจาไดรายงานขาวคร้ังแรกเก่ียวกับชะตากรรมของนาย Jamal Khashoggi 

ชาวซาอุดิ อารเบีย ซ่ึงมีตําแหนงสุดทายเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพวอชิงตัน โพสต 

และไดหายตัวไปหลังจากท่ีไดเดินเขาไปในสถานกงสุลใหญซาอุดิ อารเบีย ณ นครอิสตันบูล

ของตุรกี และไดเสนอความคืบหนาตอมาวา นาย Jamal Khashoggi นาจะถูกสังหารแลว 

ตั้งแตวันท่ี 2 ตลุาคม ศกน้ี 

กรณีของนาย Khashoggi วาอะไรเกิดขึ้นแกเขา น้ัน ปรากฏชัดเปนขาวไปท่ัวโลก  

โดยมีนัยยะทางการเมืองระหวางประเทศดังท่ีขาพเจาไดคาดหมายไวในรายงานเดือน

ตุลาคม ศกน้ีแลว เพราะมีบุคคลช้ันนําท่ีมิไดเปนผูกระทําการแลว แตเพราะการใชวาจา 

และมีพฤติกรรมอันทําใหหลีกเลี่ยงความเก่ียวโยงไดยาก 

คนแรกไดแก Crown Prince MBS หรือโมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน แหงซาอุดิ อารเบีย 

ซ่ึงหลักฐานจากหลายประเทศยืนยันวาเปนผูสั่งการใหสังหารนาย Khashoggi รายงานตอมา

แจงวา สาํนักขาวกรองกลางของสหรัฐ (CIA) มีบันทึกเสียงการสื่อสารของ MBS และบันทึก

ของตุรกี 

คนท่ีสองไดแกประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซ่ึงไดพูดในทางตางๆ เพือ่ปกปอง

เจาชายซาลมาน โดยอางวาซาอุด ิอารเบียเปนพันธมิตรของสหรัฐ และไดจายเงินใหสหรัฐ

เปนจํานวนมากเพื่อซ้ืออาวุธ ซ่ึงเขาไมตองการใหเงินท่ีไดมาหมดสิ้นไป และดวยเหตุน้ี  

เขาจึงไมตองการฟงบันทึกเสียงของ CIA และรายงานจากแหลงอื่น ไมแตเทาน้ัน  
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เมื่อพลเอกเจมส แมต็ทิสและจินา ฮาสเปล ผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง จะตองไป

บรรยายขอเท็จจริงเก่ียวกับการสังหารนาย Khashoggi ใหสมาชิกวุฒิสภาทราบ ทําเนียบขาว

ก็ไดกันมิใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลางไปบรรยาย อันเปนท่ีทราบกันท่ัวไป 

หลังจากการบรรยาย วุฒิสภาสหรัฐไดออกเสียงเห็นชอบกับการระงับการสงอาวุธ

ใหแกซาอุดิ อารเบียซ่ึงนําไปใชในการทําสงครามกับประเทศเชนเยเมน ซ่ึงในระยะน้ีกําลัง

อยูระหวางการหาทางยุติการสูรบกับพันธมิตรท่ีมีซาอุดิ อารเบียเปนแกนนํา ภายใตความ

พยายามของสหประชาชาต ิ

ในช้ันแรก มีขาววาซาอุดิ อารเบียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตสจะรวมในการยุติ

สงครามในเยเมนดวย อันสะทอนถึงผลกระทบจากการฆาตกรรมนาย Khashoggi และ 

ความกดดันท่ีมีตอเจาชายซาลมาน แตไมก่ีวันตอมา การโจมตีก็ไดกลบัมีขึ้นอีก และเจาชาย 

MBS ไดเดินทางไปรวมการประชุมกลุม 20 ท่ีบวัโนส แอเรสดวย อันแสดงถึงความไมแยแส

ของประเทศเผด็จการเชนซาอุดิ อารเบียตอเสยีงตอตานของชาวโลก คงมีแตประธานาธิบดี

มาครองแหงฝร่ังเศสเทาน้ันท่ีกลาเผชิญหนากับ MBS และไดสอบถามถึง Khashoggi ดวย  

สําหับมาครองเอง ปญหาการประทวงจากการขึ้นภาษีนํ้ามันอยางรุนแรงในกรุงปารีส

ยังคงมีอยู ซ่ึงประธานาธิบดีมาครองก็ไมยอมตามขอเรียกรอง อันทําใหผูประทวงและกอ

ความวุนวายถูกจับไปดาํเนินคดีแลว 412 คน ลาสุด มาครองไดตดัสนิใจจะประกาศสภาวะ

ฉุกเฉินในกรุงปารีสเปนคร้ังแรก ประกาศสภาวะฉุกเฉินท่ีไดรับการประกาศไดแกในสมัย

อดีตประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลอง หลังจากเหตุการณกอการรายโดยกลุมไอซิสซ่ึงเร่ิม

มาจากการสังหารหมูกองบรรณาธิการนิตยสารชาลี เอ็บโดเมือ่วันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

                             ดร มนัสพาสน ชูโต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

     และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

ประจําเดือนธันวาคม 2561 

 

ช่ือและตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

    และงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

ตามปกติ ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ ที่ไดทํามาหลายป
แลวนี้ มักจะสรุปแนวทางของขาวหรือไมก็ช้ีแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นในฉบับเดือนสุดทาย
ของปหรือในเดือนเริ่มศักราชใหม คือมกราคม ซึ่งมิใชเปนเรื่องงาย เพราะความผันแปร
ของสถานการณในภาคพื้นตางๆ ของโลกอาจเปล่ียนไปอยางไมอาจคาดการณลวงหนาได
อยางแนนอนเสมอไป ไมแตเทานั้น หากเห็นเปนการสมควรและมเีนื้อที่พอ ก็อาจจะเพ่ิม
ประวัติศาสตรของการสงครามในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
อุบัติขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 1941 (2484) ตามเวลาในประเทศไทย เพราะความต้ังใจหนึ่ง
ของขาพเจาไดแกการนําประวัติศาสตรซึ่งนาสนใจท่ีไดคนความาหลายสิบปแลวจาก
แหลงที่นาเช่ือถือไดมานําเสนอในระยะที่อายุมากแลวแทนที่จะปลอยใหเสียไปเปลาๆ 
เพื่อแสดงความคิดตางจากที่ชาวตางประเทศผูหนึ่งไดใหขอยุติไวในวิทยานิพนธของเขา 
ขอเขียนของขาพเจาจะเปนที่ยอมรับของทานหรือไม อยูในดุลพินิจของทานผูอานเอง 
และโดยที่เปนคดีศึกษาที่ยาว เพราะยอนกลับไปกลาวถึงความเปนมาในประวัติศาสตร
การปฏิรูปประเทศของญี่ปุนดวย ก็อาจแบงเปนบทที่จะปรากฏในฉบับเดือนตอๆ ไปถา
จําเปน  และจะกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยและฟลิปปนส และมี
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เพียงเล็กนอยเก่ียวกับการโจมตีที่อาวเพิรลในเกาะฮาวาย อันเปนจุดเริ่มตนของสงคราม 
และเกาะตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก :ซึ่งทั้งหมดนี้ ถูกโจมตีในเวลาใกลเคียงกัน 

 โดยท่ีเดือนปจจุบันนี้เปนเดือนสุดทายของป ค.ศ. 2018 อันตรงกับ พ.ศ. 2561 มีส่ิง 
บอกเหตุที่พอจะชวยช้ีทิศทางของขาวดานหนึ่งไดวา ปญหาความสัมพันธระหวางคณะผู
รณรงคหาเสียงของนายโดนัลด เจ. ทรัมปกับรัสเซีย (Russian Probe) จะเปนขาวสําคัญ
ขาวหนึ่งในรอบป ค.ศ. 2019 ไมนอยกวาพัฒนาการเก่ียวกับการที่สหราชอาณาจักรจะ
ออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (European Union-EU) ซึ่งวุนวายมากกวาที่คาดคิด 
และรายงานความเปนไปในชวงสุดทายของชีวิตของนาย Jamal Khashoggi อันยืดเยื้อมา
ต้ังแตตนเดือนตุลาคมที่ผานมา ซึ่งแสดงถึงความโหดรายของคนข้ันนําในบางประเทศ 

 ถึงแม คนทีส่นใจในความเปนไปในโลกปจจุบันนี้จะทราบขอหาอาชญากรรมที่นาย
โดนัลด เจ. ทรัมป ไดกระทําดวยเจตนาชัดแจง การเอาความผิดตอเขาคงจะไมเปนผลใน
ระหวางที่เขายังดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอยูเชนขณะนี้ เพราะตามประวัติศาสตร การ
ถอดถอนหรือ Impeachment เริ่มมาแตประธานาธิบดี Andrew Johnson ซึ่งเล่ือนขึ้นรับ
ตําแหนงหลังจากที่ประธานาธิบดี Abraham Lincoln ถูกสังหาร ในประเทศหลังสงคราม
กลางเมืองอันแตกแยกกันมาก กระบวนการถอดถอนไดแปรสภาพเปนประเด็นทาง
การเมืองมาแตแรก การ Impeach ประธานาธิบดีจึงไมเปนผล เวนแตกรณีเดียวที่ตอง
ออกดวยการลาออกจากตําแหนง อันไดแกประธานาธิบดีริชารด นิกสันในกรณี 
Watergate และอาจจะเปนไปไดในทํานองเดียวกันในกรณีของนายทรัมปแมขอหาของเขา
จะหลากหลาย ดังที่พอจะเห็นเคาลางในคํากลาวของ ส.ส. Adam Schiff ตอไปนี้ การให
นายทรัมปถูกลงโทษเพราะกระทําผิดทางอาญา (Crimes) ในวันที่พนตําแหนงตามวาระ 
คงจะเปนเพราะที่ปรึกษาพิเศษไดจัดทําคําฟองดวยหลักฐานอันหนักแนนไวมาก โดยเหตุ
ดังกลาวนี้ ขาพเจาจึงแนะนําไวในรายงานฯ เชนฉบับนี้เมื่อกวา 1 ปมาแลว วานาจะเปน
การดีกวา หากนายทรัมปจะยื่นใบลาออกในโอกาสแรก แทนที่จะรอจนถูกพิพากษาโดย



3 
 

ศาลใหจําคุก เพราะไดกระทําผิดไวมากมายมาต้ังแตกอนการเลือกต้ังเสียอีก โดยไมจํากัด
อยูเพียงความสัมพันธกับรัสเซียเทานั้น  

 หัวขอขาวของรายงานจาก The Hill เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2018 เพียงขาวเดียวคงจะ
สรางความนาสนใจในหลายมิติได จึงขอคัดขอความมาดังนี้  “Schiff: Trump may face 
‘real prospect of jail terms’ 

 เนื้อขาวโดยสรุปกลาววา “There’s very real prospect that on the day Donald 
Trump leaves office, the Justice Department may indict him that he may be the first 
president in quite some time to face the real prospect of jail time” – Representative 
Adam Schiff (D-Calif) speaking on CBS’s “Face the Nations.” 

 Adam Schiff จะไดรับตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการขาวกรองของสภา
ผูแทนราษฎรในเดือนมกราคม 2019 อันเปนผลจากการเลือกต้ังก่ึงวาระที่ทําใหพรรคเด
โมแครตไดมีเสียงขางมากในสภาลาง (House of Representatives) จึงพอคาดหมายไดวา 
พรรคเดโมแครตคงจะเร่ิมดําเนินการในทางตางๆ เพื่อตีแผขอหาอันจะนําไปสูการ
ดําเนินคดีกับนายโดนัลด ทรัมปในป 2019 เปนตนไป โดยประสานขอมูลกับหลักฐาน
มากมายท่ีนาย Robert Mueller ที่ปรึกษาพิเศษและ Federal Grand Jury มีอยูแลว  

 ในเดือนนี้ นาย Robert Mueller ที่ปรึกษาพิเศษ ไดเริ่มตีกรอบลอมผูมีสวนในคดี
ความสัมพันธระหวางนายโดนัลด ทรัมปและคณะผูหาเสียงของเขากับรัสเซีย ซึ่งเพิ่ม
จํานวนขึ้นอยางเหลือเช่ือ ตามการรวบรวมของสํานักขาวระหวางประเทศ ในวันที่ 23 
ธันวาคม คดีที่ไดรับการสอบสวนอันอาจเก่ียวพันไปถึงนายโดนัลด ทรัมปและคนใกลชิดมี 
17 คดี ทุกคนไดรับการสอบสวนจากมัลเลอรมากวา 1 ปและหลายคนที่ใกลชิดกับนาย
ทรัมปไดขึ้นศาล โดยบางคนไดถูกพิพากษาแลวและอีกจํานวนหนึ่งไดยอมสารภาพผิด
โดยใหความรวมมือกับคณะผูสอบสวน และแมมีความเปนไปไดที่ประธานาธิบดีทรัมป
อาจจะเก่ียงกับพรรคเดโมแครตจนทําใหตองปดราชการ (Government shut-down) ใน
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ปลายเดือนนี้ถึงตนปหนา การสอบสวนของที่ปรึกษาพิเศษมัลเลอรและคณะก็จะไมหยุด
งานตามไปดวย 

 คดีหนึ่งซึ่งไดรับการกําหนดโทษแลวไดแกนาย Michael Cohen ทนายสวนตัวของ
นายทรัมปมานานป  โดยศาลแขวงนครนิวยอรกใต (Southern District of New York)  ได
ตัดสินใหนาย Cohen ตองถูกจําคุกเปนเวลา 3 ป เริ่มแตเดือนมีนาคม 2019 

 นาย Cohen ปรากฏเปนขาวใหญในช้ันแรก เพราะที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller 
ไดพบหลักฐานบางอยางเก่ียวกับนาย Cohen จึงไดสงผานไปใหอัยการในเขตใตของนคร
นิวยอรก ซึ่งไดสงเจาหนาที่ไปตรวจคนที่พักและที่ทําการของเขา และไดหลักฐานไปเปน
จํานวนมาก 

 อัยการและศาลแขวงใตของนครนิวยอรก (Southern District of New York) และ
ของนาย Robert Mueller ที่ปรึกษาพิเศษในคดีความสัมพันธระหวางคณะผูหาเสียงของ
นายทรัมปกับรัสเซีย ไดนําเสนอตอศาลวา แตละผูตองหาควรจะถูกลงโทษสถานใด 

 ฝายหนึ่งเสนอวา นาย Cohen ควรไดรับโทษสถานหนักย่ิง (Very substantial) แต
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งรวมที่ปรึษาพิเศษ Robert Mueller ดวย เห็นควรใหลดหยอนเพราะ
คําใหการของเขาเปนประโยชนตอรูปคดีในสวนที่เก่ียวกับการสอบสวนของนาย Robert 
Mueller ที่ปรึกษาพิเศษในคดีความสัมพันธกับรัสเซีย 

 ตามหลักฐานที่ไดรับการเปดเผยตอมาประกอบกับคําใหการตอศาลของนาย 
Michael Cohen นายโดนัลด ทรัมปมีธุรกิจกับประธานาธิบดีปูตินมาแลวหลายป ทั้งกอน
หนา ระหวางการแขงขันในการเลือกต้ังและสืบตอมาจากนั้นซึ่งชวยใหเขาไดเปน
ประธานาธิบดีสหรัฐ โครงการที่นายมัลเลอรสนใจเปนพิเศษไดแกการวางแผนจะสราง 
Trump Tower ที่กรุงมอสโก ซึ่งจะมี Pent house ขนาดใหญที่จะมอบใหปูตินเขาครอง 
โดยปรากฏตามคําใหการวา ปูตินจะใหเงินชวยเหลืออันเปนสวนหนึ่งของการชวยการหา
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เสียงของนายทรัมป โครงการนี้ไมอาจเริ่มดําเนินการได เพราะเปนที่ทราบกันลวงหนาใน
วงการขาวภายนอก 

 ขอหาสําหรับนาย Paul Manafort เก่ียวเนื่องกับคดีเดียวกัน แตเพราะอดีตหัวหนา
คณะผูหาเสียงใหกับโดนัลด ทรัมป ถูกขอหาประการหนึ่งวาใหการเท็จแก FBI และที 
ปรีกษาพิเศษ Robert Mueller มาตลอด ทั้งๆ ที่เขาถูกศาลพิพากษาวากระทําผิดมากวา 10 
ขอหา ตองไมลืมวา นายมัลเลอรมีสวนอยางสําคัญในการสืบสวนกรณีที่เครื่องบินจัมโบ
ของสายการบิน Pan American เที่ยวบินที่ 103 ถูกลอบวางระเบิดตกที่เมือง   Lockerbie   
ใน สก็อตแลนด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1988 จนสามารถบงชัดไดวา คนรายไดแกจาร
ชนชาวลิเบีย 2 คน โดยใชเวลาสืบสวนนานถึง 11 ป เชนเดียวกับการคนพบอัตลักษณ
คนรายในคดีการกอการรายครั้งใหญยิ่งที่เรียกกันวา 9/11 ทั้ง 25 คน ซึ่ง 19 คนจากกลุมนี้
เปนชาวซาอุดิ อารเบีย ทั้งหมดเปนสาวกของโอซามา บิน ลาเดน ซึ่งมีเช้ือสายซาอุดิอาร
เบียเชนเดียวกัน 

 ตามรายงานจากนิตยสาร Time รายสัปดาหของสหรัฐที่ปรากฏเปนขาวในวันที่ 30 
ธันวาคม ศกนี้ (2561) ชาวรัสเซียที่เคยเปนผูสืบราชการลับและ Oligarch ผูใกลชิดกับ
ปูติน 2 คน ในช่ือวา Victor Bogarkin และ Oleg Deripaska ไดทวงหนี้ที่นาย Paul 
Manafort ไดขอยืมไปเพื่อใชในการหาเสียงใหกับนายโดนัลด ทรัมป ในป 2016 แตมิไดใช
คืนจนบัดนี้  หากรายงานนี้เปนจริงก็นาจะสืบสวนความเช่ือมโยงกับการเลือกต้ังของนาย
ทรัมปได เพราะฝายสืบสวนทราบมานานแลววา นาย Manafort เปนผูนิยมการใชชีวิต
หรูหรา ทําใหมีหนี้สินอยูมาก เส้ือผาที่ FBI คนพบที่บานพักมีราคาสูงมากเกินธรรมดา 
และมีเสนทางการเงิน การไมจายภาษีกับการฟอกเงินอยูทั่วไป ตามรายงานในวันนี้ (30 
ธันวาคม 2561) ศาลนัดจะไตสวนนาย Manafort เพิ่มเติมและพิพากษาลงโทษในเดือน
กุมภาพันธ 2019 สวนขอหาสําหรับนายโดนัลด ทรัมป นั้น ที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller 
กําลังรวบรวมรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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 แตทุกคน ทั้งที่กลาวนามมาแลวและยังมิไดกลาวถึงตัวบุคคลในรายงานนี้ มีสวน
เก่ียวของโดยตรงกับการสงเสริมใหรัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังมาต้ังแตกอนหนาป 2015 

 ผูตองคดีความเก่ียวของกับโดนัลด ทรัมปอีกคนหนึ่ง ไดแกพลโทนอกราชการ 
Michael Flynn :ซึ่งเคยทําหนาที่หัวหนาฝายขาวกรองทหารประจําการในอัฟกานิสถาน
และปากีสถานอยูประมาณ 5 ป เมื่อกลับมาประจําการดานการขาวทหาร  ณ 
กระทรวงกลาโหม ประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดรับรายงานวา Flynn เปนบุคคลไมนา
ไวใจโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาความลับ จึงปลดออกจากตําแหนง   เมื่อสมัยที่
ปฏิบัติงานอยูในอัฟกานิสถาน เคยถูกลงโทษทางวินัย เพราะไดนําขาวกรองสําคัญไป
แบงปนกับฝายขาวกรองของปากีสถานบอยครั้ง ทั้งๆ ที่เส่ียงตอการรั่วไหลไปสูกลุมกอ
การรายที่สองสุมอยูในเขตติดตอระหวางปากีสถานกับอัฟกานิสถาน โดยไมฟงคําเตือน
ของหนวยเหนือ จึงถูกยายกลับไปประจําที่สวนกลาง 

 หลังจากถูกปลดออก Flynn ไดไปชวยนายโดนัลด ทรัมป และเปนผูแนะนําใหนาย
ทรัมปใชคําวา Radical Islam ซึ่งหมายรวมถึงศาสนาอิสลามทั้งหมด และปลุกปนใหนาย
ทรัมปรังเกียจชาวมุสลิม ถึงขั้นใชคําวา Muslim hate us อันติดปากนายทรัมปตลอดมาแม
จะไดเปนประธานาธิบดีแลวก็ตามและนําไปสูการท่ีประธานาธิบดีทรัมปออกคําส่ังหาม
คนจากประเทศอิสลามเขาสหรัฐดังที่ทั่วโลกทราบกันอยูแลว  ในระหวางการหาเสียง
เลือกต้ัง ปรากฏรายงานและหลักฐานวา Flynn ไดเดินทางไปรวมงานเล้ียงอาหารคํ่า 
(Banquet) ของสถานีโทรทัศน Russia Today โดยไดนั่งขางประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน 
ทั้งๆ ที่ทราบกันวา สถานีโทรทัศนดังกลาวไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียและเปน
ส่ือโฆษณาชวนเช่ือของรัสเซียมาตลอด โดยประชาคมขาวกรองของสหรัฐทราบดวยวาส่ือ
โทรทัศนแหงนี้มีบทบาทในการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังของสหรัฐดวย 

 ไมแตเทานั้น พลโท Flynn ยังปฏิบัติงานดานความมั่นคงใหแกตุรกีดวย โดยมิไดจด
ทะเบียนในฐานะเปน foreign agent ตามระเบียบของรัฐบาลสหรัฐ ทําใหตุรกีทราบ
ลวงหนาวาหนวยรบพิเศษของสหรัฐจะเคล่ือนกําลังในซีเรียเมื่อใด  ในฐานะที่ตุรกีเปน
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ภาคีของสนธิสัญญาสัมพันธมิตรแอตแลนติคเหนือหรือ NATO ดวย ตุรกีกลับวางตัวให
เปนที่ไมนาไววางใจ เมื่อผูนําตุรกีทราบจากประธานาธิบดีทรัมปวาจะถอนหนวยรบพิเศษ
ของสหรัฐออกจากซีเรีย โดยไดมีการโทรศัพทถึงกันในวันที่ 14 ธันวาคม ตุรกีก็ต้ังใจท่ีจะ
ถือโอกาสบดขยี่ชาวเคิรดเชนที่ทํามาตลอด แมจะทราบดีวา ทหารเคิรดเปนกําลังสําคัญที่
ชวยสหรัฐในยุทธการท้ังดานซีเรียและอิรัก และในวันที่ 29 ธันวาคม ตุรกีไดสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไปหารือ
ดานการรบกับรัสเซียที่กรุงมอสโก รายงานตอมาแจงวา  ทั้งสองฝายจะประสานการ
วางแผนยุทธการ  โดยทราบกันวา กองกําลังรัสเซียกับฝายบาชาร อัล อาสสาดจะเขายึด
เมือง Manbij ทางเหนือของซีเรียติดกับพรมแดนตุรกี สวนกองทัพตุรกีจะบุกไปทาง
ตะวันออกของแมน้ํายูเฟรติส หากเปนเชนนี้ การปะทะกับกองกําลังเคิรดคงหลีกเล่ียงได
ยาก 

 Michael Flynn ไดเขามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติและ
การตางประเทศใหแกประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ทั้งกอนและหลังการเลือกต้ัง ทั้งๆ ที่
ประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดเตือนวา Flynn เปนคนท่ีไวใจไมได และ Sally Yates  ผู
รักษาการในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ก็ไดเตือนผานผูแทนกระทรวงฯ 
ประจําทําเนียบขาวในทํานองเดียวกันมากกวา 3 ครั้ง (แตตอมา ประธานาธิบดีทรัมปไม
พอใจที่ Yates ต้ังขอสงสัยวา Travel ban ของประธานาธิบดีคนใหม (ทรัมป) ถูกกฏหมาย
หรือไม จึงถูกนายทรัมปปลดจากตําแหนง) 

 ในชวงกอนหนาที่นายทรัมปจะเขารับตําแหนง Michael Flynn ไดทําตัวราวกับวา 
เขาเปนที่ปรึกษาดานความมั่นคงของประธานาธิบดีคนใหมแลว ดวยการโทรศัพทติดตอ
กับนายคิสเหลียก เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรัฐ และไดใหคํามั่นวา เมื่อเขารับ
ตําแหนงที่ปรึกษาของนายทรัมป ก็จะใหประธานาธิบดีตนใหมยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร
รัสเซีย ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาประกาศใชเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2016 เพื่อตอบโต
การท่ีรัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐในป 2016 และยังแทรกแซงตอมา 
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ซึ่งการสนทนากับนักการทูตตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากชาติที่เปนอริกับสหรัฐ นั้น 
เปนธรรมดาที่ฝายขาวกรองของสหรัฐยอมจะดักฟง ไมแตเทานั้น การปฏิบัติหนาที่ใน
ระยะที่ประธานาธิบดีคนใหมยังมิไดปฏิญาณตนเขารับตําแหนง นั้น ขัดตอ Logan Act อัน
ถือหลักการวา ประเทศจะมีประธานาธิบดีไดเพียงคนเดียว ผูใดจะมาทําหนาที่ซอนใน
ขณะเดียวกันมิได 

 แมจะมีคําเตือนจากหลายฝายใหระวัง ประธานาธิบดีทรัมปก็ต้ังให Michael Flynn 
เปนที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติและนโยบายการตางประเทศอยางเปนทางการ จน
ปลายเดือนกุมภาพันธ 2017 จึงยอมตัดสินใจปลดจากตําแหนง แตก็อดมิไดที่จะไป
ชมเชยนาย Flynn ในระหวางการใหสัมภาษณรวมกับผูนําจากตางประเทศที่มาเยือน 

 พฤติกรรมของนาย Flynn หลายประการเหลานี้ ทําใหนาย Robert Mueller ที่
ปรึกษาพิเศษ ไดนํานาย Flynn ไปไตสวน ในขอหาช้ันตนวา กลาวเท็จตอเจาพนักงาน
สอบสวน ในคดีเดียวกับที่ตอไปจะเก่ียวพันกับนายโดนัลด ทรัมป 

 ช่ือของ Flynn ไมไดรับการกลาวถึงมาเกือบ 1 ป แตเมือตนเดือนธันวาคม ศกนี้ ที่
ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ไดเสนอตอศาลวา โดยท่ีในชวงเวลาที่ผานมา เขาได
สอบปากคํานาย Flynn หลายตอหลายครั้งดวยกัน ไดรับความรวมมือเปนอยางดีมาก 
และเพราะเหตุนี้ เขาจึงเสนอแนะวา เมื่อมีการพิจารณาในช้ันศาล อาจเปนการสมควรท่ี
จะไมลงโทษเขาถึงขั้นจําคุกก็ได แตการพิพากษาวาจะลงโทษสถานใด นั้น อยูในดุลพินิจ
ของศาล 

 เมื่อถึงวันที ่Flynn ถูกนําตัวไปขึ้นศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผูพิพากษา Sullivan ได
ใชคําพูดหลายครั้งวา พฤติกรรมของ Flynn นั้นเปนการทรยศตอชาติ และเปนการขาย
ชาติอยางไมตองสงสัย แตเมื่อถึงขั้นที่จะตัดสินลงโทษ ผูพิพากษา Sullivan กลับขอผลัด
การตัดสินไปเปนเดือนมีนาคม ปหนา (2019) Flynn จึงรอดจากการถูกจําคุกไปในทันที 
สวนจะถูกลงโทษหนักเพียงใด นั้น ตองรอการพิจารณาในช้ันศาลอีกตอไป แตเปนที่
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คาดหมายกันวา คงจะรอดจากการถูกจําคุกลําบาก แตที่ปรึกษาพิเศษคงจะไตสวน
เพิ่มเติมและไดขอเท็จจริงที่อาจจะพัวพันนายโดนัลด ทรัมปโดยตรงมากข้ึน โดยท่ีจะถึง
เวลาขึ้นปใหมอยูแลว และสมาชิกพรรคเดโมแครตจะเขาครองเสียงขางมากในสภา
ผูแทนราษฎร แรงกดดันที่จะมีตอประธานาธิบดีทรัมปยอมหลีกเล่ียงไดยาก นั่นเปน
แนวโนมของเหตุการณที่จะมีมาในศักราชใหมนี้ แมนายทรัมปจะใชวิธีตางๆ เพื่อขัดขวาง
การสอบสวนของที่ปรึกษาพิเศษมัลเลอร เชนการต้ังใหนาย Matthew Whitaker ซึ่งไมเหน็
ดวยกับการดําเนินงานของที่ปรึกษาพิเศษ รักษาการแทนนาย Jeff Sessions ซึ่งถูกนาย
ทรัมปส่ังใหลาออกและใหตัดงบประมาณของสํานักสอบสวนจนไมอาจทําหนาที่ได
โดยสะดวก 

 ขณะนี้ ผูที่อยูในขายถูกสอบสวนในคดีที่เก่ียวพันถึงประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปมี
จํานวน 36 คน ถูกตัดสินจําคุกไปแลว 6 คน จํานวนหนึ่งถูกกันเปนพยาน แตดังที่ไดต้ัง
ขอสังเกตมาหลายครั้งกอนหนานี้ Trump is himself his own worst enemy 

 เมื่อนายเดวิด คาเมรอน ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทําใหสมาชิกพรรค
คอนเซอรเวตีฟตองเลือกต้ังหัวหนาพรรคคนใหม เธรีสซา เมย ซึ่งดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาแลว 6 ป นานที่สุดในประวัติศาสตร ไดประกาศตน
เปนผูสมัคร โดยกลาวคําแรกวา Brexit means Brexit ทัง้ๆ ที่กอนหนาการลงประชามติ 
เมยอยูในพวก “Remain” คือจะยังคงเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปอยูตอไป แตเมื่อได
ประกาศตัวไปเชนนั้น จึงผูกพันที่จะตองตอสูใหสหราชอาณาจักรตองเหนื่อยหนักในการ
พยายามใหสามารถเจรจากับ EU เพื่อกําหนดเงื่อนไขของการออกใหดีที่สุด ในขณะที่เกิด
ความแตกแยกทางการเมืองอยางหนัก แตที่หนักที่สุด ไดแกความแตกแยกภายในพรรค
รัฐบาลเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพวก Back Bench รายละเอียดอันมีอยูมากของความ
ยุงยากทางการเมืองมีปรากฏอยูแลวในประมวลรายงานฉบับนี้ในรอบ 2 ปที่ผานมา 

 เมื่อปลายปที่แลว (2561) ฝายตอตานเธรีสซา เมยภายในพรรครัฐบาลไดยื่น
ขอเสนอใหมีการลงมติเฉพาะในพรรควาควรจะใหความไววางใจในตัวหัวหนาพรรค
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หรือไม ขอเสนอดังกลาวมีขึ้นหลังจากที่เธรีสซา เมยขอเล่ือนการลงมติในสภาสามัญวา
จะรับรางความตกลงฉบับลาสุดที่ไดจัดทํากับสหภาพยุโรป อันเปนรางสุดทายโดย EU ถือ
วาไมมีรางอ่ินใดอีก 

 การออกเสียงลับดวยการลงบัตรภายในพรรคปรากฏผลวา สมาชิก 200 คนให
ความไววางใจ 117 ไมให ปญหาหนึ่งอาจจะไดแกการขาดผูที่จะทําหนาที่แทนหรือที่ใน
อังกฤษเรียกวาไมมี Leadership challenge ที่ชัดแจง นายบอริส จอหนสัน อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลของเธรีสซา เมย ซึ่งอยากจะเปนมา
ต้ังแตสมัยของ นายเดวิด คาเมรอน อดีตหัวหนาพรรค ก็มิไดแสดงบทบาทจริงจังเทาใด
นัก 

 เธรีสซา เมยจําตองบินดวนไปหารือกับ ประธานกรรมาธิการยุโรป ประธาน
สหภาพยุโรปและนางแองเกลา แมรเคิล นายกรัฐมนตรีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ปรากฏวา ฝายสหภาพยุโรปไมตกลงที่จะแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด เพราะที่ไดตกลงในราง
สุดทายดีที่สุดแลว เมยไดกําหนดใหสภาสามัญลงมติวาจะรับรางนี้ในวันที่ 21 มกราคม 
2562 หากเสียงสวนใหญไมเห็นดวย สหราชอาณาจักรก็จะตองออกจากสหภาพยุโรปใน
วันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยไมมีความตกลงใดๆ 

 No-deal Brexit คงจะหมายถึงการหันไปใชหลักเกณฑขององคการการคาโลกหรือ 
World Trade Organization ขอนี้เปนสมมติฐาน จะเปนจริงหรือไม ขึ้นอยูกับผลการลงมติ
ของสภาสามัญในวันที ่21 มกราคม 2562 เพราะพรรครัฐบาลก็ไดขูวาชาวสห
ราชอาณาจักรจะยอมรับใหนายคอรบิน หัวหนาพรรคแรงงานซึ่งเช่ือในลัทธิสังคมนิยมเขา
มาเปนนายกรัฐมนตรีหรือ เนื่องจากนายคอรบินอาจจะโอนกิจการตางๆ เขามาเปนของ
รัฐ ซึ่งเคยเปนปญหาที่สรางความขมขื่นใหแกประชาชนมาแลว 

 อยางไรก็ดี เธรีสซา เมยก็ยังเดินหนาเตรียมการจัดทําความตกลงการคากับ
ประเทศตางๆ อยู ดังจะเห็นไดจากการประกาศนโยบาย Look East และในวันที่ 1 
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มกราคม ศกใหมนี้ ไดมอบหมายใหนาย Jeremy Hunt รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ เดินทางไปกลาวคําปราศรัยและเจรจาการคาที่สิงคโปร ซึ่งขณะนี้มีการ
เศรษฐกิจใหญเปนที่แปดในโลก และดังที่ไดรายงานไวกอนหนานี้ เธรีสซา เมย ได
กลาวถึงความเปนไปไดที่จะเขารวมกลุมเขตการคาเสรีภาคพื้นแปซิฟก (เดิมเรียกวา TPP) 

 การสังหารนาย Jamal Khashoggi อดีตคอลัมนิสตหนังสือพิมพวอชิงตัน โพสต ใน
สถานกงสุลใหญซาอุดิ อารเบีย ณ นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ยัง
เปนเรื่องยืดเยื้อสืบตอมา ตามท่ีไดคาดหมายไวแตเริ่มแรก แมตนเหตุจะเปนที่ทราบกัน 
แทบจะทั่วโลกแตทาทีอันนาละอายใจของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปก็มิไดเปล่ียนแปลง
ไปเทาใด เพราะเห็นการไดเงินจากการขายอาวุธใหแกซาอุดิ อารเบียมีความสําคัญกวา
ชีวิตมนุษยที่ถูกสังหารอยางทารุณโหดราย 

 ในขณะเดียวกัน มีรายงานขาววา นาย Jared Kushner บุตรเขยของนายทรัมปได
ทําหนาที่คอยแนะนําทางโทรศัพทอยูตลอดเวลาวา เจาชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน 
มกุฎราชกุมารของพระราชาธิบดีแหงซาอุดิ อารเบีย ซึ่งหลายฝายมั่นใจวาเปนผูส่ังให
สังหารนาย Khashoggi ควรจะวางตนอยางไร รวมทั้งไดสนับสนุนใหไปรวมการประชุม
กลุม 20 ระดับผูนําที่กรุงบัวโนส แอรเรสดวย ราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น สวนประธานาธิบดี
ทรัมปไดใชวิธีทําใหเรื่องสับสน เชน “Maybe he did but maybe he didn’t” และเมื่อปรากฏ
แถบบันทึกเสียง ทั้งจากตุรกีและจาก CIA นายทรัมปไมตองการรับฟง 

 ในรายงานเดือนที่แลว ไดนําเสนอวา บันทึกเสียงของ CIA นั้น นาง Gina Haspel 
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองกลาง คงจะถูกหามโดยทําเนียบขาวมิใหนําไปเปดเผยกับ
วุฒิสมาชิกตามคําขอ ตอมาในเดือนนี้ ผูอํานวยการ CIA ไดนําไปเปดเผยใหวุฒิสมาชิกซึ่ง
ไดคัดเลือกแลวรับฟง เมื่อถูกสัมภาษณวาไดทราบหลักฐานหรือไม วุมิสมาชิก Lindsey 
Graham จากมลรัฐ South Carolina ตอบวาไมได “Smoking gun” แตเปน “smoking saw” 
อันหมายถึงการถูกใชเล่ือยตัดรางกาย และเพราะเหตุนั้น จึงไมมีการพบศพจนบัดนี้ 



12 
 

 ตามรายงานจากแหลงที่นาจะทราบเรื่องดีซึ่งรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ระดับสูงของตุรกี คณะสังหารจากซาอุดิ อารเบียไดใชเครื่องบินขนาดไมใหญนัก 2 เครื่อง
เดินทางไปยังนครอิสตันบูล พรอมดวยหัวหนาฝายสืบราชการลับซึ่งใกลชิดกับเจาชาย
ซาลมานและผูเช่ียวชาญดานการชัณสูตร (Forensic) องคประกอบของคณะดังที่ระบุมานี้ 
นาจะแสดงใหเห็นไดแลววา ภารกิจของคณะน้ีเปนเชนไร 

 สํานักขาว CNN ไดรับแถบบันทึกเสียงมาเปดใหไดรับฟงกัน อันแสดงชัดวา
มกุฏราชกุมารซาลมานกํากับการฆาตกรรมคร้ังนี้โดยตลอด เพราะคณะที่ไปปฏิบัติหนาที่
ที่ตุรกีไดรายงานความคืบหนาของการปฏิบัติหนาที่ไปยังเจาชายโดยละเอียด ถอยคํา
สุดทายของจามาล คาช็อคก้ีซึ่งขาพเจาไดทราบจากการถอดถอยคํา และใชเวลาอยูนาน
วาควรจะนํามารายงานหรือไมไดแกคําวา “I cannot breath” สองครั้ง และทุกอยางก็เงียบ
ไปหลังจากนั้น    

 ความขัดแยงทางยุทธศาสตรระหวางประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกับพลเอกเจมส 
แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เกิดมานานแลวแตแม็ตทิสไดพยายามอดกล้ัน
และทนทําหนาที่มาตลอด เพราะทั้งเขาและชาวอเมริกันที่มีความคิดไดยินมากวา 2 ป
แลววา นายโดนัลด ทรัมปไดโออวดมาต้ังแตกอนหนาไดรับตําแหนงวา เขาทราบวิธี
ปราบปรามการกอการรายมากกวาบรรดานายพลทั้งหลาย ซึ่งรวมพลเอกเจมส แม็ตทิสที่
เขาเองเลือกใหมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวย 

 แตในที่สุด การแตกหักก็เกิดขึ้น เมื่อจูๆ ประธานาธิบดีทรัมปก็ประกาศออกมา
โดยปราศจากมูลฐานความจริงวา เขาไดปราบปรามไอซิสจนหมดสิ้นแลว จึงจะใหทหาร
สหรัฐซึ่งปฏิบัติการพิเศษอยูในซีเรียจํานวนประมาณ 2,000 คนยายกลับบาน สวนหนวย
รบพิเศษที่ปฏิบัติการอยูในอัฟกานิสถานก็จะใหยายกลับเชนเดียวกัน ทั้งๆ ที่ยังไมเสร็จ
ภารกิจ โดยท่ีไอซิสยังรุกรบอยูในซีเรีย และกองกําลัง Syrian Democratic Forces ซึ่งมี
หนวยรบชาวเคิรดเปนแรงหนุนสําคัญ ไดรวมกันตอตานอยูในปจจุบัน เจมส แม็ตทิส 
ทราบทันทีวา ไอซิสและลัทธินิยมยังเขมแขง็อยู จึงไดช้ีแจงความจริงใหนายทรัมปทราบ 
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แตเขาไมฟง รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหมจึงขอลาออกจากตําแหนงต้ังแตเดือน
กุมภาพันธ 2019 สวนการเคลื่อนยายกําลังกลับประเทศ นั้น นายทรัมปไดส่ังใหพลเอก
นอกราชการเจมส แมต็ทิสลงนามในคําส่ังแลว ตามรายงานซึ่งปรากฏในวันที่ 24 
ธันวาคม  และขาพเจาไดเห็นตนฉบับทาง CNN โดยสถานีไดถายลายเซ็นของแม็ตทิสมา
ประกอบรายงานขาวดวย CNN รายงานดวยวา การส่ังใหทหารสหรัฐออกจากซีเรียนี้ 
ประธานาธิบดีทรัมปไดแจงใหประธานาธิบดีเออรโดวันแหงตุรกีทราบโดยทางโทรศัพท
ต้ังแตวันที่ 14 ธันวาคม ทั้งๆ ที่ทราบดีวาจะชวยใหตุรกีโจมตีชาวเคิรดซึ่งไดเสียสละชวย
สหรัฐในการรบกับผูกอการรายมาอยางดีเยี่ยม แตจนถงึวันที่ 29 ธันวาคม ศกนี้ หนวย
ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐยังมิไดเคล่ือนยายออกจากซีเรีย 

 ในระยะเดียวกัน ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองแหงฝรั่งเศสซึ่งไดทัดทานมิ
ใหประธานาธิบดีทรัมปถอนหนวยปฏิบัติการพิเศษออกจากซีเรียมากอนแลว ครั้งนี้ก็ได
แนะนําอีก แตทรัมปไมยอมตาม 

 ประเทศพันธมิตรตอตาน Daesh (ISIS) ตางไมเห็นดวยกับประธานาธิบดีทรัมป 
เพราะทุกประเทศเห็นวา การปราบปรามกลุมกอการรายยังไมเสรจ็ส้ิน และการถอนกําลัง
จากอัฟกานิสถานครึ่งหนึ่งจากกําลังพลในปจจุบัน ก็ไมถูกตองเพราะเปนปฏิบัติการรวม
ของสัมพันธมิตรนาโต วุฒิสมาชิกลินดซี แกรหม ซึ่งตามปกติใกลชิดกับประธานาธิบดี   
ใหความเห็นวา การถอนทหารดังกลาวจะนําไปสูเหตุการณรุนแรงแบบ 9/11 อีก เพราะ
เทากับเปดทางใหฝายตะลิบันไดชัยชนะโดยไมตองทําการรบ 

 การท่ีประธานาธิบดีทรัมปส่ังถอนทหารจากซีเรีย นั้น ประเทศที่เห็นดวยทันที
ไดแกรัสเซีย ตุรกีและอิหราน เพราะเปนการเปดทางใหแตละประเทศไดผลสําเร็จตามที่
ตองการ สําหรับตุรกี นั้น ตองการใหสหรัฐหลีกทางเพื่อจะไดปราบปรามกองกําลังชาว
เคิรดไดโดยสะดวก CNN ไดใหความเห็นโดยพาดหัวขาววา ประวัติศาสตรโหดรายตอชาว
เคิรดมาตลอด  หรือ History has been very unkind to the Kurds เพราะไมสามารถมี
ประเทศของตนไดมาต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 เนื่องจากสนธิสัญญาใหมีประเทศ
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อิสระถูกตุรกีประกาศใหเปนโมฆะ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินแหงสหพันธรัฐรัสเซีย
กลาวตอนรับการตัดสินใจของนายทรัมปในระหวางการใหสัมภาษณ “แบบมาราธอน” 
ประจําปเปนเวลา 4 ช่ัวโมง เมื่อสัปดาหที่แลว เพราะรัสเซียไมตองการใหกองกําลังสหรัฐ
อยูในซีเรียมานานนับต้ังแตที่สงกําลังรบเขาไปต้ังอยูในซีเรียเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2016 
อันเปนอุปสรรคตอแผนยุทธการของรัสเซียที่จะมีอิทธิพลเต็มที่ในซีเรียซึ่งมีฐานทัพ
อากาศอยูแลวที่ลาตาเกียและฐานทัพเรือที่ตารตุสทางฝงตะวันตกของซีเรีย ไมแตเทานั้น 
รัสเซียยังไดต้ังฐานยิงขีปนาวุธทั้ง SAM 3 และ SAM 4 ไวหลายแหงในซีเรียอีกดวย 

 สวนอิหราน นั้น ไมตองการใหสหรัฐมีกองกําลังไวภายในซีเรีย เนื่องจากกองกําลัง
พิทักษการปฏิวัติจากอิหราน ไดสนับสนุนปฏิบัติการของกลุมเฮซโบลลา ซึ่งชวย Regime 
forces ของบาชาร อัล อาสสาดอยูตลอดมา และดวยเหตุนี้ อิสราเอลจึงไมเห็นดวยกับ
การถอนทหารสหรัฐออกไป อันฟงดูอยางผิวเผิน อาจจะดูแปลก 

 หลังจากที่ทราบขาวการลาออกของพลเอกเจมส แม็ตทสิ เพราะไมเห็นดวยกับการ
ตัดสินใจอันไรความคิดของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป นาย Brett McGurk นักการทูต
อาวุโสของสหรัฐที่เปนหัวหนาคนสําคัญของ Anti-Terrorist หรือ Anti-ISIS Coalition ใน
อิรักและซีเรีย ซึ่งมีประสบการณครั้งยิ่งใหญมาแลวในการยึดนครโมซูลในอิรักและ
นครรัคกาในซีเรียกลับคืนมาพรอมกับกําลังทองถิ่น และทราบดีวา การปราบปรามไอซิส
ยังไมเสร็จส้ินอยางแนนอน จึงไดตัดสินใจย่ืนใบลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 22 
ธันวาคม ศกนี้ ทําความต่ืนตระหนกไปท่ัวสัมพันธมิตร ซึ่งบางประเทศต้ังใจท่ีจะสูกับกลุม
กอการรายตอไป เมื่อขาวการลาออกของ McGurk แพรกระจายออกไป นายทรัมปไดทวีต
ขอความออกไปวา เขาไมรูจักวา นาย McGurk เปนใคร ซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริง เพราะ
คณะเปล่ียนผานที่ผูจะเขาเปนรองประธานาธิบดีไมค เพนสเปนประธานทราบดีถึงภารกิจ
ในการตอตานผูกอการราย จึงไดขอให Brett McGurk รับชวงไปกอน เพราะระยะนั้น
ปฏิบัติการยึดนครโมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรียกําลังกาวรุดหนาไปเปนอยางดี เพนสจึง
ขออนุมัติให McGurk ปฏิบัติหนาที่อันสําคัญยิ่งไปกอน โดยจะไมแตงต้ังนักการทูตคนอ่ืน
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ไปแทน ซึ่งนายทรัมปเห็นชอบดวย เพราะไมสนใจในบทบาทของนักการทูตอยูแลว จน 2 
ปกวาตอมา นายทรัมปก็มิไดแตงต้ังใหใครไปรับตําแหนงแทน ทั้งๆ ที่เปนผูทําหนาที่
สําคัญยิ่ง โดยตองประสานงานของ Anti ISIS Coalition ซึ่งสหรัฐเปนแกนนํามาต้ังแตตน 

 อดีตนายทหารช้ันผูใหญและอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐตาง 
ตําหนิประธานาธิบดีทรัมปกันอยางรุนแรง ดังเชนนาย ชัค เฮเกล และนาย William 
Cohen ซึ่งรูจักกับขาพเจามาหลายป นาย Cohen ใหความเห็นวา นายโดนัลด ทรัมปขาด
ความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนประธานาธิบดีอีกตอไป เสียงสะทอนจากสภาทุกพรรคก็
ไมเห็นดวยกับประธานาธิบดีเชนกัน สวนนาย Leon Panetta ซึ่งเคยดํารงตําแหนงสําคัญ
ยิ่งและปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลว 50 ป กลาววา เขาผานงานสําคัญยิ่งมาหลายสิบป ไม
เคยเห็นประธานาธิบดีคนไหนแยมากเชนประธานาธิบดีคนนี้ (ทรัมป) 

 อาจจะเปนเพราะหลายฝายเห็นวา ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปมิไดใหความสนใจ
กับบรรดาทหารทั้งหลาย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ประธานาธิบดีทรัมปและภริยาจึงได
เดินทางไปเยือนทหารสหรัฐในอิรัก นับเปนครั้งแรก แตก็ไดทําหลายอยางที่ไมบังควร  ใน
ประการแรก ทางการสหรัฐมิไดแจงใหรัฐบาลอิรักทราบ อันสรางความไมพอใจใหแกอิรัก
มาก เพราะเขาถือวา ดินแดนอิรักเปนประเทศเอกราชและมีอํานาจอธิปไตย สมาชิก
รัฐสภาอิรักเรียกรองใหสหรัฐถอนทหารออกไปใหหมด ในประการที่สอง ทรัมปทําตัว
เหมือนกับไปชุมนุมหาเสียง เชนการเซ็นช่ือบนหมวกแดง “Make America great again” 
แจกใหทหารจํานวนหนึ่งซึ่งผิดประเพณีของการเยี่ยมเยียนทหารในแนวรบเพราะนํา
การเมืองเขาไปแทรก ในประการที่สาม ทรัมปกลาวเท็จตอหนาทหาร โดยอางวา ทหาร
เหลานั้นมิไดรับเงินเดือนขึ้นมาสิบปแลว เขาจึงจะใหเงินเดือนขึ้น อันคลาดเคล่ือนจาก
ความจริง เพราะทหารไดรับเงินเดือนขึ้นมาตลอด ฯลฯ 

 ประธานาธิบดีทรัมปและภริยาอยูในอิรักเพียงสามช่ัวโมงและออกเดินทางไปแวะที่
ฐานทัพอเมริกันในเยอรมนีและกลับสูสหรัฐ กอนหนานั้น เขาไดโทรศัพทไปทักทาย
นายกรัฐมนตรีอิรักคนใหมเพียงช่ัวครูและอดีตนายกรัฐมนตรีอิรัก ซึ่งก็มิไดชวยสราง
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ความเขาใจใหดีขึ้น สวนสมาชิกรัฐสภาอิรักไดเรียกรองใหมีการถอนทหารสหรัฐทั้งหมด
ออกจากอิรัก 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบขาวเมื่อส้ินปนี้ ประธานาธิบดีทรัมปกลาววา 
เขายังไมมคีวามจําเปนที่จะตองแตงต้ังบุคคลใหมมาแทนเจมส แม็ตทิส เพราะที่ออกไปก็
ดีแลว เนื่องจากไมมีผลงานแตอยางใด ประธานาธิบดีโอบามาก็ทราบดี จึงไดใหออกจาก
หนาที่ในอัฟกานิสถาน อันเปนการกลาวเท็จ เพราะโอบามาพยายามคอยๆ ลดกําลังลง
ในทุกระดับในอัฟกานิสถาน และเมื่อนายโดนัลด ทรัมปเลือกใหพลเอกนอกราชการเจมส 
แม็ตทิส อดีตผูบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งมีช่ือเสียงในวงการทหารมาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เสียงสะทอนจากวงการภายนอก ก็ไดชมเชยท่ีเลือกใหผูมี
ความสามารถมาชวยผูนําซึ่งไมสันทัดในดานความมั่นคงและการทหารเทาใดนัก และที่
เขาลาออกไป ก็เพราะทนความรูเทาไมถึงการณของประธานาธิบดีไมได อันเปน
ประสบการณที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา ที่เห็นไดชัดคือการที่โดนัลด ทรัมปดึงดันถอนตัว
จากความตกลงหามอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ทั้งๆ ที่แม็ตทิสและคณะที่ปรึกษาฝาย
ความมั่นคงแหงชาติแถลงอยางชัดแจงแลววา ความตกลงดังกลาวเปนผลประโยชนสําคัญ
แหงชาติของสหรัฐ  

 โดยท่ีกระทรวงการตางประเทศไดขอใหขาพเจาเสนอแนวทางปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ นอกเหนือจากการประมวลและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ นั้น 

 ในรายงานที่ไดทํามาตลอดส่ีปเต็มจนบัดนี้ ขาพเจาไดเคยนําเสนอแนวทางการ
ประชาสัมพันธหรือการเผยแพรภาพลักษณของประเทศไทยมาบาง รวมทั้งต้ังขอสังเกต
หรือใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของตางประเทศเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น หรือที่ใชกันใน
ภาษาอังกฤษวา Crisis management ดังเชนกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย 
(Malaysian Airline System—MAS) เที่ยวบินที่ MH 371 ในเสนทางกัวลาลัมเปอร-ปกก่ิง 
ซึ่งหายไปโดยปราศจากรองรอยจนบัดนี้และเที่ยวบิน MH 17 ในเสนทางจากกรุง
อัมสเตอรดัมซึ่งถูกยิงดวยจรวดจากพื้นสูอากาศของรัสเซียขณะบินผานภาคตะวันออก
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ของยูเครน เครื่องบิน Air Asia (Indonesia) ที่ตกในทะเลชวาไมนานหลังจากที่บินออกจาก
เมืองสุราบายา  เครื่องบินในเครือขายของสายการบิน Lufthansa ที่ผูชวยนักบินซึ่งปวย
จากโรคซึมเศราโดยแพทยขอใหเขางดทําการบินแตเขาปดขาวไวและบังคับใหเครื่องบิน
ตกลงในเทือกเขาแอวปในฝร่ังเศส โดยล็อกคประตูมิใหหัวหนานักบินซึ่งออกไปเขา
หองน้ํากลับเขาไปในหองนักบินได และเครื่องบิน Metro Jet ของรัสเซียจากชามเอลซี๊คใน
อียิปตที่ตกลงในทะเลทรายซาฮาราดวยแรงระเบิดของผูกอการราย  

ทั้งหมดนี้ ผูอยูบนเครื่องบินเสียชีวิตหมดอยางหลีกเส่ียงมิได จึงเปนการนําเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่สวนกลางหรือสํานักงานใหญของแตละประเทศเจาของเครื่องบินจะ
เลือกใช ซึ่งหลีกเล่ียงมิไดที่จะเปนขาวราย มีอยูกรณีหนึ่งที่เครื่องบินของสายการบิน
อียิปตแอรจากกรุงปารีสที่ตกลงในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งแมจะสืบทราบไดวาตกลงท่ี
ใด ทางการอียิปตก็มิไดใชแนวทางโปรงใสเชนที่ทํามาในหลายครั้งกอนหนานั้น คือไมให
ขาวยืนยันถึงสาเหตุ 

 การเผยแพรภาพในแงดีหรือใหผลในทางบวกอันควรไดกระจายไปในวงกวาง 
เพราะดําเนินการผานส่ือโทรทัศนระหวางประเทศ เชน BBC  CNN  NBC  CBS  เปนตน 
นั้น ไดนําเสนอมาตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง CNN เนื่องจากเปนทางสรางรายไดใหแก
บริษัทดวย และคุณภาพของภาพที่นํามาแพรดีขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้ ขาพเจาไดหลีกเล่ียงที่
จะกลาวถึงนัยยะทางการเงินคาใชจาย เพราะไมอยูในฐานะที่จะทราบได กับยังไมทราบ
ดวยวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งสวนราชการและภาคเอกชนไดประสานงานกับกรม
สารนิเทศและ/หรือกรมประชาสัมพันธสักเพียงใดหรือไม  อันเปนเรื่องที่ควรกระทํา แต
ขาพเจาก็พอจะทราบวา ในระบบของไทย ตางฝายมักจะทําไป โดยไมมีการติดตาม
วิเคราะหวาจะใหผลลัพธคุมคาหรือเปลา 

 ในปที่ผานมา (2561) ความถี่ของการเผยแพรสําหรับประเทศไทย ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนดูจะมากกวาปอ่ืนๆ การเผยแพรจากอินโดนีเซียลดนอยลง อาจเปนเพราะการ
เพิ่มขึ้นของภัยธรรมชาติอันเกิดขึ้นบอยครั้งมาก สวนของประเทศอ่ืน โฆษณาหรือโดย
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ผานวิธี Sponsor หรือ Association รายการจาก Turkish Airlines และ Qatar Airways ยังคง
มีปรากฏอยูเปนประจํา ไมวาตุรกีจะประสบปญหาภายในและเหตุจากภายนอกมากกวา
ธรรมดาก็ตาม สําหรับ Qatar Airways นั้น แมจะมีปญหาขัดแยงในภูมิภาคอาว แตสาย
การบินนี้ยังไดรับรางวัลวาเปนสายการบินเยี่ยมของโลกตอเนื่องกันมาหลายป สวนสาย
การบินไทย “รักคุณเทาฟา” ยังจับจุดที่จะใชใหตรึงใจผูชมมิได แมจะมีภาพสวยๆ มา
เผยแพรเปนครั้งคราวก็ตาม อันเปนที่นาเสียดายเพราะไดใชสัญลักษณอันนาจะเปนที่
รับทราบจากทั่วโลกมาหลายปแลวก็ตาม ขาพเจาไมอาจจะประเมินสาเหตุได 

 การเผยแพรไทยในดาน Medical hub โดยกลุมดุสิตของ BDMS พรอมคําขวัญวา
การไดรับการดูแลรักษาอยางรวดเร็วจะชวยชีวิตคนไวไดซึ่งไดขาวมาวาสหภาพยุโรปให
ความสนับสนุน และ Redefining Global Health Care Excellence โดยย้ําคําขวัญผานส่ือ
โทรทัศนระหวางประเทศวันละหลายสิบครั้ง ยังใหผลดีอยู และควรจะยํ้าสารเชนนี้ไว
ตอไป เพราะการเผยแพรทํานองเดียวกันของศูนยการแพทยในดูบายไดยุติมาพักหนึ่ง
แลวและชาวตะวันออกกลางยังเดินทางมารับการรักษาพยาบาลที่กรุงเทพฯอยู  

 จะดวยเหตุใดก็ตาม การเผยแพรของฟลิปปนสลดนอยลงอยางมาก แมวาการส่ือ
ความหมายของความเปนกันเองผานคํากลาววา Anak จะมีผลดีมากอนหนานี้ก็ตาม 
ในขณะที่เวียดนาม ซึ่งเผยแพรขาววา ไดเปนศูนยกลางหลักในการชักนําการลงทุน
โดยตรงจากภายนอกดูจะไดผลตามเปาหมาย สวน สปป ลาว นั้น ส่ือความหมายความ
งามของประเทศอยางสงบไดเปนอยางดี ในขณะที่มาเลเซีย ใชประโยชนจากการ
ปราบปรามการคอรัปช่ันวาเปนแรงผลักดันใหประเทศยิ่งกาวกระโดดไปอยางดี 

 ภาพเผยแพรอันงดงามของ ICONSIAM นาจะมีผลดีแกประเทศไทย แตควรคิดถึง
การเพิ่มพูลผลดีตอไป เพื่อนํามาใชสืบตอจาก ICONSIAM โดยไมใหวางเวน เพียงแตหวัง
วาจะเลือกผูผลิดไดดีและหมาะสม ซึ่งขอนี้ ทางการไทย โดยกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาและการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเริ่มเผยแพรภาพท่ีนาสนใจท่ีขาพเจาเห็นทาง 
CNN เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม วาจะมีอะไรนาสนใจในประเทศไทยบางในปหนานี้ โดยภาพ
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ช้ันแรกที่ไดเห็นเนนสายธารจากลุมน้ําเจาพระยา แตยังไมมีภาพละเอียดและในวัน
ตอจากนั้น การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเผยแพรขาวสงเสริมการทองเที่ยวใน Theme 
Amazing Thailand โดยเขาใจวาจะเผยแพรแนวนี้ไปตลอดป 2019 

 สถานีโทรทัศน CNN ระหวางประเทศ ไดนําภาพการชวยเหลือทีมฟุตบอลลหมูปา
ที่ติดอยูในถ้ําที่จังหวัดเชียงรายมาเปนขาว 1 ใน 5 ของสรุปขาวใหญประจําป โดยท่ี CNN 
ไดติดตามทําขาวเรื่องนี้อยางใกลชิดมาตลอด โดยผูประกาศขาวไดโหรองแสดงความยินดี
เมื่อทุกคนไดรับการกูภัยจนแลวเสร็จ สวนรายงานการสัมภาษณผูประสบภัยทั้งหมดก็
ไดรับการถายทอดสดท้ังโดย CNN BBC และโทรทัศนระหวางประเทศอ่ืนๆ นับเปนขาว
ใหญระดับโลกประจําป 2018  
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บทความพิเศษ 

ญี่ปุนกับการอุบัติขึ้นของสงครามภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟกของสงครามโลกครั้งที่ 2 

(ไตหวัน-ประเทศไทย-ฟลิปปนส ชวง 2484-2485) 

 

เชาตรูวันที่ 8 ธันวาคม 2484 (ตามเวลาในประเทศไทย) แสนยานุภาพของญี่ปุน 
ซึ่งมีการสรางสมกําลังเปนจํานวนมากพรอมอยูแลวในภูมิภาคอินโดจีนกับไตหวัน และได
มีสวนสําคัญในการไกลเกล่ียการสูรบระหวางไทยกับฝรัง่เศสในระยะกอนหนานั้น ได
ยาตราทัพเขาสูดินแดนภาคตะวันออกของไทยทางดานวัฒนานครซึ่งปจจุบันนี้อยูใน
จังหวัดสระแกวและอรัญประเทศ ตามยุทธศาสตรระดับสูงของกองบัญชาการสูงสุด 
(Imperial General Staff) ที่กรุงโตเกียว ในเวลาใกลเคียงกัน กองเรือเฉพาะกิจขนาดใหญที่
ไปรวมพลอยูที่มหาสมทุรแปซิฟกเหนือไดเปดการโจมตีที่อาวเพิรลในฮอนโนลูลูเปนเหตุ
ใหสหรัฐไดเขารวมในสงคราม 

    สําหรับประเทศไทย กองกําลังญี่ปุนจากฐานทัพในตะวันออกไกลและไตหวันอีก
เปนจํานวนมาก ไดปฏิบัติการแบบสะเทินน้ําสะเทินบกโดยใชเรือจับปลาเปนแนวหนา 
ใกลจังหวัดสงขลาและประจวบคีรีขันธ และอีกสวนหนึ่งไดยกพลขึ้นบกที่บางปู จังหวัด
สมุทรปราการ กําลังพลสวนหลังนี้ไดรับการลําเลียงเขามาในกรุงเทพฯดวยรถบรรทุกโดย
ชาวญี่ปุนเปนจํานวนไมนอย ซึ่งมาประกอบอาชีพบังหนา อาทิ รานถายรูป หางขายยา 
หางทําฟน รานรับซักรีด ฯลฯ แถวถนนเจริญกรุงและเยาวราช โดยไดรับเงินอุดหนุนเปน
ทุนดําเนินการจากธนาคารไตหวัน (ของญี่ปุน) ต้ังแตทศวรรษที่ 1930 แมจะปรากฏชัดวา
ธุรกิจของสายลับเหลานี้ไมสูจะไดกําไรเทาใดนัก และไมมีหลักฐานใดอันแสดงวาฝายไทย
รับรูถึงบทบาทของสายลับเหลานี้ ผูเขียนเองไดเคยเห็นรานเหลานี้ แตก็เด็กเกินไปที่จะ
เขาใจความเรนลับของกิจการเหลานั้น แตเมื่อมายอนคิดถึงในระยะหลังมานี้ ก็พอจะเห็น
ไดวา ญี่ปุนวางแผนระยะยาวจริงๆ เปนขั้นตอน และสามารถดําเนินการตามแผนไดอยาง
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เหลือเช่ือ สวนการโจมตีฟลิปปนส นั้น ในช้ันตนใชกําลังทางอากาศเปนหลัก โดยกําลัง
ของญี่ปุนมกีารฝกบินลาดตระเวณอยูตลอดมา จากฐานทัพอากาศบนเกาะไตหวัน ซึ่ง
ญี่ปุนไดจัดต้ังไวทั่ว โดยท่ีฝายสหรัฐไมอาจทราบความเคล่ือนไหวได เพราะขาดระบบ
เรดารในระยะนั้น สหรัฐไดแตเพียงอาศัยชาวฟลิปปนสซึ่งมิไดรับการฝกอบรมมาคอย
สังเกตการณเทานั้น 

 ทหารไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารอากาศซึ่งกําลังนอนพักอยูเพราะเปนยามดึก
มาก แมจะไดยินความเคลื่อนไหวอันไมปกตินั้นและไดฟงเสียงเตือนภัยแตไมสามารถลุก
ขึ้นมาแตงเครื่องแบบทัน บางคนอยูในชุดนอน แตก็ไดพยายามวิ่งไปสูอากาศยานเพื่อ
สกัดก้ันการรุกลํ้าของญี่ปุน ตามคําส่ังของหนวยเหนือในขณะนั้นใหรักษาเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ ตองถูกสังหารอยางโหดรายในเครื่องบินขณะที่พยายามจะนําเครื่องขึ้น 
แตก็ตองพลีชีพเพื่อชาติอยางไรผล เพราะอีกไมก่ีช่ัวโมงตอมา รัฐบาลก็ไดออกคําส่ังใหยุติ
การตอตาน เนื่องจากรัฐบาลภายใตการนําของพลตรี ป. พิบูลสงคราม (ตามยศขณะนั้น) 
ซึ่งรีบเดินทางโดยรถยนตกลับจากการไปราชการดวนที่วัฒนานครและไดประชุมกับ
คณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบและเมื่อไดหารือกันอยางเครงเครียดเพราะคณะรัฐมนตรีไดรอรับ
ฟงการตัดสินใจมาตลอดทั้งคืน โดยที่อัครราชทูตญี่ปุนไดรออยูที่ทําเนียบ ในที่สุด
คณะรัฐมนตรีไดตกลงยินยอมตามคําเรียกรองใหกองทัพญี่ปุนใชประเทศไทยเปน
ทางผานในการยกพลเขาโจมตีและยึดครองดินแดนตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งมลายา สิงคโปร ซึ่งขณะนั้นเปนดินแดนภายใตอาณานิคมของ
อังกฤษ 

 การรุกรานของญี่ปุนในเชาตรูวันนั้นมีขึ้นในเวลาใกลเคียงกับการโจมตีโดยกองเรือ
เฉพาะกิจของญี่ปุนตอฐานทัพเรือและอากาศของสหรัฐที่อาวเพิรล ณ นครฮอนโนลูลู 
และการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ฐานบินคล็ารคและนิโคลส ในกรุงมะนิลา ทําลาย
เครื่องบิน บี-17 พรอมระเบิด ซึ่งจอดอยูบนลานบินและไมพรอมที่จะบินขึ้นมาตอสูได 
ยังผลใหนายพล ดักลาส แม็คอาเธอร ผูบัญชาการภาคตะวันออกไกลโดยมี
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กองบัญชาการอยูที่กรุงมะนิลา จําตองถอยจากฟลิปปนสไปต้ังหลักอยูที่ออสเตรเลีย ดวย
คําประกาศอันไดรับการกลาวถึงตอมาวา  “I shall return”         ในขณะที่ประธานาธิบดี
แฟรงคลิน เดลาโน รูสเวลท แถลงทางวิทยุจากกรุงวอชิงตันวาวันที่ถูกโจมตีจากญี่ปุนที่
ฮาวายเปน “วันอันนาอดสูยิ่ง” หรือ Day of Infamy อันหมายถึงวันที่ 7 ธันวาคม ป ค.ศ. 
1941 ตามเวลาในสหรัฐ และสหรัฐก็ไดเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางเต็มกําลัง 

 นับแตบัดนั้น สงครามภาคพิ้นเอเชียและแปซิฟกจึงไดระเบิดขึ้นทําให ขอบขาย
ของสงครามอันถือไดวาเปนสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดขยายไปถึงภาคพื้นยุโรปและแอฟริกา
ซึ่งมีการสูรบอยางหนักอยูกอนแลว โดยฝายอักษะอันไดแกเยอรมัน อิตาลีและญี่ปุน กับ
ฝายสัมพันธมิตร ซึ่งมีอังกฤษ สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเขามารวมทีหลัง) และสหภาพโซเวียต
เปนแกนนําในการปองกันประเทศ การขยายพื้นที่ของการรบนี้เปนไปได เพราะการเปด
สมรภูมิในเอเชีย-แปซิฟกโดยแสนยานุภาพของญี่ปุนไดบุกเขาโจมตีในดินแดนตาง ๆ 
แมวาในขณะนั้น สหภาพโซเวียต จะยังมิไดเขามารวมในการสูรบก็ตาม สวนอังกฤษและ
พันธมิตรตะวันตกก็มิไดเขามารวมในการสงครามอยางเต็มที่ กําลังรบในสงครามภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟกจึงไดแกทหารสหรัฐอเมริกาเปนกําลังหลัก 

      + + + + + +  + 

 เรื่องราวตามประวัติศาสตรตอไปน้ีจําเปนที่จะตองคํานึงถึงวาเพราะเหตุใด ญี่ปุน
จึงมีบทบาทสําคัญในการสงครามภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก ทั้งๆ ที่ ญี่ปุนมิใชมหาอํานาจใน
ระดับโลกในระยะตนศตวรรษที่ 1900 ก็ตาม 

 ตลอดเวลาประมาณ 250 ปที่ญี่ปุนอยูภายใตการปกครองตามแบบ โชกุน” ในรัช
สมัยของ โตกูกาวา แมวาประเทศญี่ปุนจะสามารถสรางความรุงเรืองไดในทางเศรษฐกิจ
ภายในและดํารงชีวิตไดดวยความสงบพอสมควรตามประเพณี แตญี่ปุนก็คงจะทราบ
ความคืบหนาในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในซีกโลกภาคตะวันตก และเมื่อนํามาเทียบกันแลว 
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ญี่ปุนก็ยอมตระหนักรูถึงความตางในหลายประการ และชนช้ันนําในญี่ปุนเองก็พอทราบ
วาในสวนเทียบแลว ญี่ปุนยังมีความลาหลังอยูพอสมควร 

 กระแสความรูสึกดอยเหลานี้เปนเหตุใหกลุมโชกุนสองฝาย คือ โชชู (Choshu) 
และซัตซูมา (Satsuma)  ไดตกลงใจรวมกําลังกันโคนราชบัลลังกของ โตกูกาวา และ
สนับสนุนใหเมจิ ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 14 ป ขึ้นเปนประมุข  

จากจุดนั้น ญี่ปุนไดเริ่มการปฏิรูปประเทศในทุกดาน โดยลมเลิกระบบศักดินา และ
ริเริ่มการปรับประเทศเขาสูยุคใหม ทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง สังคม และการเศรษฐกิจ 
การติดตอสัมพันธกับประเทศภายนอก ไดเริ่มขึ้นอยางจริงจัง แตที่สําคัญที่สุดไดแกการ
เสริมสรางพลังทางทหาร จนทําใหญี่ปุนสามารถเขาไปมีบทบาทในเวทีโลก บริษัทญี่ปุน
ไดรับการสงเสริมใหสรางความสามารถในการผลิต รวมทั้งอุตสาหกรรมหนักจนปรากฏ
กลุมบริษัทที่เรียกกันวา ไซบัตสึ ผลผลิตจากกลุมบริษัทเหลานี้มิใชเปนเพียงเครื่องมือ
เครื่องใช แตรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งถึงอาวุธหนักทั้งเรือรบชนิดตางๆ เรือใตน้ํา รถถัง 
ยานเกราะ เครื่องบินและปนผาหนาไมอันทนัสมัย สวนกําลังทางเรือ นั้น ญี่ปุนไดถือ
โอกาสไมปฏิบัติตามผลการประชุมจํากัดกําลังทางนาวีที่สหรัฐจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในป 
ค.ศ. 1922 มีสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่ยอมจํากัดตามขอตกลงของการประชุม  

 ทั้งหมดนี้เปนผลสําเร็จภายในเวลาไมก่ีปหลังจากที่ในป ค.ศ. 1855 กองเรือของพล
เรือจัตวาเพอรรี่ย (Commodore Matthew Perry) จากสหรัฐ ไดนํากองเรือไป “เปด” 
ประเทศ ญี่ปุน โดยเพอรรี่ยเอง ก็มิไดคาดหมายวาญี่ปุนจะกลายเปนพลังสําคัญในโลก 
เขาเพียงแตคิดวาเพื่ออนาคตของสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐควรจะเขายึดเกาะไตหวันเพ่ือเปน
จุดยุทธศาสตรในแผนการแสดงอํานาจของสหรัฐในตะวันออกไกล และเปนแหลงวัตถุดิบ
ที่สําคัญเพ่ือเปนทางเขาสูการเสริมสรางความสัมพันธทางการคากับจีนแผนดินใหญ อัน
เปนแนวคิดของเจาหนาที่และพอคาอเมริกันหลายคนตอเนื่องกันมา โดยท้ังหมดนี้มิได
ประเมินความสําคัญของญี่ปุนแมแตนอย สหรัฐเองก็มิไดคิดทางยุทธศาสตรเก่ียวกับ
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ตะวันออกไกลในทํานองเดียวกันและไมเห็นดวยกับขอเสนอในทิศทางดังกลาว ตาม
นโยบายของสหรัฐที่ไมตองการเขาครอบครองดินแดนสวนใด 

 แตญี่ปุน ซึ่งใชแนวคิดตางตามแบบโชกุนในอดีต โดยหลายภาคสวนมุงที่จะสราง
ประเทศใหเปนมหาอํานาจ มุงหมายไกลกวาที่ฝายตาง ๆ จะคาดคิด และเพราะแนวคิด
เชนนี้ การแผอํานาจของญี่ปุนไปในทิศทางตาง ๆ จึงเปนแรงผลักดันใหญึ่ปุนเปนประเทศ
ที่ในภาษาอังกฤษใชคําวา Expansionist หรือ Imperialist โดยเริ่มการกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อการน้ีมาเปนลําดับ แตประเทศที่มีอํานาจในเวทีโลกมิไดคิดวาญี่ปุนจะสามารถแผ
อํานาจไปไดเทาใดนักอาจเปนเพราะการประเมินญี่ปุนตํ่าไป  บางประเทศกลับมองไปอีก
ทางหนึ่ง ดวยการจะครอบครองดินแดนอ่ืน ๆ ในทะเลจีนใต เพื่อแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรในเกาะไตหวันเอง และเปนทางนําไปสูการติดตอสัมพันธในดานตาง ๆ กับจีน
แผนดินใหญ ในระดับรัฐ ประเทศเหลานี้มิไดมองไตหวันวามีความสําคัญทางยุทธศาสตร
เปนพิเศษ 

 ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ ญี่ปุน ไดเคล่ือนกําลังไปทางตะวันตกเปนขั้น ๆ โดยในป ค.ศ. 
1871 เรือจับปลาของญี่ปุนไดอับปางลงในหมูเกาะ ลิวชิว ทางใตของเกาะไตหวัน ซึ่ง
ขณะนั้นหมูเกาะลิวชิวอยูใตการครอบครองของโชกุนกลุม “ซัตซูมา” โดยการนําของโชกูบุ 
ผูนําฝายทหาร ต้ังใจท่ีจะเขายึดไตหวัน โดยมีนาย เดอ ลอง ชาวอเมริกันเปนที่ปรึกษา  
อันสรางความไมพอใจแกนายแฮมิลตัน ฟช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอยางมาก แตก็ไมสามารถทดัทานได 

 เหตุการณดังกลาวนี้ นําไปสูสงครามระหวางจีนกับญี่ปุน ปรากฏวาญี่ปุนไดชัยชนะ 
โดยสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ญี่ปุนไดเขาครองเกาหลี ไตหวัน เลียวตุง ในป ค.ศ. 1895 
เปาประสงคของญี่ปุนไปไกลกวานั้น เพราะตองการบ่ันทอนอํานาจของราชวงศจิ๊ง (Qing)  

ในชวงนั้น ไมปรากฏหลักฐานอันช้ีชัดถึงเจตนาในระยะตอไปของญี่ปุนแตชัยชนะ
ของญี่ปุนครั้งนั้นเปนทางใหเขาครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะอยางยิ่งเกาะ
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ไตหวัน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1895 Liu K’un-i 
ขาหลวงใหญชาวจีนไดนําเสนอบันทึกลับตอราชบัลลังกจีน เตือนวาอยาไดยอมผนวก
ดินแดนทั้งไตหวันและเปสคาดอเรสใหญี่ปุน ดวยสมมติฐานวาหากยอม ญี่ปุนก็จะเริ่ม 
“จากหมอนและเส่ือเพื่อรุกรานดินแดนจีนทุกแหงไดอยางงายดาย”  ฝายปกครองจีนมิได
ใหความสําคัญกับบันทึกนี้เทาใดนัก ซึ่งเหตุการณตอมาไดแสดงชัดวาเปนทาทีที่ผิด 
เพราะในสายตาของคนจีนและผูที่สนใจในความสําคัญของเกาะไตหวันมาชั่วศตวรรษ 
ไตหวันในมือของฝายที่ไมเปนมิตร จะเปนภัยคุกคามกับดินแดนทั้งบนทวีปอันหมายถึง
จีนแผนดินใหญและอาณาบริเวณใกลเคียง  
 
        สําหรับผูสังเกตการณทั้งหลาย การผนวกเกาะไตหวันและเปสคาดอเรสตามขอบท
ของสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ เปนชัยชนะสําคัญยิ่ง ซึ่งเปนปจจัยใหญี่ปุนรุดหนาตอไปใน
การรุกรานดินแดนอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะหากไตหวันอยูในการครอบครองของมหาอํานาจ ก็
เทากับเปนจุดเช่ือมตอทางตะวันออกของจีน แตจะควบคุมดินแดนยุทธศาสตร ซึ่ง
สามารถครอบคลุมไมแตเพียงฝงฟากตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกเกือบทั้งหมด  จาก
ฐานทัพในไตหวัน การโจมตีทั้งทางอากาศและทางเรือยอมทําไดโดยสะดวก 

เมื่อยอนกลับไปพิจารณาพฤติกรรมของญี่ปุนแลว ก็จะเห็นไดถึงความสามารถ
ปฏิบัติการไดยังที่ต้ังทางยุทธศาสตรในเกาะญี่ปุนเอง แมนจูเรีย จีน และดินแดนตาง ๆ 
ในทุกทิศทุกทาง แมญี่ปุนจะเพิ่งเปดตัวสูภายนอกในเวลาอันส้ัน หลังจากที่ปดประเทศไป
ถึง 250 ป อันที่จริง ญี่ปุนก็มิไดมุงแผขยายอํานาจไปดังที่ไดรับทราบกันตอมา ขอที่ควร
แกการใหความสําคัญไดแกการกอสงครามกับประเทศตาง ๆ เพียงไมก่ีปหลังจากที่อาง
เหตุอันไมนาจะสลักสําคัญเทาใดนักและเริ่มการสูรบกับจีนและบริเวณใกลเคียง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคืบคลานเขาครองคาบสมุทรเกาหลีและไดเกาหลีเปนอาณานิคม 
โดยครองอยูจนสงครามภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกยุติลงในป ค.ศ. 1945 
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แตเหตุการณที่สรางความประหลาดใจใหแกทั่วโลกในระยะเวลาเพียงไมก่ีป
หลังจากสนธิสัญญาชิโมโนเซกิกับจีน  ไดแกการท่ีญี่ปุนก็ไดเปดสงครามทางทะเลกับ
รัสเซียอันเปนสงครามใหญครั้งแรกของศตวรรษที่ 20 และก็ไดรับชัยชนะในการปะทะกัน
ที่วลาดิวอสต็อค การที่คนผิวเหลืองสามารถเอาชัยชนะเหนือคนผิวขาวไดในป ค.ศ. 1905 
มีนัยยะทางสัญลักษณมาก เพราะเปนการจุดประกายใหบรรดาประเทศตาง ๆ ที่ขณะนั้น
เปนอาณานิคมของประเทศตะวันตกเริ่มรูสึกวา การเอาชนะเจาอาณานิคม นั้น สามารถ
เปนไปได ไมนานหลังจากนั้น ขบวนการกูชาติจึงเริ่มกอตัวขึ้นหลายแหงในประเทศที่ตก
เปนอาณานิคม แมจะไมบังเกิดผลในทันที แตการกอหวอดในทิศทางเชนนี้จึงนําไปสูการ
ตอสูเพื่อเอกราช ในอีกไมก่ีปผานมา พรรคคอมมิวนิสตจากรัสเซียก็ไดแทรกซึมเขาไปใน
ขบวนการเพื่อเอกราชเหลานี้  

ในระยะตนศตวรรษ ที่ 20 กองทัพญี่ปุนไดเขาไปในดินแดนตาง ๆ เริ่มแตเกาหลี 
ซึ่งกองกําลังญี่ปุน คืบคลานเขาไปและสรางความขัดแยงกับทองถิ่นจนในที่สุดก็สามารถ
เขายึดเปนอาณานิคมไดในป ค.ศ. 1910 ดวยกลวิธีนานัปการ ตอมาในป ค.ศ. 1931-32 
ญี่ปุน ก็ไดกอเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีรถไฟมุกเด็น ในวันที่ 18 กันยายน และอางเหตุนั้น 
เขายึดแมนจูเรีย โดยเปล่ียนช่ือเปน “แมนจกัูว” การบุกเขาโจมตีและยึดครองดินแดน ใน
จีนเปนไปอยางดุเดือด ไมนานหลังจากนั้น การครอบครองเกาะไตหวันก็แลวเสร็จ  

 ไตหวันเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญยิ่งสําหรับญี่ปุน และเปนนโยบายทางยุทธศาสตร
ของญี่ปุน เพราะเปน จุดลองใตในอันที่จะเขาสูแหลงทรัพยากรท้ังน้ํามัน สินแรและ
อาหารอยางมหาศาล ซึ่งในเกาะญ่ีปุนขาดแคลนอยางมาก นอกเหนือจากการเปนฐาน
ปฏิบัติการทางเรือและอากาศตอดินแดนทางใต โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย และเพราะเหตุนี้ เรื่องราวตอไปนี้ จึงจะเนนหนักทางดานการ
โจมตีของญี่ปุนตอประเทศไทย และฟลิปปนส สวนสงครามในสมรภูมิจีน นั้น จะไม
กลาวถึงมากนัก เนื่องจากเปนกรณีที่ซับซอนมาก เพราะจีนเองก็มีสงครามกลางเมืองอยู 
ระหวางกองกําลังคอมมิวนิสตกับจีนคณะชาติหรือก๊ัวมินต๋ัง อันปรากฏผลในที่สุดวาพรรค
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คอมมิวนิสตภายใตการนําของเหมาเจอตุงไดเขายึดครองแผนดินใหญของจีนไดในป ค.ศ. 
1949 และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น สวนจางไคเช็ค ผูนําพรรคกัวมินต๋ังตองลา
ถอยไปต้ังมั่นอยูในเกาะไตหวัน และทั้งสองฝายก็ยังคงอยูในพื้นที่ดังกลาวมาจนบัดนี้ แม
ตัวบุคคลจะแปรเปล่ียนไปหลายอนุชนก็ตาม ในขณะเดียวกัน จีนแผนดินใหญก็มิได
ขัดขวางการติดตอสัมพันธกับทางการไตหวันเสียทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
การคาและการลงทุน ตามแนวคิดของจีนปกก่ิงที่ถือวา “สองระบบ ประเทศเดียว 

ทุกสมรภูมทิี่ญี่ปุนบุกเขาโจมตี นั้น ไดสรางโจทยใหเปนที่ถกเถียงกันสืบตอมาเปน
เวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการโจมตีอาวเพิรลของสหรัฐ ประเทศไทยในหลายจุด
ดวยกัน และฐานทัพอากาศในกรุงมะนิลา ของฟลิปปนส   ทั้งหมดเหตุเกิดขึ้นในตอน
เชาตรูของวันที่ 8 ธันวาคม 2484 (ตามเวลาในประเทศไทยและฟลิปปนส) และ 7 
ธันวาคม 2484 (1941) ตามเวลาในสหรัฐ แตเมื่อเทียบเคียงกันแลว ทั้งหมดเปนเวลา
ใกลเคียงกัน จะคลาดเคล่ือนไปบาง ก็ในกรณีการโจมตีที่สนามบินคลารคและนิโคลสใน
กรุงมะนิลา เนื่องจากหมอกลงจัดทําใหทัศนะวิสัยไมอํานวยใหกองบินญี่ปุนจากไตหวัน
จํานวนมาก ออกปฏิบัติการได                                                                                             

 การท่ีกองบินประจัญบานของญี่ปุนบุกเขาโจมตีกองกําลังของสหรัฐ ณ อาวเพิรล
ในเกาะฮาวาย นั้น ในแงของญี่ปุน เปนไปตามแผนยุทธการท่ีกําหนดไวลวงหนาแลว ตาม
กําหนดเวลาที่แนนอน แตสหรัฐดูจะมิไดคาดหมายวา ญี่ปุนจะมาโจมตี ณ ที่นั้น เพราะ
ไกลเกินไป อันที่จริง ความเสียหายอาจจะหนักกวาที่เกิดขึ้น หากกองเรือของสหรัฐมิได
รับคําส่ังใหออกไปลาดตระเวนท่ีภาคพื้นแปซิฟกหลายลํา กองเรือที่ถูกโจมตีไดแกสวนที่
จอดรออยูในอาวเพิรล  แนนอนกําลังพลทุกเหลาทัพของสหรัฐไดถกูสังหารในปฏิบัติการ
เกินความคาดหมายในเชาตรูวันที่ 7 ธันวาคม 2484 

 สหรัฐไดรับความเสียหายมากเกินกวาที่ผูใดจะคาดหมายได 
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 ผูที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลสหรัฐไดต้ังขอกลาวหาอันรุนแรงวา รัฐบาลสหรัฐภายใต
การนําของประธานาธิบดีรูสเวลท ทราบลวงหนาแลววาการโจมตีจะเกิดขึ้น แตก็ปลอยให
เหตุรายอุบัติขึ้นเพื่อเปนเหตุสําคัญที่สหรัฐจะไดเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 

 ผูที่กลาวหายกขออางสองสามประการ คือ 

1. ในเมื่อรัฐบาลประธานาธิบดีรูสเวลทสามารถตีรหัสลับของญี่ปุนได อันแสดงวา
การเจรจาเพื่อระงับสงครามระหวางสหรัฐกับญี่ปุน ลมเหลวแลว  การโจมตี
ยอมจะเกิดขึ้นไดในไมชา อันเปนสมมติฐานที่ไมผิด ปญหาคือที่ใดจะถูกโจมตี 

2. เพราะเหตุใด ในตอนเชาตรูของวันที่ 7 ธันวาคม 2484 อันเปนชวงที่ญี่ปุนเปด
ฉากการโจมตี ณ อาวเพิรล นายพลจอรจ ซี. มารแชลล ผูบัญชาการทหาร มิได
เตรียมพรอม ณ กองบัญชาการ แตกลับไปขี่มาพักผอน แทนที่จะมาเตรียมการ
ส่ังการ 

3. คําส่ังเตรียมพรอมในระดับตาง ๆ ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐสงไป
ยังฐานที่ต้ังทางทหารทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ฟลิปปนส มิไดมีการยกระดับ
สูงขึ้นจากระดับแสงรุง 2 ที่สงไปกอนหนานั้น แมในชวงนั้น การโจมตีที่อาว
เพิรลจะเกิดขึ้นแลว 

ขอกลาวหายังมีอีกหลายประการในชวงของการเปดการไตสวนในกรณีนี้โดย
รัฐสภาสหรัฐ อันสามารถประมวลไดเปนเอกสารมากพอสมควร แตในบ้ันทาย ก็ไม
สามารถจะช้ีมูลไดวาประธานาธิบดีจงใจปลอยใหกองเรือเฉพาะกิจของญี่ปุนบุกเขาโจมตี
ที่อาวเพิรลในเวลารุงเชาของวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 และทําความเสียหายอยางขนาน
ใหญ แกกองเรือ กําลังทางอากาศและพลเรือน จนสราง “ความอดสู” แกสหรัฐ และทําให
สหรัฐตองตัดสินใจเขารวมสงครามอยางเต็มที่ ทั้งใน “สงครามภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก”กับ
ญี่ปุน และในสมรภูมิอ่ืน ๆ ของสงครามโลก ครั้งที่ 2 
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 การท่ีญี่ปุนสามารถยกพลผานประเทศไทยเพื่อไปยึดมลายา สิงคโปรและพมา นั้น 
ไดสรางปญหาถึงความรูเห็นเปนใจของรัฐบาลไทยมานาน  ตามคําบอกเลาของอาจารย
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักศึกษาชาวอเมริกันคนหน่ึงไดคนควาเก่ียวกับ
กรณีนี้อยางละเอียด เพราะเขาใจภาษาญี่ปุนดวย เพื่อจัดทําวิทยานิพนธโดยเนนเฉพาะ
ความสัมพันธไทย-ญี่ปุน 

 นักศึกษาชาวอเมริกันผูนั้นมั่นใจวาฝายไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง พลตรี ป. พิบูล
สงครามมีความใกลชิดเปนพิเศษกับบุคลากรทางการทูตในสถานอัครราชทูตญี่ปุน ณ 
กรุงเทพ และกับผูชวยทูตฝายทหารเรือที่ไดติดตอกันมานานป จากแหลงเหลานี้คอนขาง
แนนอนวา ผูนําไทยเห็นดวยกับการที่ญี่ปุนจะยกพลผานดินแดนไทยเขาไปในที่อ่ืนๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ขาพเจา ซึ่งมิไดคนควาลึกซึ้งเชนเขา จึงมิอาจกลาวหาวาขอยุติของเขาผิด แตขอ
นําเสนอขอสังเกตดังตอไปนี้ซึ่งจะนําไปสูขอยุติที่แตกตางจากของเขาอยางมีนัยยะสําคัญ 

 เพื่อจะใหเห็นภาพไดทั่วถึง ขาพเจาเห็นวาจําเปนที่จะตองศึกษาความเปนไปใน
สวนของไทยดวย เพราะความตองการของรัฐบาลไทยในระยะกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 
ไดแกความพยายามที่จะเรียกรองใหไดดินแดนซึ่งถูกยึดไปโดยจักรวรรด์ินิยมตะวันตก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศส ในป ค.ศ. 1904 ความพยายามนี้มีขอบเขตจํากัดและเปนที่
รับรูของประเทศใหญๆ ในระดับโลกและมีสวนเก่ียวพันไปถึงสงครามโลกในภาคพื้นยุโรป 
ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเริ่มขึ้น 

 ในชวงเวลาของการเรียกรองดินแดนคืนนี้ ประเทศตางๆ ทั้งฝายพันธมิตรและฝาย
ญี่ปุนไดติดตามความเคล่ือนไหวโดยตลอด จริงอยูในขณะนั้น องคการโลกหรือสันนิบาต
ชาติ (League of Nations)  มีอยูและไทยกับญี่ปุนก็เปนสมาชิกดวย วาระวิกฤตในชวง
ทศวรรษที่ 1930 ที่สําคัญไดแกการที่อิตาลีไดเขายึดครองเอธิโอเปยและเปลี่ยนช่ือเปน
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อบิสสิเนีย จักรพรรดิไฮเล เซลาสซ่ีแหงเอธิโอเปยไดเสด็จไปรองเรียนสันนิบาตชาติดวย
พระองคเอง แตไมเปนผล ในช้ันนั้น ประเทศไทยยึดถือนโยบายเปนกลางโดยตลอดทุก
เรื่อง และเปนบทเรียนที่ไทยตองยึดถือโดยเครงครัด ดวยเหตุผลความจําเปนภายใน ทั้ง
ผลกระทบจากการเศรษฐกิจตกตํ่าของโลกและความบีบค้ันทางการเงินและการคลัง อัน
นําไปสูการเปล่ียนแปลงการปกครองในป ค.ศ. 1932 การพยายามรักษาความเปนกลาง
ในทางนโยบายการตางประเทศ จึงหลีกเล่ียงไดยาก และเมื่อไทยเห็นความเพล่ียงพล้ัง
ของฝรั่งเศสในสงครามภาคพื้นยุโรป รัฐบาลไทยในระยะนั้นจึงเห็นเปนโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการเรียกรองดินแดนที่ถูกมหาอํานาจในยุโรปยึดไป จึงเปนส่ิงที่นาจะเขาใจได 

 ญึ่ปุนและประเทศมหาอํานาจในภาคตะวันตกทราบความตองการของไทยดี แต
ประเทศเหลานั้นไมอยูในฐานะที่จะเขามาเก่ียวของได มีญี่ปุนเทานั้นที่เล็งเห็นผลทาง
ยุทธศาสตรจากการเรียกรองของไทย เพราะสอดคลองกับแผนการรุกรบของญี่ปุนในการ
บุกลงใตในเอเชีย มิใชเพียงเพื่อใหไดมีอํานาจเหนือดินแดนที่อุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ญี่ปุนไมสูจะมีมากนัก แตเพื่อใหไดผลตามแผนการใหญของญี่ปุนที่
จะสราง East Asia Co-Prosperity Sphere ซึ่งจะทําใหญี่ปุนไดเปนผูนําที่ยิ่งใหญ ตามการ
เรียกรองของพวก “คล่ังชาติ” ทั้งหลาย 

 และดวยเหตุนี้ ญี่ปุนจึงพยายามเดินแตมทางยุทธศาสตรอยางไมเอิกเกริกในความ
ขัดแยงระหวางไทยกับฝรั่งเศส โดยการขอใหเยอรมนีซึ่งเปนพันธมิตรฝายอักษะดวยกัน
กดดันใหฝรั่งเศสซึ่งถูกเยอรมนียึดครองเปนรัฐบาล Vichy ยอมตามความประสงคของไทย 
จนในที่สุดไดต้ังตนเปน Mediator เพื่อใกลเกล่ียขอพิพาทไทย-ฝรั่งเศส จนเปนผลสําเร็จ 
โดยญึ่ปุนเองหวังวาจะไดรับการสนองตอบในทางที่ดีจากประเทศไทย อันมิใชเปนเรื่อง
งาย และเทาที่ไดคนหาจากเอกสารตางๆ ก็ไมปรากฏวาญี่ปุนไดพยายามกดดันรัฐบาล
ไทยแตอยางใด เพราะการขอยกพลผานดินแดนไทย ก็เทากับเปนการเปดเผยแผนทาง
ยุทธศาสตรของญี่ปุนแตเนิ่นๆ เนื่องจากทราบดีวา อังกฤษ เนเธอรแลนด และสหรัฐ
ติดตอกับฝายไทยอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งอังกฤษ 
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 แนวทางการคนควาหาความจริงของขาพเจาอาจแตกตางจากผูอ่ืน โจทยที่ต้ังไว
ไดแกการหาหลักฐานวา ผูนําไทยใหความเห็นชอบดวยหรือทําความตกลงในนามของ
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุนหรือไมในการยินยอมไวลวงหนาใหกองทัพญี่ปุนใชดินแดน
ไทยในการบุกเขายึดดินแดนอ่ืนๆ ในชวงแรกของสงครามภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟกของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 

 การพิสูจนวาผูนําไทยไดทําความตกลงที่จะใหญี่ปุนสงกองกําลังผานดินแดนอัน
เปนอธิปไตยของไทย นั้น หากเปนจริงตามที่นักศึกษาอเมริกันอางในวิทยานิพนธของเขา 
จําตองมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากมิใชเปนพันธกรณีเล็กนอยระหวาง
ประเทศหรือรัฐเอกราชทั้งสอง ซึ่งไมสามารถตกลงกันไดดวย “วาจา” และตองมีการจัดทํา
กันไวกอนหนาเชาตรูของวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 หรือ พ.ศ. 2484 เพราะความตกลง
ดังกลาวไดรับการจัดทําขึ้นหลังจากวันนั้น อันที่จริง ไดมีการจัดทํา “ขอตกลงระหวาง
ผูแทนฝายไทยและญี่ปุน” มีขอความส้ันๆ ในตอนเชาตรูของวันที่ 8 ธันวาคม 1941 
หลังจากที่คณะรัฐมนตรี โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ให
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ “ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศฝายไทย กับ 
ท. ทสุโบกะมิ เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย” เปนผูลงช่ือ 

 ตลอดเวลาเกือบ 80 ปที่ผานมาหรือจนถึง ค.ศ. 2018 ขาพเจายังไมสามารถคนหา
หลักฐานยืนยันวาทั้งสองรัฐบาลตกลงอยางเปนทางการได บันทึกคําใหการและการ
สอบสวนอยางละเอียดของศาลตะวันออกไกลหรือ Far Eastern Tribunal ที่จัดต้ังขึ้นหลัง
สงครามในป ค.ศ. 1945 ทํานองเดียวกับ Nuremburg Trial สําหรับการสงครามภาคพื้น
ยุโรป ซึ่งขาพเจาไดใชเปนแหลงคนควาที่หองสมุด Harvard Law School ในเมือง 
Cambridge เมื่อป 1959-60 จํานวนรวมหลายหมื่นหนา ไมปรากฏหลักฐานใดที่แสดงชัดวา 
รัฐบาลไทยหรือจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดทําความตกลงเชน
วาไวกับรัฐบาลญี่ปุน  
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 ขาพเจามิไดลดละความพยายามที่จะคนหาความจริง และเพราะเหตุนี้ จึงไดรับ
ความสนับสนุนจากกระทรวงการตางประเทศใหไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อคนควาเพิ่มเติม
จากเอกสารของศาลตะวันออกไกล (Tokyo Trial Documents) ซึ่งบัดนี้ไดรับการจัดพิมพ
ขึ้นใหมเปนรูปเลม และเก็บอยูเปนสารบบที่หองสมุดของรัฐสภา (Library of Congress) 
โดยมีบัญชีรายการเอกสารทั้งหมดตามวันและเวลาของการพิจารณาคดี ซึ่งชวยมาก 
ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 1 ทานและพนักงานทองถิ่นทีอ่ายุนอย 
แตมากดวยความสามารถมีสวนชวยอยางมาก เพราะไดคนควาเบ้ืองตนไวใหพรอม 
ครอบคลุมป 1940-1942 

 วิธีหาคําตอบจากโจทยของขาพเจาไดแกการลําดับเหตุการณวันตอวัน ตรวจสอบ
มติของกองบัญชาการสูงสุด (Imperial General Staff) รายงานการประชุม Liaison 
Conferences ซึ่งจัดต้ังขึ้นในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1941 และตอมาไดรับมอบอํานาจให
พิจารณาและลงมติในเรื่องสําคัญจนเปนองคกรกําหนดนโยบายของญี่ปุนเวนแตในเรื่อง
สําคัญยิ่งเชนการประกาศสงคราม  คําส่ังของผูไดรับมอบอํานาจในการส่ังการ เชนพลเรือ
เอก Yamamoto ผูบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจที่บุกเขาโจมตีอาวเพิรล พลเรือเอก 
Nagumo  ที่ไดรับหนาที่ใหส่ังการเคล่ือนกําลังรบไปยังจุดนัดพบ อันรวมถึงการแจงกอง
กําลังใหทราบวาเปาหมายที่จะถูกโจมตีไดแกอาวเพิรล คําส่ังของเขาสั้นและกระชับมาก
คือ “Attack Pearl Harbor” เพราะกอนหนานั้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941 เขาได
ส่ังการโดยละเอียดของปฏิบัติการครั้งนั้นแลว  นายทหารหรือนักการทูตซึ่งมีหนาที่
กลาวถึงประเทศไทยไมวาในทางรายหรือดี  ฯลฯ 

 กําหนดการช้ันแรกของการเปดปฏิบัติการครั้งใหญไดแกการวางกําลังทางเรือไวใน
ที่ตางๆ ในแปซิฟกตะวันออกเฉียงเหนือและแปซิฟกเหนือประมาณเดือนกรกฎาคม 1941 

 ในชวงป ค.ศ. 1940 กองทัพเรือญี่ปุนเริ่มมบีทบาทในการตัดสินใจเพ่ิมมากขึน้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง The Navy General Staff โดยไดรับมอบหนาที่ในการโจมตี เวลาที่
จะตองใช แลวรายงานตอ Liaison Conference  นอกจากกองทัพเรือแลว เหลาทัพอ่ืนๆ ก็
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มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จนหลายครั้ง กระทรวงการตางประเทศก็อดมิไดที่จะรูสึกวาถูกกัน
ไปจากกระบวนการตัดสินใจ ขอเขียนของชาวตางประเทศจึงใชคําวา The Rise of 
Japanese Militarism แตกระทรวงการตางประเทศก็มีสวนอยูในกระบวนการตัดสินใจ
ระดับสูง เพราะเปนผูรวมการประชุม Liaison Conference ซึ่งม ีHideki Tojo 
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน โดยตลอด 

 เมื่อ Liaison Conference ตกลงใจในเรื่องสําคัญไปอยางใด ก็จะรายงานให 
Imperial Conference ใหความเห็นชอบอีกช้ันหนึ่ง เพราะรายงานเรื่องสําคัญจะไดรับการ
กราบบังคมทูลใหพระเจาจักรพรรด์ิอิโรฮิโตทรงทราบ แตจากหลักฐานของศาลฯ พระเจา
จักรพรรด์ิมิไดมีสวนในการตัดสินใจทําสงครามครั้งนี้ 

 Imperial Conference ไดมีการประชุมครั้งสําคัญในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1941 เพื่อ 
ใหความเห็นชอบมติของ Liaison Conference ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
โตโจเปนประธาน กับมีแมทัพและรัฐมนตรีคนสําคัญ (Tojo, Shimada, Kaya, Suzuki, 
Hashino, Muto and Oka) เขารวมดวย ทั้งหมดลงมติใหเริ่มสงครามกับสหรัฐอเมริกา 
เพราะการเจรจาทางการทูตทีมีมาหลายเดือนกอนหนานั้น ไมอาจตกลงกันได โดยบงชัด
เปนครั้งแรกวา X Day ไดแก 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ตามเวลาในสหรัฐ ซึ่งอันที่จริงวันที่
กลาวนี้ ไดรับการกําหนดมากอนแลวโดยคําส่ังปฏิบัติการกองกําลังผสม ฉบับที่ 3 เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจืกายน ค.ศ. 1941             

 ตอมา พลเรือเอก Yamamoto ไดออกคําส่ังจากเรือธง ซึ่งขณะนั้นจอดอยูที่อาวฮิโร
ชิมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941 ใหกองเรือเฉพาะกิจเคล่ือนออกไปยังจุดนัดพบ 
ประกอบดวยเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ 6 ลํา เรือรบประเภทตางๆ อีกมากมาย เพื่อ
โจมตีอาวเพิรลตามตําส่ังของพลเรือเอก Nagumo ที่กลาวถึงแลว 

 ญี่ปุนไดพยายามปกปดปฏิบัติการครั้งนี้ ตามความต้ังใจท่ีจะรักษา element of 
surprise ไวอยางเขมงวด  
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รัฐบาลไทยยึดถือนโยบายเปนกลางดังจะเห็นไดจากการตราพระราชบัญญัติพิเศษ
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญวา “เพื่อรักษาความเปนมิตรที่ดีของทุกๆ ชาติ ชาติไทยไดดํารง
อยูในความเปนกลาง และปฏิบัติดวยความเที่ยงธรรม ถือมั่นในความสงบ และในการที่
จะไมกอความเดือดรอนใหแกชาติหนึ่งชาติใด แตทั้งนี้ชาติตางๆ ที่เปนมิตรกับชาติไทย มี
ความสัมพันธสนิทกันมานับเปนเวลานานนั้น กตองเห็นใจชาติไทยและไมกอความ
เดือดรอนใหแกชาติไทยดวย แตดังที่ไดทราบกันอยูแลว ทุกส่ิงทุกอยางไมแนนอน และถา
จะสมมติกรณีใหรายแรงที่สุด การณก็อาจจะเปนไดวาชาติไทยอาจถูกชาติอ่ืนบีบค้ันและ
เขามารุกรานในบานเมือง กรณีอันรายแรงเชนนี้ ซึ่งเปนกรณีเก่ียวกับความเปนตายของ
ชาติประชาชนชาวไทยก็ตกอยูในฐานะจําเปนที่จะตองสูจนกวาจะหมดลมหายใจ ถึงศัตรู
จะมีอํานาจอยางใหญหลวงเพียงใดก็ตาม เมื่อเกิดมาเปนไทยแลว ตองตอสูจนส้ินกําลัง 
ชาติไทยยอมรูสึกวาเปนชาติเล็กไมมีกําลังจํานวนมากมาย แตก็ยินดีจะยอมตายดวย
ความเปนไทย ดีกวาอยูดวยความเปนทาส เมื่อจําเปนถึงชาติไทยจะตองตอสูจนส้ินชาติ 
ช่ือของไทยก็คงดํารงอยูตลอดช่ัวกัลปาวสานวา เปนชาตินักสูจนตัวตาย” 

 รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2584 สภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติใหตราเปนกฎหมายใชบังคับไดเมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2484 กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดบทลงโทษสถานหนักไวสําหรับผูฝาฝนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ไววาจะตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุก
ตลอดชีวิต พรอมทั้งใหยึดทรัพยสมบัติสวนตัวเสียส้ิน  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941 เอกอัครราชทูตญี่ปุนไดสงโทรเลขลับมากถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งนาจะเขาใจไดวาเมื่อถึงเวลาไมก่ีวันกอน
หนาที่ญี่ปุนจะยกพลไปยึดดินแดนตางๆ โดยผานดินแดนภายใตอธิปไตยของไทย ฝาย
ญี่ปุนยังไมมีความแนใจวาจะสามารถผานดินแดนไทยไดตามอําเภอใจ (เพื่อความเขาใจท่ี
ถูกตองขอคัดขอความของโทรเลขในภาษาอังกฤษ ดังนี้) 
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 (1) In the event of an attack upon Burma and Malay, there would, of course, be a 
temporary infringement upon the territorial sovereignty of Thailand, but after our 
objectives have been attained, restoration would immediately be made, and the 
independence of Thais would be respected even more than at present while Thailand is 
maintaining neutrality.  

(2) In case she cooperates in a positive way with Japan, full assurance will be given. 
Thailand’s swamp lands will be reclaimed in the areas maintained to the very last; while 
strictest military discipline must be used to reassure the Thai populace and strict control 
should by all means be exercised over any attempts at profiteering.  
--Navy transmission, 27 November 1941  

การกลาวถึงการสงเอกสารลับมากผานกองทัพเรือ เพราะในการทําหนาที่เฝาดูกรณีพิพาท
ไทยกับฝรั่งเศสซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ตกลงใหญี่ปุนเปนผู
ใกลเกล่ีย นั้น ญี่ปุนไดขออนุญาตสงเรือรบ 1 ลํามาลอยลําอยูในนานน้ําไทย ดวยขออาง
วาเพื่อตรวจตรามิใหมีการละเมิดขอตกลง แตฝายไทยก็อดมิไดที่จะรูสึกแคลงใจ เพราะ
ไมเห็นความจําเปน 

 สมรภูมิดานฟลิปปนส 

การโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในเกาะฟลิปปนสในวันที่ 8 ธันวาคม 2484 อัน
เปนเวลาใกลเคียงกับปฎิบัติการของญี่ปุนตอกองกําลังของสหรัฐในอาวเพิรลในเกาะ
ฮาวายนั้น เปนอีกโจทยหนึ่ง ซึ่งสรางปญหาตอมามิใชนอย 

 อันที่จริง เมื่อฝายสหรัฐไมอาจเจรจาหาขอตกลงกับญี่ปุน ณ กรุง วอชิงตันไดแลว 
ฝายสหรัฐก็นาจะตองสมมติฐานไดวา ที่ต้ังของสหรัฐในตะวันออกไกลคงตองถูกโจมตีไม
วันใดก็วันหนึ่ง และหากจะต้ังขอสมมุติแลว หมูเกาะฟลิปปนสดูจะเปนเปาหมายที่เส่ียง
ตอการโจมตีจากญี่ปุนมากที่สุดที่ทราบกันวาญี่ปุน ไดต้ังฐานปฏิบัติการอยางพรอมเพรียง 
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ตามรายงานทางประวัติศาสตรญี่ปุนไดเตรียมพรอมใหเกาะไตหวันเปนฐาน
ปฏิบัติการใหญเพื่อการรุกรบในแปซิฟกตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มมาแต
ทศวรรษที่ 1930 ทั้งในดานทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและแรธาตุ ซึ่งปอนใหญี่ปุน
และเพื่อกองกําลังทางทหาร แตฝายบริหารจากญี่ปุนก็มิไดใชประโยชนจากทรัพยากร
เหลานี้ 

โดยท่ีญี่ปุนมิไดสงเสริมการสรางความตระหนักรูในระบอบการปกครองของทั้งชาว
ญี่ปุน และชาวพื้นเมืองแตอยางใด แมจะสรางสรรคความสงบเรียบรอยได แตกมิไดชวย
ใหชาวเกาะไตหวันมีความต่ืนตัวในการปกครองตนเองแตอยางใด เพราะญี่ปุนไมมีเจตนา
ใหดําเนินการไปสูการปกครองตนเองแตประการใด 

นับแตป ค.ศ. 1897 คนคลั่งชาติชาวญี่ปุนจึงถือวาเกาะไตหวันเปน Tonan No Seki 
(ตามศัพทแปลวา หินใหญมุงไปสูภาคใต) ดวยเหตุผลเดียวกัน ธนาคารแหงไตหวันจึง
ไดรับการกอต้ังขึ้นกอนส้ินศตวรรษที่ 19 ดวยความประสงคที่จะแทรกซึมไปยงัภาคใตของ
จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเปนเปาหมายระยะยาว ธนาคารนี้ไดดําเนินกิจการ
โดยสาขาตางๆ ที่ต้ังขึ้นที่เอหมึง (1903) ฮองกง (1912) กรุงเทพฯ (1912) และมลายา 
(1919)  

แผนที่ในระหวางสงคราม ซึ่งมีรายงานที่กรุงมอสโก ไดกําหนดใหไตหวันเปน
ศูนยกลางที่สามารถปฎิบัติการไดในรัศมี 4,000 กิโลเมตร 

ธนาคารไตหวันไดแทรกซึมไปในทิศทางตางๆ โดยใหความชวยเหลือทางการเงิน
สําหรับคนญ่ีปุนซึ่งแปลงตัวเปน “ชางภาพ เภสัชกร ชางซักรีด ฯลฯ” ในที่สุดเกาะไตหวันก็
ไดรับภารกิจเปนศูนยกลางของการรุกรบทางใตในป ค.ศ. 1935 

การปลูกสรางและขยายฐานทัพเรือในไตหวันโดยญี่ปุนเปนการละเมิดขอบทท่ี 19 
ของสนธิสัญญาวอชิงตัน (ป ค.ศ. 1922) ในขณะที่มีผลเปนการหามมิใหสหรฐัที่จะ
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ปฏิบัติการในแปซิฟกตะวันตก (The Influence of Sea Power in World War II (New 
Haven: Yale University Press, 1947), p.19) 

กองบัญชาการสูงสุดของญี่ปุนไดวางแผนการรุกโจมตีตัวประเทศและดินแดนทาง
ภาคตะวันออกเฉียงใตของเอเชีย อันไดแก ประเทศไทย มลายา อินโดจีน Dutch East 
Indies และฟลิปปนสโดยใชกองกําลังจากเกาะไตหวันและเปสคาดอเรสมาเปนเวลานาน 
เมื่อไดมีการตกลงใจเขาบุกอาวเพิรล ความสําคัญของเกาะไตหวันสําหรับการรุกรบทาง
ภาคใตของเอเชียโดยกําลังจากไตหวันย่ิงจําเปนเดนชัดขึ้น 

ตามรายงานท่ีปรากฎตอมาแสดงชัดวา กองทัพเรือที่ 3 ของญี่ปุนไดรับคําส่ังให
เคล่ือนกําลังจากเมือง Takao ทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวันไปยังเกาะ Mako ในหมู
เกาะเปสคาดอเรส ดวยภารกิจในการโจมตีเกาะ Bataan, Aparri และ Vegair โดยใช
ยุทธวิธีโจมตีจากเรือไปสูฝง (Ship to Shore) ซึ่งฝายญี่ปุนไดฝกมาและมีความชํานาญเปน
ที่ยอมรับกัน 

ในระยะต้ังแตวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2484 กองบินที่ 32 ภายใตกองบัญชาการของ
พลเรือตรี R. Takenaka ไดบินเขาสูเกาะไตหวัน เพื่อรวมกําลังกับกองบินที่ 21 ดวย
เครื่องบิน 200 เครื่องในหลายแบบดวยกัน ภารกิจที่ไดมอบหมายใหแกกองบินเหลานี้
ไดแก การทําลายกําลังทหารอากาศของสหรัฐในเกาะลูซอน กองเรือสหรัฐในบริเวณ
ใกลเคียงและสนับสนุนปฏิบัติการสูภาคใตทั้งหมด 

กําลังทางอากาศของญี่ปุนและเครื่องบินทางอากาศและทางเรือจากฝูงบินที่ 11 ได
บินเขาสูไตหวันและเริ่มการฝกบินทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีการฝกทิ้งระเบิดดวย 
รวมทั้งการบินลาดตระเวน ซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ ไมปรากฏรายงานวาสหรัฐทราบ 

ในเวลาใกลเคียงกัน กองทัพอากาศที่ 15 พรอมดวยเครื่องบิน 175 เครื่อง ได
เคล่ือนกําลังเขาสูไตหวัน เพื่อสนับสนุนปฎิบัติการตอ ประเทศไทย และมลายา เครื่องบิน
บางสวนไดรับคําส่ังใหทิ้งระเบิดจุดยุทธศาสตรบางแหงในจีนดวย 
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ดวยคําส่ังของกองบัญชาการสูงสุดของญี่ปุน กองกําลังจากไตหวันตองเตรียมการ
เริ่มโจมตี เกาะลูซอนในชวงเชาตรู X Day อันตอมาหมายถึง เชาวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 
1941 เพื่อทําลายฐานบินที่ คลารค และนิโคลส ตามยุทธศาสตรนี้ หากโจมตีฐานบินทั้ง
สองแหงเปนผลสําเร็จ กองกําลังของญี่ปุนก็จะระดมการบุกขึ้นฝงที่ Lingayen, Luzon, 
Bataan และเกาะอ่ืนๆ เพื่อทําลายการปองกันของสหรัฐใหพนไปจากหมูเกาะฟลิปปนส 
ในขณะเดียวกัน กําลังฝายราชนาวี จากกองทัพเรือที่ 3 ไดรับคําส่ังใหไปสนับสนุน
ปฏิบัติการ ดังกลาว ภายใตการบัญชาการของพลเรือเอก Homma ซึ่งไปต้ังกองบัญชาการ
อยูที่เมือง Takao ในไตหวัน 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ป ค.ศ. 1941 กระทรวงสงครามสหรัฐไดออกคําส่ัง “เตือน” 
ไปยังผูบัญชาการทหารที่ฟลิปปนส คือพลเอก ดักลาส แม็คอาเธอร วาการเจรจากับญี่ปุน
ดูจะลมเหลวแลว และเพราะเหตุนี้ ปฏิบัติการโจมตี ซึ่งมอิาจคลาดหมายได อาจเกิดขึ้น
เมื่อใดก็ได และย้ําวา “หากการโจมตีไมอาจหลีกเล่ียงได- -  ซ้ํา ไมอาจหลีกเล่ียงได - - 
สหรัฐตองการใหญี่ปุนเปนฝายเปดฉากโจมตีกอน” 

แผนการปองกันการโจมตีฟลิปปนสมีมาต้ังแตป ค.ศ. 1938 ขนามนามวา 
ORANGE PLAN-3 ซึ่งลาสมัยแลวเมื่อถึงป ค.ศ. 1941 อันเปนชวงเวลาที่สหรัฐเองก็
คาดหมายวาญี่ปุนจะเปดฉากการโจมตีในฤดูหนาว สหรัฐจึงไดเปล่ียนแผนเปน 
RAINBOW PLAN NO.5 ซึ่งกําหนดต้ังรับเทานั้น ไมมีแผนบุกรบ 

เมื่อถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1941 ซึ่งสหรัฐทราบแลววา ญี่ปุนจะเปดฉาก
การรุกราน แตแผนการต้ังรับของสหรัฐก็ไมเพียงพอ สําหรับการลาดตระเวนใกลเคียงกับ
ไตหวัน อยางไรก็ดี สหรัฐไมมีการวางแผนที่จะรับมือนอกเหนือจากเขตฟลิปปนส 
กองบัญชาการอนุมัติอยางเดียวดวยการส่ังใหกองบินทิ้งระเบิดแบบ B-17 ไปต้ังฐานอยูใน
ฟลิปปนส โดยมิไดกําหนดภารกิจไดแนชัด 
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นายพลดักลาส แม็คอาเธอร ไมคิดวาการเสริมกําลังทางอากาศโดยฝูงบิน B-17 จะ
เพียงพอ แตกองกําลังสหรัฐตองยอมรับขอจํากัดที่วา รัฐบาลส่ังการมาวากองกําลังสหรัฐ
ทุกฝายตองรอใหญี่ปุนเปนฝายเริ่มโจมตี 

ประเด็นสําคัญไดแก การมุงโจมตีเกาะฟลิปปนส โดยไมมีผูใดคาดคิดวา การรุกรบ
จะเกิดขึ้นที่อาวเพิรลในหมูเกาะฮาวาย เมื่อเหตุการณที่มิไดคาดคืดเกิดขึ้น สมมติฐาน
สําหรับที่อ่ืนๆ จึงตองแปรเปลี่ยนไปแมกองบัญชาการทหารที่ฟลิปปนสจะประเมินวา 
หากมีเหตุการณโจมตีที่เกิดขึ้น ไตหวันคงจะเปนฐานปฏิบัติการท่ีสําคัญ แต
กองบัญชาการสหรัฐก็มิไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในการโจมตีไตหวัน ซึ่งประเด็นนี้
ไดกลับกลายเปนโจทยสําคัญวา ทําไมสหรัฐจงึมิไดปฏิบัติการตอไตหวันเลย ทั้งๆที่ใน
ระยะนั้น เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-17 จะพรอมอยูที่ฟลิปปนส ที่รายยิ่งกวานั้นก็คือ
เครื่องบิน B-17 พรอมดวยระเบิด ไดรับคําส่ังใหมาจอดเทียบอยูที่ฐานบินคลารค และ
นิโคลส จนถูกฝูงบินโจมตีญี่ปุนบุกเขามาโจมตีทิ้งระเบิด ซึ่งกรณีนี้เปนที่โตเถียงและ
กลาวหากันมาก ในระดับบัญชาการที่ฟลิปปนส โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพราะมีนายทหาร
บางสวนกริ่งเกรงวา หากไมมีการดําเนินการอยางเฉียบขาดแลว กองบินสหรัฐจะถูกถลม
จากญี่ปุนทําใหฝูงบินทิ้งระเบิดที่ไดรับการเสริมกําลังมาจะโดนโจมตีจน Flat-Footed อยู
กับที่บนฐานบิน ดังที่ตอมาเกิดขึ้นจริง 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นทําใหกองกําลังที่สหรัฐลดลงเหลือไมถึงครึ่งหนึ่งจากที่
เตรียมไวทัง้หมด และนําไปสูความสูญเสียฟลิปปนสในชวงป 2484-2485 

 

                                              นายมนัสพาสน ชูโต 

                              ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

         และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ   
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