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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

เดือนมกราคม 2562 

 

ช่ือและตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

              ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

 และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

 ตลาดทุนและตลาดหุนสหรัฐ ซึ่งด่ิงลงอยางมากมาต้ังแตปลายปที่แลว ตางอยาง
ส้ินเชิงจากสถานะของตลาดเมื่อป 2017 ซึ่ง Dow Jones Industrial Average สูงขึ้นไปถึง 
26,000 โดยอาศัยฐานที่ดีขึ้นเริ่มมาแตความสําเร็จในการฟนฟูการเศรษฐกิจในสมัย
รัฐบาลบารัค โอบามาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในตอนทายของรัฐบาลประธานาธิบดี
จอรจ ดับเบิลยู บุช สงผลกระทบไปทั้งโลก  เวนแตมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเชนจีนซึ่ง
ทรงตัวอยูไดในระยะนั้น  

 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดถอืโอกาสของการกระเต้ืองขึ้นของการเศรษฐกิจ
และการสรางงาน อวดอางในคําปราศรัยหลายครั้ง รวมทั้งสุนทรพจนครั้งแรกในชีวิตตอ
สมัชชาสหประชาชาติ ทั้งๆ ที่มิไดดําเนินนโยบายใหม นอกเหนือจากการยกเลิกกฏเกณฑ
ตางๆ อันทําใหตลาดตอนรับ (Deregulation) 

 แตตอมา ตลาดเริ่มสับสน เนื่องจากไมแนใจวา นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ทรัมปจะมทีิศทางไปอยางไร เพราะนักเศรษฐศาสตรเริ่มเปนหวงวา ประธานาธิบดีไดเนน
แนวทางไปในแบบ Mercantilist มากขึ้น อันเปนผลพวงของนโยบาย America First ที่นาย
โดนัลด ทรัมปประกาศไวในสุนทรพจนในโอกาสปฏิญาณตนเขารับตําแหนงเมื่อวันที่  
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20 มกราคม 2017 นักศึกษาวิชารัฐศาสตรและการเมืองระหวางประเทศทั้งหลายทราบดี
ถึงนัยยะของนโยบายเชิงนิยมความโดดเด่ียวจากโลกที่ผูนําฝายบริหารของสหรัฐสงเสริม  
แมพลโทนอกราชการแม็คมาสเตอร ซึ่งขณะนั้นเปนที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติ
ของประธานาธิบดี จะพยายามช้ีแจงวา America first มิใช America alone ก็ตาม  

 ผลพวงอีกประการหนึ่งของนโยบาย Mercantilism ไดแกการข้ึนภาษีศุลกากรหรือ 
Tariff ซึ่งถูกนํามาใชพรอมกับคําขูวาจะเปดสงครามทางการคา มิใชแตเพียงกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งไดประกาศไวระหวางการหาเสียงเทานั้น แตไดนํามาใชกับคู
คาทั้งหมด ไมวาจะเปนพันธมิตรหรือไมก็ตาม เพราะแคนาดาซึ่งเปนเพื่อนบานใกลเคียง
กับยังเปนภาคีรวมเขตการคาเสรีในอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ดวยกันก็ถูกลูกหลงดวย 
เชนเดียวกับสหภาพยุโรป นายทรัมปไดสรางศัตรูไวทั่วไปหมด หัวหนาฝายบริหารของ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ประธานธนาคารโลก และผูอํานวยการองคการการคา
โลกตางออกมาเตือนแลววา สงครามการคาของรัฐบาลนายทรัมปจะกอผลรายตอการ
เศรษฐกิจโลก นําไปสูภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันจะกระทบถึงทุกประเทศ รวมทั้ง
สหรัฐอเมริกาเองดวย ศักราชใหมที่ 2019 จึงเริ่มขึ้นดวยสัญญาณในทางลบทั่วไปหมด  
ไมวาจะดวยเหตุนี้หรือไมก็ตาม นาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลกสัญชาติอเมริกัน 
ไดขอลาออกจากตําแหนง แมยังมเีวลาอีกถึง 3 ปกวาจะครบวาระ 

 ผลงานทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังในปแรกของประธานาธิบดีทรัมป  
อันไดแกการลดอัตราภาษี ในช้ันแรกเปนที่ยอมรับของบรรดาวงการธุรกิจทั่วไป  
แตไมนานก็ปรากฏชัดวา ผูที่ไดรับประโยชนสวนใหญไดแกมหาเศรษฐีทั้งหลาย  
สวนการลดภาษีทางธุรกิจก็ไปตกอยูที่บรรดากิจการธุรกิจซึ่งตอนรับการลดภาษี แทนที่จะ
เปนคนช้ันกลางและผูมีรายไดนอยดังที่นายทรัมปกลาวอาง ในขณะที่สํานักงานสถิติของ
สหประชาชาติรายงานวา รอยละ 40 ของชาวอเมริกันยังอยูใตเสนความยากจนหรือ 
Poverty line เมื่อนายทรัมปกลาวหาวา สหประชาชาติแตงตัวเลขขึ้นมาเอง หนวยงานของ



3 
 

สหประชาชาติไดโตกลับวา สถิติดังกลาวมีแหลงที่มาจากรัฐบาลสหรัฐเอง เสียงกลาวหา
จึงเงียบหายไป 

 สําหรับทุกประเทศซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานของรัฐ ตามปกติ 
วิสัยรัฐบาลหรือฝายบริหารจะไมเขาไปแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของธนาคารกลาง  
ซึ่งในกรณีของสหรัฐไดแก Federal Reserve Board สวนผูวาการธนาคารกลางของ
ประเทศทั่วไปหรือประธาน Federal Reserve Board ในกรณีของสหรัฐ ประธานาธิบดีจะ
แตงต้ังจากกรรมการของ FED ตามวาระ เชนเมื่อตําแหนงของ Janet Yellen ประธาน
หญิงคนกอนครบวาระ ประธานาธิบดีทรัมปก็ไดเลือกใหนาย Jerome Powell ขึ้นมาเปน 
ถึงแมจะเปนที่ทราบกันวา ประธานาธิบดีทรัมปเห็นวา นาย Powell เปนสมาชิกของพรรค
รีพับลิกัน แตก็ไมถือเปนปจจัยสําคัญ เพราะเปนตําแหนงไมเก่ียวกับการเมืองและนาย 
Powell ก็เปนกรรมการขณะที่นาง Yellen เปนประธาน ปญหาเกิดขึ้นเพราะประธานาธิบดี
แถลงตอสาธารณะ วาไมเห็นดวยกับการขึ้นอัตราดอกเบ้ียของประธาน Powell ถึงขั้นไป
ปรึกษากับผูนําทางการเมืองหลายครั้งวา เขา (ทรัมป) จะปลด Powell ไดหรือไม ซึ่งแมจะ
ไมทําเชนนั้น แตก็สงอิทธิพลไปถึงนาย Powell บาง ดวยการที่เขายอมรับวา บางที  
เขาอาจจะขึ้นดอกเบ้ียมากเกินไปหรือบอยครั้งเกินไป ซึ่งอันที่จริง เมื่อนาง Yellen  
ขึ้นดอกเบ้ีย กวาจะทําไดแตละที ก็เล่ือนแลวเล่ือนอีก เธอเคยแสดงความเปนหวงวาการ
เศรษฐกิจของจีนกําลังออนตัวลงเพราะเขาใจดีถึงความตองพ่ึงพาอาศัยกันของเศรษฐกิจ
สําคัญในโลก และอัตราเงินเฟออันเปนเหตุปจจัยสําคัญในการปรับอัตราดอกเบี้ย  
คงจะสูงขึ้น เพราะนายทรัมปประกาศความต้ังใจท่ีจะทุมเงินหลายลานลาน (Trillions)  
เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทั่วประเทศ แตจนบัดนี้ก็ไมปรากฏวา ประธานาธิบดีทรัมป
ลงทุนในดานนี้ไปแมแตนอย แตกลับไปผูกพันกับการจะสรางกําแพง (Wall)  
ตลอดชายแดนหลายพันไมลดานเม็กซิโก และเปนสาเหตุหลักที่ทําใหตองปดราชการเปน
เวลานานท่ีสุดในประวัติศาสตร เริ่มมาแตเดือนธันวาคม 2018 คนทํางานใหแกสหรัฐ
ประมาณ 800,000 คนไมไดรับคาจาง (Paychecks) มาจนบัดนี้ (22 มกราคม 2019) โดยไม
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มีสัญญาณใดเลยวา Government shut-down จะยกเลิกเมื่อใด ธนาคารกลางไดเตือนแลว
วา การปดทําการครั้งนี้จะมีผลกระทบอัตรา GDP อยางแนนอน สวนผูบริหารตลาดทุน
และตลาดหุนคาดหมายวา ภาวะผันผวนสําหรับตลาดหุน Wall Street คงจะหลีกเส่ียงได
ยากในปนี้ บางคนไปไกลถึงกับคิดวา ตลาดอาจจะลมได  

 การทําโพลลาสุดแสดงวา ประชาชนรอยละ 55 เห็นวา สาเหตุของ Government 
shutdown มาจากประธานาธิบดี รอยละ 32 เห็นวาเปนเพราะพรรคเดโมแครต อีกรอยละ 
9 ไมออกความเห็น 

 แตละป World Economic Forum-WEF จะจัดการประชุมระดับผูนําของประเทศ
ตางๆ เพื่อใหมีโอกาสไดพบกับหัวหนาฝายบริหารภาคเอกชน และผูแทนซึ่งเช่ียวชาญทาง
เศรษฐกิจการเงินจากสถาบันระหวางประเทศ ที่เมืองดาวอส ในประเทศสวิตเซอรแลนด 
อันเปนที่สนใจของผูนําจากหลายประเทศ  

 การประชุม WEF ปนี้ ซึ่งเริ่มขึ้นแลว ผูนําหลายประเทศไมสามารถไปเขารวมได 
ดังเชน ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองจากฝรั่งเศสซึ่งตองรับมือกับการประทวงของ
ประชาชนซึ่งเกิดขึ้นติดตอกันมาหลายสัปดาหแลว ตนเหตุมาจากการข้ึนภาษีน้ํามัน  
จนลาสุดไดเรียกรองใหประธานาธิบดีลาออก อันทําไมไดเพราะไดรับชัยชนะในการ
เลือกต้ังอยางทวมทน ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปจากสหรัฐซึ่งอางวายังประสบปญหา 
Government shutdown ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร เปนเหตุใหลูกจางของสหรัฐไมได
รับเงินคาจางมากวา 30 วันจนบัดนี้ เปนสภาวะนาเวทนามาก จึงตกลงใจไมไปประชุม  
อีกคนหน่ึง ไดแกเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักรซึ่งมีภารกิจหนักเก่ียวกับ
กรณี Brexit และประธานาธิบดีมานังกากัวแหงซิมบาบเว ซึ่งก็ตองเผชิญกับการประทวงที่
ราคาน้ํามัน ในอัตราลิตรละ 3.3 ดอลลารสหรัฐ นับวาสูงที่สุดในโลก และความขัดของ
ของเครือขายอินเตอรเน็ตทั่วประเทศ แตในวันนี้ ที่ 22 มกราคม 2019 กลับมาใชการได
แลว หลังจากที่ศาลสูงมีคําส่ังใหแกไข 
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 ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเมื่อสองปมาแลว ไดแถลง
ในการประชุมที่ดาวอส วาจีนจะสงเสริมการคาเสรี ตอตานการปกปองทางการคา 
(Protectionism) และสงเสริมโลกาภิวัติ (Globalization) กลาวอีกนัยหนึ่ง เขาไดประกาศที่
จะเปนทุกอยางที่สหรัฐเตยเปนมา แตมาลมเลิกเมื่อนายทรัมปเขามาเปนประธานาธิบดี
และเปลี่ยนโลกทรรศนเปนแคบขึ้น ปญหาวาจีนจะทําไดดังกลาวภายใตการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสตจะตองเฝาดูตอไป 

 นางคริสตีน ลาการด Managing Director ของกองทุนการเงินระหวางประเทศแถลง
ที่ดาวอสในวันจันทร ที ่21 มกราคม วาการเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเมื่อปที่แลว GDP 
ขยายตัวเพียง 6.6 % ตํ่าที่สุดใน 25 ป เปนความเส่ียงที่สุดของการเศรษฐกิจโลกและเปน
สาเหตุของความไมแนนอนในกระบวนการโลกาภิวัติ อันจะมีผลกระทบไปยังประเทศ
อ่ืนๆ ของโลกดวย ตอมาในวันที่ 23  มกราคม กองทุนการเงินระหวางประเทศไดแถลง
ตัวเลขวา การเศรษฐกิจโลกไดเริ่มชะลอตัวลงบางแลว 

 รายงานขาวระหวางประเทศในวันที่ 22 มกราคม แจงวา ประธานาธิบดีมาครอง
แหงฝรั่งเศสกับนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิลแหงเยอรมนีไดยืนยันที่จะรวมมือกันใน
พันธกรณีที่จะทําใหการเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเขาสู Economic convergence และ
ไดจัดทําความตกลงที่จะรวมมือกันอยางใกลชิดในดานการตางประเทศ การปองกัน
ประเทศและความมั่นคง เปนการแสดงใหเห็นชัดที่จะปฏิรูปสหภาพยุโรปในชวงที่สห
ราชอาณาจักรกําลังจะออกจากสมาชิกภาพหรือ Brexit นาสังเกตวามาครองหันมาให
ความสําคัญเรงดวนในการผลักดัน European Project ในขณะที่ความพยายามจะปฏิรูป
เศรษฐกิจภายในตองถูกการชุมนุมประทวงตอเนื่องมาหลายวันสุดสัปดาห *weekends”
แลว ลาสุด ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองไดเรียกรองใหทุกฝายเขารวมในการ
อภิปรายระดับชาติเพื่อรับฟงปญหาตางๆ อันพึงไดรับการแกไขรวมกัน 
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 นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยแหงสหราชอาณาจักร ซึ่งกอนหนาการลงประชามติ  
อยูกับฝาย Remain คือมิไดเรียกรองใหออกจากสหภาพยุโรป แมจะมิไดมีบทบาทในทาง
ใดทางหนึ่งมากนัก ตอมาเมื่อรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคคอนเซอรเวตีฟ
ไดกลายเปนฝายสนับสนุน Brexit และไดนําฝาย Leave เชนนายบอริส จอหนสัน มาเขา
รวมในคณะรัฐมนตรีชุดแรกในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะ
หัวหนารัฐบาล เธรีสซา เมยไดกํากับการเจรจาเพื่อใหเงื่อนไขของการออกจาก EU ดีที่สุด
ในแงของเธอ และเพราะเหตุนี้ ความพยายามของเมยที่จะออกจากสหภาพยุโรปจึง
กลายเปนความตระหนักแน (Conviction) อันไมอาจเปล่ียนแปลงไดงายๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพราะเธรีสซา เมยเปนคนท่ี Gordon Brown อดีตผูนําทางการเมืองเห็นวา “She is 
a very difficult girl, but good.”  

 ไมแนใจวาแนวคิดเชนนี้เปนวิสัยของนักการเมืองหรือเปลา เพราะพรรคแรงงาน 
ซึ่งเปนฝายคาน โดยมีนาย Jeremy Corbyn ซึ่งเช่ือมั่นในลัทธิสังคมนิยมเปนหวัหนา  
ก็สนับสนุน Remain มากอน แตบัดนี้ก็ทําตนในทางคัดคานแนวทางของเธรีสซา เมย  
แมในรายละเอียดจะตางกันก็ตาม เนื่องจากบัดนี้สมาชิกสภาสามัญจํานวนไมนอยถูก
กลาวหาวา สภาฯพยายามจะ Hijack เรื่องการออกหรือไมมาดําเนินการเอง แทนที่จะ
ยินยอมใหฝายบริหารดําเนินการตอไป แตขาพเจาเห็นวา ความเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นเปน
การฉวยโอกาสมากกวา เนื่องจากปญหาใหญไดแกความแตกแยกในพรรครัฐบาล ถึงขั้น
ที่กลุม Backbench เปนจํานวนไมนอยไดคัดคานขอเสนอของหัวหนาพรรค ทําใหรัฐบาล
แพการออกเสียงมากท่ีสุดใน 95 ป คือ 432 ตอ 202 

 ตามรายงานท่ีไดนําเสนอไวเมื่อเดือนธันวาคม 2018 (2561) รางความตกลงกําหนด
สัมพันธภาพของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปจะไดรับการพิจารณาโดยสภาสามัญ
ของอังกฤษในวันที่ 21 มกราคม 2019 หลังจากที่ไดเล่ือนมาจากเดือนธันวาคม ศกที่แลว 
เพราะทุกฝายทราบดีวา รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนไมพอ เพราะจากผลของการเลือกค้ังครั้ง
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ที่แลว พรรครัฐบาลไมไดเสียงขางมาก ทําใหตองพ่ึงเสียงจากพรรคในไอรแลนดเหนือ  
ซึ่งก็มีวาระของตนเชนกันในการเจรจา Brexit 

 จะดวยเหตุใดก็ตาม เธรีสซา เมยไดนํารางความตกลงฉบับเดียวกันนี้เขาสูวาระ
การประชุมสภาสามัญอีก โดยรนวันออกเสียงขึ้นมาเปน 13 หรือ 14 มกราคม  
การอภิปรายจากพรรคตางๆ เปนไปอยางเผ็ดรอนตามคาด กวาจะถึงเวลาออกเสียง
ลงคะแนนก็คํ่าแลว ตามเวลาในกรุงลอนดอน 

 การเสนอรายงานขาวจากสภาสามัญ และจํานวนคนที่มาชุมนุมกันดานนอกของ
สภาฯ ที่เวสตมินสเตอรพรอมกับการชูธงของสหภาพยุโรปเปนสวนใหญ เปนไปอยาง
คึกคักย่ิง แมอากาศขางนอกจะคอนขางเย็นจัด 

 นาย John Bercow ประธานสภาสามัญทําหนาที่อยางเฉียบขาด เพื่อรักษาความ
เรียบรอยภายในหองประชุมอันแนนขนัดไปดวยสมาชิกจากพรรคตางๆ ดวยเปนนัด
สําคัญยิ่ง 

 ประมาณ 19.00 น, ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประธานประกาศใหเริ่มการออก
เสียง โดยพิจารณาขอแกไขที่สมาชิกเสนอเปนอันดับแรก ขอแกไขนี้ตกไปเพราะเสียง
สนับสนุนนอยมาก จนถึงการออกเสียงรางความตกลงเพื่อออกจากสหภาพยุโรป อันเปน
ผลจากการเจรจาระหวาง UK กับ EU ซึ่งเปนที่เขาใจกันวาเปนรางสุดทาย เพราะไมมีราง
อ่ืนอีก ปรากฏผลวา รางที่รัฐบาลเสนอไดคะแนน 202 ฝายที่คานซึ่งรวมเสียงจากพรรค
รัฐบาลดวยได 432 นับเปนมติไมเห็นดวยมากที่สุดใน 95 ป 

 นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยไดกลาวคําปราศรัยโดยไมกลาวถึงมติคัดคานรางความ
ตกลงที่เธอนําเสนอ โดยทาทายวาเธอพรอมอยูแลวที่จะอภิปรายญัตติไมไววางใจใน
รัฐบาล ซึ่งหัวหนาพรรคแรงงานจะเสนอตอสภาสามัญ อาจจะเปนเพราะเธอทราบวานาย 
Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคแรงงาน ซึ่งเปนฝายคานมิไดรับความสนับสนุนจากสมาชิก
ในพรรคของตนเทาใดนัก เพราะเปนฝายสังคมนิยมมากเกินไป 
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 การอภิปรายญัตติไมไววางใจในเธรีสซา เมยมีขึ้นในวันตอมา ซึ่งพอคาดหมายได
วา ไมนาจะเปนปญหาที่ทําใหเธอตองพนตําแหนง เนื่องจากญัตติไมไววางใจในรัฐบาล
เปนคนละเรื่องกับรางความตกลงถอนตัวจากสหภาพยุโรป ผลการลงมติแสดงวา รัฐบาล
อยูรอด โดยมีคะแนนนํา 19 เสียง ซึ่งอันที่จริง เมยก็มีวาระอยูแลววา หากรางความตกลง
ไมไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ เธอจะตองเสนอส่ิงที่เรียกกันวา Plan B ในสามวัน
หลังจากนั้น นับเปนการแถลงวาจะทําอยางไรตอไป โดยไมมีการลงมติ สวนรางความตก
ลงฉบับใหม นั้น นายกรัฐมนตรีจะนําเสนอตอสภาฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2019 (2562) 

 กอนหนานั้น เธรีสซา เมยไดตกลงใจทําในส่ิงที่เธอควรทํามากอนหนานี้ อันไดแก
การรับฟงความเห็นของพรรคตางๆ วาตองการอะไรบางในรางความตกลงนี้ เพื่อจะไดให
ภาคสวนตางๆ รวมรับผิดชอบในความตกลงอันจะเปนของสวนรวม โดยไดพบกับสมาชิก
พรรคลิเบรอล-เดโมแครต พรรคแหงชาติสก็อต พรรคกรีน  สวนที่เธอจะไมหารือกับนาย 
Jeremy Corbyn หัวหนาพรรคฝายคาน นั้น เปนที่เขาใจได 

 ทั้งหมดนี้ เพื่อจะไดยกรางความตกลงใหม และนําเสนอตอสภาฯ ในวันที่ 29 
มกราคม ศกใหมนี้ อันอาจเปนทางออกได เพราะขอที่ฝายอ่ืนไมเห็นดวย อาจเปน
ประเด็นเชนวาระของ Backstop สถานะของพรมแดนกับไอรแลนดเหนือวาจะเปน  
Hard border หรือไม ชวงเวลาของการท่ี UK จะตองอยูในสหภาพศุลกากร (Customs 
Union) ของสหภาพนุโรป เปนตน  ปญหาของไอรแลนดหรือ Good Friday Agreement  
สอเคาวาจะยุงยาก เมื่อกลางดึกของวันเสารที่ผานมา เกิดเหตุ Car bomb ขึ้นในเมือง 
Londonderry ทําใหหลายฝายหวั่นเกรงวา จะเกิดเหตุรายเชนที่ Irish Republican Army 
หรือ I.R.A. ไดกอขึ้นเมื่อ 20 ปกวาขึ้นมาอีก เพราะขณะนี้ก็มีการจัดต้ังที่ทําการใหมของ 
New Irish Republican Army แลว แตยังมีสมาชิกไมมากนัก 

 สําหรับ Plan B ที่เธรีสซา เมยแถลงตอสภาฯ ตามกําหนดเดิม นั้น หลายฝายเห็น
วา ไมมีอะไรใหม เนื่องจากไมตางจากรางความตกลงเดิมแตอยางใด ส่ิงที่วงการตางๆ  
ไมวางใจ เพราะเกรงวา สหราชอาณาจักรจะถอนตัวจาก EU โดยปราศจากความตกลง
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ใดๆ (No Deal) แตในความเห็นสวนตัวของขาพเจา สหภาพยุโรปคงไมปลอยใหเปนไป
เชนนั้น เนื่องจากไดมีการจัดทําปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) กําหนด
ลักษณะสัมพันธภาพระหวางกันไวบางประการแลว  ที่เรื่องนี้ดูยุงยาก เพราะเปนกรณีที่ไม
เคยมีฝายใดมีประสบการณมากอน (Uncharted water) อันเปนคําเตือนของอดีต
นายกรัฐมนตรี David Cameron  ที่เห็นวา การออกจาก EU จะเปน Leaping into the 
unknown 

 ผูนําวงการธุรกิจที่ไปรวมการประชุมที่ดาวอสกังวลกันไมนอยวา UK อาจจะออก
จากสหภาพยุโรปโดยไมมีความตกลงอยางใด ผูแทนบริษัทสรางเครื่องบิน Airbus ซึ่งมี
โรงงานอยูในสหราชอาณาจักรและคนงานอยูกวา 15.000 คน รวมทั้งผูที่มีสวนใน supply 
chain ของเครื่องบินอีกเปนจํานวนมาก เปนหวงวาจะตองไดรับผลกระทบไมนอย 
เชนเดียวกับนายมารค คารนี ผูวาการ Bank of England และคริสตีน ลาการดแหง IMF 
สําหรับวงการธุรกิจ นั้น ไมชอบความไมแนนอนอยูแลว จะดวยเหคุผลใดไมอาจจะทราบ
ไดในช้ันนี้ นาย Jeremy Hunt รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางไปพบ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน นาย Hunt เพิ่งกลับจาก
การไปปราศรัยและเจรจาการคากับสืงคโปรเมื่อสัปดาหที่แลว 

 ในวันศุกรที่ 25 มกราคม ความเปนหวงวา Brexit อาจจะเกิดขึ้นโดยไมมีความตก
ลงที่สภาฯ ใหความเห็นชอบ เริ่มสรางความไมแนใจใหหลายฝายเพิ่มมากขึ้น เพราะมีขาว
วา บริษัท Ford ผูผลิตรถยนต และบริษัท Airbus กําลังวางแผนที่จะยายฐานการผลิตออก
จากอังกฤษไปสูยุโรป ในขณะเดียวกันมีรายงานวา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 
ทรงปรารภวา ทุกฝายควรจะหาจุดรวม (Common ground) ในการเจรจากันใหได อันเปน
กรณีที่ไมธรรมดานัก เพราะสมเด็จพระราชินีมักจะไมทรงแสดงพระราชดําริในทาง
การเมือง แตถาจะยอนกลับไปดูรายงานวันที่เสด็จพระราชดําเนินไปมีพระราชดํารัสเปด
การประชุมสภาฯ เมื่อครั้งลาสุด โดยไมมีการแตงเต็มยศ ฉลองพระองคในวันนั้นดูจะทรง
เนนสีน้ําเงินและพระมาลาซึ่งคนเปนจํานวนมากเห็นวา ทรงใหสัญญาณไปในทางใชสี
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คลายธงของสหภาพยุโรปและมีดาวดวย ในพระราชดํารัสลาสุดนี้ นายฟลลิป แฮมมอนด 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดกลาวเปนเชิงนอมรับโดยมิไดขยายความ 

   

  ตามรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2018 ไดกลาวแลวถึงประกาศของประธานาธิบดี
ทรัมปวา โดยท่ีสหรัฐ “ไดปราบปรามกลุมกอการราย ISIS จนหมดส้ินแลว สหรัฐจึงจะ
ถอนกําลังทหารออกจากซีเรียทั้งหมด และครึ่งหนึ่งออกจากอัฟกานิสถาน” อันไมตรงตอ
ความจริง และเปนเหตุใหพลเอกนอกราชการเจมส แมต็ทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมขอลาออกจากตําแหนง และตอมาเสนาธิการทหารไดลาออกเชนกัน 
รวมทั้งนาย Brett McGurk นักการทูตอาวุโสผูประสานงานพันธมิตรตอตานไอซิส 

 สาเหตุสําคัญของการลาออกของเจาหนาที่ระดับสูงดังกลาว ไดแกการไมเห็นดวย
กับคํากลาวอางของประธานาธิบดีวาสามารถปราบปรามไอซิสไดหมดแลว ในวันที่ 16 
มกราคม 2019 ผูกอการรายไดกอระเบิดพลีชีพขึ้นที่หนาภัตตาคารในเมือง Manbij ทาง
เหนือของซีเรีย ซึ่งหนวยทหารปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐและทหารซีเรียนเคิรดไดควบคุม
มากอน ตามรายงานข้ันแรกทหารสหรัฐจํานวนหน่ึงตองเสียชีวิตรวมทั้งทหารพันธมิตร
ตอตานไอซิสดวย ทางการสหรัฐยังมิไดเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับทหารที่เสียชีวิต ใน
เวลาใกลเคียงกัน ไอซิสไดแถลงความรับผิดชอบในเหตุรายที่เกิดขึ้น จะจริงหรอืไมจริงยัง
ไมมีฝายใดยืนยันจนบัดนี้ แตที่แนนอนก็คือเหตุรายที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของ
ผูกอการราย และก็แนนอนดวยวา การปราบปรามไอซิสจนหมดสิ้นตามที่ประธานาธิบดี
ทรัมปอาง นั้น แสดงถึงความไมรูไมเขาใจของผูนําฝายบริหารของสหรัฐเลย เพราะรอง
ประธานาธิบดี ไมค เพนส ก็ไดแถลงในทํานองเดียวกัน 

 ในรายงานเม่ือประมาณครึ่งปกอนหนานี้ ขาพเจาไดกลาวถึงแผนการระยะยาวของ
ผูนําไอซิสวา การเขายึดครองเมืองศูนยกลางเชนโมซูลในอิรักและรัคกาในซีเรีย นั้น ไอซิส
ยอมไมสามารถจะครองพื้นที่ไดนาน อัล บ๊ักดาดี้ ผูนําไอซิสจึงขอใหสมัครพรรคพวกเก็บ
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รักษาทุนทรัพยไวและเลือกที่จะกอเหตุโดยอิสระ ไมจําเปนตองรับคําส่ังจาก
กองบัญชาการกลางซึ่งบัดนี้ไมมทีี่ต้ังที่แนนอน อันจะชวยใหสามารถกอการรายไดเปน
เวลานาน โดยใหยึดมั่นตามลัทธินิยมฝายรนุแรงที่ไดปลูกฝงไว ดวยยุทธวิธีแบบนี้ เปน
การยากย่ิงที่จะปราบปรามไอซิสไดอยางส้ินเชิง 

ในวันกอนหนานั้น กลุมกอการราย Al Shabaab ซึ่งฝกใฝในกลุมอัลไคดาและต้ัง
หลักอยูที่โซมาเลียในแอฟริกาตะวันออกไดบุกเขาโจมตี โรงแรมช้ันหรูในเครือดุสิตของ
ไทยที่กรุงในโรบี ประเทศตืนยา โดยใชระเบิดและปนกลยิงกราด ทําใหมีผูเสียชีวิตจนถึง
วันพุธที่ 16 มกราคม 21 คน 

 วันที่เปดฉากการโจมตีตรงกับวันครบรอบ 3 ปของการปะทะกันครั้งใหญกับหนวย
ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐและทหารคีนยา ในครั้งนี้ก็เชนกัน กองกําลังปฏิบัติการพิเศษ
ของสหรัฐไดรวมในการตอสูกับฝายกอการรายดวย นับเปนการโจมตีครั้งใหญไมนอยกวา
การบุกเขากอการรายในหางสรรพสินคา Westgate อันเปนสถานการณโหดเหี้ยมมาก 

 ตามรายงานขาวจากรุงเทพในวันนี้ ที่ 17 มกราคม ผูนําในรัฐบาลไทยคนหนึ่งได
วิเคราะหเหตุรายที่ไนโรบีไปในทางที่ตาดไมถึง  Al Shabaab จะไดทราบแนวคิดของผูนํา
ไทยหรือเปลาไมอาจทราบได แตก็ประกาศวาเหตุผลประการหน่ึงที่ไดกอเหตุรายที่
โรงแรมดุสิตไนโรบีไดแกการท่ีสหรัฐไดประกาศใหนครเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของ
อิสราเอลและไดยายส0ถานเอกอัครราชทูตสหรัฐไปอยูทีน่ั่นแลว 

 ตามรายงานในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม ศกนี้ สหรัฐไดสงเครื่องบินรบจํานวนหนึ่ง
ไปโจมตีที่ต้ังของกลุม Al Shabaab แหงหนึ่งในประเทศโซมาเลีย ทําใหผูกอการราย
เสียชีวิตไมนอยกวา 52 คน ดังที่ไดเคยรายงานมากอนหนานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย
รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา การขาวกรองของสหรัฐในดินแดนใกลโซมาเลียปฏิบัติ
หนาที่ไดแมนยําดีมาก เพราะปฏิบัติการแตละครั้ง สามารถทําลายชีวิตกลุม อัล ชาบาบ
ไดเปนจํานวนมาก ในระยะนั้น กระทรวงการตางประเทศสหรัฐมีบทบาทสําคัญไมนอย 
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ทั้งในดานการขาวและการสนับสนุนกองกําลังทองถิ่นที่เขาไปชวย แมจะไมเปนขาวที่
ทราบกันมากนัก 

 

 เมื่อส่ีวันที่ผานมานี้ หนังสือพิมพ New York Times ไดเสนอขาวอันอยูในขายที่อาจ
เรียกไดวาเปน Bombshell วา หนวยงานดาน Counter intelligence ของ FBI ไดสอบสวนวา
นายโดนัลด ทรัมป ทําหนาที่เปนลูกมือใหนายวลาดิเมียร ปูติน แหงรัสเซียมาเปน
เวลานานแลว และในวันตอมา หนังสือพิมพ The Washington Post ไดนําเสนอขาว 
Bombshell เชนกันวา นายโดนัลด ทรัมป มีพฤติกรรมอันเหลือเช่ือในการปกปดความลับ
รายละเอียดการพบปะตัวตอตัวกับปูติน ดังที่เกิดขึ้นในระหวางการประชุมกลุม 20 ที่
นครฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ซึ่งจนบัดนี้
เจาหนาที่ทุกฝายของสหรัฐก็ยังไมทราบวาทั้งสองผูนําหารือกันในเรื่องอะไร ทั้งสองครั้งนี้ 
ทรัมปกับปูตินแอบพูดจากันเปนเวลานาน โดยมีลามอยูดวย ส่ิงที่นายทรัมปไดทําไปไดแก
การบังคับใหผูทําหนาที่ลามที่มาจากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐมอบโนตบันทึก
ขอความแกตนและสั่งหามมิใหเปดเผยเนื้อหาของการหารือแกผูใด 

 อันที่จริง เจาหนาที่สหรัฐทุกฝายไดพยายามสอบถามประธานาธิบดีทรัมปถึง
เนื้อหาสาระของการหารือลับทั้งสองโอกาสมาหลายเดือนแลว แตไมเปนผล จนเปนขาว
ในหนังสือพิมพดังกลาว  

 Bombshell ลูกที่สามไดแกรายงานซึ่งปรากฏใน BuzzFeed เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
ศกนี้ วานาย Michael Cohen อดีตทนายความสวนตัวของนายโดนัลด ทรัมปยอมรับวา
ขอมูลเก่ียวกับโครงการสราง Trump Tower ที่กรุงมอสโกซึ่งเขาไดใหการตอสภา นั้น เปน
การกลาวเท็จตามคําส่ัง (Direction) ของนายทรัมป ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง นายทรัมปก็จะ
ถูกขอหาวา กระทําผิดทางอาญาเพราะเทากับเปนการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือ 
Obstruction of Justice  
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 ประเด็นที่ 3 นี้ ยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด นาย Ben Smith บรรณาธิการ 
BuzzFeed ยังยืนยันในการใหสัมภาษณแกนาย Anderson Cooper แหง CNN ในวันเสาร 
ที่ 19 มกราคม วันนี้ วา เขามีหลักฐานครบถวน สวน Peter Car โฆษกของท่ีปรึกษาพิเศษ 
Robert Mueller ในคดีความสัมพันธของคณะผูหาเสียงใหนายทรัมปกับรัสเซีย ไดช้ีแจงวา 
บันทึกคําใหการตอสภาของนาย Cohen ที่เปนขาว นั้น ยังไม Accurate ทีเดียวนัก จึงตอง
ติดตามดูตอไป การท่ีสํานักงานของนาย Mueller แถลงขาวเชนที่กลาวถึง ไมเปนทาง
ปฏิบัติธรรมดานัก 

 ดังที่ไดกลาวไวในบทนําของประมวลรายงานฉบับเดือนธันวาคม 2561 ขาว
เก่ียวกับการฆาตกรรมนาย Jamal Khashoggi คอลัมนิสตของหนังสือพิมพวอชิงตัน โพสต 
ยังไมจบ เนือ่งจากประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดส่ังการใหนายไมค ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐเดินทางไปยังกรุงริยาด ประเทศซาอุดิ 
อาระเบีย เพื่อพบกับมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน ซึ่งทราบกันในวงกวางของ
โลกวาเปนผูบงการใหกระทําฆาตกรรมนาย Khashoggi 

 อันที่จริง เปนการยากท่ีจะเขาใจวาเพราะเหตุใด ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปถึง
ไดแสดงความเห็นแบบครึ่งๆ กลางๆ ต้ังแตวาระแรกที่ปรากฏขาวการฆาตกรรมนาย 
Khashoggi แทนการสงวนทาที เพราะสหรัฐไมมีสวนเก่ียวของโดยตรง และที่แสดง
ความเห็นออกไป ก็ไปในทางที่ไมเปนผลดีและคานิยมอันควรสงเสริมของสหรัฐ ดังที่ได
เคยนําเสนอมากอนแลว เพราะทรัมปย้ําความสําคัญของการไดเงินจากซาอุดิ อาระเบียที่
สหรัฐขายอาวุธให มากกวาชีวิตมนุษยที่ซาอุดิ อาระเบียจงใจสังหาร และสหรัฐก็ทราบ
ความต้ืนลึกหนาบางของเหตุรายนี้ การสงนายปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศไปพบเจาชายซาลมานกวา 4 ครั้งดูจะไมมีเหตุผลที่วงการภายนอกเขาใจ 
เพราะสหรัฐทราบดีวา การฆาตกรรมนาย Khashoggi เปนไปตามคําบงการของเจาชาย
ซาลมาน การไปครั้งหลังสุดนี้วงการภายนอกอดคิดไมไดวา เพิ่อพบเจาชายซาลมานใน
กรณีฆาตกรรม ทั้งๆ ที่ทราบกันอยูแลววาไมสามารถแกไขเหตุที่เกิดขึ้นได เทาที่ปรากฏ
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ตามขาว นายปอมเปโอไดทราบจากเจาชายซาลมานวา ผูตองสงสัย 11 คนถูกจับไป
ดําเนินคดี หลังจากนั้น ปอมเปโอไดเดินทางตอไปยังตุรกี ไมทราบวาเพื่ออะไร ส่ิงที่ตุรกี
เรียกรองมาแตตน ไดแกการท่ีจะดําเนินคดีเพราะอาชญากรรมเกิดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ
ซาอุดิ อาระเบีย ณ นครอิสตันบูลในดินแดนของตุรกี ตามตัวอยางในหนังสือกฎหมาย
ระหวางประเทศ คดีนี้ไมพึงไดรับความคุมกัน เนื่องจากการฆาตกรรมมิใชเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติของการทูต (Law of Nations by Herbert Briggs) 

 ตามท่ีบรรยายมานี้นาจะอธิบายคุณคาของการชวยกันถนอมรักษาระเบียบโลกได 
แตผูนําสหรัฐซึ่งเคยวางตัวเปนผูนํารวมกับมหาอํานาจรวมคานิยมในการปลูกฝงและ
รักษาระเบียบโลก กลับกลายเปนผูบ่ันทอนความสงบเรียบรอยระหวางประเทศเสียเชนนี้ 
ประเทศที่มุงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศตามจุดประสงคและ
เปาหมายของสหประชาชาติจึงจําตองไตรตรองแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ใหรอบคอบและไมประมาท ตราบเทาที่นายโดนัลด ทรัมปยังดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
สหรัฐอยูเชนบัดนี้ 

  การปดทําการหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ Government shut-down อัน
หมายถึงการไมจายเงินเดือนใหแกขาราชการและลูกจางจํานวนประมาณ 800,000 คน 
ติดตอกันถึง 35 วัน นานที่สุดในประวัติศาสตรสหรัฐ ดวยเหตุผลที่แทจริงเพราะ
ประธานาธิบดีทรัมปยืนกรานท่ีจะใหไดงบประมาณกวา 5 พันลานดอลลาร เพื่อนําไป
สรางกําแพงดานชายแดนตืดตอกับเม็กซิโก เพื่อพิทักษความมั่นคงและปลอดภัยดาน
ชายแดน อันเปนขออางที่ไมเปนจริงหรืออีกนัยหนึ่งเปนการอางความจําเปนที่เปนเท็จ 
เนื่องจากสถานการณในบริเวณนั้น มิไดเลวรายดังที่ประธานาธิบดีเสกสรรคปนแตงขึ้น 
และเพราะเหตุนี้ พรรคเดโมแครต ซึ่งบัดนี้ครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร แมแต
สมาชิกพรรครีพับลิกันจํานวนไมนอยก็มิไดเห็นคลอยตามประธานาธิบดี 

 ขอเท็จจริงเริ่มมาแตชวงเวลาของการหาเสียง โดยทรัมปอางตอฐานเสียงของตนวา
ชายแดนภาคใตเปนชองทางของอาชญากรรมมากมาย ทั้งโจรผูราย พวกลักลอบนํายา
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เสพติดเขามาฆาชาวอเมริกันกับพวกลักลอบอพยพเขาเมือง ฯลฯ จึงจําเปนที่จะตองสราง 
Wall อันแข็งแกรงตลอดแนวชายแดน โดยเม็กซิโกจะออกคาใชจายให ซึ่งทั้งหมดนี้ไมมี
มูลฐานของความจริงเทาใด ผูนําของเม็กซิโกทั้งในอดีตและปจจุบันยํ้าแลวย้ําอีกวา ไมมี
ทางท่ีจะชวยคาใชจายใหแมแตนอย แตนายทรัมปยังคงอางอยูตลอดมา ทั้งๆ ที่ปรากฏ
ชัดวา งบประมาณในการสรางกําแพงจะมาจากภาษีที่จัดเก็บมาจากชาวอเมริกันนั่นเอง 

 นอกจากการอางสถานการณอันเปนเท็จแลว ประธานาธิบดีทรัมปยังโทษพรรคเด
โมแครตวาเปนสาเหตุแหงปญหาทุกครั้งที่กลาวถึงสถานการณเก่ียวกับคนเขาเมือง ทั้งๆ 
ที่กอนหนาการปดทําการครั้งลาสุด ทรัมปไดเชิญไดเชิญนายชัค ชูมา หัวหนาพรรคเดโม
แครตในวุฒิสภา และนางแนนซี่ เปลอสซี่ ประธานสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดโม
แครตเชนกัน ไปรวมหารือที่ทําเนียบขาว ซึ่งประธานาธิบดีทรัมปกลาวอยางชัดแจงวา
หากมีการปดทําการใหม เขาจะมีความภาคภูมิใจที่จะถือวาปดเพราะเขา (ใน
ภาษาอังกฤษใชคําวา จะเปนการปดที่เขาเปนเจาของ “I will own this shut-down”) และจะ
ไมโทษพรรคเดโมแครตวาเปนตนเหตุ แตนับจากการหารือและมีการปดทําการ นาย
ทรัมปก็ไดกลาวโทษพรรคเดโมแครตโดยตลอด 

 การใชคําวาปดทําการมิไดหมายถงึการหยุดทํางานตามหนาที่ เนื่องจากทุกคนยัง
ตองทํางานเชนเคย แตจะไมไดรับเงินเดือนหรือคาจาง การหาคําภาษาไทยมาใชมิใชงาย 
หนังสือพิมพมติชนจึงใชวา “กัฟเวิรนเมนตชัตดาวน” ซึ่งนับวาตรงตามคําในภาษาอังกฤษ 
แมบางคนอาจจะเขาใจไดวาเปนการปดราชการ เพราะมิไดบงชัดวาไมมีการจาย
คาตอบแทน 

 เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม ขาพเจาไดยินคําใหสัมภาษณของนาย Wilbur Ross
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในรัฐบาลนายทรัมป ซึ่งกอนหนาที่จะมารวมรฐับาลเปน
มหาเศรษฐีจาก Wall Street วา การปดทําการของรัฐนี้ ไมเห็นวามีผลกระทบเทาใดนัก 
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 ผูเสนอขาวนี้จากสถานีโทรทัศนแหงหนึ่งใหความเห็นสวนตัววา ผูที่กลาวเชนนั้นดู
จะไรจิตสํานึกเหลือเกิน เพราะมนุษยเงินเดือนที่ลําบากนั้นมีอยูมาก จนมีขาววาจํานวนไม
นอยตองไปอาศัยอาหารจากพวก Homeless และ Food banks แทบไมมีอะไรเหลือ 

 รายงานจากส่ืออีกแหงหนึ่งไดสัมภาษณผูบัญชาการราชทัณฑวา ผลกระทบได
เกิดขึ้นตามเรือนจําตางๆ เนื่องจากบรรดาผูคุมทั้งหลายไมไดรับเงินเดือนมานานมากแลว 
แมกระทั่งเงินงบประมาณคาใชจายในการจัดหาเวชภัณฑสําหรับผูตองขัง เชนอินซูลิน 
เพื่อผูปวยเบาหวาน ทัณฑสถานหลายแหงก็ไมสามารถจดัหามาได สวนตํารวจ นั้น ก็ตอง
ทําหนาที่ตอไป โดยไมไดรับเงินเดือนและเบ้ียเล้ียง 

 ผลกระทบตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามทาอากาศยาน และ Air controllers 
ไดขอลาปวยกันมากขึ้น ทําใหตองมีการปรับเปล่ียนตารางการบินตามสนามบินหลายแหง 

 ความยากลําบากดังที่ไดกลาวถึงบางสวนดังนี้ไดเปนแรงกดดันสมาชิกสภานิติ
บัญญัติมากขึ้น จนนายทรัมปตองยอมผอนการเรียกรอง และหารือกับสภาฯ จึงมีการราง
กฎหมายงบประมาณขึ้นใหม จนถึงวันศุกรที่ 25 มกราคม ประธานาธิบดีจึงยินยอมตามท่ี
สภานิติบัญญัติเสนอราง อันชวยใหหยุดการปดทําการเปนชวงส้ันช้ันหนึ่งกอนจนถึงวันที่ 
15 กุมภาพันธ แตประธานาธิบดีก็ยังจะใหมีการสรางกําแพงในโอกาสตอไป ซึ่งพรรคเด
โมแครตยังไมยอมอยูดี ประธานาธิบดีทรัมปจึงขูที่จะใชอํานาจประธานาธิบดีอีกคํารบ
หนึ่งที่จะประกาศสภาวะฉุกเฉิน โดยมีการปลอยขาววาไดมอบหมายใหมีการเริ่มยกราง
แลว แตฝายนิติบัญญัติก็ไดเตือนผูนําอยูดีวา สถานการณยังไมมีเหตุเลวรายพอ จึงอาจมี
การตอสูกันในศาล  

 ตามรายงานของ CNN ในวันอาทิตยที่ 27 มกราคม ฐานเสียงทางการเมืองของนาย
โดนัลด ทรัมปเริ่มมีปฏิกิริยาตอตานทั้งนายทรัมปและพรรครีพับลิกันที่สรางปญหาที่ทํา
ใหตองปดทําการหนวยงานของสหรัฐเปนเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร ซึ่งจะคอง
ติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมืองตอไป เพราะเช่ือกันวา โอกาสของผูสมัครรับ
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เลือกต้ังในป ค.ศ. 2020 ของพรรครีพับลิกัน คงจะเสียเปรียบพรรคเดโมแครตอยาง
คอนขางแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับตําแหนงประธานาธิบดี ซึ่งสมาชิกสังกัดพรรค
เดโมแครตตางประกาศตัวเปนผูสมัครมากขึ้นทุกวัน ดังตัวอยางในวันที่ 27 มกราคม วันนี้ 
วุฒิสมาชิก Kamala Harris จากมลรัฐแคลิฟอรเนียไดประกาศตัวอยางเปนทางการ 
Kamala Harris มีตาเปนนักการทูตอินเดียและเปนบุตรีของอเมริกันจาเมกา (สํานักขาวใช
คําวา เธอเปน Biracial) และไดคะแนนนิยมขัน้ตนคอนขางดี)  กอนหนานี้วุฒิสมาชิกเอลิ
ซาเบธ วอรเร็น จากมลรัฐแมสซาชูเสทท ไดประกาศตวามต้ังใจท่ีจะลงสมัครเชนเดียวกัน 
วอรเร็นเปนผูนําของฝาย Progressive หรือฝายซาย ที่อายุไมนอย นอกจากนี้ยังมีนายจู
เลียน คาสโตร และสมาชิกพรรคเดโมแครตที่มีช่ือวาอยูในขาย ซึ่งอาจรวมถึง Michael 
Bloomberg และ Joe Biden ดวย แตทั้งหมดนี้จะตองแขงขันในรอบ Primary ภายในพรรค
กอน สวน Hillary Clinton นั้น มีขาวในวันนี้วา ยังมิได “ปดประตูเสียทีเดียว” เพราะตองไม
ลืมวาเธอไดรับคะแนนจากประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงมากกวานายทรัมปเมื่อป 2016 ถึง 
3 ลานเสียง แมจะมีหลักฐานวา ปูตินไดส่ังใหสกัดเธอเพื่อหนุนใหทรัมปไดเปน
ประธานาธิบดี—“Hurt her and help him”  

 นักวิเคราะหขาวอเมริกันเตือนฝายเดโมแครตวาตองระวังอยาตัดเสียงกันเอง และ
อยาเอียงไปทางซายมากเกินไป ซึ่งขาพเจาเห็นดวย เพราะประธานาธิบดีคนใหมนาจะ
เปนฝาย Centrist 

  

เมื่อเวลา 06.43 น.กอนรุงสางวันศุกร ที่ 25 มกราคม เจาหนาที่ FBI จํานวนมากได
บุกเขาลอมบานที่ Fort Lauderdale ในมลรัฐฟลอริดา สวนหนึ่งไดขึน้ไปยังหนาหองนอน
ของนาย Roger Stone เคาะประตูและเขาไปจับตัวนาย Stone ตามหมายจับดวยขอหา 7 
ประเด็นอันยอนหลังไปถึงขณะที่มกีารเลือกต้ังเมื่อป 2016 และความเช่ือมโยงกับการ
เจาะเอกสาร (Hacking) ของ Democratic National Committee (DNC) อันรวมของ Hillary 
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Clinton ดวย และการเปดโปงอีเมลจํานวนมากที่ Wikileaks ซึ่งทราบกันวาทํางานใหแก
รัสเซีย 

ขอหาทั้ง 7 เก่ียวกับการใหการเท็จทั้งตอกรรมาธิการของสภาที่สอบสวนเรื่องนี้ 
และพนักงานสอบสวนตามกฏหมาย การยุงกับพยาน (Witness tampering) ในคดี
ความสัมพันธระหวางคณะผูหาเสียงใหนายโดนัลด ทรัมปกับรัสเซีย 

 Roger Stone ไดรูจักและเคยคบหาอยางใกลชิดกับนายโดนัลด ทรัมปมาประมาณ 
40 ป เคยทํางานดานการเมืองใหแกสมาชิกพรรครีพับลิกันมาหลายคน การถูกจับนับเปน
งานช้ินสําคัญยิ่งของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ในการสืบสวนคดีความสัมพันธกับ
รัสเซียโดยคณะผูหาเสียงใหแกนายโดนัลด ทรัมป เมื่อถกูควบคุมตัวไดแลว เขาถูกนําตัว
ไปยังศาลสหพันธที่ Fort Lauderdale เพื่อแจงขอกลาวหา  Stone ใหการภาคเสธในทุก
ขอหา และไดรับการใหประกันตัวเปนเงิน 250,000 ดอลลาร โดยเขาจะถูกนําตัวไปขึ้น
ศาลที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารที่ 29 มกราคม วันนี ้

 ดวยเหตุนี้ ผูส่ือขาวจึงแปลกใจท่ีนาย Matthew Whitaker ซึ่งนายทรัมปต้ังให
รักษาการแทนนาย Sessions ที่นายทรัมปขอใหลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม แถลงขาววา เขาไดฟงการบรรยายสถานะของคดีจากที่ปรึกษาพิเศษ 
Robert Mueller แลว “คดีใกลจะเสร็จส้ินแลว ซึ่งเขาจะทบทวนและ review อีกช้ันหนึ่ง” 
ทั้งๆ ที่การดําเนินคดียังมีอีกมาก ผูตองสงสัยคนที่ 37 คือนาย Roger Stone ก็จะตองถูก
ฟองตอศาลที่กรุงวอชิงตันในวันนี้และคงตองใชเวลาดําเนินคดีอีกไมนอย และยังมีคน
อ่ืนๆ ที่จะตองดําเนินคดีอีกหลายคน ตามท่ีทราบกันมากอน นายโดนัลด ทรัมป พยายาม
หาคนเขามารวมในการสอบสวน เพื่อจะลมคดีที่ใกลตัวเขาเขามาทุกที ในคําฟองที่
ปรึกษาพิเศษใชตัวเลข เชน Individual No. 1 หรือ Senior Campaign Adviser No. 1 ซึ่ง
นักวิเคราะหดานกฏหมายเช่ือวา ตัวจริงไดแก Donald Trump นั่นเอง นาย Roger Stone 
และเพื่อนรวมงานที่จะถูกดําเนินคดีตอไปนี้เปนตัวเช่ือมของนายทรัมปกับปูตินและ
รัสเซีย   
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 โดยท่ีเวลาจํากัด จึงไมแนใจวาจะสามารถนําสาระสําคัญของการดําเนินคดีในศาล
สหรัฐที่กรุงวอชิงตันมานําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดทัน ไมแตเทานั้น วันที่ 29 มกราคม 
วันนี้ เปนวันที่นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยจะตองเสนอรางความตกลงในการออกจาก
สมาชิกภาพของสหภาพยุโรป เพื่อการอภิปรายและลงมติไดเพียงไร ตามท่ีปรากฏเปน
ขาวในขณะน้ี คือ 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังไมแนนักวาจะไดรับความเห็น
ชอบจากสภาสามัญ หากไมมีความตกลง สหราชอาณาจักรก็ตองอาศัยเงื่อนไขของ
องคการการคาโลก  

 ในการประชุมสภาสามัญในวันนี ้มีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมหลายขอ 
นายกรัฐมนตรีเธรีสซา. เมยเสนอใหมีการเจรจาแกไขเพิ่มเติมรางความตกลงกับสหภาพ
ยุโรปใหม ซึ่งขอแกไขดูจะไมมีมากนัก การเริ่มออกเสียงลงมติเริ่มขึ้นเมื่อเวลาหลังเที่ยง
คืน ตามเวลาในประเทศไทย ผลการลงมติอาจจะใชเวลาอีกพักใหญ จึงอาจจะนําเสนอได
ในวันที่ 30 มกราคม แตเทาที่ไดติดตามความเคล่ือนไหวในสภาจนถึงบัดนี้ มีการเปล่ียน
ทาทีกันพอสมควร และจะเปนไปตามพรรคในหลายประเด็น 

 ประธานสภาสามัญไดลดจํานวนขอเสนอแกไขเหลือ 7 ขอ ผลการลงมติปรากฏวา 
5 ขอเสนอไมไดรับเสียงสนับสนุน 2 ขอที่ผานเปนขอเสนอใหนายกรัฐมนตรีขอเปดการ
เจรจาความตกลงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น Backstop เก่ียวกับไอรแลนดเหนือ 
สวนขอเสนอแกไขที่ผานไดแกการไมยอมรับการถอนตัวโดยไมมีความตกลงใดๆ 
นักวิเคราะหขาว CNN ใหความเห็นวา เมยยอมตามแนวทางคอนขางขวาจัดของฝายที่
ตอตาน แตทุกขอเสนอไมมีผลผกูพัน (Non-binding) และที่ผานมา เธรีสซา เมยมักจะไม
ยอมทําตามขอแกไขที่เธอไมเห็นดวย 

 แตทาทีสําคัญยิ่งไดแกของสหภาพยุโรป โดยโดนัลด ทุสก ประธานสหภาพยุโรป 
ไดยืนยันวา ความตกลงถอนตัวนั้นจะไมมีการเปดการเจรจาขึ้นอีก สวน Backstop นั้น 
โดยท่ีเปนสวนหนึ่งของความตกลงถอนตัว จึงไมอยูในขายที่จะเจรจาแกไขเปลี่ยนแปลง 
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 อยางไรก็ดี เธรีสซา เมยไดแถลงตอสภาสามัญวา เธอจะเดินทางไปยังกรุง
บรัสเซลสในวันที่ 30 มกราคม วันนี้ 

 จนถึงขณะนี้ ยังคาดหมายมิไดวาจะสามารถเจรจาอยางไรกับสหภาพยุโรป สวน
กําหนดการออกจาก EU ในวันที่ 29 มีนาคม ตามขอบทของสนธิสัญญาลืสบอน นั้น ยัง
ไมมีการเปล่ียนแปลง 

 สําหรับการนํานาย Roger Stone ไปขึ้นศาลที่กรุงวอชิงตัน นั้น นาย Stone คงให
การภาคเสธตลอดทุกขอหา ตามรายงานของสํานักขาว CNN ในวันที่ 30 มกราคม วันนี้ ที่
ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller  “ไมพอใจนาย Stone อยางยิ่ง” กอนหนานี้เขาแถลงขาววา
เขาจะไมใหการในทางอันจะเปนผลรายตอโดนัลด ทรัมป 

 ตามรายงานซึ่งไดรับในวันนี้ หัวหนาสํานักขาวกรองของสหรัฐทั้งหมดไดโตแยง
ประธานาธิบดีทรัมปในประเด็นสําคัญดานการตางประเทศและความมั่นคงทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการปราบปรามไอซิส การเจรจากับเกาหลีเหนือและการปลด
อาวุธทําลายลางสูง และนโยบายตอรัสเซีย  ในดานการเมืองสมาชิกพรรครีพับลิกันเปน
จํานวนมากไมตองการใหโดนัลด ทรัมปสมัครรับเลิอกต้ังเปนประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ในป 
2020 อีก 

 

                                       ดร. มนัสพาสน ชูโต 

        ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ 2562 

 

ช่ือและตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

              ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

 และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

 การปราบปรามการกอการรายสากล ซึ่งเปนเรื่องใหญของรายงานและวิเคราะห
ขาวระหวางประเทศที่ไดนําเสนอมาตลอดต้ังแตฉบับแรกอันกลาวถึงการสังหารหมู ณ 
สํานักพิมพกองบรรณาธิการนิตยสารชาลี เอ็บโด ในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 
(2016) โดยผูฝกใฝในกลุมกอการรายที่ตอมาไดช่ือวารัฐอิสลาม ซึ่งประกาศตัวเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน วาช่ือ “รัฐอิสลาม (Islamic State)” โดยมี”เมืองหลวงหรือ Caliphate” อยูที่นคร 
Raqqa ในซีเรีย แมการประกาศโดย อัล-บ๊ัคดาด้ีจะทําที่โบสถเกาแกในนครโมซูลในอิรักก็
ตาม 

สถานที่สําคัญทั้งสองแหงดังกลาวไดถูกทําลายทั้งโดยไอเอสเองและจากผลของ
การสูรบในการปราบปรามการกอการราย โดยกําลังของทองถิ่น ดวยความสนับสนุนของ
พันธมิตรตอตานการกอการราย (Anti-ISIS/ISIL-Daesh Coalition) อันในช้ันแรกมีสหรัฐ
เปนแกนนํา และยังคงมีอยูจนกระทั่งในปใหมนี้ แตรอยราวระหวางพันธมิตรเริ่มปรากฏ
ชัดขึ้นเมื่อนายโดนัลด ทรัมปไดเขามาเปนประธานาธิบดีสหรัฐและเลือกดําเนินนโยบาย
แบบโดดเด่ียวโดยละเลยในการใชประโยชนจากการขาวและขาวกรองเก่ียวกับ
สถานการณที่เปนจริงในพ้ืนที่อันเปนปญหา  
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นาย John Kirby อดีตโฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐและกอนหนานั้นมียศ
เปนพลเรือตรีโดยทําหนาที่โฆษกกระทรวงกลาโหม เปนคนหน่ึงที่ใหความเห็นวา การมี
กองกําลังและความเปนผูนําอยูในบริเวณที่ตองเผชิญกับกลุมกอการราย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในซีเรีย นั้น จําเปน พลเอก Joseph Votel ซึ่งเปนผูบัญชาการในสมรภูมิทั้งอิรักและ
ซีเรีย ใหความเห็นผาน Barbara Starr ผูส่ือขาว CNN ขณะไปเยือนโอมานเพ่ืออําลา วา 
การปราบปรามการกอการราย ทั้งไอซิสและอ่ืนๆ ยังไมเสร็จส้ิน แตเขาออกตัววา มิได
ขัดแยงตอประธานาธิบดีทรัมป แตความเปนจริงของสถานการณเปนเชนนั้น รายงาน
ตอมาแจงวา ทหารสหรัฐจะถอนตัวจากซีเรียในอีกไมก่ีวันขางหนาตามความตองการของ
ประธานาธิบดีทรัมป แมผูที่เขาใจสถานการณดีจะไมเห็นดวยก็ตาม 

อยางไรก็ดี รายงานของสํานักขาวระหวางประเทศในวันที่ 22 กุมภาพันธ แจงวา 
ทําเนียบขาว ไดส่ังการใหทหารสหรัฐ 200 คนยังอยูในซีเรียตอไป โดยมิไดกลาวถึง
ความเห็นของประธานาธิบดี   แตทรัมปยังกลาวย้ําในทางที่ผิดเมื่อกลางเดือนนี้วา “We 
have beatened  Isis. We have beatened Isis badly.” ตอมาในวันเดียวกัน ประธานาธิบดี
ทรัมปไดใหความเห็นวา จํานวนทหารควรเพิ่มขึ้นเปน 400 คน สวนที่เหลือจากเดิม 2 พัน
กวาคนจะกระจายออกไปตามท่ีตางๆ เชนแบกแดดในอิรักและที่อ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน
ผูเช่ียวชาญกิจการตะวันออกกลางที่ Chatham House ในสหราชอาณาจักรใหความเห็นวา 
400 คนก็ยังนอยเกินไปเพราะไอซิสไดปรับยุทธวิธีเปนแบบอัลไคดา คือแยกกําลังรบ
ออกไปเตรียมปฏิบัติการแบบกองโจร (Insurgents) แทนการต้ังมั่นในที่ใดที่หนึ่ง ยุทธวิธี
เชนวากลุมกอการรายใชอยางไดผลมาแลวในแอฟริกากลาง ในทัศนะของขาพเจา นักรบ
ของไอซิสไมตองการตกเปนเปาของการโจมตีทางอากาศ จึงจําตองเปลี่ยนแผน ดังที่ได
รายงานมากอนแลวในปกลาย ดวยการเขาจูโจมกองกําลังตอตานการกอการรายทั้ง
อเมริกันและฝร่ังเศสในแอฟริกา     

ในระหวางการหาเสียง นายทรัมปโออวดเสมอวาเขา “รูและทราบวิถีทาง” ที่จะ
ปราบปรามผูกอการรายมากกวา “นายพลทั้งหลาย” ทั้งๆ ที่เขาไมเคยรับราชการทหาร 
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และในวันที่ 9 เดือนนี้ เมื่อเขาอางอีกวา เขาไดปราบผูกอการรายจนส้ินซากไปแลว นาง
แองเกลา แมรเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี จึงใหสัมภาษณสวนกลับไปในทันทีวา 
อันตรายของการกอการราย ทั้งไอซิสและกลุมตางๆ ยังปรากฏอยูทั่วไป 

เหตุรายที่เกิดขึ้นที่ Manbij ทางเหนือของซีเรียอันทําใหทหารหนวยปฏิบัติการ
พิเศษของสหรัฐเสียชีวิตไป 4 คน จากแรงระเบิดที่ผูกอการรายจุดจากเส้ือก๊ักขึ้นที่หนา
รานอาหาร ที่ไดรายงานไปแลวในฉบับกอนหนานี้ การรบไดเกิดขึ้นอีกที่เมือง Baghouz 
Al-Fawgani ซึ่งเขาใจกันวาเปน Enclave สุดทายของไอซิส และนายทหารกองกําลังผสม
เช่ือวาจะสามารถกําราบไดในอีกไมก่ีวันตอจากวันนี้ที่ 17 กุมภาพันธ โดยมีขาววาตลอด
ระยะ 6 เดือนที่ผานมาจนบัดนี้ ฝายกอการรายประมาณ 1,000 คนไดขามแดนเขาไปใน
อิรักพรอมเงินทุนติดตัวประมาณ 200 ลานดอลลารสหรัฐ ขอมูลที่ยังไมอาจทราบไดชัด
คือพลเรือนท่ีติดอยูในเมืองหลายพันคนมีชะตากรรมเปนอยางไร เพราะตองกลายเปน 
Human shield เชนในเมืองอ่ืนๆ อันเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งในการสูรบแถบ
ตะวันออกกลาง อยางไรก็ดี กองกําลังชาวเคิรดซึ่งเปนหนวยรบรวมกับ Syrian 
Democratic Forces ไดช้ีแจงในวันที่ 19 กุมภาพันธ วา พวกตนไดเตรียมรถบรรทุกไวเปน
จํานวนมากเพ่ือใชอพยพพลเรือนออกจากเมืองอยูแลว ตามภาพรายงานขาวทางโทรทัศน 
CNNI ในวันที่ 21 กุมภาพันธ ศกนี้ รถบรรทกุจํานวนหนึ่งไดขนพลเรือนทั้งชาย หญิงและ
เด็กออกไปยังทองถนน อันคงจะเปนการยืนยันสภาพการณที่ฝายเคิรดแถลง แตภาพของ
เมืองบากูซที่ปรากฏทางสถานีโทรทัศน BBC มีแตซากปรักหักพังของบานเรือนใกลกับ
แมน้ํายูเฟรติสในซีเรียใกลกับดินแดนอิรัก 

รายงานจากสนามรบแจงวา ไอซิสไดสรางอุโมงคใตดินไวเปนเครือขาย เชนที่สราง
ไวในนครโมซูลและในเมืองที่มั่นทั้งในอิรักและซีเรียที่ไดมีโอกาสครอบครองมานานพอ 
จึงคงมิใชงายที่จะปราบปรามใหราบคาบในเวลาอันส้ัน และยังมีการมอบหมาย Sleeper 
cells ที่ไอซิสมักกลาวอางอยูบอยครั้ง ดังที่นายคูลิบาลีไดประกาศใหพรอมรบทั่วฝรั่งเศส
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และเบลเยี่ยมในชวงหลังจากเหตุรายที่นิตยสารชาลี เอ็บโดเมื่อ 4 ปมาแลว ไมอาจกลาว
ไดวายุทธวิธีปจจุบันไดปรับเปล่ียนไปเปนประการใด 

ในขณะเดียวกัน Arwa Damon ผูส่ือขาวภาคสนามอาวุโสของ CNN ไดนําเสนอการ
คาดการณเก่ียวกับชะตากรรมของอัล บ๊ัคดาด้ี คาลิฟหรือผูนําของไอซิส/ไอเอสท่ีประกาศ
จัดต้ังคาลิเฝตและเรียกรองใหอิสลามทั้งหมดประกาศความจงรักภกัดีกับเขาแตผูเดียว 
ดังที่ไดรายงานมาหลายครั้งกอนหนานี้แลว ยังคงเปนบุคคลลึกลับอยูเชนเคย เพราะขาว
ลาสุดเขาใจวาเขาไดรับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศ ซึ่งบานที่เขาใจวาเปนแหลง
หลบซอนของเขาถูกทําลายยับเยิน ไมมีฝายใดทราบวา เขายังมีชีวิตอยูหรือเปลา Damon
รายงานวาสถานที่ซึ่งถกูระเบิด อาจเปนเพียงทางเขาสูอุโมงคและเครือขายถ้ําอันมีอยูมาก
ในบริเวณปาและเขาในดินแดนตอเนื่องระหวางอิรักกับซีเรีย แตโดยท่ีบ๊ัคดาด้ี  ที่ใชช่ือ
เชนนี้เพราะเขาตองการแสดงถึงความผูกพันที่เขามีอยูกับกรุงแบ็กแดด เมืองหลวงของ
อิรัก หลังจากที่เขาหลบหนีจากคุกของอเมริกันในระหวางสงคราม และมาเปนผูนําแทน
นายซากาวี หัวหนาอัลไคดาในอิรัก ที่ตายจากการถูกโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินสหรัฐ 
ความลึกลับของบ๊ัคดาด้ีมีเหตุผลมาจากการท่ีเขาจําตองปกปดความเคลื่อนไหวของเขา
เพื่อความปลอดภัยประการหนึ่ง และเขามิไดต้ังใหใครเปนผูสืบตําแหนงอีกประการหนึ่ง   
บรรดาผูนําในการรบก็ถูกสังหารโดยการโจมตืทางอากาศและโดรนของสหรัฐไปเปน
จํานวนกวา 150 คน ตามคํากลาวของประธานาธิบดีโอบามา 

ในวันหยุดเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเรียกวาเปนวันเกิดของ
จอรจ วอชิงตัน รายงานขาวจากอังกฤษแจงวา เด็กสาวอายุ 19 ปในช่ือใหมวา Shanima 
Begum ซึ่งเคยเปนขาวใหญเมื่อสามปมาแลววา เธอและเพ่ือนนักเรียนอีกสามคน 
หลงเช่ือตามโฆษณาชักนําของไอซิส และหาทางที่จะไปรวมในขบวนการกอการรายไอซิส
ในซีเรีย โดยไดเล็ดลอดขามแดนเขาไปรวมกับผูกอการราย ไดหาทางที่จะกลับบานโดยมี
บุตรชายซ่ึงคลอดเมื่อไมนานมาดวย แตมิไดยอมรับในความโหดรายของไอซิส (No 
remorse) แมเธอจะไดเห็นการสังหารโหดของกลุมกอการราย ดวยอิทธิพลของการทําให
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เธอและเพ่ือนเปนคนนิยมความรนุแรง (Radicalisation) อันเปนปญหาใหญของอังกฤษ
เมื่อ 3-4 ปมานี้ 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลว  และกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
เปนเจาของเรื่องไดแถลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ วันนี้ วาไมอาจคืนสัญชาติใหแกเธอไดแต
เธอจะตองถูกดําเนินตดีตามกฏหมายตอตานการกอการราย รายงานขาวเก่ียวกับเพื่อน
หญิงชาวอังกฤษของเธอที่หลบหนีไปดวยกันยังไมปรากฏในช้ันนี้ มีแตขาววา Hoda 
Muthana หญิงชาวอเมริกันที่เกิดในมลรัฐนิวเจอรซี เมื่อป 1994 จากบิดาที่เคยเปนนักการ
ทูตซึ่งหนีเขาไปอยูกับไอซิสและไดเลือกคูเปนชาวตะวันตก 3 คน โดยคนหนึ่งเปนชาว
ออสเตรเลีย สามีสองคนตายในการรบ อีกคนหนึ่งไมปรากฏในรายงาน ก็กําลังหาทางจะ
กลับบาน แตไมทราบวา ทางการจะดําเนินการกับเธอประการใด 

รายงานขาวตอมาแจงวา ประธานาธิบดีทรัมปไมยอมรับวา Muthana มีสัญชาติ
อเมริกัน อันขัดตอขอมูลจากครอบครัวของเธอ และในวันนี้ ที่ 22 กุมภาพันธ ครอบครัว
ของ Muthana จึงไดยื่นฟองรัฐบาลสหรัฐตอศาล ความคืบหนายังไมปรากฏในช้ันนี้ 
ประเด็นขอกฎหมายเปนเรื่องซับซอนมาก เพราะสหรัฐยังถือตามแผนดินที่เกิดเปนหลัก 
มิใชสายโลหิตเชนประเทศอื่น และยังตองพิจารณาสัญชาติของบิดาซึ่งเคยเปนนักการทูต
มากอนดวย ตามปกติ ลูกของนักการทูตตางชาติจะไมไดรับสัญชาติ แตกรณีของ 
Muthana บิดาเคยเปนอดีตนักการทูตซึ่งตงจะมิใชนักการทูตอเมริกัน  

ในชวงที่พลเอก Joseph Votel เดินทางไปยังโอมาน นายพล Patrick Shanahan ซึ่ง
ทําหนาที่รักษาการแทนพลเอกเจมส แม็ตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมที่ลาออก
จากตําแหนงเพราะไมเห็นดวยกับความคิดของนายทรัมปในสถานการณหลายแหง ได
เดินทางไปยังกรุงแบ็กแดดอยางเงียบๆ แตไมมีขาวคืบหนาเก่ียวกับการเยือนจนบัดนี้ 
สวนการแตงต้ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมคนใหม นั้น ประธานาธิบดีทรัมปเห็นวา
มิใชเรื่องรีบดวน ในประวัติศาสตรอเมริกัน ดูจะไมมีสมยัประธานาธิบดีคนใดที่เจาหนาที่
ช้ันผูใหญอยูดวยไดนาน รัฐมนตรหีลายคนตองลาออกเพราะมีพฤติกรรมไมสุจริตหรือไม
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อาจลงรอยทางความคิดกับประธานาธิบดีทรัมปได ลาสุด Heather Nauert อดีตโฆษก
สถานี Fox News ซึ่งนายทรัมปไดต้ังใหเปนโฆษกกระทรวงการตางประเทศ และเมื่อ 
Nikky Haley ขอลาออกจากตําแหนงเอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ 
ประธานาธิบดีทรัมปก็จะให Nauert ไปรับตําแหนงแทน โดยไมถือวาเปนตําแหนงระดับ
รัฐมนตรีเชนคนกอนหนา แตตามรายงานในวันหยุดสุดสัปดาหนี้ –16-17 กุมภาพันธ เธอ
ก็ขอไมรับตําแหนง เขาใจวาดวยเหตุผลของการที่จางคนเขาเมืองที่ไมมีบัตรอนุญาตให
ทํางานไดมาทําหนาที่พี่เล้ียงเด็ก เกรงวาจะมีปญหาแกครอบครัวตอไป นักวิเคราะหขาว
ในรายการประจําวันของ CNN ต้ังขอสังเกตวา การวาจางคนตางดาวซึ่งไมมีใบอนุญาต
ทํางานในสหรัฐโดยคณะผูชวยของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป นั้น แทบจะเปนกรณี
ธรรมดา เพียงแตวาไมมีการตรวจสอบโดยละเอียดเทานั้น 

ตามรายงานท่ีไดรับในวันที่ 23 กุมภาพันธ นายทรัมปคงจะยาย Kelly Knight Craft 
ซึ่งเปนเอกอัครราชทูตหญิงสหรัฐคนแรกที่ไปประจําแคนาดา มารับตําแหนง
เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครนืวยอรก อันดูจะเหมาะสมดี 
เพราะมีประสบการณทางการเมืองระหวางประเทศและการธุรกิจมาเพียงพอ เมื่อเทียบ
กับสองตนกอนหนานี้ 

ตามรายงานท่ีไดทราบในวันที่ 19 กุมภาพันธ ประธานาธิบดีทรัมปกําลังจะไลนาย 
Dan Coats ผูอํานวยการสํานักงานขาวกรองแหงชาติหรือ National Intelligence Agency 
ออกจากตําแหนง เพราะมีความเห็นแยงตอประธานาธิบดีในประเด็นสําคัญแทบทุกเรื่อง 
เชนการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐเพ่ือชวยใหนายทรัมปชนะ ซึ่ง
นายทรัมปเช่ือฟงคํากลาวของปูตินมากกวารายงานของประชาคมขาวกรองสหรัฐและ
รัสเซียยังคงแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐสืบตอมารวมทั้งในการเลือกต้ังก่ึงวาระเมื่อปที่
แลวดวย รายงานพรอมภาพถายจากดาวเทียมของการกอสรางโรงงานผลิตอาวุธและ
ยุทโธปกรณตลอดจนท่ีเก็บซอนอาวุธของเกาหลีเหนือแมทรัมปไดตกลงที่จะพบกับคิม 
จอง อุน ในการประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ในวันส้ินเดือนนี้ที่กรุงฮานอย โดยไมสํานึก
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วา การประชุมครั้งแรกที่สิงคโปรไดถูกเด็ก (คิม) หลอกมาแลว ฯลฯ Dan Coats เปนคนท่ี
ประธานาธิบดีทรัมปเลือกใหเขามาดํารงตําแหนงอาวุโสที่สุดในประชาคมขาวกรอง แทน
นาย James Clapper ที่ตองออกไปเพราะครบวาระ   

ความแตกราวระหวางสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปตะวันตก และระหวางสมาชิก
พรรคการเมืองของอเมริกันเอง ปรากฏชัดในการประชุมวาดวยความมั่นคงทีม่ีขึ้น
ประจําปที่นครมิวนิค ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งในปนี้ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมปไดต้ังคณะผูแทนโดยใหนายไมค เพนส รองประธานาธิบดี เปนหัวหนาคณะ โดยมี
อดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเด็น และนางแนนซี เปลอสซี ประธานสภาผูแทนราษฎร
สังกัดพรรคเดโมแครต รวมอยูในคณะดวย ตามรูปแบบองคประกอบคณะผูแทนเชนที่
เปนมาในอดีต 

รองประธานาธิบดีไมค เพนสไดกลาวคําปราศรัยชักนําใหประเทศเชนเยอรมนี
อังกฤษและฝรั่งเศสถอนตัวจากความตกลงหามมิใหอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ทั้งๆ ที่
ควรจะตระหนักดีวาทั้งสามประเทศไมเห็นดวยกับการที่สหรัฐถอนตัวจากความตกลงพหุ
ภาคีหรือ JCPOA ของ P5+1 กับอิหราน ซึ่งจนบัดนี้ อิหรานก็ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ความตกลงมาโดยเครงครัด แตสหรัฐมิไดเพียงถอนตัวเทานั้น เพราะไดประกาศมาตรการ
คว่ําบาตรซ้ําสองแกประเทศภาคีอ่ืนๆ เพื่อกันมิใหดําเนินการธุรกิจกับอิหรานดวย ซึ่งเปน
สาเหตุของความแตกราวระหวางสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปตะวันตก 

กอนหนาการประชุมที่มิวนิค สหรัฐไดจัดใหมีการประชุมตอตานอิหรานโดย
จําเพาะที่กรุงวอซอว ประเทศโปแลนด โดยประเทศที่มีบทบาทคึกคักมากไดแกอิสราเอล 
ภายใตการนําของนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรี โดยมีเปาหมายหนึ่งเพื่อ
ตอตานการพัฒนาขีปนาวุธทันสมัย ซึ่งไมอยูในขายตองหามตาม JCPOA เพราะอิหราน
ถีอวาเขามิไดถูกหามพัฒนาอาวุธปองกันประเทศและมิไดคุกคามประเทศอื่นๆ 

สหรัฐไมพอใจที่เยอรมนี ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรไมไปรวมการประชุม
ตอตานอิหรานที่โปแลนด โดยนางแองเกลา แมรเค่ิลแสดงความไมเห็นดวยกับแนวทาง
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ของนายทรัมปอยางเปดเผย สวนคําปราศรัยของนางแนนซี เปลอสซี  ในการประชุมที่
นครมิวนิค นั้น ไดรับเสียงปรบมือแสดงความช่ืนชมอยางเกรียวกราวหลายตอหลายครั้ง 
เชนเดียวกับคํากลาวของโจ ไบเด็น ซึ่งย้ําสองครั้งวา Leadership ของสหรัฐจะกลับมา
แนนอนในไมชา อันทําใหมีการคาดการณวา นายไบเด็นคงจะลงสมัครรับเลือกต้ังเปน
ประธานาธิบดีในป 2020 อยางคอนขางจะแน แตจนถึงวันนี้ ที่ 19 กุมภาพันธ เขายังมิได
ประกาศตัว และอันที่จริง ผูสมัครจากพรรคเดโมแครตไดประกาศตัวอยางเปนทางการ
แลว เปนจํานวนมาก แมเวลาจะยังเหลืออีกนานพอสมควร สวนนางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งมี
คนสนับสนุนเปนจํานวนมาก ยังสงวนทาทีอยู ผูประกาศตัวจากพรรคเดโมแครตสวนใหญ
เปนผูหญิง ซึ่งเปนปรากฏการณทั่วสภาสมัยปจจุบันอยูแลว เพราะบัดนี้ในรัฐสภาสหรัฐ 
สมาชิกหญิง 100 คนไดรับเลือกเขามาเปนสมาชิก มากท่ีสุดในประวัติศาสตรการเมือง
ของสหรัฐ อันตรงกับการครบรอบ 100 ปที่ผูหญิงอเมริกันมีสิทธิเลือกต้ัง และโอกาสที่
ผูหญิงจะไดเปนประธานาธิบดีคนแรกก็มีอยูมาก นาเสียดายที่ฮิลลารี คลินตันพลาด
โอกาสไปในการเลือกต้ังเมื่อป 2016 แมจะมีเสียงสนับสนุนมากกวานายโดนัลด ทรัมปถึง 
3 ลานเสียง  

แมขณะนี้จะมีผูสมัครจากพรรคเดโมแครตอยูมากแลว เมื่อเวลาเชาตรูวันที่ 19 
กุมภาพันธ วันนี้ นายเบอรนี แซนเดอร วุฒิสมาชิกจากมลรัฐเวอรมอนตทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ ไดประกาศตัวเปนผูสมัครอยางเปนทางการ ดวยเหตุผล
วา นายโดนัลด ทรัมปนําอันตรายและความนาละอายใจอยางรายกาจมาสูประเทศชาติ 
ไมอาจปลอยใหเปนตอไปไดอีก แซนเดอร มีเช้ือสายยิวและฝกใฝสังคมนิยม ซึ่งในการ
เลือกต้ังเมื่อป 2016 มีสวนอยางมากในการตัดคะแนนของฮิลลารี คลินตัน อันไปชวย
ผลักดันใหนายทรัมปไดคะแนนของคณะผูเลือกต้ังมากกวาฮิลลารีเพียงเล็กนอย แม
คะแนนของผูออกเสียงทั่วไป (Popular votes)ของฮิลลารี คลินตันจะไดมากกวาของนาย
ทรัมปถึง 3 ลานเสียงก็ตาม ในช้ันนี้ นายแซนเดอรไดรับความนิยมนอยกวาอดีตรอง
ประธานาธิบดีโจ ไบเด็น แตรายนี้ยังมิไดประกาศตัวอยางเปนทางการก็ตาม ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ ประธานาธิบดีทรัมปกลาวถึงเบอรนี แซนเดอรวา โอกาสที่เขาจะชนะการ
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เลือกต้ัง นั้น ผานไปแลว สวนนักวิเตราะหขาวการเมืองต้ังขอสังเกตในรายการวิจารณขาว
ของ CNN วา ในเวลา 4 ช่ัวโมงของการประกาศตัว เบอรนี แซนเดอรสามารถระดมทุน
จากฐานเสียงของเขาไดถึง 4 ลานดอลลารลและยังไดเพิ่มมาอีก แตโดยท่ีมีผูสมัครอยู
มาก หลายคนมีความสามารถไมนอย และจะตองแขงขันกันในขั้น Primary อีก จึงตอง
ติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมืองอยางใกลชิดตอไป สําหรับโจ ไบเด็น นั้น เดาใจยาก 
เพราะเขาชอบกลาวอะไรที่เปนนัยอยูเสมอ แตทั้งไบเด็นกับเบอรนีตางก็อายุใกล 80 แลว
ทั้งคู 

ดังที่ไดคาดหมายไวในรายงานฯ เดือนธันวาคม 2561 การสอบสวนและดําเนินคดี
ความสัมพันธระหวางคณะผูหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมปกับรัสเซีย ไดคืบหนาไปอยางมี
นัยยะสําคัญ 

ตามรายงานท่ีไดรับในวันเสาร ที่ 16 กุมภาพันธ 2562 ที่ปรึกษาพิเศษ Robert 
Mueller III และคณะลูกขุนสหรัฐ (Federal Grand Jury) ไดเสนอแนะกําหนดการลงโทษ
และแจงหลักฐานการกระทําผิดของผูตองสงสัยบางคนเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. นาย Paul Manafort อดีตหัวหนาคณะผูหาเสียงของนายทรัมป ซึ่งตองคดีมาแลว
หลายขอหาดวยกัน ไมจําเปนตองใชขอหาอ่ืนในช้ันนี้ เฉพาะขอหาการใหการเท็จตอคณะ
ผูสอบสวนโดยสามารถพิสูจนเจตนาไดแนนอน ควรตัดสินใหจําคุก 24.5 ป ซึ่งเมื่อ
พิจารณาวานายมานาฟอรตขณะนี้กําลังจะมีอายุ 70 ปในไมชานี้ กําหนดการลงโทษก็อาจ
เทียบเทากับจําคุกตลอดชีวิต ขอหาอื่นที่ยังมิไดรวมไวในขอเสนอแนะขางตนนี้ไดแก การ
ฟอกเงิน การรับเงินคาจางจํานวนมากจากตางประเทศ (รัสเซียและยูเครนสมัยยานูโกวิช) 

2. นาย Roger Stone เพื่อนสนิทกวา 40 ปของนายโดนัลด ทรัมป คณะผูสอบสวน
มีหลักฐานแนนอนวา นาย Stone มีเสนทางติดตอส่ือสารกับ Wikileaks ซึ่งมีสวนอยางมาก
ในการแทรกแซงการเลือกต้ังสหรัฐเมื่อป 2016 และการเจาะเอกสารกับอีเมลของ
คณะกรรมการพรรคเดโมแครตแหงชาติ (Democratic National Committee-DNC) และของ
นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งเปนขาวแพรหลายมาต้ังแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2016  ตอมาใน
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วันที่ 21 กุมภาพันธ ศกนี้ ผูพิพากษาศาลสหรัฐที่กรุงวอชิงตันไดพิจารณาอินสตาแกรม
ของนาย Roger Stone เห็นวามีขอความวิพากษวิจารณการพิจารณาของศาล จึงไดออก
คําส่ังหามมิใหนาย Stone กลาวถึงคดีของเขา publicly ต้ังแตนี้เปนตนไป 

ในวันที่ 22 ดุมภาพันธ มีรายงานขาววา นาย Michael Cohen อดีตทนายความ
สวนตัวของนายทรัมปซึ่งถูกจําคุกไปแลว ไดรับหมายเรียกไปใหการตอกรรมาธิการของ
สภา 3 คณะ อันเปนการทําหนาที่ Oversight ของฝายนิติบัญญัติ เขาใจวาเก่ียวเนื่องกับ
รัสเซีย แมจะเปนที่เขาใจกันในวงการภายนอกวาที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III จะได
สอบสวนไปครบถวนแลว  

ตามรายงานจากส่ือกระแสหลักในวันที่ 21 กุมภาพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นิวยอรก ไทมส นาย William Barr รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมคนใหมซึง่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภาแลว ใหสัมภาษณวารายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III ใน
คดีความสัมพันธของคณะผูหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมปกับรัสเซีย นาจะแลวเสร็จใน
สัปดาหหนานี้ แตยังไมชัดเจนวาใครบางจะไดเห็นรายงาน นอกเหนือจากกลุมสมาชิก
สภาที่เรียกกันวา Gang of 8 ซึ่งรวมนางแนนซี เปลอสซี ประธานสภาผูแทนราษฎรดวย 
แตในขณะเดียวกัน ก็ยังปรากฏรายงานวาคดีนี้ยังไมนิ่ง โดยมีการกลาวถึงอัยการวัยหนุม
คนหน่ึง ซึ่งเช่ือกันวาจะเปนคนอันตรายที่สุดของนายโดนัลด ทรัมป  

ในระยะหลังมานี้ มีรายงานการสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติมจากคําใหการของ
หญิงสาวชาวเบลารุส ที่มาถูกจับที่พัทยาในประเทศไทย ฐานกลาวอางวาจะมาสอนการ
ประพฤติผิดทางกาม (sex coach) โดยอางวา เธอใกลชิดกับนาย Oleg Deripaska คน
ใกลชิดกับปูตินโดยเธอมีภาพถายคูกับเขาบนเรือ Yacht Queen K ดวยและทราบดีถึงการ
แทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐ ช่ือ Anastasia Vashukovitch  ถูกจําคุกอยูหลายเดือนใน
เรือนจําไทย ซึ่งเธอใหสัมภาษณหลังจากที่ถูกสงตัวไปยังรัสเซียและไปถูกจับทีก่รุงมอสโก 
แตก็ถูกปลอยตัว วาคุกไทย “แยมาก” สวนนาย Deripaska นั้น จะดวยเหตุใดไมทราบ ถูก
รัฐบาลนายทรัมปถอนชื่อจากการถูกคว่ําบาตรพรอมกับ oligarch รัสเซียอีกจํานวนหนึง
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เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2019 ตามขอมูลภูมิหลังนาย Deripaska ใกลชิดกับนาย Paul 
Manafort อดีตหัวหนาคณะผูหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป 

ผูที่ไดติดตามขาวของเวเนซูเอลาในรอบ 4 ปที่ผานมา คงจะทราบดีถึงความ
ยากลําบากของประชาชนในประเทศที่เคยมีฐานะร่ํารวย เพราะมีทรัพยากรนํ้ามันมาก
ประเทศหน่ึง แตการท่ีผูนําประเทศเลือกนโยบายที่ผิดทางและการใชแนวทางประชานิยม
มากเกินควร ไดนําความยากเข็ญมาสูประชาชนในเวลาส้ันเกินความคาดหมาย ภาพขาว
ของปวงชนที่ไมอาจซ้ือหาเครื่องอุปโภคและบริโภคได รวมทั้งความขาดแคลนยารักษา
โรค เปนเรื่องเหลือเช่ือ การกลาวโทษประเทศภายนอกวาเปนตนเหตุยอมไมสอดคลอง
กับความเปนจริง อันที่จริง ปญหานี้เริ่มกอตัวมาต้ังแตสมัยที่นายฮวิโก ชาเวซ เปน
ประธานาธิบดีและเลือกแนวทางสังตมนิยม ตามแบบฟเดล คาสโตรของคิวบา 

ขาพเจามีโอกาสไปเยือนเวเนซูเอลาเพื่อรวมการประชุมระดับสูงของกลุม 77 เมื่อ
ป 1981 ขณะเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาและเปนประธานกลุม 77 ดวย เพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการคาราคัสวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกําลัง
พัฒนา แตตองใชเวลาตลอดการประชุมอยูในโรงแรมชายทะเล จนเสร็จส้ินการประชุม 
แตไดเห็นความร่ืนเริงของประชาชน อันตางจากความนาเวทนาของชาวเวเนซูเอลา
ปจจุบันนี้ ซึ่งไมนอยกวา 3.5 ลานคนไดหนีไปอยูตางประเทศ สวนที่เหลือก็ตองใชชีวิต
ดวยความยากลําบาก เครื่องอุปโภคบริโภคที่ตางชาติสงไปชวยเหลือก็ติดอยูที่ประเทศ
โคลอมเบียและชายแดน เพราะประธานาธิบดีมาดูโรไดส่ังใหทหารปดก้ันเสนทางเขาสู
ประเทศทุกทิศ  

ประเทศตางๆ พยายามใหความชวยเหลือ แตยังไมสามารถผานดานเขาไปได 
สหรัฐไดใหการรับรองนายฮวน ไกวโด (Juan Guaido) หัวหนาพรรคฝายคาน.ในสภาเปน
ประธานาธิบดีช่ัวคราว แตยังไมอาจจะทําอะไรไดมากนัก ตราบเทาที่กองทัพยังปฏิบัติ
ตามคําส่ังของประธานาธิบดีมาดูโรอยูเชนปจจุบัน แตสถานการณดูจะเริ่มสุกงอมแลว 
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อยางไรก็ดี รัสเซียยังใหการสนับสนุนมาดูโรอยู รวมทั้งสงเครื่องอุปโภคบริโภคไปใหดวย 
แมสถานะทางเศรษฐกืจของรสเซียเองก็ไมอาจกลาวไดวาดีนัก 

ปญหาใหญของเวเนซูเอลาไดแกสถานการณเศรษฐกิจที่ตกตํ่ามาก ดวยอัตราเงิน
เฟอสูงถึงลานเปอรเซ็นต และเปนเชนนี้มากวา 3 ปแลว เงินตราจึงไมมีคาแตอยางใด  

ตางประเทศพยายามใหความชวยเหลือ แตก็ชวยไมไดมากนัก เพราะเวเนซูเอลา
ใหกองกําลังรักษาความปลอดภัยสกัดก้ัน ประชาชนสวนใหญไดหาทางออกไปทาง
ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งความชวยเหลือบรรเทาทุกขจากประเทษตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากสหรัฐอเมริกา ไดไปกองกันอยู เพราะจอมเผด็จการส่ังปดพรมแดน ทั้งทางดาน
โคลอมเบียและบราซิล ลาสุดเหตุการณเริ่มรุนแรงขึ้น รถบรรทุกสองคันถูกไฟไหม และ
รัฐบาลมาดูโรไดตัดความสัมพันธทางการทูตกับโคลอมเบีย ในวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 
อันเปนวันที่รองประธานาธิบดีไมค เพนสจากสหรัฐจะไปหารือกับประธานาธิบดีที่กรุงโบ
โกตา 

วิกฤตการณในเวเนซูเอลาคงจะไมเลวรายเชนขณะนี้ หากประธานาธิบดีทรัมปไม
ยกเลิกแนวทางของประธานาธิบดีโอบามาที่ฟนฟูสัมพันธภาพทางการทูตและสราง
ความสัมพันธอันดีกับติวบา หลังจากที่นโยบายไมเปนมติรที่ยึดถือมาถึง 50 ปไมไดนํา
ความสรางสรรคแมแตนอยมาใหแตละประเทศ 

อันที่จริง ไทยกับเวเนซูเอลามีความสัมพันธทางการทูคระหวางกัน โดยสถาน
เอกอัครราชทูตเวเนซูเอลา ต้ังอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อกระทรวงการตางประเทศได
ขอรองใหขาพเจาไปรวมการประชุมกลุมไมฝกใฝกับฝายใดหรือ NAM ที่กรุงเตหะราน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศเวเนซูเอลาไดขอพบกับขาพเจาเพิ่อหารือถึง
การท่ีจะมาต้ังสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย แมการสนทนาจะไมบังเกิดผลเปน
รูปธรรม ผูแทนบริษัทสํารวจและขุดเจาะน้ํามันของไทยซึ่งอยูที่อิหรานขณะนั้น ก็ได
ขอรองใหขาพเจารักษาความสัมพํนธไว เพราะสนใจท่ีจะไปจองท่ีขุดเจาะในเวเนซูเอลา 
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แมจะทราบดีวา แหลงน้ํามันของที่นั่นอยูลึกมากและจะตองคัดกรองอยางคอนขางยุงยาก
ไมนอยกับจะตองแขงขันกับจีน ซึ่งสนใจในแหลงเดียวกันดวย 

การเดินแตมทางการทูตของซาอุดิ อาระเบียตลอดสัปดาหที่ผานมาจนถึงวันนี้ ที่ 
24 กุมภาพันธ เปนบทเรียนที่นาศึกษาและวิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะตัวนําของ
การดําเนินการไดแกเจาชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซาลมานหรือ MBS อันเปนช่ือที่ทราบกันดี
ในวงการระหวางประเทศวาเปนผูบงการใหมีการสังหารนาย Jamal Khashoggi ชาวซาอุดิ
ที่ไปเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพวอชิงตัน โพสต ที่สถานกงสุลใหญซาอุดิ อาระเบีย 
ณ นครอิสตันบูลของตุรกี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (2018) และเปนผูที่ประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมปแหงสหรัฐหลบเล่ียงจากการกลาวโทษในทางท่ีนาสลดใจ แมจะทราบ
เหตุรายที่เกิดขึ้นแทบจะตลอด โดยอางเหตุผลวาไมตองการสูญเสียรายไดจากการ
จําหนายอาวุธทันสมัยใหซาอุดิ อาระเบีย 

 เครื่องมือหลักของเจาชายซาลมานซึ่งสามารถปดปากและหยุดยั้งการแทรกแซง
ของตางประเทศไดแก “อํานาจเงิน” ซึ่งเจาชายซาลมานสามารถพิสูจนมาแลวจาก
ประธานาธิบดีทรัมป ซึ่งไมเพียงยอมรับฟงขอเท็จจริงของรายงานการสังหารโหดของนาย
จามาล คาช็อคก้ี แมหลักฐานของสํานักขาวกรองกลาง (CIA) จะมีอยูพรอม แตไดส่ังการ
ใหนายไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เดินทางไปพบกับเจาชาย
ซาลมาน ที่กรุงริยาด ถึง 4 ครั้ง โดยไมปรากฏชัดวาเพื่ออะไร หากมิใชการชวยหาทาง
กลบเกล่ือนเหตุที่เกิดขึ้น 

 ดวยเหตุผลดังขางตน จึงไมนาแปลกใจท่ีเจาชายซาลมานไดเดินทางไปรวมการ
ประชุมกลุม 20 ที่กรุงบัวโนส แอเรส ประเทศอารเจนตินา เมื่อเดีอนมกราคมท่ีเพิ่งผาน
มา และวางตนคลายกับไมมีเหตุเก่ียวกับเขาเกิดขึ้นแตอยางใด  

 ในขณะที่ความสนใจของชาวโลกเริ่มคลายความสําคัญจากการเสียชีวิตของนายจา
มาล คาช็อดก้ี เจาชายซาลมานไดเริ่มนโยบายทํานอง Look East ดวยการไปเยือน
ปากีสถาน อินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสามแหง ซาอุดิ อาระเบียไดลงนามใน
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ในความตกลงที่จะลงทุนในโครงการตางๆ เปนมูลคาหลายพันลานดอลลาร ซาอุดิ 
อาระเบียไดใช “อํานาจเงิน” เพื่อผลทางการทูตอยางเต็มที่ เพราะทั้งหมดเปนเสนทางภูมิ
รัฐศาสตรในแงของซาอุดิ อาระเบีย ตัวเงินที่ไดผูกพันไปอาจจะดูมากสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา แตซาอุดิ อาระเบียมีกําลังทางการเงินมากกวามาตรฐานของประเทศกําลัง
พัฒนาไมนอย แมจะยังมิไดถอนตัวจากกลุม 77 ในกรอบของสหประชาชาติก็ตาม 

 ขอยอนกลาวในชวงนี้วา เจาชายซาลมานเปนหัวหนาผูบริหารของโครงการ
เปล่ียนแปลงประเทศจากการพ่ึงน้ํามันเปนหลักเปนประเทศผูผลิตหลากหลาย ตาม
วิสัยทัศน 2030 ซึ่งเจาชายซาลมานไดรับมอบหมายใหดําเนินการ แตปญหาตอตานยังมี
อยูมาก บางสวนจากการแบงแยกทางศาสนา เพราะความขัดแยงระหวางอิสลามนิกายซุน
นี่กับอิสลามนิกายเชียยังคงมีอยู และเปนเหตุปจจัยในการวางนโยบายหลายดาน รวมทั้ง
ดานนโยบายตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

 เรื่องนี้อาจจะพอเห็นไดจากบทวิเคราะหของขาพเจาเก่ียวกับการที่ประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมปไปเยือนซาอุดิ อาระเบีย อันเปนการเดินทางเยือนตางประเทศครั้งแรกนับ
แตเขารับตําแหนง ซึ่งในระยะนั้น “อํานาจเงิน” เริ่มมีอิทธิพลตอนายโดนัลด ทรัมปแลว 
เพราะเจาชายซาลมานไดไปหารือที่ทําเนียบขาวเก่ียวกับการเดินทางและการจัดประชุม
เพื่อรวมกําลังตอตานการกอการรายที่กรุงริยาด โดยเจาชายซาลมานคงมีสวนอยางสําคัญ
ในการใหเชิญประเทศอิสลามเฉพาะที่เปนนิกายซุนนี่เทานั้น โดยกีดกันมิใหฝายนิกายเชีย
ไปรวมดวย แมในขณะนั้นอิรักซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนเชียและกําลังรวมปราบปราม      
ไอซิสอยูอยางเต็มที่ ที่ทําเชนนั้นไดเพราะ “อํานาจเงิน” ของซาอุดิ อาระเบีย ที่ทรัมปขาย
อาวุธทันสมัยให โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องบิน F-35 ที่นาย Jared Kushner บุตรเขยของ
นายทรัมปอวดอางวา เขาไดเจรจากับบริษัทผูผลิตใหลดราคาไดเปนพิเศษ 

 “อํานาจเงิน” ของซาอุดิ อาระเบียมีมากเพียงใด พอจะเห็นไดจากอีกกรณีหนึ่ง เมื่อ
ซาอุดิ อาระเบียประกาศความเปนศัตรูกับกาตาร พรอมกับประเทศอาว โดยย่ืนคําขาดให
กาตารทําตามในส่ิงอันเปนการยากที่จะทําได ผูสังเกตุการณระหวางประเทศลงความเห็น
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วาซาอุดิ กลาทําเชนนั้นเพราะไดรับแรงกระตุนจากการท่ีนายทรัมปไปเยือนและขายอาวุธ
ใหเปนมูลคามากมาย ไมแตเทานั้นนายทรัมปยังสงเสริมคอดวยการส่ังใหนาย Rex 
Tillerson รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้นไปเจรจากับกาตารเพื่อให
ยอมตาม โดยจงใจมองขาม “ความจริง” ที่กาตารเปนฐานบินสหรัฐใหญที่สุดในประเทศ
แถบนั้น พรอมดวยนักบินและกองกําลังสนับสนุนกวา 11,000 คน ที่ต้ังมั่นอยูที่นั่นมาแลว
หลายป 

 ส่ิงที่ซาอุดิ อาระเบียเรียกรองใหสหรัฐทําไดแกการบังคับใหกาตารเลิกการใหเงิน
สนับสนุนขบวนการกอการรายทั้งหมด โดยไมมีหลักฐานวากลุมใด และนายทรัมปทราบ
หรือเปลาวาในจํานวนผูกอการราย 25 คนที่นําเครื่องบินโดยสารขนาดใหญพุงเขาชน
อาคารสําคัญในนครนิวยอรกและที่อ่ืนอันเรียกกันวา 9/11 นั้น 19 คนเปนชาวซาอุดิ อาระ
เบีย ไมแตเทานั้น เมื่อนายทรัมปหาเสียงเลือกต้ัง ไดกลาวเท็จวา วันที่เกิดเหตุ 9/11 นั้น ผู
นับถืออิสลามจํานวนมากไดชุมนุมโหรองแสดงความดีใจทางฝงมลรฐันิวเจอรซี อันเปน
เรื่องที่เขาแสดงนิสัยกลาวเรื่องไมจริง ทั้งๆ ที่ผูชวยหาเสียงของเขาที่เปนผูวาราชการมล
รัฐนิวเจอรซี ก็ยืนยันตอมาวาเปนเรื่องไมจริง 

 โดยท่ีวันนี้เปนวันกอนส้ินเดือนกุมภาพันธ และขาวสําคัญหลายประการยังไมจบ
ส้ิน จึงขอกลาวถึงเฉพาะหัวขอ เมื่อเรื่องตางๆ อยูในขั้นที่สามารถรายงานได ก็จะได
นําเสนอในเดือนมีนาคม 

 1. การประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ระหวางประธานาธิบดีทรัมปแหงสหรัฐกับ
ประธานคิม จอง อุน แหงเกาหลีเหนือ ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นาย
คิมและคณะเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเปยงยางไปถึงกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป เดินทางโดยเคร่ืองบินประจําตําแหนงไปถึงกรุง
ฮานอย เมื่อคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ ผูนําทั้งสองมีกําหนดจะพบกันในระหวางงานเล้ียง
อาหารคํ่าในวันที่ 27 กุมภาพันธ วันนี้ สวนการเจรจาจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 
กุมภาพันธ พรุงนี้ ไมมฝีายใดแถลงความคาดหวังผลของการเจรจาในช้ันนี้ เมื่อพบกันที่
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สิงคโปร ไมบังเกิดผลประการใด แมนายทรัมปจะโออวดวาไดผลดีอยางมาก อันไมเปน
ความจริง ส่ิงที่ไดไปคือหีบบรรจุศพทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี 

 2. เรื่อง BREXIT ระหวางสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ยังยืดเยื้อตอมา  แม 
สหราชอาณาจักรมีกําหนดที่จะออกจากสมาชิกภาพในวันที่ 29 มีนาคม ที่จะถึงนี้ แตไม
แนวาจะสามารถบรรลุความตกลงในการออกหรือไม กําหนดการในช้ันนี้ ไดแกการลงมติ
ในรางใดก็ตามท่ีเธรีสซา เมย นายกรัฐมนตรี จะนําเสนอตอสภาสามัญในวันที่ 12 
มีนาคม ศกนี้ ผลกระทบในทางลบจะมีตอทั้ง UK และ EU หากเปน NO Deal BREXIT 
ลาสุด นายกรัฐมนตระมยไดไปประชุมระหวาง EU กับสันนิบาติอาหรับที่ ชาม เอล ช๊ีค ใน
อียิปต และเมยจะเดินทางไปพบกับสหภาพยุโรปอีกรอบหนึ่ง 

 3. ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีไนจีเรีย ซึ่งตองเล่ือนไปหนึ่งสัปดาห ปรากฏวา 
ประธานาธิบดีบู ฮา รี ไดรับชัยชนะเปนสมัยที่ 2  เหนือนายอายู บักกา ดวยคะแนนไม
มากนัก  

 4. นาย Michael Cohen อดีตทนายความสวนตัวของนายโดนัลด ทรัมป ไดเริ่มให
การตอกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฏร และจะใหการอีกสองคณะตอไป ในวันแรก 
นาย Cohen ใหการวา นายทรัมปเปน Racist มีพฤติกรรมฉอฉล และทราบดีถึงความผิด
ทางอาญาของนายทรัมป แตโดยท่ีนายทรัมปไปอยูที่กรุงฮานอย ซารา ฮัคกาบ้ี แซนเดอร 
โฆษกทําเนียบขาวไดโตแทนวา คําพูดของนาย Cohen เช่ือไมได เพราะเปนความเท็จเชน
เคย 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

เดือนมีนาคม 2562 

 

ช่ือและตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต  อดีตเอกอัครราชทูต 

           ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

 ความลมเหลวของการประชุมระดับสุดยอดคร้ังที่ 2 ระหวางนายโดนัลด ทรัมป 
(Donald Trump) ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกากับนายคิม จอง อุน (มีคนที่ทราบภาษา
เกาหลีบอกวา นาจะออกเสียงวา อึน แตชาวตะวันตกไมอาจจะออกเสียงเชนนั้นไดงาย 
จึงขอใชวา อุน ตอไปแมจะมิใชชาวตะวันตกก็ตาม) ผูนําอํานาจเผด็จการคอมมิวนิสต
เกาหลีเหนือ มิใชกรณีผิดคาด เพราะในสาระสําคัญแลว การประชุมระดับสุดยอดของ
ผูนําอํานาจนิยมทั้งสองมิไดเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนอันจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จ หากจะเทียบกับการประชุมอ่ืนๆ ในอดีต 

 การประชุมระหวางคูเจรจาที่ต้ังตัวเปนศัตรูกันมากอนยอมควรดําเนินไปจากระดับ
เจาหนาที่ผูเช่ียวชาญท่ีศึกษาความสลับซับซอนของปญหาความตึงเครียดในคาบสมุทร
เกาหลีมาเปนอยางดี ทํานองเดียวกับการจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต ซึ่งไมอาจจะสําเร็จ
ผลไดตามความตองการ หากขาดคนนําทางหรือ Sherpa ตามภาษาเนปาล 

 ตัวอยางที่ขอนํามากลาวเปนเชิงเปรียบเทียบไดแกการประชุมระดับสุดยอด
ทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีบอยครั้งในชวงที่ขาพเจาดูแลงานดานเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่เปนอธิบดีกรมเศรษฐกิจและตอนที่ไป
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ประจําการอยูในประเทศแคนาดา ผูเช่ียวชาญระดับกอนหนาระดับสุดยอดไดแก Sylvia 
Ostry ในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดานเศรษฐกิจและการคา 
ซึ่งทําหนาที่ Sherpa ใหแกนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เอกอัครราชทูต Ostry ไดรับ
มอบหมายใหคุมงานคณะเตรียมการประชุมและไดเขารวมการประชุมเตรียมการเปน
ขั้นๆ มาตลอด 

 ความลมเหลวของการประชุมระดับสุดยอดคร้ังที่ 2 ของประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมปกับผูนําเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอย เกิดขึ้นเพราะเมื่อนายทรัมปไดสอบถามคิม จอง 
อุนถึงกรณีที่นายวารมเบีย นักศึกษาอเมริกันที่ถูกเกาหลีเหนือจับ จําคุกไวและคง
จะทรมาณดวย เมื่อสงตัวคืนใหฝายสหรัฐ อาการของนายวารมเบียทรุดหนักมาก ตอง
นอนบนเปลหาม และถึงแกความตายในอีกไมก่ีวันหลังจากเดินทางกลับถึงดินแดนสหรัฐ 
เมื่อประธานคิมตอบวา เขาไมทราบ ทั้งๆ ที่ตามระบอบของคอมมิวนิสตเกาหลีเหนือ ไม
นาเปนไดที่เขาจะไมทราบ นายทรัมปจึงตัดสินใจยกเลิกการประชุม รายงานขาวระหวาง
ประเทศแจงวานายทรัมปส่ังงดงานเล้ียงอาหารกลางวันซึ่งจัดต้ังไวเสร็จแลว และออก
เดินทางกลับสหรัฐทันที โดยไมมขีอตกลงท่ีจะพบกันอีกหรือไมและเมื่อใด สําหรับ
ประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ออกจากคาบสมุทรเกาหลี นั้น ไมมี
ผลคืบหนาแมแตนอย ซึ่งไมตางจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่สิงคโปรเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2018 ที่นายทรัมปนําไปอวดอางกับฐานเสียงของตนในอเมริกาวา ปลอดภัยแลว อันเปน
ความเท็จ 

 เพียงไมก่ีวนัหลังจากความลมเหลวของการประชุมระดับสุดยอดที่กรุงฮานอย
ภาพถายจากดาวเทียมของสหรัฐแสดงชัดวา เกาหลีเหนือกําลังเตรียมการที่จะทดสอบ
ขีปนาวุธวิถีไกล และต้ังแตนั้น ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเริ่มจะเกิดขึ้นอีก จน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ศกนี้ รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ไดส่ังใหถอนเจาหนาที่ประจํา Liaison 
Office กับเกาหลีใตที่เคซอง ออกไปหมด ทั้งๆ ที่เกาหลีใตมิไดมีปญหากับฝายเหนือแต
ประการใด สวนการซอมรบรวมกับสหรัฐก็ไดลดขอบเขตลงอยางมาก และจะเพราะเหตุ
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ใด ประธานาธิบดีทรัมปก็ไดทวีตขอความใหคว่ําบาตรเกาหลีเหนือลอยๆ สรางความงุนงง
ใหแกเจาหนาที่ดานตางๆ แตไมมีการดําเนินการตามคําส่ังนั้นจนถึงวันนี้ ที่ 23 มีนาคม 
ในความเห็นของขาพเจา อาจเปนไดที่นายทรัมปมีจิตใจที่ไมปกติ เพราะมีขาววา ที่
ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III จัดทํารายงานการสืบสวนคดีนายทรัมปกับรัสเซียเสร็จ
แลว อันจะนําเสนอรายงานตอไปเมื่อไดรับรายงานมากขึ้น ขณะนี้ ฝายตางๆ ที่กรุง
วอชิงตันไดเริ่มหารือในแงตางๆ กันทั่วไป บางฝายวา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมี 
Guideline อยูวาจะไมออกหมายเพ่ือดําเนินคดี (Indict) กับประธานาธิบดีที่ยังดํารง
ตําแหนงอยู ซึ่งขาพเจาคิดตางวา Guideline มิใชกฎหมาย หากส่ิงที่ประธานาธิบดีไดทําไป 
จะนํามาซึ่งภยันตรายตอประเทศและประชาชน ผูรักษากฏหมายก็ควรจะดําเนินการตาม
ความเหมาะสมตอไป ตัวอยางที่ขอนํามากลาวถึงไดแกการสอบปากคํานาย Jeff Sessions 
โดยกรรมาธิการยุติธรรมของสภากอนที่จะใหความเห็นชอบในการเขารับตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Attorney General) คําถามไดแกกรณีที่ประธานาธิบดี
กระทํา sexual assault กับหญิงในประเทศ นาย Sessions ตอบชัดเจนวา การกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดทางอาญา ในฐานะผูรักษากฎหมายสูงสุดหรือ The nation’s ‘top 
cop’ เขาตองดําเนินคดีกับประธานาธิบดี แตเมื่อนาย Sessions เขาไปรับตําแหนง ก็ไม
ปรากฏวาเขาไดดําเนินการกับประธานาธิบดีทรัมป แตอยางใด แมประธานาธิบดีจะมี
พฤติกรรมลวงละเมิดนานัปการ  

  การท่ีนางแนนซี เปลอสซี ประธานสภาผูแทนราษฎรฝายเสียงขางมากแสดงทาที
ไมเห็นดวยกับการเริ่มตนกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมปในช้ันนี้ เปนกรณีอันควรแกการศึกษาวาเพราะเหตุใด หัวหนาพรรคฝายตานในสภา
สหรัฐ จึงไมดําเนินการในชวงที่มีจํานวนสมาชิกในสภาลางมากพอ 

 คําตอบของขาพเจาในช้ันนี้ก็คือ กระบวนการถอดถอนผูนําของประเทศออกจาก
ตําแหนง มิใชเปนเพียงขั้นตอนตามขอกฎหมายเทานั้น แตเปนเรื่องของการเมือง พรรค
เดโมแครตอาจจะมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) แต
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มิใชเสียงขางมากในวุฒิสภา (Senate) ซึ่งพรรครีพับลิกัน ยังครองเสียงขางมากอยู แมจะมี
วุฒิสมาชิกหลายคนไมสนับสนุนประธานาธิบดีก็ตาม 

 เมื่อสภาวะเปนเชนนี้ แนนซี เปลอสซี ซึ่งผานชีวิตการเมืองมานานพอ จึงไม
เห็นตวรที่จะเรงรีบ แมจะเห็นวาประเทศแตกแยกอยางมากเพราะการนําของนายทรัมป 
และพอจะตาดเดาไดวา นายโดนัลด ทรัมปจะเปนประธานาธิบดีไดเพียงสมัยเดียว 

 ตามรายงานขาวที่ไดทราบมาในวันเสาร ที่ 16 มีนาคม สมาชิกสภาบางสวนไดเริ่ม
เคล่ือนไหวที่จะยกรางญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป แตโดยท่ี
ประธานสภาผูแทนราษฎรไมเห็นดวยดังที่กลาวแลวขางตน จึงคงจะไมอาจคืบหนาไปได
งายๆ เพราะถึงอยางไร สภาผูแทนราษฎรของสหรัฐก็เปนดานแรกของกระบวนการถอด
ถอนหรือ Impeachment อยูดี 

 นักการเมืองเปนจํานวนไมนอย ทราบดีวานายทรัมปไดกระทําความผิดทางอาญา
มานานกอนหนาที่จะสมัครเขารับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีเมื่อป ค.ศ. 2016 โดยเช่ือกัน
วานาย Robert Mueller III ที่ปรึกษาพิเศษและคณะลูกขุนสหรัฐในคดีความสัมพันธ
ระหวางคณะผูหาเสียงของนายทรัมป คนใกลชิดมานานปของนายทรัมป ตัวนายทรัมป
เองและครอบครัวกับรัสเซียและนายวลาดิเมียร ปูติน ไดรวบรวมหลักฐานไวเพียงพอ 
และศาลแขวงนครนิวยอรกใต (Southern District of New York) ยังมหีลักฐานในขอหา
ตางๆ โดยไดดําเนินคดีไปแลว พิพากษาจําคุกบางคนและยังจะดําเนินคดีอีก ดังเชนนาย 
Michael Cohen ทนายความสวนตัวของนายทรัมปมานานป ขณะนี้ถูกจําคุกเปนเวลา 3 ป 
โดยในสัปดาหที่แลวกรรมาธิการตรวจสอบพฤติกรรม (Oversight Committee) 
กรรมาธิการยุติธรรมและกรรมาธิการขาวกรอง ของสภาซึ่งทั้งหมดนี้มีสมาชิกพรรคเดโม
แครตเปนประธาน ไดเบิกตัวไปสอบปากคํา ทําใหไดหลักฐานปรักปรํานายทรัมปหนักขึ้น
อีก แตทั้งหมดนี้ตองอยูในกรอบของขอหาที่ไดมอบใหที่ปรึกษาพิเศษ Mueller และคณะ
ลูกขุนสหรัฐไปสืบสวน 
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 สําหรับนาย Paul Manafort อดีตหัวหนาคณะผูหาเสียงของนายทรัมป ซึ่ง ที่ปรึกษา
พิเศษ Robert Mueller เสนอแนะใหจําคุก 24.5 ป นั้นผูพิพากษาศาลที่มลรัฐเวอรจิเนีย 
มิไดถือตาม โดยส่ังจําคุก 47 เดือน โดยหักเวลาที่จําคุกไปแลว 9 เดือนออกและตอมาใน
สัปดาหนี้ ศาลสหรัฐ (Federal Court) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไดพิพากษาจําคุกอีก 43 เดือน 
รวมเปนเวลาทั้งหมดในช้ันนี้ 7.5 ป  ตัวนายมานะฟอรตเองไปขึ้นศาลโดยน่ังรถเข็น อัน
เปนภาพที่ไมเคยเห็นมากอนนี้ เพราะมีอายุเพียงยางจะ 70 ป และเคยเดินไดตามปกติ   

 เมืองไครสเชิรชบนเกาะใตของนิวซีแลนด เปนเมืองทีสงบและนาอยู ขาพเจาและ
คณะขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีโอกาสไดไปที่นั่นเพื่อรวมการเจรจากับนายสก 
อาน รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในปญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดก
โลก ในฐานะที่ขาพเจาเปนผูแทนพิเศษ (Special Envoy) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นไดแกนายนิตย พิบูลสงคราม 

 ที่กลาวถึงเมืองนี้มิใชในบริบทของปราสาทพระวิหาร แตเพราะเกิดการกอการราย
ขึ้นในวันศุกรที่ 14 มีนาคม โดยคนรายซึ่งมาจากออสเตรเลียระดมยิงผูไปทําระมาดที่
มัสยิดสองแหงกลางเมืองไครสเชิรช เปนเหตุใหมีผูเสียชิวิต 49 คนและบาดเจ็บอีกนับสิบ 
เปนเหตุที่ดังไปทั่วโลก หลังจากที่การกอการรายสากลไดสงบเงียบมาพักใหญ รายงาน
ตอมาในวันอาทิตยที่ 17 มีนาคมแจงวา ผูไดรับบาดเจ็บสาหัสถึงแกชีวิตแลว 1 คน รวม
เปน 50 คน อีก 50 ตนยังรับการรักษาพยาบาลอยู สําหรับศพผูเสียชีวิตซึ่งตามธรรมเนียม
ของศาสนาอิสลาม จะตองฝงภายใน 24 ช่ัวโมง นั้น โดยเหตุมิใชปกติที่เกิดขึ้น ทางการ
นิวซีแลนดจึงจะสงใหครอบครัวในโอกาสแรก เพราะเปนไมไดที่จะสงใหไปทําพิธีกอน
หนานี้ 

 นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนดไมคาดคิดวาจะเกิดเหตุกอการรายในนิวซีแลนด 
อันเปนประเทศที่คอนขางสงบสันติ และประชาชนก็เปนผูที่ในภาษาอังกฤษใชวา Tolerant 
เหตุรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไครสเชิรชไดแกแผนดินใหวตรั้งใหญ 2 ครั้ง ทําความ
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เสียหายใหแกตัวเมืองมาก รวมทั้งโรงแรมทีพ่ักของขาพเจาและคณะผูแทนไทย ซึ่งไดรับ
รายงานวาเสียหายอยางหนัก 

 นักวิเคราะหเหตุการณระหวางประเทศต้ังขอสังเกตในช้ันนี้วา ผูกอเหตุดูจะเปน
พวกนิยมฝายขวาจัดและสงเสริมความเกลียดชัง ซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น วาทกรรมที่
ใชอันกลาวถึงการตอตานผูอพยพวากําลังบุกรุกเขามาวาเปน Invasion นั้นเปนศัพทที่นาย
โดนัลด ทรัมปใชอยูบอยครั้ง อันเปนกระแสในโลกตะวันตกอยูในขณะนี้ ซึ่งนายทรัมปไม
เห็นดวยวาเปนกระแสที่กําลังเพิ่มมากขึ้น 

 ตามรายงานท่ีมีตอมา คนรายที่ตํารวจนิวซีแลนดจับตัวไวไดและต้ังขอหาวาไดกอ
การฆาตกรรม นั้น ไดเดินทางไปเยือนประเทศตุรกีและประเทศในบอลขาน ซึ่งมีคน
ตีความวา คงจะไปศึกษาความเปนมาของจักรวรรด์ิออตโตมันอันเคยเปนอาณาจักรมอส
เล็มขนาดมหาศาลและสงครามครูเสดสกอนหนานั้น 

 ที่มีแนวคิดเชนนี้ เพราะคนรายไดจัดทํา Manifesto ยาว 87 หนาแสดงความรุนแรง
ตามแนวของฝายขวาจัด และความต้ังใจท่ีจะปราบปรามผูเช่ือถึอศาสนาอิสลาม โดยไดสง
เอกสารดังกลาวชุดหนึ่งไปยังนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนดในเวลาใกลเคียงกับการโจมตี
มัสยิดทั้งสอง Clarissa Ward นักขาวระหวางประเทศอาวุโสของ CNN ซึ่งเพิ่งนําเสนอ
รายงานพิเศษเก่ียวกับการเพิ่มขึ้นของพวกตอตานคนเช้ือสายยิว (Anti Semitic) ในยุโรป 
ไดศึกษา Manifesto ของผูกอการรายทั้ง 87 หนาโดยละเอียดแลว ลงความเห็นวา การ
กระทําที่เกิดขึ้นสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของกระแสนิยมฝายขวาจัดและการตอตานมอสเล็ม 
(Islamophobia) ในการวิเคราะหของเธอ คนรายดูมีความประสงคจะยั่วยุใหมีการตอบโต
อยางรุนแรง และดูจะมุงใหเกิดการปะทะกันระหวางอารยะธรรมหรือ Clash of 
civilisations 

 นางจาซินดา อารเดิรน (Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด ไดนําเรื่องนี้
หารือกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทรที่ 18 มีนาคม เพื่อพิจารณาแกไขกฎหมายควบคุม
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อาวุธปนใหเขมงวดมากขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดวยและไดเสนอใหรัฐสภา
ดําเนินการตรากฏหมายอยางรีบดวนตอไป โดยจุดประสงคสําคัญไดแกการหามมิใหใช 
Assualt rifle อยางเด็ดขาด ในขณะเดียวกัน นางอารเดิรนไดกลาววา จะไมมีการเปดเผย
ช่ือของคนรายในช้ันนี้ เพราะไมตองการใหช่ือเขาเปนที่ทราบกัน กับมีขาวดวยวา ฝาย
ความมั่นคงของออสเตรเลียไดเขาคนที่พักของผูที่ตองสงสัยวาเก่ียวของกับเหตุกอการ
รายในนิวซีแลนดเมื่อวันศุกร 

 ตามรายงานขาวระหวางประเทศ คนรายที่กอเหตุที่มัสยิด 2 แหงในเมืองไครสเชิรช
มีอาวุธปนมากมาย คือปนกลก่ึงอัตโนมัติ 2 กระบอกซึ่งไดรับการปรับเปล่ียนใหยิงไดจน
หมดกระสุน ปนพก 2 กระบอกและยังมีระเบิดทําเอง IED (Improvised Explosive Device) 
อีก 2 ชุด ซึ่งยังไมไดรบัการจุดระเบิด อาวุธปนเหลานี้ส่ังซื้อมาทาง Online เพราะกฏหมาย
ภายในออสเตรเลียไมอนุญาตใหจําหนายอาวุธปนโดยเสรี หลังจากเกิดเหตุระดมยิงหมู
ใน Tasmania เมื่อเกือบ 20 ปมานี้ และรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรี John Howard ไดบัญญติั
กฎหมาย ซึ่งปรากฏวาสามารถควบคุมภัยจากอาวุธปนไดดีที่สุดในโลก ตางจาก
สหรัฐอเมริกาที่ National Rifle Association-NRA มีอิทธิพลที่ทรงอํานาจในการล็อบบ้ีใหญ
ยิ่ง แมนายโดนัลด ทรัมปเองก็เปนสมาชิกอยูจนบัดนี้ ความพยายามที่จะควบตุมการซื้อ
อาวุธทุกชนิดจากรานจําหนายปลีกจึงไมสามารถทําไดจนบัดนี้ รายงานจากนิวซีแลนดใน
วันที่ 21 มีนาคม ศกนี้ แจงวา นายกรัฐมนตรีอารเดิรนมั่นใจวา กฎหมายควบคุมอาวุธปน
ในประเทศคงจะเริ่มใชบังคับไดใน 3 สัปดาหนับจากวันนี้ 

 เมื่อผูส่ือขาวถามประธานาธิบดี ทรัมป ในประเด็นขวาจัดและ White Supremacist 
คําตอบก็คือไมนาจะใช เพียงแตมีคนกลุมนอยเทานั้นที่เพี้ยนไป เขาเองไมเห็นดวยกับ
กลุมชนที่คิดวากระแสนี้กําลังเพิ่มมากขึ้น ตามรายงานในวันจันทรที่ 18 มีนาคม นาย
โดนัลด ทรัมปไดทวีตกวา 20 ครั้งในชวงวันสุดสัปดาหที่ผานมา ดวยอารมณที่ทราบกันวา
เกรี้ยวกราด (Enraged) โจมตีแมกระทั่งวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน ซึ่งเสียชีวิตไปแลวเมื่อ
ฤดูรอนที่ผานมา เพราะเขาเห็นวามีสวนในการใหมีการสืบสวนกรณีความสัมพันธกับ
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รัสเซีย กลาวหาพวกอิสลามซ่ึงนายทรัมปเช่ือวาเกลียดเขา การตัดสินใจของบริษัท
รถยนต General Motors-GM ที่ตัดจํานวนการผลิตและปดโรงงานบางแหง แตมิไดกลาวถึง
แมแตนอยเก่ียวกับเหตุกอการรายที่นิวซีแลนด 

นาย George Conway สามีของนางเคลเล่ียน คอนเวย ที่ปรึกษาอาวุโสของนาย
ทรัมป ใหความเห็นวานายทรัมปคงจะมีปญหาทางสมองหนักขึ้น เปนประเด็นที่นาหนักใจ
สําหรับผูเปนประธานาธิบดีของประเทศ นี่มิใชเปนครั้งแรกที่นายคอนเวยวิจารณ
ประธานาธิบดี แตครั้งนี้ดูจะหนักที่สุด เพราะไดรับการรายงานโดยสํานักขาวทั่วไปหมด 
ตอมาในวันที่ 27 มีนาคม หลังจากที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดสรุปขอยุติสําคัญ
จากรายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller จนเหลือเพียง 4 หนา โดยคัดถอยคําของ 
Mueller ในประเด็นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมวา หลักฐานมีไมเพียงพอ แตไมอาจถือ
วาเปนการ Exonerate ประธานาธิบดีทรัมปแตอยางใด ซึ่งนายทรัมปรวบรัดวา เปนการ
ถือวา เทากับ “complete exoneration” เขาในประเด็น Obstruction of justice นั้น พรรคเด
โมแครตท้ังหมดถือวา มิใชเปนการลบลางความผิดเลย นาย George Conway ไดแสดง
จุดยืนวา “Trump is guilty of being unfit for office” อันเปนแนวทางเดียวกับของอดีต
เจาหนาที่กระทรวงยุติธรรมที่ถูกนายทรัมปขับออกจากตําแหนงซึ่งตองการจะใชขอบทท่ี 
25 ของรัฐธรรมนูญอันวาดวยความไมเหมาะสมท่ีจะใหดํารงตําแหนงอีกตอไป 

นาย Ben Wederman ผูส่ือขาวภาคสนามอาวุโสของ CNN รายงานจากซีเรียในวัน
เสารที่ 23 มีนาคม ศกนี้ วา ตามคําแถลงช้ันตนของ Syrian Democratic Forces อัน
ประกอบดวยทหารซีเรีย ชาวเคิรด ชนมเผา โดยมีหนวยรบพิเศษจากสหรัฐเปนที่ปรึกษา
และกําลังหนุนสามารถปราบปราม “แด็ช” ไดจนหมดพื้นทีใ่นซีเรียแลว หลังจากที่รบกัน
มา 5 ป หากมีกําลังของฝายกอการรายซึ่งเริ่มตนมาจาก อัลไคดาในอิรัก หลงเหลืออยูก็
ไมมีแผนดินของตนอีกแลว 

ผูกอการรายกลุมนี้กระจัดกระจายไปในที่ตางๆ เชนอิรัก ไซนายในอียิปต 
อัฟกานิสถาน ลิเบีย ฟลิปปนส โดยเปนไปไดที่จะใชวิธี Lone wolf ตอไป สวนอัล ไคดา 
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นั้นกําลังรวบรวมกําลังอยู โดยมีรายงานวา Hamzah bin Laden ลูกชายของโอซามาซึ่งมิได
ถูกสังหารเมื่อหนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐไดบุกไปกําจัดในบานที่หลบซอนอยูหลาย
ปที่อับบ็อตตาบัดในปากีสถาน ตามบัญชาของประธานาธิบดีโอบามา กําลังจะเปนผูนํา
ตอไป สวนอัลไคดาในคาบสมุทร อะเรเบ้ียนทางตะวันออกของเยเมน อัลไคดาใน
แอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันตก กับกลุมอัลชาบาบในโซมาเลียซึ่งภักดีตออัลไคดา 
ยังไมยอมรับอํานาจของไอซิส 

ผูส่ือขาวหญิงจาก CNN อีกผูหนึ่งวิเคราะหสถานการณวา แมไอซิสจะเสียดินแดน
ไปเกือบหมด กลุมกอการรายเพียงแต Down but not out สมาชิกอาจจะแยกยายกันไปใน
ที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามพื้นที่ในอิรักซึ่งไมมีคนอยู โดยรอจังหวะอันควร ที่จะกอ
การรายขึ้นอีก เนื่องจากพวกน้ีเปน Non state actors จึงจะมีความเคล่ือนไหวในทิศทาง
ตางๆ ไดโดยงาย ไมแตเทานั้น จนบัดนี้ ก็ยังไมมีใครทราบวา Bakr Al Baghdadi หัวหนา
ไอซิสยังมีชีวิตอยูหรือไม และถามี ไปหลบซอนอยู ณ ที่ใด สวนพวกท่ีขณะนี้ไปอยูในคาย
ผูล้ีภัยโดยไมมีการคัดกรอง ก็อาจกอปญหาขึ้นมาตอไปได ในวันจันทร ที่ 25 มีนาคม 
หลังจากที่มีเสียงปนในพ้ืนที่ ในซีเรีย Ben Wederman ไดรายงานวา สถานการณยังไมสงบ
ทีเดียว ฝายพันธมิตรตอตานไอซิสอาจจะ “ชนะศึกแตสงครามยังมอียู” 

ในขณะเดียวกัน กลุมกอการรายไดกอเหตุในประเทศมาลีในแอฟริกา ทําใหมี
ผูเสียชีวิตไปแลวอยางนอย 134 คน จนถึงเวลาที่รายงานนี้ ยังไมอาจบงชัดไดวาเปน
ผูกอการรายกลุมใด  

 ในเอเชียใต การสงครามระหวางอินเดียกับปากีสถานไดเกิดขึ้นหลายครั้ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรกของการไดรับเอกราชจากอังกฤษในป ค,ศ, 1947 และ
บอยครั้งในอาณาบริเวณแคชเมียรซึ่งอยูบนภูเขาสูง แมจะเปนชวงเวลาหลังจากที่ไดมีการ
แบงเขตที่เรียกกันวา Line of Control  แตการแบงแยกประเทศตามแนวศาสนาระหวาง
ฮินดูกับอิสลามเชนที่เกิดขึ้นยอมมิใชเปนหลักประกันความสงบตามความตองการได
เสมอไป 
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การปะทะกันดวยกําลังที่รุนแรงมากไดแกสงครามระหวางอินเดียกับปากีสถานในป 
ค.ศ. 1971 ขณะที่ปากีสถานแยกเปนสองภาค อันไดแกปากีสถานตะวันตกกับปากีสถาน
ตะวันออก โดยมีอินเดียอยูตรงกลาง ผลของสงครามนําไปสูการเกิดขึ้นของบังกลาเทศ 
อันเปนรัฐใหม สวนปากีสถานคงเหลือเฉพาะปากีสถานตะวันตก เชนที่เปนประเทศอิสระ
ในปจจุบัน 

และแมกระทั่งในยุคนั้น ความยุงยากก็ยังอุบัติขึ้นเปนครั้งคราว สาเหตุสืบ
เนื่องมาจากความแตกตางทางศาสนา ภาษาและความไมไววางใจซึ่งกันและกัน สวนใน
บังกลาเทศเอง ความขัดแยงภายในเกิดขึ้นหลายตอหลายครั้งในระหวางกลุมการเมือง
ภายในประเทศ และความไมไววางใจกับอินเดีย การแยงชิงอํานาจปกครองในบังกลาเทศ
เปนไปอยางรุนแรง ถึงขั้นนองเลือด ดังจะเห็นไดในการรัฐประหาร อันทําใหช๊ีค มูจิบูร 
ราหมาน ซึ่งเปนผูนําของบังกลาเทศ ถูกสังหารลมตายอยูกลางถนน 

ขอแทรกประสบการณสวนตัวในชวงนี้ เพราะพันเอกวรวิทย กนิษฐเสน 
เอกอัครราชทูตไทยประจําบังกลาเทศ ซึ่งเคยรูจักกันมาเมื่อทานเปนกงสุลใหญ ณ เมือง
เชียงตุงในสหภาพพมา ไดทราบเหตุรุนแรงทีเ่กิดขึ้นในกรุงทากาจากรายงานขาวดวนของ
สถานีวิทยุเอเชียเสรี ซึ่งขาพเจาเปนผูอํานวยการอยูขณะนั้น ที่เปนเชนนั้นไดเนื่องจาก
การต้ังเสาอากาศในชวงบายและเย็น กับดวยกําลังสงหนึ่งพันกิโลวัตต ทําใหสามารถรับ
ฟงไดในบังกลาเทศ ทานทูตเปนผูมาบอกแกขาพเจาเอง วาหากมิไดยินขาวจากวิทยุ
เอเชียเสรี ทานคงไมทราบถึงเหตุรายที่เกิดขึ้น 

แนนอน พื้นฐานของการแยกประเทศตามศาสนาดังเชนกรณีของอินเดียและ
ปากีสถาน มิใชเปนหลักประกันสันติภาพระหวางสองฝายและความกระทบกระทั่งก็ได
เกิดขึ้น แมจะมีผูไกลเกล่ียมาชวยในการเจรจา และตางฝายก็ไดเตรียมการรบกันมา
ตลอด จนถึงขั้นที่ตางฝายตางมีอาวุธนิวเคลียร ดวยความชวยเหลือจากประเทศตางๆ แต
ในการสูรบระหวางกัน แตละฝายก็ไดใชอาวุธตามแบบ (Conventional weapons) 
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เหตุกอการรายที่หนักมากโดยผูกอการรายซึ่งเปนชาวมุสลิมเมื่อป ค.ศ. 2008 ที่
นครมุมไบ โดยไดมีการบุกเขาไปโจมตีและยึดโรงแรมมมุไบและสถานที่สําคัญหลายแหง 
มีผูเสียชีวิต 180 คน เปนเหตุการณสะเทือนขวัญอยางมาก จนมีการจัดทําเปนภาพยนตร
ตอมา ความค่ังแคนที่เกิดขึ้นอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการปะทะกันระหวางอินเดียกับ
ปากีสถานเม่ือเร็วๆ นี้ เริ่มจากรถบรรทุกกําลังทหารอินเดียถูกวางระเบิดทําใหทหาร
อินเดียเสียชีวิต 40 คน อินเดียอางวา ตนเหตุมาจากหมูบานผูกอการรายปากีสถานซึ่งเปน
กลุมเดียวกับที่บุกเขาโจมตีนครมมุไบ การรบกันครั้งนี้ไดใชเครื่องบินดวย เครื่องบินรบ
ของอินเดียถูกยิงตกหนึ่งเครื่อง นักบินถูกจับได แตนายอิมราน ขาน นายกรัฐมนตรีคน
ใหมของปากีสถานแถลงตอรัฐสภาวา เพื่อแสดงออกถึงความปรารถนาดี จึงจะสงตัว
นักบินกลับใหอินเดีย เมื่อนักบินกลับถึงอินเดีย ประชาชนเปนจํานวนมากไดจัดพิธีฉลอง 

ในฐานะอดีตนักการทูต ขาพเจาอดมิไดที่จะรูสึกเศราและเสียดายที่กระทรวงการ
ตางประเทศตองสูญเสียนักการทูตฝมือดีไปอีกคนหน่ึง คือทานเอกอัครราชทูตวีรชัย พลา
ศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา หากจะใชคําวา “เพื่อน” ก็ขอได
โปรดเขาใจวา “เพื่อนรวมงาน” เพราะอายุตางกันพอสมควร 

ทานทูตวีรชัยไมไดพบกับขาพเจามานานแลว หลังจากที่ทานไดไปรับภาระหนักใน
การตอสูคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ที่กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด ที่ทานไดรับแตงต้ังเปนเอกอัครราชทูตประจําที่นั่น 

เมื่อขาพเจาไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการบริหารของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือ
การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) และไดจัดการสัมมนาดานเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศ ผูเช่ียวชาญดานนี้จากอังคถัด (United Nations Conference on Trade and 
Development-UNCTAD) ไดขอใหขาพเจาเชิญ ดร. วีรชัย พลาศรัย มารวมเปนผูบรรยาย
ดวย ขาพเจาแปลกใจและช่ืนชมในคําบรรยายในโอกาสไมเปนทางการเพราะมีเสียง
หัวเราะและปรบมือจากทานทั้งหลายที่รับฟงอยู การเลาเรื่องกฏหมายและทําใหผูฟงที่
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ตางก็มีความรูสูงรูสึกขําในเกร็ดตางๆ ที่ ดร. วีรชัย นํามากลาวมิใชเรื่องงาย แต ดร. วีร
ชัยก็สามารถสรางประสบการณอันรื่นรมยภายใตหัวขอเรื่องอันซับซอนได 

ในกรณีปราสาทพระวิหารในชวงหลัง นั้น ทานทูตวีรชัยเปนหัวหนาทีมคนหนึ่ง โดย
ที่ทานมีขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศและผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศรวมทีม
อีกหลายคน ความดีและคําชมเชยยอมตองใหแกทุกทานดวย แตขาพเจาทราบดีวา ทาน
ทูตวีรชัยมีสวนอยางสําคัญในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศมารวม ซึ่งทุกทานก็
มีสวนเก้ือกูลในคดีมามากเชนกัน แตในเรื่องเชนนี้ ความเปนผูนําที่ดีสําคัญ ทานทูตวีรชัย
ไดทําหนาที่นั้นอยางดี 

นอยคนตงจะทราบวา สมัยหนึ่งทานทูตวีรชัยไดไปชวยงานของคณะผูแทนไทย
ประจําองคการการคาโลก บทบาทของทานในการแกปญหาปลาทูนากระปองของไทย
และฟลิปปนส ยอมไมเปนที่ทราบกันนัก แตในที่สุด ประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรปก็ยอม
ตามขอเสนอในการเจรจาของไทยใหลดอัตราภาษีศุลกากรลงได ตามขอเรียกรองของ
ไทยและฟลิปปนส 

ขาพเจาทราบเรื่องนี้อยางดีพอ เพราะลูกสาวคนหนึ่งไดเขียนเก่ียวกับเรื่องนี้ ตาม
คําขอของสถาบันในออสเตรเลีย จนไดรับการจัดพิมพโดยโรงพิมพของมหาวิทยาลัยเคม
บริดจ ซึ่งแมจะมิไดอางช่ือ ดร. วีรชัย พลาศรัย โดยตรง แตเปนที่ทราบกันในวงการ
ภายในวาผูรวมในการเจรจาจนสําเร็จผลไดแก ดร. วีรชัย ซึ่งมีฐานะเปนผูพิจารณาขั้น
อุทธรณขององคการการคาโลกตอมาอีกหลายปดวย 

 การติดตามขาวที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป
ซับซอนมากตามที่คาด เพราะเหตุจากความแตกแยกภายในพรรคอนุรักษนิยม 
(Conservative) อันเปนพรรครัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยเปนหัวหนา และกลวิธี
ทางการเมืองภายในโดยพรรคแรงงาน ซึ่งมนีาย Jeremy Corbyn เปนหัวหนา แมจะ
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ประสบปญหาภายในมาตลอด เมื่อสัปดาหที่ผานมาสมาชิกของพรรค 9 คนไดลาออกไป
ต้ังเปนกลุมอิสระ 

 กําหนดการท่ีสหราชอาณาจักรจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ตามท่ีได
แจงไวอยางเปนทางการตามขอบทที่ 50 ของสนธิสัญญาลิสบอนไดแก 29 มีนาคม ศกนี้ 
แตจนถึงวนัเสาร วันนี้ ที่ 9 มีนาคม กําหนดการดังกลาวยังไมมีการเปล่ียนแปลง ราง
ขอตกลงในการออก (Withdrawal Agreement) ที่รัฐบาลภายใตการนําของ
นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยเจรจาไวกับสหภาพยุโรป ยังไมไดรับมติเห็นชอบจากสภา
สามัญ โดยจะไดรับการพิจารณาลงมติอีกครั้งหนึ่งในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม ศกนี้ แต
จนถึงวันนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ยังมิไดแกไขเพื่มเติมรางในทางอันจะเปนที่ยอมรับ
ของเสียงสวนมากในสภาสามัญ เพราะถึงอยางไร กรรมาธิการสหภาพยุโรปก็ไมยินยอม
ใหมีการแกไขเปล่ียนแปลงรางเดิมอยูดี แมนายกรัฐมนตรีเมยจะไดบินไปพยายามเจรจา
กับผูนําของยุโรป ณ กรุงบรัสเซลสหลายตอหลายรอบก็ตาม เพราะถือวาขอตกลงที่ได
เจรจาแลวเปนขอตกลงเดียวที่มีอยู ปญหาหนึ่งที่ยุงยากมากไดแกปญหาชายแดนกับไอร
แลนดเหนือซึ่งเปนสวนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและสอเคาและจะกระทบถึง
ความสัมพันธตามขอตกลง Good Friday ที่ยุติความขัดแยงกับ I.R.A.-Irish Republican 
Army  ซึ่งเปนเหตุของความไมสงบและความรุนแรงทั่วอังกฤษอยูนานปและโยงใยไปถึง
หลายประเทศดวยกัน รวมทั้งสหรัฐอเมริกาดวย 

 นั่นเปนเพียงประเด็นเดียว แตก็เปนวิกฤตการณที่บริเตนไมตองการใหอุบัติขึ้นอีก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ ซึ่งรัฐบาลเธรีสซา เมยเปนรัฐบาลเสียงขางนอย ที่คง
ความเปนรัฐบาลมาได ก็โดยอาศัยเสียงสนับสนุนจากพรรค Democratic Unionist Party-
DUP จากไอรแลนดเหนือ มารวมเปนรัฐบาลผสม โดยมีเงื่อนไขวาดวยชายแดนท่ีเปดเสรี
และปราศจากอุปสรรคจากดานศุลกากร 
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 รัฐบาลไอรแลนด ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพยุโรปดวย ก็ตองการคงไวซึ่งสถานะคงเดิม 
คือปลอดจากอุปสรรคในการเขา-ออกในชายแดน ทั้งผูคนและสินคา เนื่องจากไอรแลนด
เปนประเทศคูคาที่สําคัญทั้งกับบริเตนและประเทศอ่ินๆ  

 คนทั่วไปอาจจะไมทราบไดวา Brexit จะลงเอยอยางไร แตขาพเจามีแนวคิด
แตกตางจากคนไมนอยในเรื่องนี้ ในฐานะของชาวโลกที่สนใจในเสถียรภาพและความสงบ
สันติสุขระหวางประเทศ ดวยตวามคิดเชนนี้ จึงชวยไมไดที่จะไมเห็นดวยกับการแบงแยก
ที่จะเกิดขึ้น 

 ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวที่บัดนี้เปน E-book แลวมีอยูหลายบทอันแสดง
ถึงแนวคิดที่แนวแนของขาพเจา แมขาพเจาจะมิใชเปนคนตะวันตกก็ตาม ขาพเจามุงหวงั
ตลอดมาวาจะมีการพลิกผันประชามติของบริเตนท่ีจะใหสหราชอาณาจักรคงอยูกับ
สหภาพยุโรปตอไป 

 ขาพเจาไมเห็นดวยกับการที่อดีตนายกรัฐมนตรี David Cameron ริเริ่มใหมีการลง
ประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016 แลวลาออกจากตําแหนง ทั้งๆ ที่เขาเองต้ังใจอยู
แลวที่จะระดม the best and brightest ในวงราชการเพื่อเปนผูแทนในการเจรจา 

 จริงอยู นายเดวิด คาเมรอนสนับสนุนการที่ Theressa May สืบตําแหนงจากเขา
ดวยคําแถลงแตแรกเริ่มที ่Birmingham อันเปนเขตเลือกต้ังของเธอวา “Brexit means 
brexit” และคําแถลงนี้ไดผูกมัดเธอ แมจะนําไปสูปญหายุงยากจนบัดนี้ และทําใหเธอไม
เห็นดวยที่จะใหมีการลงประชามติเปนครั้งที่สอง  

 รางความตกลงออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งไดช่ือวา “May deal” ไดรับการลงมติไมรับ
แลว 3 ครั้งดวยกัน ในขณะที่ประเทศแตกแยกกันมาก จนบัดนี้ผานกําหนดเดิมที่จะออก
จากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มีนาคม มาแลว สภาสามัญไดเสนอทางเลือก 8 ทางซึ่งไม
ผานความเห็นชอบของสภาสามัญเลย กอนหนานั้น John Bercow ประธานสภาแถลงวา
จะไมยอมใหรางขอตกลงเดิมเขามารับการพิจารณาลงมติอีก นอกจากจะมีการแกไข
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เปล่ียนแปลงในสาระสําคัญกอน แตนายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยยังจะนําเสนอ May deal
เพื่อการลงมติเปนครั้งที่ 4 กอนหนากําหนดออกจากสหภาพใหมในวันที่ 12 เมษายน 
อะไรจะเกิดขึ้นกอนหนานั้น ไมอาจจะคาดเดาได 

 ในวันที่ 31 มีนาคม Sir John Major อดีตนายกรัฐมนตรี เสนอแนะวา แทนการใหมี
การเลือกต้ังทั่วไปครั้งใหม ควรแกปญหาความแตกแยกในสหราชอาณาจักรที่นาวิตกมาก
ในขณะนี้ ดวยการจัดต้ังรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ (National Unity government) เพื่อความ
ปรองดองในประเทศกอนที่จะสายเกินไป สวนเธรีสซา เมยแถลงเมื่อสองสัปดาหที่ผานมา
วา เธอจะสละตําแหนงหัวหนารัฐบาล หากสภาจะลงมติรับรองรางขอตกลงของเธอ ที่
แปลกก็คือนายบอริส จอหนสัน แกนนําคนหน่ึงในการลงประชามติใหออกจากสหภาพ
ยุโรปครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 ประกาศทาทีกอนการลงมติในสภาสามัญใน May 
deal วา เขาจะออกเสียงสนับสนุน เขาใจวามิใชเปนการเปลี่ยนทาทีในทางการเมือง แต
นาจะมีเหตุจูงใจมาจากการที่นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยประกาศจะสละตําแหนงหากราง
ความตกลงของเธอไดรับความเห็นชอบจากสภาสามัญ อันจะเปดโอกาสใหบอริส จอหน
สันไดชิงตําแหนงหัวหนาพรรคแทน เพราะเขาตองการจะเปนหัวหนาพรรคแทนมานาน
แลว แตถาถามนาย Michael Gove ซึ่งเคยจะสนับสนุนเขามากอน และขณะนี้เปน
รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดลอม Gove ก็จะไมเห็นดวย เพราะเห็นวา บอริส จอหนสัน มัก
ไมคอยศึกษางานและดูจะไมจริงจังกับภารกิจที่ตองรับผิดชอบ 

 เรื่อง Brexit นี้ จะเปนเชนไรตอไป ยากที่จะคาดการณ ถาถามความเห็นสวนตัวของ
ขาพเจา สหราชอาณาจักรควรกลับไปเปนสมาชิกอยางเดิมโดยยกเลิกขอบทของ
สนธิสัญญาลิสบอน และรวมกับประธานาธิบดีมาครองแหงฝรั่งเศสปฏิรูปองคกรเสียใหม 
โดยสานตอการปฏิรูปที่เดวิด คาเมรอนไดเริ่มไวบางประการและแนวทางของ
ประธานาธิบดีมาครองเสนอไว หากทําไดเชนนี้มาครองและเมยก็จะเปนผูนําของสหภาพ
ยุโรปตอไป เพราะอีกไมชา แองเกลา แมรเค่ิลก็จะอําลาจากความเปนผูนําแลว ทั้งนี้ ตอง
ไมลืมวาทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเปนเพียงสมาชิกสองประเทศในสหภาพยุโรปที่ครอบครอง
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อาวุธนิวเคลียร เมื่อทั้งสองอํานาจอยูดวยกัน ก็จะเปนเสาหลักในดานความมั่นคงของทั้ง
สหภาพ ซึ่งบัดนี้เริ่มจะมีปญหาในการธํารงไวซึ่งเสถียรภาพของทั้งกลุม ในขณะเดียวกับที่
สหรัฐภายใตประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปมิไดวางตนเปนผูนําของโลกเสรีที่สามารถวางใจ
ได  

 สหราชอาณาจักรยังพยายามสูตอไป แมขณะที่ทํารายงานอยูนี้ในวันที่ 1 เมษายน 
สภาสามัญยังจะประชุมกันตอไป เพื่อหาทางเลือกวาจะวางตัวอยางไรเพราะเปนที่ตกลง
กันแลว วาวันที่ 12 เมษายนที่จะมาถึงในไมก่ีวันแลวนี้ เปนกําหนดการท่ีสหราชอาณาจักร
จะตองออกจากสหภาพยุโรป ตามมติของสหภาพ 

 ผลการศึกษาของฝายตางๆ ไมนาพึงใจเทาไหร ตราบเทาที่สถานการณยังเปนเชน
ที่เปนอยูขณะนี้ ดานหนึ่งประมาณวา สหราชอาณาจักรจะสูญเสียเงินไปสัปดาหละ 785 
ลานดอลลารโดยไมมผีลตอบแทน ในขณะท่ีบริษัทบริหารธุรกิจ Goldman Sachs คํานวญ
วาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษจะลดลง 2.4 GDP ต้ังแตนี้ และหัวหนา
ผูบริหารของกลุมบริษัท Seamens ของเยอรมนี ไมแตเพียงจะเห็นวา สหราชอาณาจักร
กําลังเปนกรณีนาหัวเราะไปทั่วโลก แตไมมีใครจะมาลงทุนในที่ซึ่งไมมีความแนนอนเชนที่
เปนอยูใน UK ขณะนี้ 

 ปญหาคนเขาเมืองที่เขามาทางภาคใตของสหรัฐ แมจะมีจํานวนลดนอยลงกวาแต
กอน ก็เปนขออางของประธานาธิบดีทรัมปที่จะทุมเทเงนิงบประมาณที่จัดไวใหกระทรวง
อ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงกลาโหม เพื่อผันไปใชในการสรางกําแพงหรือ Wall 
หลังจากที่ไดออกประกาศสภาวะฉุกเฉินในบริเวณนั้น โดยปราศจากหลักฐานอันแจงชัด
วาเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่ใด อันเปนปญหาวิกฤตการณทางรัฐธรรมนูญอยูขณะนี้ 

 ลาสุด ประธานาธิบดีทรัมปประกาศจะปดชายแดนกับประเทศเม็กซิโก และ
กลาวหาวารัฐบาลเม็กซิโกไมเคยชวยผอนภาระที่ชาวเมืองจากอเมริกากลาง “บุก” 
(invade) เขาสูสหรัฐ ไมแตเทานั้น ประธานาธิบดีทรัมปไดส่ังตัดความชวยเหลือทาง
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การเงินที่เคยใหแกเอลซาววาดอร กัวเตมาลาและฮอนดูรัส ซึ่งเปนประเทศยากจน ทําให
ผูสังเกตการณเห็นวาจะทําใหประเทศที่ลําบากอยูแลว ยากเข็ญหนักขึ้น นับเปนการ
แกปญหาที่ไมถูกจุด 

 เมื่อเกิดปญหาความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในเวเนซูเอลา และสหรัฐได
ประกาศรับรองนายฮวน ไกวโดใหเปนประธานาธิบดีช่ัวคราวเพื่อใหแทนที่ประธานาธิบดี
มาดูโร ๆ ไดขอความชวยเหลือไปยังประเทศที่เปนปฏิปกษกับสหรัฐ รัสเซียไดสงความ
ชวยเหลือไปใหกับยังไดสงกําลังทหารประมาณ 100 คนไประวังการณอยูในเวเนซูเอลา 
ขณะนี้ โดนัลด ทรัมปดูจะไมสามารถแกกลยุทธของปูตินไดเชนเคย เมื่อมอบหมายให
อดีตเอกอัครราชทูต Elliott Abrams ไปหาทางแกปญหา จนถึงวันนี้ (1 เมษายน) ก็ไมเห็น
ทางออกได เอแบรมสกลาวเปนเชิงวา รัสเซียลํ้าแดนโดยอางไปถึงลัทธิมอนโร ซึ่งไมนาจะ
นํามาเก่ียวของ เพราะต้ังแตป 1823 ที่ประกาศลัทธิมอนโร ก็เพื่อมิใหโลกเกา (ยุโรป) มา
แทรกแซงใน Western Hemisphere ก็เพื่อใหสงเสริมนโยบายโดดเด่ียว แตสหรัฐตองให
ความชวยเหลือเมื่อมีประเทศใดขามเสนแดง แตโดนัลด ทรัมปไมเคยศึกษาประวัติความ
เปนมาดังกลาวและไมเคยสนใจกับความยากลําบากของประเทศเพ่ือนบาน 

 นโยบายตางประเทศตามใจชอบของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปแทนที่จะชวย
รักษาระเบียบโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กลับจะนําไปสูความ
ยุงยากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 การประกาศใหนครเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของอิสราเอลและการยายสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวิบไปอยูที่เจรูซาเล็ม เปนตัวอยางหนึ่งของการละเมิด
ความถูกตองของประเทศตางๆ ที่สหประชาชาติไดระบุไวในขอมติอันมีอยูยาวนาน และดู
จะแสดงวานายทรัมปดูจะทําทุกอยางที่นายเบนจามิน เนตันยาฮูตองการ 

 ลาสุด นายเบนจามิน เนตันยาฮู ซึ่งกําลังจะตองแขงขันในการเลือกต้ังทั่วไปในอีก
ไมก่ีวันนี้ ทัง้ๆ ที่ตองขอหาวาคอรรัปช่ัน ไดไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปที่
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ทําเนียบขาว และประธานาธิบดีทรัมปไดลงนามใน Proclamation รับรองวาที่ราบสูงโก
ลานซึ่งสหประชาชาติถือวาเปน “เขตยึดครอง (Occupied territory)” เปนดินแดนภายใต
อธิปไตยของอิสราเอล ประเทศตางๆ ไมยอมรับนับถือประกาศดังกลาว ที่ราบสูงโกลาน
เปนดินแดนของซีเรีย และถูกอิสราเอลทําสงคราม 6 วันเขายึดไปเมื่อป 1967 การกระทํา
โดยพลการของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเปนตัวอยางที่รัสเซียซึ่งใชกําลังยึดและผนวก
ไครเมียของยูเครน อาจใชอางได 

 

     ดร. มนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

    และงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

ประจําเดือนเมษายน 2562 

 

 1 เมษายน สําหรับชาวตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่คุนกับภาษาอังกฤษ แตมิได
จํากัดอยูเฉพาะชาวอังกฤษเทานั้น มักถือโอกาสใชวันนี้เพื่อลอเลนหรือสรางสถานการณ
อันจะทําใหผูที่ไมทราบความจริงรูสึกสนุกสนานหรือขําขันเมื่อพบวาถูกหลอกใหสําคัญ
ผิด วันนี้จึงไดรับการกลาวถึงวา April Fool’s Day ซึ่งมีมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 

 ตัวอยางหนึ่งไดแกบทวิจารณในหนาแรกของหนังสือพิมพ The Bangkok Post เมื่อ
หลายสิบปมาแลว ซึ่งลงรายงานเชิงวิพากษของ Harry Rolnicks ถึงการที่นิวยอรก ฟลฮาร
โมนิค ออรเคสตราไดมาบรรเลงที่หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยวิธีการเขียนที่
ทําใหคนจํานวนไมนอยเขาใจไปวา วงสังคีตระดับโลกไดมาบรรเลงในเมืองไทยโดยท่ีตน
ไมทราบ แตจากการคนหาขอเท็จจริงจากที่ตางๆ จึงทราบในที่สุดวาเปน April fools’ day 
joke นั่นเอง แตก็ตองยอมรับวาเปนขอเขียนขําขันที่ทําใหมีผูเขาใจผิดได และมิได
กอใหเกิดอันตรายแกคนทั่วไป เชนการสรางเหตุการณอันไมจริงหรือเครื่องเลนหลอก
หรือ Pranks อันเปนสาเหตุใหตองใชความระมัดระวังอยางมากในการลอเลนเหลานี้ 
เพราะอาจเกิดอันตรายแกผูที่เขาใจผิด เชนมีการกระทําลอเลียนโดยมิไดทราบความ
เปนมา 

 รายงานตอไปนี้มิใชเปนเรื่องหลอกเลนหรือขําขันและก็มิใชเปนการนําเสนอขาว
ในแนวใหมแตอยางใด กลาวคือในระยะกอนและหลังจากวัน April Fools’ Day นาย 
William Barr รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐคนใหม ไดสรุปรายงาน 400 กวาหนา
ของท่ีปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III ใหเหลือเพียง 4 หนา 101 คํา เพื่อสงใหสภา 
Congress และทําเนียบขาว ซึ่งในชวงนั้นไปชุมนุมกันอยู ณ บานพักตากอากาศของนาย
โดนัลด ทรัมปที่ Palm Beach ในมลรัฐฟลอริดา 
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 รายงานสรุป 4 หนาของรัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรมคนใหม มิไดครอบคลุม
ประเด็นสําคัญของคดีนายทรัมปกับรัสเซียทั้งหมด แตไดนําความอันเก่ียวกับประเด็น 
Collusion ระหวางการหาเสียงเลือกต้ังเมื่อป 2016 วาไมสามารถหาหลักฐานอันขัดเจนได 
แตในประเด็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (Obstruction of Justice) นาย Barr ไดใช
ความส้ันๆ จากรายงานของที่ปรึกษาพิเศษวา ไมสามารถหาหลักฐานอันบงชัดได แตมิได
ชวยใหนายทรัมปพนขอหาหรือ Exonerate ขอหาได  การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนี้
อาจทําใหผูตองหาอยูในขายกระทําความผิดได เพราะเปนขอหารายแรงตอประธานาธิบดี
ริชารด นิกสันจนทําใหตองลาออกจากตําแหนง และประธานาธิบดีบิลล คลินตัน ที่ตอง
เขาสูกระบวนการถอดถอนแตรอดมาไดเพราะเสียงขางมากในสภาไมเห็นดวย 

 ที่กลาวมามิใชเปน April fools” joke เพราะเปนเรื่องจริง แตจะจริงมากนอยเพียงใด
จะตองตรวจสอบรายงานทั้งหมดของที่ปรึกษาพิเศษ Mueller ตอไป ถึงวันที่รายงานนี้ คือ
วันที่ 13 เมษายน นาย Barr รับปากจะเปดเผยรายงานโดยมีการปกปดความที่อาจจะ
ละเอียดออน (Redacted version) ออกไป ในขณะที่พรรคเดโมแครตตองการตรวจสอบ
รายงานทั้งฉบับ เนื่องจากสวนที่นาย Barr วาเปนบทสรุปสําคัญทั้งสองประเด็นนั้น ดูจะ
เปนการตีความของนายบารรมากกวา โดยเฉพาะอยางยื่ง เพราะนายบารรมีความเห็น
สวนตัวต้ังแตปที่แลวเก่ียวกับงานสืบสวนของที่ปรึกษาพิเศษ Mueller และดูจะมีความโนม
เอียงที่จะชวยนายโดนัลด ทรัมป แมพรรคเดโมแครตจะหามมิใหประธานาธิบดีไดแอบ
เห็นรายงาน (Sneak preview) กอนสงใหกรรมาธิการของสภา ที่ทําใหตองทําเชนนี้ อาจ
เปนเพราะนาย Devin Nunes อดีตประธานกรรมาธิการขาวกรองของสภาผูแทนราษฎร
สังกัดพรรครีพับลิกันคนกอนไดจัดทํารายงานและนําไปใหทําเนียบประธานาธิบดีทรัมป
แกไขเปลี่ยนแปลงเปนการภายใน โดยไดบิดเบือนเนื้อหาหลายตอน กอนที่จะเปดเผยตอ
สาธารณะ อันเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบอยคร้ังในรัฐบาลทรัมป 

 ในเชาวันที่นายทรัมปไดเห็นรายงานสรุป เขาก็แถลงแกคณะผูส่ือขาววา .รายงาน 
(สรุป) ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจัดทําไป ยืนยันชัดเชนที่เขา (ทรัมป) ได
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ประกาศมาตลอดวา “ไมมีการสมรูรวมคิด (No collusion) กับรัสเซียและไมมีการขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม (No obstruction) แตอยางใด ก็แคไลลาแมมด (Witch hunt) เทานั้น”  
อันเปนการแอบอางผิดๆ เพราะที่ปรึกษาพิเศษ Mueller มิไดกลาวเชนนั้น ซึ่งทั้งโลกที่
ติดตามรายงานก็ทราบดี สวนทางกรุงมอสโก นั้น ประธานาธิบดีปูตินไดต้ังขอสังเกตใน
ทํานองเดียวกัน วา รายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Mueller เปนเพียงการลาแมมดและ
นับเปน Dark pages ในประวัติศาสตรสหรัฐอยางยิ่ง 

 กอนหนาที่จะไดรับจดหมายฉบับยอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปไดจดัใหสมาชิกในครอบครัว ทนายความกับที่ปรึกษา
กฎหมาย และเจาหนาที่ผูใกลชิดจากทําเนียบขาวไปชุมนุมกันอยูที่บานพักตากอากาศ
สวนตัวที่ Palm Beach ในมลรัฐฟลอริดา มูลเหตุจูงใจท่ีแทจริงจะเปนเชนใด ขาพเจาไม
ทราบชัด แตส่ือบางฝายมองไปวา นายทรัมปคงจะไดรับสัญญาณมากอนวารายงานของที่
ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ในขอหาวาดวยความเก่ียวเนื่องของเขาหรือพวกกับรัสเซีย 
ซึ่งกําลังจะไดรับการเปดเผยภาคสรุปโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในวันสุด
สัปดาหกอนวัน April Fool’s Day คงจะเปน “ขาวดี” สําหรับเขา อันจะเปนโอกาสของการ
ฉลองชัยชนะได 

 แตจะเปนวันที่ 1 เมษายนหรือเปลา นายโดนัลด ทรัมปมิไดสนใจอยูดี เพราะ
ตลอดเวลาที่ไดดํารงตําแหนงมา เขาไดกลาวความเท็จหรือบิดเบือนขอเท็จจรงิไปแลว
กวา หนึ่งหมื่นครั้ง ตามรายงานของ Fact checker ประจําหนังสือพิมพ The Washington 
Post และดวยเหตุนี้ นายทรัมปจึงไมถูกสอบปากคําจากที่ปรึกษาพิเศษเลย เพราะมีความ
เปนไปไดสูงที่จะใหการเท็จ ดังเชนที่ขาพเจาไดนําความจากนิตยสาร The Economist เมื่อ
เดือนกันยายน ค.ศ. 2016 ที่ต้ังช่ือนายโดนัลด ทรัมปวาเปน Lord of the Lies มาเปนสวน
หนึ่งของประมวลรายงานฯ เชนฉบับนี้  
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 การเลือกต้ังประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ซึ่งจะปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงในตนเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 นาสนใจมาก เหตุผลหน่ึงอาจเปนเพราะคน
อเมริกันจํานวนไมนอยรูสึกไมสบายใจกับการที่คนไรหลักการและคานิยมอันสืบทอดกัน
มาแตเกากอน คือนายโดนัลด ทรัมปเปนผูนําฝายบริหารที่ไมแตเพยีงสรางความสับสน
อลหมานในประเทศเทานั้น แตไดทําใหชาวโลกเสรีขาดผูนําที่มีวิสัยทัศนอันสามารถ
ศรัทธาได โดยไมมีประสบการณในดานการเมืองระหวางประเทศเพียงพอ 

 ขณะกําลังจัดทํารายงานฉบับนี้เมื่อประมาณ 24.00 น, วันที่ 15-16 เมษายน ตาม
เวลาในประเทศไทยหรือประมาณ 19.00 น. ตามเวลาในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ได
เกิดเหตุรายอันไดแก เพลิงไหมทีม่หาวิหาร Notre Dame de Paris มหาวิหารแบบ Gothic 
อันงดงามอายุกวา 850 ป บนเกาะนอยกลางแมน้ําเซน 

 การนําขาวนี้มารายงานดวยคงจะไมมีใครโตแยง แมจะมิใชเปนผูนับถือศาสนาคริส
เตียนนิกายโรมัน แคธอลิค เพราะศาสนสถานเชนมหาวิหารโนตร ดาม เปนสัญญลักษณ
อันคูควรแกการใหความสําคัญ และผูคนประมาณปละ 13 ลานคนจากทั่วโลกไดไปชม
มหาวิหารแหงนี้ 

 มหาวิหารโนตรดามไดรับการกอสรางเมื่อเกือบ 900 ปมานี้ โครงสรางหลักใชไม
โอ็คซุง 1.300 ทอน ซึ่งไดกลายเปนเช้ือเพลิงทั่วอาคาร จนมีการเรียกมหาวิหารนี้วา “เปน
ปา” การสรางมหาวิหารแหงใหม ณ ที่เดิมตามความต้ังใจของประธานาธิบดีมาครอง คง
จะตองเปล่ียนเปนวัสดุอ่ืน 

 เพลิงซึ่งเผาผลาญมหาวิหารโนตรดาม เดอ ปารีสเมื่อคืนนี้ นาจะมีสาเหตุมาจาก
อุปทวภัย มากกวาการกอการราย เนื่องจากตัวมหาวิหารกําลังอยูระหวางการบูรณะครั้ง
ใหญ รอบส่ิงปลูกสรางจึงมีนั่งรานเต็มไปหมด หนึ่งช่ัวโมงหลังจากเกิดไฟไหมขึน้ ยอดเสา 
(Spire) ซึ่งเขาใจวาประกอบดวยไม จึงโคนลงมา แตตัวอาคารอิฐและหินทั้งคูยังทรงตัวอยู
ได  
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 ในอาณาบริเวณรอบมหาวิหารผูคนจํานวนหลายแสนคนไดรองเพลง Hymn ดวย
ความโศรกทั้งคืน ในขณะที่พนักงานดับเพลิงกวา 400 คนไดทําหนาที่อยางนาชมเชย ผู
เสนอรายงานขาวของสถานีโทรทัศน CNN ไดสอบถามผูชํานาญการดับเพลิงที่นคร
นิวยอรกวา ทําไมจึงไมเขาไปควบคุมเพลิงภายในโบสถ เขาตอบวา อันตรายมาก เพราะ
ความรอนระอุภายในจะเปนอันตรายตอเจาหนาที่ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมปไดเสนอใหใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบรรทุกน้ําหลายตันเขาไปดับเพลิง แต
ชาวฝรั่งเศสซึ่งไมนิยมนายทรัมปอยูแลวไมเห็นดวย เพราะเปนวิธีการท่ีไมฉลาด 
แมกระทั่งหลานสาวของขาพเจาซึ่งเปนนิสิตปที่ส่ีของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ก็เห็นวาเปนคําแนะนําที่ไมนาทําตาม ดวยจะเปนเหตุใหส่ิงปลูก
สรางพังทลายลงไปในชวงนั้น 

 ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครอง ซึ่งไปถึงมหาวิหารโนตรดามในเวลาไมนาน
หลังจากที่เกิดเพลิงไหม แถลงความต้ังใจท่ีจะสรางมหาวิหารขึ้นใหม ในชวงเวลาไมถึง
ครึ่งวัน เอกชนฝรั่งเศสไดบริจาคเงินเพ่ือบูรณะมหาวิหารแลวเกือบ 800 ลานดอลลาร เช่ือ
ไดวาเงินที่จะตองใชในการบูรณะจะไมใชปญหา 

 ในวันที่ 17 เมษายน ศกนี้ ไดมีการเปดเผยความในพระราชสาสนของสมเด็จพระ
ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักรถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศส แสดงความเสียพระ
ราชหฤทัยกับชาวฝร่ังเศสเพราะเหตุที่เกิดอัคคีภัยที่มหาวิหารโนตรดาม และทรงเช่ือมั่นวา
จะสามารถฟนฟูบูรณะใหคืนสภาพเดิมได โดยไดทรงกลาวถึงไฟไหมที่พระราชวัง 
Windsor Castle ในอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 โดยไดมีการฟนฟูบูรณะ
จนแลวเสร็จ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 รวมเวลา 5 ป อันเปนชวงเวลาที่
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองแถลงตอประชาชนวา จะใหชางผูเช่ียวชาญบูรณะ
มหาวิหารจนแลวเสร็จดวยความงดงามย่ิงกวาเดิมใน 5 ป ที่ตองบูรณะใหแลวเสร็จใน
เวลาประมาณ 5 ป เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสจะเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปคสใน
ป ค.ศ. 2424 
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 หลังจากที่ประชาชนชาวซูดานจํานวนมากไดชุมนุมประทวงทั้งในกรุงคาทูมและ
เมืองอ่ืนๆ เพื่อเรียกรองใหจอมเผด็จการ Omar al-Bashir วัย 75 ปสละตําแหนง
ประธานาธิบดี ซึ่งไดครองมาแลวถึง 30 ป (ต้ังแต ค.ศ. 1989) เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศกนี้
อันเปนวันครบวาระอีกสมัยหนึ่ง มีรายงานขาววา นาย Bashir ไดพนตําแหนงแลว 

 รายงานขาวจากกรุงคาทูมในวันที่ 15 เมษายน ศกนี้ แจงวา กองทัพซูดานไดกอ
รัฐประหารขึ้นและควบคุมตัวนายบาเชียรไว เพื่อจะดําเนินคดีโดยศาลภายในประเทศแม
ศาลคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ (International Criminal Court) จะตองการตัวใน
ขอหาอาชญากรรมตอมนุษยชาติ (Genocide) อาชญากรรมสงคราม (War crimes) ฯลฯ 
มานานป คณะทหารไดจัดต้ัง Military Transitional Council เพื่อปกครองประเทศเปนเวลา 
2 ป ในวันถัดมา คณะมนตรีไดส่ังปลดเอกอัครราชทูตซูดานประจํากรุงวอชิงตัน และ
เอกอัครราชทูตฯ ผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา กับไดนําตัวอัล บาเชียรไปคุมขังใน 
Maximum Security Prison อันเปนที่ซึ่งนายบาเชียรไดใชในการกระทําทารุณกรรม
ประชาชนจํานวนมาก 

 ประชาชนชาวซูดานจํานวนมากไมตองการใหทหารเขาควบคุมสถานการณนาน ถึง 
2 ป เพราะตองการใหพลเรือนเปนรัฐบาล มีการเดินขบวนประทวงตลอด 5 วัน รวมทั้ง
การน่ังตอตาน (Sit-ins) ทหารไดพยายามจะหยุดยั้งปฏิกิริยาตอตาน แตไมอาจสลาย
กระแสประชาชนได 

 ในประมวลรายงานฯ เชนฉบับนี้ จําไดวาเคยเสนอขาวความพยายามของศาล
อาชญากรรมระหวางประเทศที่จะตามจับตัวนายบาเชียร ซึ่งไดไปรวมการประชุมกลุม
ประเทศแอฟริกา ณ ศูนยการประชุมที่กรุงแอดดิส อะบาบา ในประเทศเอธิโอเปย เพื่อจะ
นําตัวไปขึ้นศาลที่กรุงเฮก แตนายบาเชียรไดหลบเล่ียงไปขึ้นเครื่องบินประจําตําแหนงที่
ทาอากาศยานกรุงไนโรบีและเดินทางกลับไปประเทศซูดาน และคงเปนประมุขของ
ประเทศตอมาจนถูกรัฐประหารตามรายงานนี้ 
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 ตามรายงานจาก CNN ในวันที่ 23 เมษายน ศกนี้ ผูบัญชาการทหารซูดาน ได
ปฏิเสธวา กองทัพไดกระทํารัฐประหารเพื่อปลดประธานาธิบดี อัล บาเชียรออกจาก
ตําแหนง โดยอางวาส่ิงที่ไดกระทําไปเปนความตองการของประชาชน แตเขาคงจะตองทํา
ความเขาใจกับปวงชน ซึ่งยังเรียกรองใหรัฐบาลพลเรือนเขามาบริหารประเทศในโอกาส
แรก แทน Military Transitional Council ซึ่งยังคุมอํานาจอยู แตยังไมปรากฏวามีการใช
กําลังกับประชาชนจนบัดนี้ ตอมาในวันที่ 24 เมษายน กระแสปวงชนที่ตองการใหพล
เรือนเขามาบริหารประเทศแทนคณะทหารก็ยังหล่ังไหลเขามาสูกรุงคาทูม รวมทั้ง
ประชาชนจากตางจังหวัดจํานวนมากไดใชรถไฟเปนยานพาหนะเดินทางเขาไปยังเมือง
หลวงอยางแนนขนัดจนลนออกมานอกขบวนรถ 

 ตามรายงานจาก Nima Albagir ของ CNN ในวันที่ 25 เมษายน สกนี้ รัสเซียคงจะ
ไมไรเดียงสาในเหตุการณการชุมนุมประทวงในซูดานเสียทีเดียว เพราะ Oligarch ใกลชิด
กับปูติน มีผลประโยชนในการขุดและสงออกสินแรบางอยางของซูดานมานานพอ และมี
อิทธิพลในกองทัพของซูดาน ซึ่งเรื่องนี้ควรแกการติดตามดูความเคล่ือนไหวตอไป 

 ขาวจากคาทูมในวันที่ 27 เมษายน แจงวา คณะทหารและกลุมผูประทวงอาจจะ
บรรลุขอตกลงกันได แตยังไมแนนอนวาจะจัดต้ังรัฐบาลรวมกันหรอือยางไร  

 เหตุการณในซูดานและอียิปตทําใหคนในภูมิภาคเกรงวา บางที Arab Spring ครั้ง
ใหมอาจเกิดขึ้นอีก แตจนวันนี้ ที่ 23 เมษายน ยังไมมีความเคล่ือนไหวที่มีนัยยะไปใน
ทิศทางนั้น การประทวงในอัลจีเรีย ก็สงบลงแลว เมื่อประธานาธิบดีบูเตฟลิคกา ซึ่งปวย
มานานและไปรักษาตัวอยูที่ฝรั่งเศส ไดสละตําแหนงแลว โดยจะไมแขงขันในการเลือกต้ัง
ครั้งที่จะมีขึน้ในไมชา 

 สาธารณรัฐเปรูเปนประเทศในอเมริกาใตที่เกาแกประเทศหนึ่ง ซึ่งเปนเอกราชและ
ยึดถือระบอบประชาธิปไตยมาในระยะใกลเคียงกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
ต้ังแตตนศตวรรษที่ 19 โดยการเปล่ียนแนวทางการปกครองจากชนเผาอินคาในอดีต
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เชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอเมริกาใต กรุงลิมา อันเปนเมืองหลวงของเปรู เคย
ถูกพายุสึนามิ ซึ่งสรางความเสียหายใหแกตัวเมืองมาก แคกรุงลิมาก็ไดรับการบูรณะใหม 
โดยอนุรักษของเกาไวไดอยางดี  ดังจะเห็นไดจากศิลปวัตถุซึ่งอยูในพิพิธภัณฑสถานทั้งใน
สวนกลางและในตางจังหวัด 

 บันทึกรายงานน้ีไดรับการจัดทําในชวงที่สมเด็จพระเทพรัตน เสด็จไปยังปานามาและ
เปรูพอดี ขอมูลบางอยางจึงไดมาจากรายงานขาวของการเสด็จฯ ในเดือนเมษายนศกนี้ 

 ปญหาเรื้อรังของประเทศเปรูซึ่งจะจริงเท็จเพียงใดยากที่จะช้ีชัดไดแกการ
คอรรัปช่ันในการปฏิบัติราชการ โดยมีขาวอยูบอยครั้งวา ผูนําของประเทศ ในตําแหนง
ประธานาธิบดีบางคนมักจะถูกขอหาวาทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อพนตําแหนงก็จะถกู
ขอหานี้และตองถูกดําเนินคดี 

 ลาสุด นาย Alan Garcia ซึ่งชนะการเลือกต้ังและไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
เปรูอยูสองวาระ ครั้งแรกระหวางป ค.ศ. 1985-1990 และวาระที่ 2 ระหวางป 2006-2011 
เมื่อครบวาระแลวไดพักผอนอยูกับบาน ตอมาพนักงานสอบสวนต้ังขอหาวา Alan Garcia 
ทุจริตในระหวางดํารงตําแหนง ซึ่งจะตองนําตัวไปดําเนินคดี 

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ศกนี้ เจาหนาที่ตํารวจไดไปยังบานพักของนาย Alan Garcia 
เพื่อจะนําตัวไปสอบสวนตามขอกลาวหา นาย Garcia ไดขอเขาไปเตรียมตัว อีกสักครู
หลังจากนั้น มีเสียงปนล่ันจากในบาน ปรากฏวานาย Garcia ไดใชอาวุธปนยิงตัวตาย 

 เอกอัครราชทูตกําธร สิทธิโชติ ขาราชการเกษียณไดนําภาพการยื่นพระราชสาสน
ตราต้ังแกประธานาธิบดีการเซียมาลงใน Facebook เพราะเคยเปนเอกอัครราชทูตประจํา
กรุงลิมา ประเทศเปรู แตไมไดใหความจริงตามที่นําเสนอไวกอนนี้ เพราะอาจเห็นวาไม
นาจะเหมาะสม และขาพเจาเองก็มิไดทราบเรื่องราวของอดีตผูนําสูงสุดของเปรูที่ลวงลับ
ไปแลวเทาใดนัก ทราบแตเพียงวา ผูนําของเปรูหลายคนมีปญหาตลอดมา ดังเชนอดีต
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ประธานาธิบดีฟูจิมอริ ซึ่งไปล้ีภัยอยูในญี่ปุนหลายป แมลูกสาวจะสมัครรับเลือกต้ังเปน
ประธานาธิบดีเมื่อไมนานมานี้ แตก็ประสบความปราชัย 

 เดือนเมษายน ศกนี้ มีการเลือกต้ังหลายครั้งในหลายประเทศ แตการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีแหงยูเครนไดพลิกความคาดหมายของผูสังเกตการณ โดยส้ินเชิง เพราะ
ต้ังแตรอบแรก ผูไดคะแนนนําไดแกนาย Volodymyr Zelensky ดาราตลกทางโทรทัศนที่ไม
มีประสบการณทางการเมืองมากอน แตไดเขาแขงขันเพราะเห็นวา รัฐบาลที่ผานมามีการ
คอรรัปช่ันกันมาก สวนนาย Poroshenko ซึ่งเปนประธานาธิบดีมาจนครบวาระ มาเปนที่ 2 
แตโดยท่ีไมมีผูใดไดคะแนนเกินรอยละ 50 จึงตองแขงขันกันในการเลือกต้ังรอบที่ 2 ใน
วันนี้ ที่ 21 เมษายน 

 ผลการเลือกต้ังรอบที่ 2 ตาม Exit poll เมื่อเวลา 02.00 น. วันอาทิตยที่ 21 ตอวัน
จันทร ที่ 22 เมษายน ตามเวลาในประเทศไทย แสดงวา นาย Zelensky ไดคะแนนนํา
อยางทวมทน (Landslide) คือกวารอยละ 73 และมีรายงานขาวตอมาดวยวา นาย 
Poroshenko ยอมแพ (Concede) และนาย Zelensky จะไดเปนประธานาธิบดีของยูเครน
คนใหม 

 โดยท่ีไมเคยผานงานดานการเมืองมากอนและไมมีนโยบายใดๆ มานําเสนอเพื่อ
แขงขันในการเลือกต้ัง จึงตาดหมายไดวา รัสเซียไดจับจองโอกาสที่จะรุกรบเขามาทาง 
Donbass หรือทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งมีพวกแบงแยกดินแดนครองอยูดวยความ
สนับสนุนของรัสเซีย หลังจากที่ผนวกแหลมไครเมียไปแลวกับไดสรางสะพานขามมาทาง
คาบสมุทรไครเมีย จึงจะตองติดตามดูตอไป เพราะ Zelensky ดูจะวางตัวใกลชิดไปในทาง
สหภาพยุโรป ซึ่งคงจะทําใหประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินไมพอใจ เพราะความตองการ
ของเขาไดแกการยึดดินแดนที่เคยเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย  สมัยที่ยังเปนสหภาพโซเวียต 
อยูกลับคืนมา  
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ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีฟาตา อัลซี่ซี่แหงอียิปต อดีตผูบัญชาการทหาร ได
ใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือขยายเวลาที่ซี่ซี่จะครองอํานาจตอไปจนถึงป 2030 และให
เพิ่มอํานาจทางตุลาการและบริหาร โดยใหมีการลงประชามติรับรองเปนเวลา 3 วันๆ นี้ที่ 
21 เมษายน เปนวันที่ 2 ไมมีขาวปฏิกิริยาในทางลบแตอยางใด สวนฝายคานภายใตการ
นําของอดีตประธานาธิบดีมอรซี่แหงพรรคภราดรภาพมุสลิม ซึ่งเคยชนะการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตยมาไดถูกคุมขังอยูจนบัดนี้ แตถาจะศึกษาประวัติศาสตรอันเกาแก
หลายพันป ก็จะเห็นไดวาอียิปตยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยมานอยครั้งมาก                  

 ชวงสามส่ีวันที่ผานมาเปนเทศกาล Easter อันสําคัญมากในศาสนาคริสต โดยเมื่อ
วันศุกรหรือ Good Friday เช่ือกันวาเปนวันที่พระเยซูถูกตรึงและเผาบนไมกางเขนหรือ 
Cruxification และวันอาทิตยเปนวันที่ทานฟนสภาพหรือ Resurrection และเสด็จขึ้นสรวง
สวรรค จึงเปนวันที่ชาวคริสตถือเปนโอกาสสําหรับการเฉลิมฉลอง (Easter Sunday) โดย
ตลอดเทศกาลนี้ถือเปนวันหยุดสําหรับภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

 แตฝายที่ตอตานศาสนาคริสต มักเลือกวันในเทศกาลนี้กอเหตุรายขึ้น ซึ่งมิใชจะกอ
เหตุทุกป และนอยคนจะคิดวาการกอการรายจะเกิดขึ้นที่ศรีลังกา ซึ่งเปนประเทศของชาว
พุทธ 

 เมื่อประมาณ 08.45 น. วันอาทิตยที่ 21 เมษายน ศกนี้ ผูประสงครายซึ่งดูจะ
วางแผนมาอยางดี ไดวางระเบิดพลีชีพ 7 แหงที่ไบสถคริสตและโรงแรมช้ันหรหูรา 5 แหง 
กับบานบางหลังๆ ทั้งในกรุงโคลอมโบและเมืองตางๆ นอกเมืองหลวง ของศรีลังกา และ
ตอมาไดมีการวางระเบิดครั้งที่ 8  จํานวนผูเสียชีวิตทั้งชาวศรีลังกาและชาวตางประเทศผู
ไปเยือน เชนชาวอังกฤษ อเมริกัน จีน ออสเตรเลีย ปอรตุเกสและเกาหลีใต เปนตน ใน
ช้ันตนมีผูเสียชีวิค 140+ คน บาดเจ็บกวา 400 ตอมาในตอนคํ่า จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
เปน 207 คน และในวันจันทรตัวเลขเพิ่มขึ้นเปน 292+ อีกเกือบ 500+ ไดรับบาดเจ็บ 
จํานวนนี้เพิ่มเปน 321 คนตามรายงานท่ีไดรับในวันอังคารที่ 23 เมษายน สวนใหญเปน
ชาวศรีลังกา 
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 การท่ีเกิดเหตุในศรีลังกานาแปลกใจ เพราะผูนับถือศาสนาคริสตในประเทศมีอยู
เพียงรอยละ 7 เพราะคนสวนใหญเปนพุทธศาสนิกชน ในวันจันทรที่ 22 เมษายน รัฐบาล
ศรีลังกายอมรับวาเมื่อวันที่ 11 เมษายน มีกระแสขาววาอาจจะเกิดเหตุรายโดยกลุม 
Islamists  ซึ่งในช้ันแรกวาเปนกลุม Wahabist อันเปนพวกหัวรุนแรงจากซาอุดิ อาระเบียที่
เปนกลุมที่กอเหตุ 9/11 แตตอมาไดใหช่ือนิกายซึ่งฟงไมชัด เพราะไมคุนหู แตกลุมนี้ไมมี
เครือขายกวางขวางพอที่จะกอเหตุอันตองมีความสามารถประสานงานการโจมตี เพื่อจะ
กอเหตุครั้งใหญได จนบัดนี้ยังไมทราบแนวาใครเปนฝายกอการราย ทางการศรีลังกา
ยอมรับในความลมเหลวของการขาวกรอง และไดประกาศ Curfew กับสภาวะฉุกเฉินทั่ว
ประเทศต้ังแตเที่ยงคืนวันจันทร จนถึงเวลากวา 48 ช่ัวโมงหลังเหตุราย ยังไมมกีลุมใดอาง
ความรับผิดชอบ 

 ผูเช่ียวชาญความเปนไปในศรีลังกาเช่ือวา ฝายกอเหตุไมนาจะเก่ียวของกับกลุมที่
เคยกอสงครามกลางเมืองซึ่งชวยใหประเทศสงบสุขมาแลวถึง 10 ปจนปจจุบัน 

 เมื่อคืนวันจันทรและวันอังคาร มีรายงานขาววา ฝายการขาวกรองของกระทรวง
การตางประเทศและกระทรวงกลาโหมสหรัฐและอินเดียไดแจงเตือนภัยไปยังศรีลังกา กับ
ต้ังขอสังเกตดวยวา ภัยที่จะเกิดขึ้นจะเปนพวกที่ไดรับแรงบันดาลใจจากกลุมรัฐอิสลาม
ผานการโฆษณา Online ทางการศรีลังกาไดรับขาวดวยวาการกอการรายครั้งนี้เพื่อลาง
แคนเหตุรายที่เกิดขึ้นในการสังหารหมูที่มัสยดิ 2 แหงในเมือง Christchurch ประเทศ
นิวซีแลนด ในวันอังคาร วันนี้เชนกัน ทางการศรีลังการายงานดวยวา ตรวจพบ 
Detonators 60 ช้ินที่ทาอากาศยานกรุงโคลัมโบ และยังมีผูมีระเบิดในเปติดตัวอยู 

 ตามรายงานขาวระหวางประเทศในชวงเย็นวันอังคาร ที่ 23 เมษายน ศกนี้ สํานัก
ขาวไอแม็กของกลุมรัฐอิสลามไดประกาศความรับผิดชอบในเหตุกอการรายที่เกิดขึ้น 
นับวาชากวาปกติ ซึ่งมิไดหมายความวา ไอเอสเปนฝายดําเนินการเอง แตในประมวล
รายงานฯ ของขาพเจาเมื่อปกวามานี้ ไอเอสไดแตงต้ังผูบัญชาการดําเนินการรายใน
อินเดีย ศรีลังกาและเมียนมา แตไมเคยปรากฏวาไดกอเหตุ ณ ที่ใด แมในเหตุกอการราย
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ในภัตตาคารที่กรุงธากา บังกลาเทศ ก็ไมมีความเก่ียวโยงถึงผูบัญชาการดังกลาว เพราะ
ทั้งหมดเปนวัยรุนฐานะดีชาวบังกลาเทศที่ถูกเจาหนาที่สังหารทุกคน สําหรับผูตองสงสัย 
นั้น นายกรัฐมนตรีศรีลังกาแถลงขาวเมื่อสักครูนี้ วา จํานวน 40 คนจากทั้งหมดที่จับได
เปนคนศรีลังกา ที่นาสังเกตไดแกขอยุติของฝายศรีลังกาวาผูกอเหตุเปนพวกมีการศึกษาดี
และมีฐานะทางการเงินมากพอที่ไมตองอาศัยบุคคลภายนอก 2 คนที่ยอมพลีชีพเปนบุตร
ของเศรษฐีชาวศรีลังกาซึ่งเปนที่รูจักในวงสังคมของประเทศ 

 ที่ศรีลังกาในวันที่ 23 เมษายน สํานักงานขาวตํารวจสากลยืนยันวา Interpol ไดสง
ฝายสอบสวนไปประสานงานกับเจาหนาที่ศรีลังกาเพื่อสืบสวนเหตุกอการรายในประเทศ
แลว สวนเจาหนาที่ FBI จากสหรัฐ นั้น เขาใจวามีประจาํสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันอยู
แลว 

 รายงานขาวระหวางประเทศในวันอังคารอธิบายถึงความลมเหลวดานการขาวของ
ศรีลังกา วาตามปกติรายงานขาวกรองจากภายนอกจะไปที่ฝายความมั่นคงซึ่งขึน้อยูกับ
ประธานาธิบดี โดยมิไดมีการแจงใหนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเปนผูส่ังการฝายปองกันและ
ปราบปรามทราบในทันที โดยท่ีเปนเรื่องละเอียดออน ขาพเจาจึงไมขอยืนยันวารายงาน
ดังกลาวจริงเท็จประการใด สวนการระวังภัย นั้น เห็นวาจําเปน เพราะรัฐบาลศรีลังกายัง
ต้ังสมมติฐานวา ภัยคุกคามยังไมหมดส้ิน สภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในศรีลังกายังใชบังคับ
อยู ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยดวย ก็พึงอยูในความไมประมาทเชนกัน 

 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน ประธานาธิบดีศรีลังกาไดส่ังปลดผูบัญชาการรักษาความ
ปลอดภัยหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (ซึ่งมีขาววาไดทําหนังสือลาออกไวกอน
เกิดเหตุแลว) และหัวหนาตํารวจ ในขณะที่มีขาววา กลุมกอการรายและกลุมรัฐอิสลามได
วางแผนจะกอเหคุรายระลอก 2 ขึ้นอีก กองกําลังรักษาความปลอดภัย พรอมอาวุธ
สงคราม ไดกระจายกําลังไปยังที่ตางๆ เพื่อระวังภัย โดยมีการตรวจรางกายของประชาชน
วาผูใดมีอาวุธหรือระเบิดอยูกับตัว รวมทั้งผูที่ไปยังหลุมฝงศพที่เพิ่งขุดขึ้นมาใหมดวย 
สํานักขาว CNN โดยนาย Ivan Watson ไดรายงานตามแหลงขาวที่มิไดเปดเผยวา ฝายขาว
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กรองของอินเดียไดแจงเตือนภัยศรีลังกาถึง 3 ครั้งกอนหนาที่จะเกิดเหตุ แตดูจะไมมีการ
เตรียมการปองกันเทาใดนัก ในความเห็นของหัวหนาตํารวจฝายตอตานการกอการรายที่
นครนิวยอรก (NYPD) ไอซิสต้ังใจท่ีจะโจมตีครั้งใหญในภาคพื้นยุโรป แตเกรงวาจะตอง
เผชิญกับการตอตานซึ่งรวมกําลังกันไดและมีระบบการขาวกรองที่ดี จึงมิไดเลือก
เปาหมายน้ันหลังจากที่ไดโจมตีทีก่รุงปารีส แตที่จริงแลวขาพเจาเห็นวา กรุงปารีสมิใชครั้ง
สุดทาย เพราะยังมีการโจมตีดวยระเบิดพลีชีพครั้งใหญอีกที่ทาอากาศยานซาเวนเต็มและ
สถานีรถใตดินที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม ในวันที่ 22 มีนาคม 2017 ซึ่งเปนเหตุให
มีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ดี แหลงขาวจากอินเดียซึ่งแจง
เตือนภัยไปยังศรีลังกา เปดเผยวาขาวการโจมตีศรีลังกา นั้น ไดรับมาจากสมาชิกไอซิสคน
หนึ่งที่อยูในอินเดีย 

 ในวันพุธ วันนี้ที่ 24 เมษายน ทางการศรีลังกาไดปรับจํานวนผูเสียชีวิตจากการ
โจมตีดวยระเบิดพลีชีพเมื่อวันอาทิตยวาไดแก 359 คน แตไมชัดเจนวาตายในเหตุราย
หรือเพราะทนพิษบาดแผลไมได แตจํานวนผูไดรับบาดเจ็บที่กวา 500+ คนยังไม
เปล่ียนแปลง  

เก่ียวกับตัวเลขผูเสียชีวิตจากเหตุกอการรายในศรีลังกาน้ี ขาพเจาใชจํานวนที่สวน
ใหญไดฟงมาจากรายงานของ CNN แตจํานวนที่ไดรับฟงในวันที่ 29 เมษายนและไดรับฟง
ซ้ําอีกในวันที่ 30 เมษายน วันนี้ ยอด Death toll กลับอยูที่ 250 คน แทนที่จะเปน 359 คน
ดังที่ไดรายงานไปกอนนี้  หากผิดพลาดไป ก็ขออภัยดวย 

 ตามรายงานของ Will Ripley จาก CNN ทางการศรีลังกาไดคนบานของนาย Haran 
(?) Hashim เมื่อ 2 ปมาแลว ปรากฏวา พบอาวุธ ball bearings ซึ่งใชใสในระเบิด และ
อาวุธหลายอยาง กับธงไอซิส อันแสดงวาพรอมจะกอเหตุราย สวนนาย Hashim มิไดอยู
ในศรีลังกา เพราะพาคนศรีลังกาไปศึกษาภาษาอาหรับเพื่อใหสามารถอานคําภีรอัลกูระ
อานได นาแปลกวา เพราะเหตุใด ฝายความมั่นคงของศรีลังกาจึงมิไดติดตามเรื่องนี้ใหถึง
ที่สุด อยางไรก็ดี เจาหนาที่ไดตรวจคนบานพักอีกแหงหนึ่งที่เมือง Kalmunai ทาง
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ตะวันออกของเกาะในวันศุกรที่ 26 เมษายน วันนี้ ซึ่งมีเสียงระเบิดเพราะมีการยิงโตตอบ
กัน มีผูเสียชีวิต 16 คน 6 คนในจํานวนนี้เปนฝายกอการราย จากการตรวจคนบาน พบชุด
กอการรายแบบไอซิส ธงไอซิส วัสดุสําหรับทําระเบิด ball bearing สําหรับใชเปนสะเก็ด
ระเบิด 100,000 ช้ิน พรอมมูล ทางการเช่ือวา ยังมี Cells อีกหลายแหง อันเปนประจักษ
พยานวาภัยคุกคามยังมีอยู และดวยเหตุนี้ ฝายความมั่นคงไดขอใหชาวมุสลิมละเวนจาก
การชุมนุมกันเพื่อการระมาดในวันศุกรไวระยะหนึ่งกอน จนถึงวันที่ 29 เมษายน ใน
ระยะใกลเคียงกัน ไดมีประกาศเตือนใหงดการใชชุด Burka อันเปนชุดที่ใชผาดําคลุมศีร
ษะและรางกาย เพื่อความปลอดภัย 

ตามรายงานของนาย Ivan Watson จาก CNN ฝายศรีลังกาเช่ือวา นาย Haran (?) 
Hashim เปนหัวหนากลุมไอซิส โดยนองชายเสียชีวิตในระเบิดพลีชีพในการโจมตีที่
โรงแรม แชงกรีลา เมื่อวันอาทิตย หัวหนาอีกคนหน่ึง (Ring leader) ในช่ือวา Mohhammad 
Niyas ซึ่งเสียชีวิตในการตอสูกับฝายรักษาความปลอดภัย ก็มีบทบาทไมนอย  ทั้งหมดนี้
นาจะเปนขอมูลที่ควรแกความเอาใจใส เพราะยังมีอีกจํานวนหนึ่งซึ่งยังกระจายกําลังอยู 

 หวังวาขอมูลเก่ียวกับเหตุรายที่ศรีลังกาขางคนคงจะไดรับความสนใจจากใครก็ตาม
ในกระทรวงการตางประเทศไทยที่มีหนาที่ในดานความมั่นคง เพราะไดย้ําความสําคัญใน
เรื่องนี้มากวา 4 ปแลว แตดูจะไมมีผูใดใหความสนใจและเตรียมการระวังภัย แมกระทั่ง
บันทึกขอเสนอแนะใหมีการจัดต้ังคณะทํางานพิเศษหรือ Task Force เพื่อติดตามขาว
ความเคล่ือนไหวของกลุมกอการราย ซึ่งปรากฏในหนาแรกของประมวลรายงานเชนฉบับ
นี้ จาหนาถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคางประเทศ และปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
ก็ไมมีการตอบสนองในทางใดทางหน่ึงจากหนวยงานในกระทรวงจนบัดนี้ 

 เมื่อเวลา 01.40 น. คืนวันที่ 29 ตอวันจันทร ที่ 30 เมษายน สํานักขาวระหวาง
ประเทศไดเสนอขาวดวนมากวา ส่ือของกลุมรัฐอิสลามไดเสนอวิดิโอ แสดงภาพในทานั่ง
ชันเขาขางปนกลมือของนาย Abu Bakr al-Bagdadi ซึ่งปรากฏเปนขาวครั้งสุดทายเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2014 ไมนานหลังจากที่เขาประกาศต้ัง Caliphate ที่นคร Raqqa ในซีเรีย 
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โดยยืนประกาศที่มัสยิดเกาแกที่นครโมซูลในอิรัก หลังจากนั้น ก็มีขาวจากแหลงสหรัฐ
และรัสเซียวา เขาไมตายก็บาดเจ็บมาก แตก็ไมมีการยืนยันจากฝายใด 

 ฝายขาวกรองและสํานักขาวระหวางประเทศไดพยามตรวจตราภาพจากวิดิโอ 
เทียบกับภาพเกาๆ ของบั๊คดาด้ีทุกกระเบียดนิ้ว และลงความเห็นวา แมเขาจะสูงอายุขึ้น 
น้ําหนักมากขึ้นกวาหลักฐานเดิม แตดูจะไมผิดตัวและไมปรากฏรองรอยของความ
บาดเจ็บ 

 ยิ่งกวานั้น เขาไดแถลงดวยวา การไมมีพื้นที่คาลิเฝต ไมเปนปญหา เพราะคนของ
กลุมรัฐอิสลามซ่ึงกระจายอยูทั่วโลก ก็จะชวยฝกรบใหแกบรรดาพวกที่ไดรับแรงบันดาลใจ 
เชนเหตุการณที่เกิดขึ้นในศรีลังกา  เขาเองก็มีคาหัวอยู 25 ลานดอลลาร และยังมีทรัพย
อีกมาก  

ที่สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 23 เมษายน พระราชวัง Buckingham ไดแถลงขาววา 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไดทรงเชิญใหประธานาธิบดีโดนัลด เจ. ทรัมป แหง
สหรัฐอเมริกาไปเยือนสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการ  (State Visit) ในวันที่ 3-5 
มิถุนายน 2019 

 ตามรายงานจากสํานักพระราชวังที่กรุงลอนดอน  การท่ีนายโดนัลด ทรัมปไป
เยือนสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกรกฎาคม ปที่แลว นั้น ถือเปน Working Visit อยางไรก็ดี 
นายทรัมปจะไมไดพํานักที่พระราชวัง Buckingham ในการไปเยือนอยางเปนทางการครั้งนี้ 
สวนพิธีการอยางอ่ืน ยังไมมีการแถลงในช้ันนี้ 

   การเลือกต้ังประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ซึ่งจะเขารับตําแหนงใน
เดือนมกราคม ป ค.ศ. 2020 นาสนใจมาก เหตุผลหน่ึงอาจจะเพราะคนจํานวนไมนอยรูสึก
ไมสบายใจที่คนไรหลักการและคานิยมของประเทศ อันไดแกนายโดนัลด ทรัมปเปนผูนํา
ฝายบริหารคนท่ี 45 ที่มิไดสรางความช่ืนชมใหแกชาวโลกและโลกเสรีเชนผูนําคนกอนๆ  
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 อาจจะเพราะความไรความสามารถของนายโดนัลด ทรัมป ความเส่ือมเกียรติและ
ศักด์ิศรีที่เขานํามาสูสถาบันประธานาธิบดี และการที่ประชาชนสวนใหญไมแนใจในการ
ปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐของนายทรัมป ไมจําตองคํานึงถึงคานิยมอันเกาแกของ
คนระดับผูนําซึ่งนายทรัมปขาดความตระหนักรูอยางเหลือเช่ือ นักการเมืองสังกัดพรรคเด
โมแครตจํานวนมาก (19 คนนับถึงวันที่ 23 เมษายน) ไดประกาศเสนอตัวเขารับการ
แขงขันเปนประธานาธิบดีครั้งตอไปในปนี้ สวนนาย Joseph Biden รองประธานาธิบดีของ
ประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งมีคะแนนนิยมนําตลอดมา มีขาววาอาจจะประกาศตัวเขาแขง
ดวยในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ไมแนวา อายุ 76 ปขณะนี้จะเปนอุปสรรคหรือไม  

 ผูสมัครจากพรรคเดโมแครตที่ประกาศตัวแลวสวนใหญเปนผูหญิง อาทิ Kamala 
Harris  Elizabeth Warren  Senator Klobachar สวนผูชาย นั้น บางคนเปนช่ือที่รูจักกันดีอยู
แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง Bernie Sanders ซึ่งเปนคูแขงในขั้น Primary ของฮิลลารี คลินตัน
ในการเลือกต้ังเมื่อป 2016 ซึ่งฮิลลารีเปนผูชนะ และเขาไปแขงกับนายโดนัลด ทรัมป นาย
Beto O” Rouorke นาย Pete Buttiuges ฯลฯ  

ขอสังเกตของขาพเจาในช้ันนี้ไดแกการท่ีผูเสนอตัวจากพรรคเดโมแครตไดใชความ
นิยมในลัทธิฝายซายหรือสังคมนิยมเพื่อจะตอสูกับนายโดนัลด ทรัมป เพราะคงจะคิดวา
เขาเปนฝายขวาจัด อันเปนวิธีคิดที่ต้ืนเกินไป เนื่องจากนายทรัมปไมมีหลักคิดที่แนนอน 

 รายการ Global Public Square-GPS ของนาย Fareed Zakaria ทางสถานี้โทรทัศน 
ซีเอ็นเอ็น เมื่อคืนวันอาทิตย ที่ 14 เมษายน ศกนี้ ตามเวลาในประเทศไทย ไดเชิญนาง 
Hillary Clinton ตูแขงของนายโดนัลด ทรัมปในการเลือกต้ังเมื่อป 2016 ซึ่งมีหลักฐาน
ชัดเจนวาถูกแทรกแซงอยางอุกอาจโดยรัสเซียภายใตการบงการของประธานาธิบดีวลาดิ
เมียร ปูติน ที่ต้ังใจจะ “Hurt her and help him” เพราะปูตินตองการใหนายทรัมปเปนฝาย
ชนะ 



17 
 

 วันที่ออกรายการเปนวันที่ ฮิลลารีลงสมัครเลือกต้ังในป 2016 โดยมีเวลา 529 วัน
กอนถึงวันเลือกต้ัง ในช้ันแรก ขาพเจาพอจะสรุปประเด็นสําคัญของฮิลลารี คลินตันใน
รายการดังกลาว ซึ่งจัดขึ้นในหอประชุมใหญ โดยมีผูเขาฟงอยางมาก ที่ไมตองสงสัยเลย
วาเปน Fan Club ของเธอ ดังนี้ 

 1. เธอดีใจที่พรรคเดโมแครต ซึ่งเปนพรรคเดียวกับเธอ มีผูสนใจเขาแขงขันในข้ัน
ไพรมารี อยางมากมาย ทุกคนตางมีความสามารถทั้งนั้น แตเธอขอไมกลาวถึงแตละคนใน
ช้ันนี้ 

 2. ถามวาเธอรูสึกอยางไรกับการเลือกต้ังในป 2016 แทนที่ฮิลลารีจะกลาวหา
ผูกระทําผิดและการแทรกแซงการเลือกต้ัง (โดยรัสเซีย) เธอกลับตอบวา เปนไปอยาง “มืด
มาก (Very dark)” และมิไดมีความพยายามที่จะสรางสรรคสังคมใหดีขึ้น เธอไดใชคําวา 
“มืดมาก” กอนหนานี้ในการกลาวถึงคําปราศรัยในวันรับตําแหนง (Inaugural Address) 
ของนายโดนัลด ทรัมป เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2016 

 3. เมื่อถามถึงบทบาทของผูหญิงในการเปนผูนําของแตละประเทศ ฮิลลารีไดตอบ
ในทันทีดวยเสียงดังหองประชุมวา OF COURSE!! เพราะเมื่อเธอเองสมัคร ขาพเจาไดฟง
ความเห็นของบรรดาผูนําหญิงจากทุกประเทศในยุโรป เอเชีย และแอฟริกาซึ่งตางยกยอง
ฮิลลารีวาเปนหญิงผูนาํระดับหนึ่งของโลกอยูแลว สวนฮิลลารีไดตอบคําถามวา เมื่อไม
นานมานี้ เธอไดไปพบ Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนดขณะกําลังทองแกมาแลว 
เธออธิบายวา ไมวิตกแตประการใด ที่จะทําหนาที่มารดาของลูกนอยและหัวหนารัฐบาล
ไปในขณะเดียวกัน แลวแตจะแบงหนาที่ไดอยางใด เพราะสํานึกอยูแลววาจะตองทําอะไร
กอน-หลัง ฮิลลารีวา เหตุกอการรายครั้งใหญที่เมืองไครสเชิรช ในนิวซีแลนด และ
ความสามารถของเธอที่เขาควบคุมสถานการณไดอยางดีมากนาจะพิสูจนใหเห็นไดชัดเจน
อยูแลว 
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 อันที่จริง Hillary Clinton ควรจะเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีสหรัฐอีก
ครั้งหนึ่ง เพราะเปนผูมีความสามารถและรอบรูการเมืองระหวางประเทศเหนือกวาคนอ่ืน
ในพรรคเดโมแครต ในการเลือกต้ังเมื่อป 2016 แมวานายโดนัลด ทรัมปจะเปนผูชนะดวย
คะแนนเสียง อยางเฉียดฉิว จากคณะผูออกเสียงหรือ Electoral College แตฮิลลารีก็ไดรับ
เสียง Popular vote จากทั่วประเทศมากกวานายทรัมปถึง 3 ลานเสียง และปูตินก็ทราบดี
ถึงความฉลาดเฉลียวของเธอ จึงใชความพยายามท่ีจะใชกลวิธีหลายอยางขัดขวางมิให
เธอชนะการเลือกต้ัง จริงอยูฮิลลารีอาจจะเข็ดที่ตองถอนตัวในการเลือกต้ังที่ตองแขงกับ
โอบามาและมาแพดวยกลโกงของฝายโดนัลด ทรัมป  

 ไมแตเทานั้น การท่ีอดีตรองประธานาธิบดี โจ ไบเด็น ซึ่งรวมทีมกันมากับฮิลลารี
ในรัฐบาลโอบามาไดประกาศตัวลงสมัครเขาแขงขันเปนประธานาธิบดีเมื่อเชาวันที่ 25 
เมษายน อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งทีท่ําใหเธอตองเปดทางให ทั้งหมดนี้เปนการคาดคะเน 
อาจถูกหรือผิดก็เปนได แตก็นาเสียดาย เพราะฮิลลารีตองการจะเปนผูหญิงคนแรกที่ได
เปนประธานาธิบดีสหรัฐ และผูนําโลกเสรีก็คาดหวังเชนนั้น หากนาย โจ ไบเดน ตอง
สะดุดในการรณรงคหาเสียง ฮิลลารีก็นาจะพรอมที่จะเขามาสมัครแทน 

 คืนแรกที่นายโจ ไบเดนระดมทุน ก็ไดรับการสนับสนุนถึง 6.7 ลานดอลลาร และ
เขาไดเริ่มรณรงคหาเสียงดวยการปราศรัย ซึ่งแมจะส้ันเพียง 26 นาทีที่พิตสเบอรก  ก็
ไดรับการตอบสนองจากผูฟงเปนอยางดี ในการสํารวจคะแนนนิยมจากผูออกเสียงพรรค
เดโมแครต  โจ ไบเดนไดรับความนิยมถึงรอยละ 39 ผูที่ตามมา คือเบอรนี่ แซนเดอรไดไม
ถึงรอยละ 20 สวนคนอ่ืนๆ ไดเพียงหลักเดียว 

 ขาวดวนมากเมื่อสักครูนี้แสดงวา ฮวน ไกวโด ผูนําฝายคานในเวเนซูเอลา ดูจะ
สามารถชักชวนใหทหารจํานวนไมนอยมาเขาขางเขา มีการปะทะกันในเขตใกลคายทหาร 
ดวยการใชระเบิดแกสน้ําตาตอบโตกัน จนขณะนี้สถานการณยังไมชัดเจน นายฮวน ไกว
โดไดชักชวนใหโคนลมนายนิโคลาส มาดูโร บทบาทของทหาร 100 คนที่รัสเซียสงไปที่กรุง
คารากัสยังไมชัดเจน เชนเดียวกับบทบาทของจีนดวย 
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 แตความพยายามของกลุมฝายคานจะกอรัฐประหารเพื่อชิงอํานาจจาก
ประธานาธิบดีมาดูโรดูจะเปนเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นจริง  แตเวลาไมอํานวยใหสามารถ
นําความกระจางมารายงานในชวงนี้ได 

 วันที่ 30 เมษายน ศกนี้ เปนวันที่พระเจาจักรพรรด์ิอากิฮิโต  สละราชสมบัติ อันจะ
เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรญึ่ปุน พระจักรพรรด์ิอากิฮิโตไดครองตําแหนงองคพระ
ประมุขเมื่อพระเจาจักรพรรด์ิฮิโรฮิโต พระราชบิดาเสด็จสวรรคตในป 1989 เจาชายนารูฮิ
โต พระราชโอรสจะเสด็จขึ้นเปนพระจักรพรรดิพระองคตอไป โดยมีการเปล่ียนแปลงรัช
สมัยดวยจาก Heisei Era เปน Reiwa Era  

 

 

             นายมนัสพาสน ชูโต 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

               และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ  
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ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 

 

 ความลมเหลวในการเจรจาระดับสุดยอดระหวางประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปกับ
นายคิม จอง อุน แหงเกาหลีเหนือดูจะเปนผลของการเจรจาแบบคูขนาน ซึ่งยากที่ทั้งสอง
ฝายจะสามารถพบจุดรวมได ต้ังแตการเจรจาครั้งที่ 1 ที่สิงคโปรเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2018 และครั้งที่ 2 ที่กรุงฮานอยในปนี้ พลวัตที่เกิดขึ้นโดยที่แตละฝายมองไปในทิศทางที่
ตางกัน และฝายสหรัฐยังขาดการเตรียมการที่จําเปน แมจะมีพลานุภาพทางการทหาร
และอาวุธยุทโธปกรณมากกวาอยางเทียบกันไมได 

 แตเริ่มแรก ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปดูจะคิดวานายไมค ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ คงจะชวยปูพื้นฐานอันจะนําไปสูบรรยากาศของ
การเจรจาในระดับสุดยอดได แตขาพเจาเองไมเช่ือวาทั้งสองฝายจะสรางความเขาใจกัน
ได มิใชวาปอมเปโอไรความสามารถ แตเพราะเขาดูจะมุงเอาใจนายโดนัลด ทรัมป
มากกวาที่จะหาทางสรางความเขาใจพ้ืนฐานกับฝายเกาหลีเหนือ หากจะยอนกลับไปดู
รายงานของขาพเจาเมื่อเดือนมิถุนายน ป 2018 ซึ่งนายปอมเปโอเองกลาวหาผูส่ือขาว
ระหวางประเทศวาไมเขาใจความท่ีตกลงกันซึ่งเขาเองอางวาครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ 
Verification ไวแลว อันคานกับความจริงวา ขอตกลงซึ่งผูนําสองฝายลงนามกันไว มิไดวา
ดวยรายละเอียดในประเด็นสําคัญที่ประธานาธิบดีเรแกนย้ําวา Trust but verify ในความ
ตกลงพหุภาคีเพื่อหามมิใหอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ภาคีทุกฝายสามารถบรรลุความ
ตกลงใหมีการตรวจสอบ 24/7 คือทุกวันตลอดสัปดาห ดวยการจัดทํา Additional Protocol 
มอบหมายใหองคการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศหรือ International Atomic Energy 
Agency (IAEA) ตรวจสอบและยืนยันอยางเปนทางการไปยังภาคีทั้งหมด ซึ่งอิหรานก็ได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดมา แตนายโดนัลด ทรัมปกลับถอนตัวจากความเปนภาคี ดวย
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เหตุผลที่ขาพเจาเห็นควรท่ีจะประณามเพราะเปนไปตามการจูงจมูกของนายเบนจามิน เน
ตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล แทนที่จะใหความสําคัญแกประโยชนแหงชาติสหรัฐ ซึ่ง
ฝายความมั่นคงแหงชาติสหรัฐยืนยันหลายตอหลายครั้ง  

 อันที่จริง การเปรียบเทียบกลวิธีในการเจรจากับเกาหลีเหนือกับอิหรานเปนความ
ผิดพลาดอยางมากตามสถานะที่เปนจริง เพราะในระยะที่มีการเจรจาเก่ียวกับอาวุธ
นิวเคลียร ขณะที่อิหรานมีพันธกรณีตามความตกลง JCPOA ฉบับ P-5 + 1 กับอิหรานซึ่ง
หามมิใหอิหรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและมีการตรวจสอบอยางเขมงวดย่ิงโดยทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศอยูแลว เกาหลีเหนือไมมีขอหามใดๆ และเกาหลี
เหนือไดพัฒนาอาวุธนิวเคลียรจนกาวหนาไปมาก โดยไดพัฒนาขีปนาวุธพิสัยตางๆ ถึงขั้น
ที่เช่ือกันวา อาจเปนภัยตุกคามตอสหรัฐอเมริกาไดหากเกาหลีเหนือสามารถพัฒนา
ขีปนาวุธถึงขั้น Inter-continental ballistic missile หรือ ICBM เปนผลสําเร็จ 

 เมื่อตนเดือนพฤษภาคม ศกนี้ นายคิม จอง อุน ไดเดินทางโดยรถไฟไปยังเมอืง 
วลาดิวอสต็อคเพ่ือพบปะหารือกับประธานาธิบดีปูติน ทั้งสองฝายมิไดเปดเผยวาไดหารือ
กันในเรื่องอะไร แตก็พอจะคาดเดาได เมื่อนายคิม จอง อุนเดินทางกลับถึงกรงเปยงยาง 
เกาหลีเหนือก็ไดทดลองยิงขีปนาวุธ 2 ชุด ซึ่งไปตกลงในทะเลเอเชียตะวันออก ไม
กระทบกระเทือนตอดินแดนญี่ปุน แตยังไมไดรับรายงานวาเปนขีปนาวุธประเภทใด กอน
หนานั้น เกาหลีเหนือไดส่ือสารไปทางสหรัฐใหเปล่ียนตัวนายไมค ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐจากการเปนผูเจรจาในข้ันเตรียมการ โดย
ที่มิไดช้ีแจงเหตุผลวาเพราะเหตุใด สวนการเจรจาครั้งตอไปยังไมมกีารกําหนดในช้ันนี้ 

 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ขณะกําลังอยูระหวางการเยือนประเทศญี่ปุน ประธา
นาธืบดีโดนัลด ทรัมปกลาวถึงการที่เกาหลีเหนือไดยืงขีปนาวุธพิสัยใกลมาในทิศทางของ
ญี่ปุน วาเปนการยิงอาวุธเล็กเทานั้น โดยไมแยแสวา ทุกครั้งที่เกาหลีเหนือทดลองยิง
ขีปนาวุธมา ยอมทําใหญี่ปุนตองเฝาระวัง แตนายทรัมปไมคิดถึงแงนัน้ 
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การเปดเผยรายงานการสืบสวนและสอบสวนพฤติกรรมการแทรกแซงการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2016 โดยรัสเซียอันมีผลใหนายโดนัลด เจ. ทรัมป เปน
ผูชนะการเลือกต้ัง โดยนาย Robert Mueller III ที่ปรึกษาพิเศษ (Special Counsel) ซึ่งทํา
หนาที่เชนอัยการพิเศษ ตลอดเวลากวาสองปที่ผานมา อันไดรับการถายทอดรายงาน
เฉพาะขอยุติบางประการตามความเห็นของนาย William Barr รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมคนใหม เมื่อเชาวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2019 เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจเปน
พิเศษ เพราะอยางนอย สถานีโทรทัศนระหวางประเทศ เชน CNN ไดนําเสนอรายการสด
เปนเวลาหลายช่ัวโมงตอเนื่องกันและหลายวันตอมา พรอมดวยนักกฎหมาย อดีตอัยการ 
นักขาวอาวุโสดานการเมือง และผูควบคุมรายการอาวุโส 

 ความคาดหวังของขาพเจา ซึ่งไดติดตามขาวนี้มากวา 2 ป อาจจะผิดไปบางในช้ัน
แรก วาจะไดสัญญาณความผิดของนายโดนัลด ทรัมปจากการเปดเผยของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมในสรุปยอ “Important conclusions” จากรายงานของนาย Mueller ซึ่งกอ
ประเด็นปญหาใหมอันไมตรงกับรายงานของที่ปรึกษาพิเศษ แตก็ตองชมเชยผูเช่ียวชาญ
ทั้งดานการขาว กฎหมายและนักขาวประจํารัฐสภาที่แสดงถึงประเด็นขอมูลที่ไมปรากฏใน
สรุปรายงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 หากจะนําเสนอรายงานเรื่องนี้โดยละเอียด ก็จะไมงาย และจะกินเนื้อที่มาก เพราะ
เรื่องนี้ยังไมจบ กับตองการผูอานที่ทราบกฎหมายของสหรัฐดีพอ เพราะเรื่องนี้พัวพันไป
ถึงกฏหมายและประวัติความเปนมาของของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจาก
ตําแหนง กฏเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการกลาวหาและดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีที่ยังอยูในตําแหนง และ ฯลฯ จึงขอรายงานตามที่สามารถจะทําได 

 เรื่องใหญใจความของรายงานไดแก Report ของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ซึ่ง
ทําหนาที่เสมือนอัยการในการสืบสวนและสอบสวนในคดีที่รัสเซียเขามาแทรกแซงการ
เลือกต้ังสหรัฐ ซึ่งทําเสร็จเฉพาะตามอาณัติที่ไดรับมอบหมายมา แตนายมัลเลอรมิได
ครอบคลุมคดีทั้งหมด มีบางประเด็นที่อยูในการพิจารณาของศาลแขวงนิวยอรกใต ศาล
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ในเวอรจิเนียและศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และอาจจะอยูในเขตอาณาของตุลาการฝาย
อ่ืน อันหมายความวา เรื่องนี้คงจะไมปรากฏชัดอีกระยะหนึ่ง โดยตองหวังวา นายโดนัลด 
ทรัมปคงจะไมไดรับชัยชนะในการเลิอกต้ังสมัยที่สอง เพราะเขาไดใชอภิสิทธิพิเศษของ
ผูนําฝายบริหารขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการครอบงํา
การดําเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม ไลคนที่ไมปกปองเขาออกและแตงต้ังคนใหมเขามา
ซึ่งลําเอียงไปในทางปกปองเขา แมกระทั่งผูที่นายทรัมปเลือกใหมาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม คือนาย William Barr ก็ไดทําตัวเชิงเปนที่ปรึกษากฎหมายของนาย
ทรัมป แทนท่ีจะเปน Attorney General ของประเทศ อันมีนัยยะวา ประธานาธิบดีอยู
เหนือกฏหมายซึ่งไมเปนความจริงภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา 

 นาย William Barr ไดวางตนไมเปนกลางอยางชัดแจง ประการหนึ่งดวยการใหนัก
กฎหมายจากมลรัฐคอนเนคติกัด สีบคนความเปนมาของการสืบสวนคดีที่เรียกกันใน
ภาษาอังกฤษวา Russian Probe วา เริ่มมาจากเหตุใด โดยไมคํานึงถงึรายงานเปนเอก
ฉันทของประชาคมขาวกรองวา รัสเซียภายใตบงการของวลาดิเมียรปูตินที่เขามา
แทรกแซงการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐในป 2016 และยังคงแทรกแซงดวยความอุก
อาจตอมาอีก เฉพาะในคดีนี้ กระทรวงยุติธรรมก็ไดออก Indictment เพื่อดําเนินคดีมาแลว
หลายฉบับพรอมดวยหลักฐานอันพรอมมูล การกระทําของรัสเซียนี้มิไดจํากัดอยูเฉพาะ
ชาวอเมริกันเทานั้นเพราะคนรัสเซียจํานวนมากก็ถูกขอหาดวย ประเทศตางๆ ในยุโรปก็
ถูกแทรกแซงเชนเดียวกัน 

 ดังที่ไดเสนอรายงานมากอนแลว นาย William Barr ไดสรุปรายงานของที่ปรึกษา
พิเศษ Robert Mueller ซึ่งยาว 448 หนา เหลือเพียง 4 หนา ซึ่งไมตรงกับตนฉบับของนาย
มัลเลอรทีเดียว และไดปดบังขอความในรายงาน (Redaction) เปนจํานวนมาก เมื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเปนตนสังกัดทําเชนนี้ สภาผูแทนราษฎรจึงไมพอใจ
เพราะตองการรายงานทั้งฉบับ เพื่อจะไดทราบหลักฐานประกอบขอหาสวนตางๆ อัน 
Congress จะไดนําไปประกอบการพิจารณาในการดําเนินคดีตอไป แตนายบารรก็ขัดขวาง
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ในทางตางๆ จนบัดนี้ เพราะฝายนิติบัญญัติซึ่งก็สืบสวนอีกทางหน่ึง จะไดดําเนินการ
ขั้นตอนตอไป 

 ในขณะเดียวกัน นายบารรก็เปดประเด็นใหมวา เขาเช่ือวามีการ Spy ในระหวาง
การเลือกต้ัง แตยังไมมีหลักฐานยืนยันในช้ันนี้ เพราะการดักฟงคนอเมริกันตามปกติจะทํา
ไดก็ดวยไดรับอนุมัติจากศาล เมื่อกรรมาธิการของสภาออกหมายเรียกนายบารรไปให
ปากคําอีกครั้งหนึ่ง เขาไมยอมไปปรากฏตัว Congress จึงลงมติวานายบารรหมิ่นคําส่ัง
กรรมาธิการของสภาหรือ In contempt ตอสภา ไมทราบวาจะมีผลทางกฎหมายใน
ประการใด แตนับแตนั้น นายทรัมปก็แนะใหอีกหลายคนปฏิเสธหมายเรียก (Subpoena) 
ของสภาอีก ไมแนใจวา หลักฐานดังกลาวจะนําไปสูการขัดขวางขบวนการยุติธรรมหรือไม 
สมาชิกสภาสังกัดพรรคเดโมแครตไมนอยกวา 24 คนไดกดดันใหนางแนนซี่ เปลอสซี่ 
ประธานสภาลาง เริ่มกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ประธานาธิบดี แตยังไมมมีติ
แนนอนในช้ันนี้ 

 ในความเขาใจสวนตัวของขาพเจา นาง Nancy Pelosi ประธานสภาผูแทนผูอาวุโส
ยังไมรีบรุดเขาสูกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีในช้ันนี้ เพราะการลงมติมิไดอยูใน
ระดับสภาผูแทนราษฎร แตจะตองไปไดรับการพิจารณาในวุฒิสภาในขั้นสุดทาย ซึ่งพรรค
รีพับลิกันยังมีเสียงขางมากอยูและผูพิพากษาศาลสูง อันไดแก Justice Robert จะเปนผู
กํากับการพิจารณา ซึ่งเส่ียงตอการไมอาจลงโทษประธานาธิบดีได เพราะเมื่อพนขั้นตอน
นั้นและทําอะไรไมได ก็จะเสียโอกาสไป โดยไมสามารถเริ่มกระบวนการใหมได ขาพเจา
ไมสามารถอานแนวทางของแนนซี่ เปลอสซี่ได แตเช่ือวาคงจะไมตางจากการวิเคราะห
ของขาพเจาดังที่ไดกลาวแลว 

แตประเด็นวาประธานาธิบดีทรัมปมีความผิดหรือไม ยอมแลวแตการพิจารณาของ
ขั้นตอนนี้ ในช้ันนี้ ประเด็น Collusion คงจะไมปรากฏชัด แตประเด็นขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรม นั้น ที่ปรึกษาพิเศษแนะรายละเอียดไวหลายขอ เพราะตามกฏหมาย แค
พยายามจะขัดขวางหรือ endeavor to obstruct ก็อยูในขาย และที่ปรากฏหลักฐานเพิ่มขึ้น
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ทุกวันไดแกการขมขูพยาน (Intimidation of witnesses) ซึ่งนายทรัมปทํามาตลอดตามนิสัย
ต้ังแตเด็กที่จะ Bully คน  

 ทาทีของนางแนนซี่ เปลอสซี่เปนเหตุที่ทําใหประธานาธิบดีทรัมปมีอารมณเกรี้ยว
กราดอยางมาก ภาพที่ปรากฏชัดตอสาธารณชนไดแกการแสดงความโกรธของนายทรัมป
เมื่อตอนสายของวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งนายทรัมปจะพบกับผูนําจากพรรคเดโมแครตใน
พิธีที่สวนกุหลาบในทําเนียบขาวเพื่อหารือกันถึงการจัดงบประมาณเปนจํานวนมากเพ่ือ
โครงการ Infrastructure เชนทางหลวง อุโมงค ทาอากาศยาน ทั่วประเทศ แตนายทรัมป
โกรธที่นางเปลอสซี่เอยปากวา นายทรัมปได Cover up ในคดีเก่ียวกับรัสเซีย เขาจึงระเบิด
ความไมพอใจกับเธอ และประกาศที่จะไมรวมงานกับพรรคเดโมแครตทั้งหมดจนกวาจะมี
การเลิกการสืบสวนซึ่งเขาใชคําวา Phony investigations ทั้งหมด การพิจารณางบประมาณ
สําหรับโครงการกอสรางพื้นฐานซึ่งเส่ือมโทรมมามานป จึงไมสามารถจะกาวรุดหนาไปได 
ไมแตเทานั้น นายโดนัลด ทรัมปไดออกคําส่ังใหนายวิลเลียม บารรไดเขาถึงรายงานลับ
ที่สุดเพื่อหาความจริงวา ฝายขาวกรองไดใชวิธีการอันไมชอบดวยกฏหมายในการสืบสวน 
(Surveillance) ระหวางการเลือกต้ังประธานาธิบดีเมิ่อป 2016 หรือไม โดยนายบารรไดรับ
มอบอํานาจจากประธานาธิบดีที่จะลดระดับความลับเองได (Declassify) ในขณะเดียวกัน 
นายทรัมปไดใหฝายประชาสัมพันธตัดตอวิดิทัศนเพื่อแสดงวานางแนนซี่ เปลอสซี่มี
ปญหาทางสมอง ซึ่งพูดไมชัดและมีอาการผิดปกติทางสมอง โดยมีการนําออกแสดงทาง
ส่ือขวาตกขอบกอนหนาที่จะออกเดินทางไปเยือนญี่ปุนอยางเปนทางการเปนเวลา 4 วัน 
นาแปลกใจวาสหรัฐไมมีกฏหมายที่จะคุมครองผูเสียหายในกรณีเผยแพรการหมิ่น
ประมาทเชนนี้ 

 นายทรัมปและมาลาเนีย (สตรีหมายเลข1) ไดเดินทางไปถึงญี่ปุนแลวขณะที่ทํา
รายงานนี้ โดยจะเปนประมุขแหงรฐัคนแรกท่ีจะมีโอกาสไดเขาเฝาพระเจาจักรพรรด์ิ
พระองคใหมดวย เนื่องจากเปนการเยือนอยางเปนทางการ (State Visit) การไปเยือนครั้ง
นี้ดูจะไมมผีลในสาระสําคัญเทาใดนัก เพราะกําหนดการสวนใหญเปนไปตามที่
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นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะพยายามจะใหเปนที่พอใจของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
มากกวา ดังเชนการเลนกอลฟ การชมการแขงขันซูโม และการรับประทานอาหารใน
ภัตตาคารญ่ีปุน โดยไดมีการจัดเนื้อพิเศษใหนายทรัมป ฯลฯ อันเปนของโปรดสําหรับผูนํา
ผูไปเยือน 

 ขาวใหญหนึ่งในหลายขาวที่ไดรับในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ศกนี้ มีมากกวา
ปกติ สวนเร่ือง Brexit ที่ลาสุด สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรตกลงขยายเวลาไปเปน
วันที่ 31 ตุลาคม 2019 จากเดิมวันที่ 29 มีนาคม นั้น จะไมขอนําเสนอในช้ันนี้ เนื่องจากยัง
มีความไมแนนอนอยูไมนอย ขอกลาวถึงเพียงคําปรารภของนาย Jean-Claud Juncker 
ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงความเสียดายทิ่มิได “แทรกแซง” การตัดสินใจ
ของนายเดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เมื่อป 2016 ที่จะไหมีการ
ออกเสียงลงประชามติวาควรจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปหรือไม ขาพเจาไม
ทราบตรรกกะของนายยุงเกอรในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ แตเขาใจวา เขาคงจะพยายาม
ยับยั้งมิให UK เลือกเดินไปในทิศทางนั้น ประเด็น Brexit จึงไดกลายเปนมหากาพยสืบ
ตอมาจนบัดนี้ ตามรายงานจากกรุงลอนดอนในวันที่ 15 พฤษภาคม วันนี้ 
นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมย จะนํารางความตกลงเดิมใหมีการลงมติในสภาสามัญอีกเปน
ครั้งที่ 4 ในตอนตนเดือนมิถุนายน ศกนี้ รางนี้ไมไดรับเสียงขางมากมาแลว 3 ครั้ง แต
คะแนนเสียงไมเห็นดวยนอยลงมาตลอด สวนการเจรจากับนายเจเรมี คอรบิน หัวหนา
พรรคฝายคาน นั้น ไมเปนผลสําเรจตามรายงานลาสุด อันไมนาแปลกใจ เพราะนายคอร
บินตองการจะใหเธรีสซาเมยประสบความลมเหลวและจําตองใหมีการเลือกต้ังทั่วไปใหม 

 แตขาวสําคัญที่มิไดคาดคิดมากอนไดแกการท่ีเอกอัครราชทูต Ecuador ณ กรุง
ลอนดอนภายใตรัฐบาลใหม ไมเห็นดวยกับการที่สถานเอกอัครราชทูตไดใหสิทธิพักพิง
หรือ Right of Asylum แกนาย Julian Assange ซึ่งเขาไปหลบภัยจากการถูกจับกุมเนื่อง
ดวยไดละเมิดกฎหมายของสวีเดน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามาแลวถึง 7 ป จึง
ไดแจงใหสก็อตแลนดยารดมาควบคุมตัวออกไป 
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 นาย Julian Assange ซึ่งเคยมีความผิดในระยะแรกดวยการชักชวนให Chelsea 
Manning ซึ่งเคยเปนนักวิเคราะหขาวกรองของสหรัฐเปดเผยรหัสผานหรือ Password แก
เขา อันชวยใหเขาสามารถดักรับขาวกรองของสหรัฐไดโดยไดนําไปเปดเผยในช่ือ 
Wikileaks  Assange เองเปนชาวออสเตรเลีย อายุขณะน้ี 47 ป เขาไดหลบหนีไปที่ฮองกง
และไปอยูที่กรุงมอสโก โดยถูกขอหาวากระทําผิดทางเพศจากสวีเดน จึงไดหลบหนีตอมา
จนมาพักพิงในหองเล็กๆ ในสถานเอกอัครราชทูตเอควาดอร ณ กรุงลอนดอนอยู 7 ป จน
ถูกจับตามรายงานนี้ 

 สวนนางสาว Chelsea Manning นั้น ถูกจับในสหรัฐและจําคุกอยู 8 ป จนไดรับอภัย
โทษโดยประธานาธิบดีโอบามา ดวยเหตุผลวาไดรับการลงโทษมาเพียงพอแลว เมื่อ
กลางเดือนพฤษภาคมน้ี เธอไดออกรายการสัมภาษณทางโทรทัศน แตขาพเจาไมสามารถ
รับฟงได เพราะติดภารกิจอ่ืน  

 นาย Julian Assange อางสิทธิวาขาวที่เขาออกไปในช่ือ Wikileaks นั้น เปน
เชนเดียวกับส่ือมวลชนทั้งหลาย จึงควรไดรับความคุมครองจากบทมาตราของ
รัฐธรรมนญูในดานสิทธิของการแสดงความคิดเห็น 

 นอกจากการลักลอบนําขาวและการเจาะ (Hacking) เอกสารภายในของพรรคเดโม
แครตในระหวางการหาเสียงเลือกต้ังเมื่อป 2016 ดวยความรวมมือกับฝายราชการลับ เชน
ฝายราชการลับทางทหารหรือ GRU ของรัสเซียโดยมีคนใกลชิดกับนายโดนัลด ทรัมปเปน
ผูประสานงาน ทําใหนาย Roger Stone คนสนิทของนายโดนัลด ทรัมป สามารถแถลง
ลวงหนาไดวา เอกสารจาก Wikileaks จะมาในวันรุงขึ้น อันเปนความผิดตามกฎหมายอยู
แลว นาย Assange ยังมีคดีติดตัวดังนี้ 

 กับสวีเดน คดีลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งสวีเดนต้ังขอหาๆ ไวประมาณ 5 กระทง และ
เปนความเขาใจผิดวา สวีเดนยกเลิกขอหาแลว เพราะตามรายงานลาสุด สวีเดนขอให 
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สหราชอาณาจักรสงตัวนาย Julian Assange เปนผูรายขามแดนไปดําเนินคดีในสวีเดน
ตอไป 

 กับสหราชอาณาจักร คดีหนีประกัน (Bail) เมื่อป 2011 ซึ่งศาลอังกฤษส่ังจําคุกอยู
ขณะนี้ 

 กับสหรัฐอเมริกา มีหลายคดี ซึ่งศาลอังกฤษจะตองพิจารณากอนที่จะสงตัวให
สหรัฐในฐานะผูรายขามแดนตอไป ซึ่งคงจะตองใชเวลาบาง 

 คดีของนาย Assange คงจะพาดพิงไปถึงขอหาที่เก่ียวกับนายโดนัลด ทรัมป และ
คนใกลชิดหลายคน เนื่องจากเก่ียวพันกับการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกต้ังในสหรัฐเมื่อ
ป 2016 อยางชัดแจง  

 รายงานเชนฉบับนี้ไดต้ังขอสังเกตมาหลายครั้งแลววา การท่ีหอการคาไทยได
มองขามผลกระทบในทางลบตอไทยจากการท่ีรัฐบาลทรัมปเปดสงครามการคาระหวาง
สหรัฐกับจีน ซึ่งขาพเจามิไดเห็นดวย เพราะการคาระหวางประเทศ อันดําเนินมาดวย
ความราบรื่นพอสมควร ยอมจะหลบเล่ียงจากความยุงยากที่จะเกิดขึ้นในตลาดโลก เพราะ
เหตุจากการกอสงครามทางการคาระหวางคูคารายใหญที่หนึ่งกับสองของโลกได 

 การไรความรับผิดชอบตอโลกภายนอกของประธานาธิบดีทรัมปที่ภูมิใจที่ไดเริ่ม
สงครามทางการคาโดยเขาใจผิดวาจะสามารถสรางความไดเปรียบไดอยางงายๆ ดวยการ
ใชอัตราภาษีศุลกากรเปนอาวุธ นั้น ประเทศอ่ืนๆ ไมอาจจะยอมรับได เนื่องจากการคา
ระหวางประเทศยอมมีผลกระทบตอหลายภาคสวนของการผลิต หวงโซของการผลิต การ
จางงานและการดําเนินการคาในโลกที่ตองพ่ึงพาอาศัยกัน (Interdependence) แมกระทั่ง
ผูบริโภคก็จะตองมีรายจายเพิ่มขึ้นดวยเพราะกําแพงภาษีจะกดดันไหสินคานําเขาแพงขึ้น 

 ตามบทเรียนในประวัติศาสตร การที่สหรัฐไดใชภาษี Smoot-Hawley Act เปนอาวุธ 
ไมนานหลังจากที่เกิด The Great Depression ในวงกวาง นั้น เปนเหตุปจจัยหนึ่งที่นําไปสู
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สงครามโลก ครั้งที่ 2 เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของนโยบายโดดเด่ียวจากโลกภายนอกของ
สหรัฐ เชนเดียวกับนโยบาย America First ที่นายทรัมปพยายามนํามาใชอีกและคาดไดวา
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็คงหลีกเล่ียงมิไดที่จะใชนโยบาย China First เชนเดียวกัน 
เพราะมีกระแสขาวแลววา จึนเริ่มใชชาตินิยมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

 ดังที่ไดกลาวมาหลายครั้งแลววา หากชางใหญสองเชือกปะทะกัน หญาก็จะตอง
แหลกลาญไปอยางหลีกเล่ียงมิได  

 การท่ีสหรัฐนําเขาสินคาจํานวนมหาศาลจากจีนมิใชเรื่องใหม และมิใชเปนเหตุที่จะ
กลาวโทษประเทศที่สงสินคามา ระบบการคาเสรีที่เคยมีอยูเปนปจจัยสําคัญ อันชวย
อํานวยใหกระแสการคาไหลเวียนไปมาไดระหวางคูคาทั้งหลาย ซึ่งรวมสหรัฐดวย แตที่
แนนอนก็คือ ระดับราคาคาปลีกสําหรับผูบริโภคในตลาดสหรัฐไดปรับสูงขึ้น ดังจะเห็นได
ในรานคาปลีกเชน Walmart อันมีสาขาอยูทั่วสหรัฐ กสิกรใน Farmbelt ของอเมริกาก็ไดรับ
ผลกระทบอยางหนัก ทําใหประธานาธิบดีทรัมปตองอนุมัติเงินอุดหนุนประมาณ 16,000 
ลานดอลลาร ใหภาคการเกษตรเมื่อกอนออกเดินทางไปเยือนญี่ปุน 

 ที่ญี่ปุนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ศกนี้ นายโดนัลด ทรัมปแจงวา สหรัฐจําตองเรียก
เก็บภาษีนําเขารถยนตจากญี่ปุนเพิ่มเติม และขอเล่ือนกําหนดการทําความตกลงวาดวย
การคาทวิภาคีกับญี่ปุนออกไปกอน เปนที่เขาใจไดวาทั้งหมดน้ีมีเหตุปจจัยมาจากสงคราม
การคา อันมีผลประการหน่ึงใหการเศรษฐกิจของโลกและประเทศตางๆ ชะลอตัวลง  

ฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ จี.ดี.พี. ของ
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย จึงตางลดลงเริ่มแตไตรมาสที่ผานมา 

มาตรการที่ประธานาธิบดีทรัมปนํามาใชเพื่อกีดกันการคากับจีน แตพยายาม
ดําเนินการแยกออกจากสงครามการคากับจีนในช้ันแรกไดแกการหามมิใหสหรัฐซื้อผลืต
ภัณฑ Huawei หรือ Smart phone ระบบ 5-G จากจีน โดยอางเหตุผลดานความมั่นคง
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แหงชาติ วาระบบลาสุดนี้สามารถทําใหจีนอาศัยความเร็วอยางมากในการลวงความลับ
และ Hack ระบบปองกันภัยของสหรัฐและชาติพันธมิตรไดโดยงาย  

ดวยขออางดังกลาว สหรัฐจึงขอใหประเทศพันธมิตรในยุโรปหลีกเล่ียงการใช
ผลิตภัณฑหวาเหวยเชนเดียวกัน โดยไดมอบหมายใหนายไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ เดินทางไปขอรองรัฐบาลประเทศตางๆ ในยุโรป ซึ่งตางก็
รับฟงไว แตไมมีรายงานชัดแจงวา มีประเทศใดบางยอมปฏิบัติตามจนถึงบัดนี้ 

กอนหนานั้น รัฐบาลแคนาดาไดจับกุมตัว Meng Wanzhou หรือ Sabrina Meng 
บุตรสาวของ Ren Zhengfei เจาของ หวาเหวย ซึ่งมีตําแหนงเปน Chief Financial Officer 
ของบริษัท ตามคําขอของสหรัฐฐานมีสวนดําเนินการละเมิดการคว่ําบาตรอิหรานของ
สหรัฐ โดยทางการแคนาดาไดกักบริเวณไวหลายเดือนแลว เพื่อรอการสงตัวเธอไป
ดําเนินคดีในสหรัฐ Sabrina Meng ใหการวา เธอมิไดทําอะไรผิด เพราะกําลังทํา
วิทยานิพนธปริญญาเอกอยู ซึ่งก็จะตองจัดทําระหวางที่ถูกกักตัวอยูนี้ 

รัฐบาลจีนไมพอใจอยางยิ่ง จึงตอบโตดวยการจับกุมตัวชาวแคนาดาไปแลวหลาย
คน เพื่อดําเนินคดีในขอหาตางๆ ในขณะเดียวกัน สหรัฐไดส่ังหาม Google มิใหรวมมือ
กับหวาเหวย สวนนาย Ren Zhengfei ผูบริหารสูงสุดหรือ CEO ของหวาเหวยไดแถลงเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม วาสหรัฐประเมินหวาเหวยตํ่าเกินไป   

การเลือกต้ังทั่วไปในประเทศอิสราเอลในวันอังคารที่ 9 เมษายน ศกนี้ เปนที่สนใจ
ของผูคนไกลกวาอาณาเขตของประเทศอิสราเอลมาก แมจะทราบกันวา ผลการเลือกต้ังที่
แทจริงจะไมเปนที่ทราบกันหลังวันเลือกต้ังหลายวัน 

 หัวหนาพรรคช้ันนําในการเลือกต้ังครั้งนี้ไดแกนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู หัวหนา
พรรค Likud ของอิสราเอล ซึ่งพยายามจะดึงพรรคฝายขวาจัดมารวมดวย กับนาย Benny 
Gantz อดีตเสนาธิการทหาร (ซึ่งในอิสราเอลหมายถึงผูบัญชาการทหาร) ซึ่งมีคะแนนนิยม
นําอยูบาง สวนนายเนตันยาฮู นั้น ไดครองตําแหนงผูนําเสียงขางมากมาหลายปแลว แต
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เขาตองขอหาคอรรัปช่ันมานานโดยยังไมถูกดําเนินคดี แตนาย Gantz หัวหนาพรรค “น้ํา
เงินขาว” ไมมีคดีติดตัว 

 โดยท่ีไดเปนนายกรัฐมนตรีมานาน และมีความสัมพันธใกลชิดกับผูนําตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปแหงสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร ปูตินแหงรัสเซีย นายเบ็นจามิน เนตันยาฮู จึงไดเดินทางไปพบกับผูนําเหลานี้
เพียงไมก่ีวนักอนการเลือกต้ัง 

 แตที่ไดผลเปนรูปธรรมไดแกนายโดนัลด ทรัมป ซึ่งไดดําเนินการตามคําแนะนํา
ของนายเนตันยาฮูมาตลอด เชนการประกาศใหนครเจรูซาเล็มเปนเมืองหลวงของ
อิสราเอล แมวาสหประชาชาติจะมีขอมติมาหลายปแลววา เรื่องนี้เปนประเด็นที่ควรไดรับ
การพิจารณาในประการสุดทาย หลังจากที่สามารถบรรลุขอตกลงในประเด็นสําคัญอ่ืนได
แลว อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีทรัมปไดส่ังยายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐจากกรุงเทลอา
วิบไปต้ังอยู ณ นครเจรูซาเล็มเมื่อปลายปที่แลว 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีทรัมปไดลงนามในประกาศท่ีทําเนียบขาวใหอิสราเอลมี
อํานาจอธิปไตยเหนือที่ราบสูงโกลาน (Golan Height) อันขัดตอขอมติสหประชาชาติและ
ประชาคมระหวางประเทศ เพราะท่ีราบสูงโกลานเปนเขตยึดครอง (Occupied territory) 
อันอิสราเอลยึดไวในสงคราม 6 วันเมื่อป 1967 และกอนหนาวันเลือกต้ังทั่วไปเพียงไมก่ี
วัน ขาพเจาไมแนใจวา ประธานาธิบดีทรัมปมีอํานาจที่จะออกประกาศยกดินแดนใน
ความยึดครองของตางประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ไดแกอิสราเอล ใหไปอยูในอธิปไตยของ
ประเทศอ่ืนไดหรือเปลาเพราะเดิมทีที่ราบสูงโกลานเปนดินแดนในอธิปไตยของซีเรีย 

ไมแตเทานั้น นายเนตันยาฮูยังไดแถลงเปนการหาเสียงกอนถึงวันเลือกต้ังดวยวา 
หากพรรคลิคุดชนะ อิสราเอลก็อาจจะถือวามีอธิปไตยเหนือ “ฝงซาย” (West Bank) ของ
แมน้ําจอรแดน อันเปนดินแดนที่พักพิงของชาวปาเลสไตน ซึ่งผูนําของปาเลสไตนแถลง
วา แมจะเปนคํากลาวอางที่ไมถูกตอง แตก็ไม “ประหลาดใจ” หากทั้งหมดท่ีนํามาเสนอ
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เหลานี้เปนจริง ปาเลสไตนก็จะไมมีดินแดนใตการปกครองแตอยางใด เพราะโดยพฤตินัย 
อิสราเอลก็ไดไปต้ังถิ่นฐาน (Settlements) ทั่วไปในฝงตะวันตกมาแลว รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพยของนายโดนัลด ทรัมปและลูกเขยดวย ทั้งๆ ที่นาย Jared Kushner 
ลูกเขย ไดรับมอบหนาที่ใหเปนผูไกลเกล่ียกรณีพิพาทระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน ซึ่ง
นายมาหมดุ อับบาส ประธานาธิบดี Palestinian Authority ไดแถลงแลววาทั้งนายทรัมป
กับลูกเขยตางไมมีความเปนกลางพอจะมาเปนผูไกลเกล่ียกรณีพิพาทระหวางอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน 

ประธานาธิบดีทรัมปเดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตันในวันที่ 28 พฤษภาคม หลังจาก
การเยือนญี่ปุนเปนเวลา 4 วัน 

 นาย Richard Haas อดีตผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนในกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐและปจจุบันเปนผูอํานวยการ Council on Foreign Relations ประเมิน
การเยือนญี่ปุนวา ทรัมปไดทําหลายอยางที่ไมควร เชนการทวีตขอความอันไมเหมาะสม
เก่ียวกับประเทศอ่ืนๆ  ซึ่งมิไดชวยใหเปนผลดีตอสหรัฐ เชนในกรณีของเกาหลีเหนือและ
อิสราเอล เปนตน 

 ผลการเลือกต้ังดังที่กลาวถึงขางตนแสดงวา แมนายเนตันยาฮูจะไดเสียงขางมาก
ตาม Exit Poll จนทําใหนาย Gantz ประกาศยอมรับความพายแพ แตก็ไมสามารถรวบรวม
รัฐบาลผสมได  ตามรายงานขาวในวันที่ 29 พฤษภาคม ศกนี้ อิสราเอลอาจจะตองมีการ
เลือกต้ังใหม เนื่องดวยมีการสับเปล่ียนเสียงในรัฐบาลผสมและความขัดแยงเก่ียวกับราง
กฎหมายวาดวยการเกณฑทหารตามความเห็นของนาย Lieberman อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม แมพรรคลิคุดอาจจะไดพรรค Kuluna อันเปนพรรคขนาดเล็กมารวมก็
ตาม แตเมื่อเวลาผานเสนตายอันไดแก 24.00 น. ของคืนวันที่ 29 ตอ 30 พฤษภาคม ทุก
พรรคก็ตองยอมใหมีการเลือกต้ังใหม ในวันที่ 17 กันยายน ศกนี้ อันเปนปรากฏการณที่
ไมเคยเกิดมากอน 
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เมื่อวันศุกรที่ 23 พฤษภาคม ศกนี้ นางเธรีสซา เมย หัวหนาพรรคอนุรักษนิยมและ
นายกรัฐมนตรีแหงสหราชอาณาจักร ตลอด 3 ปที่ผานมา ไดกลาวคําปราศรัยที่หนา
ทําเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวนิ่งดวยความเศราสลดใจวา ความพยายามของเธอท่ีจะหา    
ความประนีประนอมในระหวางพรรคการเมืองทั้งหลายในสภาสามัญเพ่ือจะใหยอมรับราง
ขอตกลงในการออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ไมประสบผลสําเร็จ เธอจึงจะ
ลาออกจากความเปนหัวหนาพรรคอนุรักษนิยมโดยมีผลต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน ศกนี้ โดย
เธอจะเปนนายกรัฐมนตรีจนกวาจะมีผูมาสืบตําแหนง 

สาเหตุหลักไดแกความแตกแยกภายในพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรค Conservative 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกกลุม Back bench และการไมใหความรวมมือจากนาย Jeremy 
Corbyn หัวหนาพรรคแรงงาน ซึ่งเปนพรรคฝายคาน 

ประกาศลาออกจากความเปนหัวหนาพรรคทําใหมีผูเสนอตัวที่จะเขามารับ
ตําแหนงแทนหลายคน ซึ่งสวนใหญเปนผูสนับสนุน Brexit เชนนาย Boris Johnson แกน
นําของการออกเสียงลงประชามติเมื่อป 2016 อันปรากฏผลใหสหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพยุโรปหรือ Brexit โดยมิไดใหรายละเอียดวาจะออกอยางไร นายจอหนสันไดรับ
แตงต้ังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลชุดแรกของเธรีสซา เมย 
แมเขาจะมไิดชวยสนับสนุนแนวทางของเธอแตอยางใด ทําใหตองปลดจากตําแหนง อีก
คนหน่ึงไดแกนาย Michael Gove อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาล
นาย เดวิด คาเมรอน ในระยะหลังการลงประชามติ เขาต้ังใจวาจะชวยใหนายบอริส 
จอหนสัน ไดเขามาเปนผูนํา แตไดเปล่ียนใจ เพราะเห็นวา นายจอหนสันมิไดต้ังใจจะทํา
หนาที่อยางจริงจัง เขาจึงเสนอตัวเองเปนผูนํา และไดเขาแขงกับนางเธรีสซา เมย แตไม
อาจจะชนะเฮอได เชนเดียวกับอันเดร เลดซัม ซึ่งในที่สุดก็ไดถอนตัว โดยไดกลับมาเปน 
Junior Minister ในรัฐบาลของเมย และในตอนสุดทายไดเปนหัวหนาพรรคในสภาสามัญ 

ตามรายงานลาสุดในวันที่ 28 พฤษภาคม จํานวนผูสมัครแทนเธรีสซา เมยมีอยู 8 
คน สวนเมยเองน้ัน ไดเดินทางไปยังกรุงบรสเซลสเพื่อรวมในการเลือกต้ัง EU 
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Commission President คนใหม แทนที่นายยุงเกอร ซึ่งขณะที่ทํารายงานอยูนี้ ยังไมทราบ
วาเปนใคร ที่ตองเลือกใหมนี้ เปนผลจากการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภายุโรปใหมสําหรบ 5 ป
จากนี้ไปเมื่อวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 

ตามขาวจากกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันที่ 29 พฤษภาคม นาย Boris Johnson ตองตก
เปนผูตองหาฐานกลาวความเท็จเก่ียวกับจํานวนเงินที่สหราชอาณาจักรจะตองจายใหแก
สหภาพยุโรป และจะตองถูกดําเนินคดีตอไป 

ผลการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภายุโรปพลิกผันภูมิทัศนทางการเมืองของยุโรปอยาง
มาก โดยมีทิศทางไปทางขวาอยางนาหวงกังวล โดยนาย Nigel Farage จากอังกฤษซึ่งต้ัง
พรรค Brexit ขึ้นใหม  Marinne Le Pen ฝายขวาจากฝร่ังเศส ไดคะแนนนํา นาย Nigel 
Farage อดีตหัวหนาพรรค UKIP ในสภายุโรปและเปนผูไปกลาวหาเสียงในการเลือกค้ัง
ใหกับนายโดนัลด ทรัมป เมื่อป 2016 สวนนาย Victor Orban นายกรัฐมนตรีจากฮังการี 
นาย Salvini และ La Lrga จากอิตาลี นั้น ไดชัยชนะในการเลือกต้ังเชนกัน เปนปญหา
หนักสําหรับ Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเห็นวา จะตองหาทางสรางคะแนน
นิยมใหฝายเปนกลางหรือ Centrist เชนเดียวกับแนวของเอ็มมานูเอล มาครองของ
ฝรั่งเศส อันเปนเรื่องยาก แตก็ตองพยายาม แมวาในเยอรมนี พรรคที่ทําคะแนนไดดีมาก
ไดแกพรรคกรีนก็ตาม  

 เมื่อเวลา 11.00 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ ของวันที่ 29 พฤษภาคม 
นาย Robert Mueller III ที่ปรึกษาพิเศษในการสืบสวนการท่ีรัสเซียไดแทรกแซงการ
เลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อป 2016 ซึ่งใชเวลาในการดําเนินงานประมาณ 2 ป ไดออก
แถลงทางโทรทัศนเปนครั้งแรกตอสาธารณชน โดยใชเวลาทั้งหมด 10 นาที มีประเด็น
สําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

 1. โดย Guideline ของกระทรวงยุติธรรม เขาไมอาจกลาวโทษหรือปรักปรํา
ความผิดทางอาญาตอผูที่กําลังดํารงตําแหนงประธานาธิบดีได เพราะในความเห็นของเขา 
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แนวทางดังกลาวมีผลเสมือนกฎหมาย –He believed he was unable to charge President 
Trump with a crime because of Justice Department guidelines but highlighted that  he 
was not exonerating the president.  

 2. รัสเซีย อันหมายถึงเจาหนาที่ฝายทหารและพลเรือนในระดับตางๆ  และการ
ขาวกรอง ไดใชวิธีการตางๆ ทั้งในแบบแยบยลและ Sophisticate ในการแทรกแซงการ
เลือกต้ังสหรัฐ เพื่อยังใหเกิดผลและมีอิทธิพลตอผลการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ัง 
รวมทั้ง Hillary Clinton  

 3. ในประเด็นวา ประธานาธิบดีกระทําผิดทางอาญาหรือไม เขากลาววา If we had 
had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said 
so. We did not however make a determination as to whether the president did commit a 
crime. 

 แนวทางการตอบของท่ีปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ขางตน แมจะไมบงชัดถึงการ
กระทําความผิดทางอาญา แตก็ช้ีถึงความผิดที่ประธานาธิบดีทรัมปไดกระทําไปอยูแลว 
ขั้นตอนตอไปเปนหนาที่ของสภาที่จะตองสานตอตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 

 เมื่อเปนเชนนี้ ฝายนิติบัญญัติตองเลือกจังหวะเวลาที่จะดําเนินการในดารถอดถอน
ประธานาธิบดีทรัมป ใหไดผล  โดยที่ทราบอยูแลววาพรรครีพับลิกันครองเสียงขางมากใน
วุฒิสภาอยูในขณะนี้ 

 ประธานาธิบดีทรัมปควรจะเขาใจความหมายของคําพูดของนายโรเบิรต มัลเลอรดี 
ตลอดวันที่ 30 พฤษภาคม วันนี้ เขาจึงทวีตส่ิงที่ส่ือกระแสหลักรายงานตามความเปนจริง
วา เต็มไปดวยความเท็จ และกลาวย้ําอีกครั้งหนึ่งวา กระทรวงยุติธรรมไมควรอยางยิ่งที่จะ
แตงต้ังนายโรเบิรต มัลเลอรไปสืบสวนคดีนี้ 
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 สําหรับนายวิลเลียม บารร รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมสีวนในการ
บิดเบือนรายงานของที่ปรึกษาพิเศษมัลเลอร “บังเอิญ” ตองไปราชการพิเศษที่มลรัฐ   
อลาสกา ในเวลาที่ที่ปรึกษาพิเศษออกแถลงตอสาธารณชนพอดี 

 

      ดร. มนัสพาสน ชูโต 

       ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ     
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ประมวลรายงานและวเิคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

ประจ าเดือน มถุินายน 2562 

  

 แม้ว่ารายงานของข้าพเจ้าจะมุ่งหมายให้เป็นส่วนหน่ึงของประวตัิศาสตร์ร่วมสมยั 

(Contemporary history) โดยมอีงค์ประกอบของอตัชีวประวตัิร่วมอยู่ด้วยเพราะด้วย

ประสบการณ์ตามวชิาชีพด้านการทูต ท าให้บ่อยคร้ังได้ผ่านพบเหตุการณ์ระหว่างระเทศมาเองใน

บางบริบท  ยิง่กว่าน้ัน ข้าพเจ้าเห็นว่าจ าเป็นทีจ่ะต้องสอดแทรกค่านิยม (Value) และปรัชญา

ส่วนตัวไว้ อนัมใิช่เป็นองค์ประกอบของการเรียบเรียงประวตัิศาสตร์โดยทัว่ไป 

 ส่วนเน้ือหา น้ัน ย่อมแปรเปลีย่นไปได้รวมทั้งข้อยุตด้ิวย เพราะเป็นการเรียบเรียงตาม 

Real time  

 ค าว่า “ร่วมสมยั” ย่อมหมายถึงการตคีวามของผู้เขยีนในขณะทีเ่กดิเหตุการณ์ขึน้ จึงไม่

น่าจะหมายถึงข้อยุติสุดท้าย เพราะผู้เขยีนอาจมองไม่เห็นปัจจัยอกีหลายอย่างซ่ึงไม่อาจจะทราบได้ 

ด้วยเหตุนี ้“ความร่วมสมัย” ย่อมหมายถึงเท่าทีจ่ะทราบและเข้าใจได้ต่อหน้าหรือขณะทีจ่ัดท า 

 ประมวลรายงานและวเิคราะห์ข่าวเช่นฉบับนี ้จึงอาจจะมคีวามไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโลกทุกวนันีท้ีม่ผู้ีน าซ่ึงสามารถจะกล่าวเทจ็เป็นนิสัย ท าให้วงการต่างๆ ใน

สหรัฐ จ าต้องมบุีคลากรเฉพาะกจิในต าแหน่ง Fact checker เพ่ือติดตามตรวจสอบค าพูดของ

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ว่าจะเป็นค ากล่าวจากปากหรือทางทวติเตอร์ จากการตรวจสอบของส่ือ

กระแสหลกั เช่นวอชิงตัน โพสต์หรือนิวยอร์กไทมส์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเทจ็หรือ

บิดเบือนความจริงไปแล้วกว่า 10,110 คร้ังตลอดกว่า 2 ปีทีด่ ารงต าแหน่งผู้น าฝ่ายบรืหารของ
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ประเทศใหญ่ทีสุ่ดของโลก ไม่แต่เท่าน้ัน ผู้ปฏบัิติงานใกล้ชิดกบัเขา เช่น ซาร่า ฮักกาบี ้แซนเดอร์ 

โฆษกท าเนียบขาว กพ็ลอยต้องกล่าวเทจ็คามผู้น าไปด้วย แต่เธอจะลาออกจากต าแหน่งในส้ินเดือนนี ้ 

ตามปกติ ประมวลรายงานและวเิคราะห์ข่าวเช่นฉบับนีม้กัจะหลกีเลีย่งการกล่าวถึง

ประวตัิศาสตร์ของชาติไทย ทั้งนีม้ใิช่ว่าไทยไม่เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมระหว่างประเทศ 

 อนัทีจ่ริงราชอาณาจักรไทย ณ ทีต่ั้งปัจจุบันในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นประเทศ

หน่ึงเดียวทีโ่ชคดีมาก เพราะมไิด้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศจักรวรรดินิยมตะวนัตก และกเ็ส่ียง

ไม่น้อยทีจ่ะตกอยู่ใต้การปกครองของมหาอ านาจในยุโรป ทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะข้าพเจ้าได้เห็นขบวน

ทหารพร้อมอาวุธประจ าตัวและวงดุริยางค์มาเดินสวนสนามบนถนนราชด าเนิน เม่ือปี ค.ศ. 

1946 (2489) โดยมพีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่8 ประทบัยืนบนประร าข้าง

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมด้วยคทาจอมทพั เพราะทรงเป็นองค์ประธาน โดยม ีLord 

Louise Mountbatten ร่วมการตรวจแถวทหาร ในฐานะทีเ่ป็นผู้บัญชาการฝ่าย

สัมพนัธมติร ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศซีลอน 

 คนไทยจ านวนไม่น้อยได้เฝ้ามองขบวนสวนสนามน้ัน และรู้สึกประทบัใจในความมวีนัิยของ

ทหารกูรข่าจากเนปาลซ่ึงองักฤษน ามาประจ าการในกองทพัของตน โดยในขณะน้ัน ไม่มใีครรู้สึก

หรือเข้าใจว่า ไทยเป็นประเทศทีถู่กยดึครองแต่อย่างใด เพราะองค์ประธานได้แก่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่8  

 ทีเ่ป็นเช่นน้ันได้นอกจากความสัมพนัธ์ใกล้ชิดมาหลายร้อยปีของพระมหากษตัริย์สยามแต่

เก่าก่อนและแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กบัองค์พระประมุขแห่งราชส านักหลายแห่งในยุโรปแล้ว อาจ

เน่ืองด้วยปัจจยัส าคญัอย่างน้อย 3 ประการ 
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 ในประการแรก เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อคัรราชทูตไทย ณ 

กรุงวอชิงตัน ได้ปฏบัิติตามค าส่ังจากรัฐบาลไทยในขณะน้ัน ให้น าประกาศสงครามไปมอบแก่นาย 

Cordell Hull รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะน้ัน แต่ฝ่าย

สหรัฐไม่ยอมรับ โดยเข้าใจกนัว่าไทยถูกบังคบั (under duress) ให้ท าเช่นน้ัน สภาวะ

สงครามระหว่างไทยกบัสหรัฐจึงไม่บังเกดิขึน้ ข้าพเจ้าจึงสามารถบันทกึไว้ได้ว่า ความสัมพนัธ์

ทางการทูตและความเป็นมติรระหว่างไทยกบัอเมริกา ซ่ึงเร่ิมขึน้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1833 ถึงปัจจุบัน 

จึงคงมอียู่ตลอดมาโดยไม่ขาดตอน (Uninterrupted) อนัเป็นความจริงทีค่นไทยไม่พงึ

หลงลืม 

 ในประการทีส่อง ฝ่ายปฏบิัติการข่าวกรองของสหรัฐหรือ Office of Strategic 

Services ได้เกือ้หนุนให้ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช และกลุ่มที่อยู่ในองักฤษและทีอ่ื่นๆ จัดตั้ง

ขบวนการ “เสรีไทย” ขึน้เพ่ือต่อต้านการแผ่ขยายอ านาจของญี่ปุ่ นและบ่อนท าลายการส่งก าลงั

บ ารุงของทหารญี่ปุ่ น ฝ่ายการทูตของญี่ปุ่ นกไ็ด้ส่งสารลบัมากถึงกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ น ลง

วนัที ่27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941 ว่า หากญี่ปุ่ นจะส่งทหารผ่านดินแดนของประเทศไทยอนัจะ

เป็นการละเมดิอ านาจอธิปไตยของไทย “but after our objectives have been 

attained, restoration of Thai sovereignty would immediately 

be made, and the independence of Thai would be respected, 

even more than at present while Thai is maintaining 

neutrality.” ความเป็นเอกราชของประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับนับถือทั้งจาก

สหรัฐอเมริกาดังกล่าวแล้วและจากญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นคู่สงคราม (ท่านทูตกนต์ธีร์ ศุภมงคล อดีตนักการ

ทูตอาวุโส ได้สรรเสริญหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและจอมพล ป. พบูิลสงคราม ว่าทั้งสองท่านได้มี

บทบาทอนัส าคญัยิง่ในการส่งเสริมและรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยไว้ได้) 
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 ในประการทีส่าม การเจรจาอนัไม่ง่ายนักในการให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกอนัดับที ่55 ของ

สหประชาชาติ ซ่ึงสหรัฐมส่ีวนช่วยไม่น้อยและท าให้สามารถแก้ปัญหาการคืนดินแดนของฝร่ังเศส

ในอนิโดจีนกลบัคืนสู่เจ้าผู้ครองเดิมและการเจรจาระหว่างเสด็จในกรม พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร

กบันายอนัเดร โกรมโิกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหภาพโซเวยีต เป็นผลส าเร็จใน

วนิาทสุีดท้าย ท าให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้ในปี ค.ศ. 1946 เป็นสมาชิกอนัดับที ่

55 ทั้งหมดนี ้สหรัฐอเมริกามส่ีวนเกื้อกูลอย่างส าคญั 

 ทีน่ ามากล่าวถึงในตอนนี ้เพราะหัวหน้าของ Office of Strategic Services 

(OSS) – องค์กรก่อนหน้าทีจ่ะจัดตั้ง Central Intelligence Agency- C.I.A.— 

ได้แก่ เอกอคัรราชทูต William J. Donovan ซ่ึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทุนการศึกษาเป็นอนุสรณ์

แก่เพ่ือนของท่าน คือท่านเอกอคัรราชทูต John E. Peurifoy เอกอคัรราชทูตสหรัฐประจ า

ราชอาณาจักรไทยซ่ึงเสียชีวติด้วยอบัุติเหตุทางรถยนต์ ในเส้นทางไปหัวหิน และท่านจอมพล ป. 

พบูิลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทยกบัมติรสหายชาวอเมริกนัได้ร่วมกนัจัดตั้งทุนการศึกษาด้านการ

ทูตระดับปริญญาโทในช่ือ John E. Peurifoy Fellowship ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1956 

(2499) เพ่ือไปศึกษาวชิาการทูตในระดับปริญญาโท ณ The Fletcher School of 

Law and Diplomacy อนัเป็นสถาบันบัณฑิตวทิยาลยัซ่ึงบริหารทางวชิาการร่วมกนั

ระหว่างมหาวทิยาลยั Harvard กบัมหาวทิยาลยั Tufts ซ่ึงข้าพเจ้าโชคดทีีส่อบชิงทุนนีไ้ด้เป็น

คนแรก เม่ือปี 2499 

 :ซาอดุิ อาระเบีย แม้จะเป็นประเทศมัง่คัง่ยิง่ในกลุ่มประเทศ “อ่าว” เพราะรายได้จากน า้มนั 

แต่ขาดความสามารถในทางเทค็โนโลยีใ่นส่วนเทยีบกบัอหิร่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการพฒันา

อาวุธนิวเคลยีร์ จนได้เคยถูกอหิร่านปรารภว่าไม่น่าห่วง เพราะด้วยตนเอง ซาอดุิ อาระเบีย คงจะไม่

สามารถพฒันาเทค็โนโลยีด้่านนิวเคลยีร์ได้ อาวุธยุทโธปกรณ์ทนัสมยัต่างๆ ทีก่องทพัซาอดุิ 
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อาระเบียมอียู่มากมาย รวมทั้งเคร่ืองบินทนัสมยัรุ่น F-35 ซ้ือมาจากสหรัฐอเมริกา และจาก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกือบทั้งหมด  

 ส าหรับอหิร่านเองน้ัน มคีวามสามารถในด้านนีม้าก จนสหรัฐสมยัประธานาธิบดีโอบามา 

และประเทศมหาอ านาจในโลกได้ใช้ความพยายามร่วมกนัในการเจรจาอยู่หลายปี จนในทีสุ่ด 

สามารถบรรลคุวามตกลงกบัอหิร่านได้ เรียกกนัว่า Joint Comprehensive Plan of 

Action-JCPOA หรือ 5+1 กบัอหิร่าน อนัเป็นความตกลงพหุภาคซ่ึีงได้รับการรับรองเป็น

เอกฉันท์จากคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ เพยีบพร้อมด้วยกระบวนการตรวจสอบ

อย่างเข้มงวด 24/7 โดยทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ ตามหลกัการ Fact but 

Verify ซ่ึงประธานาธิบดีโรนอล์ด เรแกนได้ก าหนดในการจัดท าความตกลงกบัสหภาพโซเวียตใน

สมยัอสิมาอลิ กอร์บาชอฟ วตัถุประสงค์หลกัได้แก่การก าหนดข้อห้ามมใิห้อหิร่านพฒันาอาวุธ

นิวเคลยีร์ ความตกลงฉบับนีม้คีวามหมายและส าคญัยิง่ และอหิร่านกไ็ด้ปฏบัิติตามเง่ือนไขทุก

ประการตลอดมาจนบัดนี ้(วนัที ่22 มถุินายน) แต่ประธานาธิบดีทรัมปต่อต้านและประกาศถอน

ตัวจากความตกลงอนัมค่ีายิง่ต่อสันติภาพของโลก ด้วยเหตุผลหน่ึงว่าเป็นผลงานช้ินโบว์แดงของ

รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา 

 ในอาณาบริเวณเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่อนิเดยีกบัปากสีถานซ่ึงมอีาวุธนิวเคลยีร์ กไ็ม่มี

ประเทศใดทีค่รองความสามารถในด้านนี ้ส่วนอสิราเอล น้ัน หลายประเทศเช่ือว่าม ีเพราะในทาง

เทค็โนโลยี ่ทุกฝ่ายยอมรับว่า อสิราเอลมคีวามก้าวหน้ามาก แต่ทุกประเทศดูจะถือตามมารยาทโดย

ไม่กล่าวถึงในระยะหลงัๆ มานี ้เม่ือข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นประธานการประชุมใหญ่ของทบวง

การพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ สมยัที ่25 กพ็อจะสงสัยในประเด็นนี ้ 

 ส่วนซาอดุิอาระเบีย น้ัน ได้กล่าวแล้วว่าขาดความสามารถทีจ่ะให้ได้มาซ่ึงอาวุธนิวเคลยีร์ แม้

จะร ่ารวยจากการค้าน า้มนัจากแหล่งส ารองทีม่ีอยู่ โดยบริษทั Aramco ซ่ึงเคยมคีวามสัมพนัธ์
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ทางการจัดการกบัชาวอเมริกนัและในปีปัจจุบันนีม้รีายได้ถึง 111 พนัล้านดอลลาร์ แต่

ประธานาธิบดีคนก่อนนายโดนัลด ทรัมป์มุ่งมัน่ทีจ่ะส่งเสริมให้ทุกชาติปฏบัิติตามสนธิสัญญาห้าม

การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลยีร์ (Nuclear Non-Proliferation – NPT) มากกว่า ในปีที่

แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจทางนโยบายในการถ่ายทอดเทค็โนโลยีด้่านนิวเคลยีร์แก่

ซาอดุิอาระเบีย แทนการเจรจาเพ่ือให้มทีางควบคุมการทีซ่าอดุิอาระเบียจะใช้เทค็โนโลยีด้่าน

นิวเคลยีร์ไปในทางทีไ่ม่สันติ 

ปัญหาว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ได้จ่ายหรือไม่จ่ายภาษเีงนิได้ส่วนบุคคลและภาษอ่ืีนๆ ทางธุรกจิ

เป็นปมทีป่วงชนสนใจด้วยความห่วงกงัวลมาตลอด อย่างน้อยกใ็นช่วง 40 ปีทีผ่่านมา ทั้งในระยะที่

เป็นนักธุรกจิด้านอสังหาริมทรัพย์และเม่ือเป็นประธานาธิบดี เพราะนายทรัมป์ได้ใช้วธีิการต่างๆ อนั

ต ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยปราศจากส้ินซ่ึงความละอายใจ 

 ศาสตราจารย์ทางประวตัศิาสตร์ที ่American University ในกรุงวอชิงตัน ด.ีซี. 

ซ่ึงมช่ืีอว่าสามารถท านายได้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีติดต่อกนัมา 5 ถึง 6 คน ก่อนหน้าปี 

2016 ได้ท านายว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ คงจะได้ แต่มใิช่ด้วยวธีิการเช่นทีเ่ขาใช้มา ถึงกระน้ัน 

ศาสตราจารย์ผู้นีก้เ็ช่ือว่า นายทรัมป์ จะมไิด้อยู่ในต าแหน่งจนครบ สองวาระ เพราะเป็นบุคคลทีใ่ช้

ประโยชน์อนัไม่ชอบกบักฏหมายเป็นนิสัย 

 ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือปี 2016  ผู้สังเกตการณ์ และวงการส่ือ 

ตลอดจนสมาชิกสภาทั้งหลาย ต่างได้เรียกร้องให้นายโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยหลกัฐานการจ่ายภาษี

และ Income tax return อนัเป็นทางปฏบัิติของบรรดาผู้สมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่ง

ประธานาธิบดีทุกคนตลอดมา โดยไม่มผู้ีใดยกเว้น แม้แต่ Hillary Clinton  คู่แข่งในการ

เลือกตั้งไม่แค่เพยีงเปิดเผยเอกสารด้านภาษใีนส่วนทีเ่กีย่วกบัเธอเท่าน้ัน แต่กส็ามารถแสดงหลกัฐาน

การได้คืนภาษขีองผู้น าอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใสมาตลอด 
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ในเร่ืองภาษเีงินได้ของคน ทางรายงานข่าวจากแหล่งต่างๆ อนัเช่ือถือได้ นายทรัมป์มไิด้

ปกปิดปัญหาการทีเ่ขาจ่ายภาษเีงินได้หรือไม่ เพราะกรณนีี้มใิช่เป็นเร่ืองเร้นลบั ส่ือมวลชน

โดยเฉพาะอย่างยิง่ New York Times ได้เสนอรายงานเกีย่วกบัการหลกีเลีย่งการจ่ายภาษเีงิน

ได้ให้แก่รัฐมานานปี และด้วยเหตุนี ้นายทรัมป์จึงไม่ยอมเปิดเผยส่ิงทีร่ะบบของอเมริกนั

เรียกว่า “income tax return” ซ่ึงในระบบของประเทศอ่ืน เช่นไทย ได้แก่การคืนเงินภาษี

ประจ าปีหากได้จ่ายภาษใีนระหว่างปีไปเกนิกว่าทีค่วรจะได้รับภาษส่ีวนเกนิ 

  

เม่ือข้าพเจ้าไปศึกษาต่อทีส่หรัฐและต้องท างานเลก็ๆน้อยๆ เพราะทุนทีไ่ด้รับน้อยมาก แต่ก็

ต้องท ารายงานการเสียภาษี “หัก ณ ทีจ่่าย” อยู่ดี และทุกปีกจ็ะได้รับคืนภาษทีีจ่่ายเกนิกว่ารายได้ที่

ควรได้ อนัเป็นวธิีปฏบิัติทีท่ราบและใช้กนั 

  ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งปี 2016 ผู้สมคัรอ่ืนๆ กเ็รียกร้องให้นายทรัมป์

เปิดเผย “income tax returns” และภาษเีงินได้อ่ืนๆ ทีเ่ขาอาจจะได้รับมา นายทรัมป์จะ

อ้างว่ายงัไม่มเีพราะสรรพากรก าลงัตรวจบัญชี (audit) เขาอยู่ อนัเป็นข้ออ้างทีเ่ขาใช้ตลอดมาจน

ทุกวนันี ้

การเปิดเผยรายงานการได้รับคืนภาษจีาก Internal Revenue Service เป็นการ

ปฏบิัติตามปกติของประชาชนทุกคน บ่อยคร้ังทีน่ายทรัมป์ถูกตั้งค าถามเร่ืองเอกสารการคืนเงินภาษ ี 

เขาจะเลีย่งตอบไปว่ายงัไม่พร้อม เพราะทางการก าลงัตรวจบัญชีเขาอยู่ และเขาเองฉลาดพอทีจ่ะ

ไม่ให้เกดิปัญหาได้ เน่ืองจากผู้สมคัรรับเลือกตั้งก่อนหน้าเขาทุกคนแสดงหลกัฐานการคืนภาษเีงินได้

ทั้งน้ัน นายทรัมป์เป็นนักการเมืองคนเดียวทีห่ลบเลีย่งการแสดงหลกัฐานดังกล่าว 
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หนังสือพมิพ์ New York Times เป็นส่ือกระแสหลกัทีเ่กาะติดเร่ืองนีม้าตลอด โดยมี

ผู้ส่ือข่าวสืบสวน (investigative reporter)และคณะ ซ่ึงมหีลกัฐานมากมายพอสมควร  

ในเดือนพฤษภาคม ศกนี ้New York Times ได้น าเสนอหลกัฐานการเลีย่งภาษขีองนาย

ทรัมป์เพิม่เติมจากรายงานทีเ่ปิดเผยมาก่อนตั้งแต่ช่วงของการหาเสียง  ในขณะเดียวกนั นายทรัมป์ 

ซ่ึงเป็นประธานาธิบดีแล้ว ได้ส่ังการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมใิห้เปิดเผยรายงานด้าน

ภาษขีองเขาทั้งส้ิน แม้ว่าอ านาจในส่วนนีม้ไิด้อยู่กบักระทรวงการคลงั แต่ขึน้อยู่กบั Internal 

Revenue Service (IRS) ซ่ึงกอ็ยู่ใต้อ านาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารอยู่ด ี

รายงานทีป่รากฎใน New York Times แสดงชัดว่านายทรัมป์ด าเนินการธุรกจิต่างๆ

รวมทั้งการขาย brand ทั้งในกจิการอสังหาริมทรัพย์ casino โรงแรม ฯ โดยได้รับผลขาดทุน

มาตลอดอย่างน้อยกใ็นมูลค่า $1.78 พนัล้าน ตั้งแต่ปี 1985 คนภายนอกทราบอยู่แล้วว่ากจิการ

ของนายทรัมป์ไม่ประสบผลดี ต้องถูกฟ้องล้มละลายไปประมาณ 7 คร้ัง แต่นายทรัมปยงัหน้าด้าน

พอทีจ่ะจัดท าหนังสือในช่ือว่า The Art of the Deal อนัหมายถึงศิลปะในการเจรจา

ทางด้านธุรกจิ ซ่ึงฝ่ายหน่ึงทีศึ่กษาละเอยีดแล้วน ามาวางแนวทางการเจรจากบันายทรัมป์ ได้แก่นาย 

คมิ จอง อนุ และทีป่รึกษา อนัแสดงชัดว่าเพราะเหตุใดการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างนายทรัมป์กบั

นาย คมิ จอง อนุ จึงไม่ประสบความส าเร็จและสถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกจึงเร่ิมตึงเครียดขึน้ใน

ขณะนี ้

ความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง อนัสืบเน่ืองมาจากความขดัแย้งกนัระหว่างสหรัฐกบั

อหิร่านเป็นเร่ืองเหลวไหลทีไ่ม่น่าจะเกดิขึน้ในศตวรรษที ่21 

ทีไ่ม่ควรจะเกดิขึน้ได้แก่การสร้างสถานการณ์โดยนายทรัมป์อ้างว่าอหิร่านได้เตรียมการ

โจมตีสหรัฐ รวมทั้งการเปิดเผยภาพถ่ายเรือยามฝ่ังของอหิร่านได้ติดตั้งขปีนาวุธ อนัเป็นภาพถ่ายที่

โต้เถียงกนัในสหรัฐ ฝ่ายหน่ึงเห็นว่าเป็นภาพล่าสุดจริง อกีฝ่ายหน่ึงเห็นต่างว่ามใิช่ภาพใหม่และดูจะ
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เป็นการเตรียมการของฝ่ายอหิร่านทีจ่ะป้องกนัตนเองมากกว่า เพราะในทรรศนะของอหิร่าน ช่อง

แคบ Hormuz เป็นเขตซ่ึงอาจจะน าภยัไปสู่อหิร่านได้ 

ท่าทขีองท าเนียบขาว Pentagon และประเทศในอ่าวมไิด้เป็นไปในระนาบเดียวกนัแต่

ประธานอธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กไ็ด้ส่ังให้กระทรวงกลาโหมเตรียมส่งทหาร

ประมาณ 150,000 คน ไปยงัอรัิก ไม่แต่เท่าน้ัน กองทพัอากาศยงัได้ส่งกองบินไปเสริมก าลงั ซ่ึง

มฐีานบินขนาดใหญ่อยู่แล้วทีก่าตาร์ รวมทั้งเคร่ืองบินทิง้ระเบิดขนาดใหญ่ คือ B-52 ไปพร้อมใน

ภูมภิาคเพ่ือปฏบัิติการอกีด้วย อนัทีจ่ริง สหรัฐได้เคยให้เคร่ืองบิน B-52 ไปก่อนแล้วเพ่ือโจมตีใน

การปราบปรามกลุ่มรัฐอสิลาม จนในทีสุ่ดสามารถยดึนครโมซูลในอรัิกและรัคก้าในซีเรียมาก่อน 

และเข้าใจว่าก าลงัรบมหาศาลเหล่านีย้งัมไิด้ถอนกลบัไปหมด 

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นว่า การเคล่ือนก าลงัอเมริกนัคร้ังใหม่นีไ้ม่อยู่ในข่ายมติของสภา

เม่ือปี ค.ศ. 2001 ซ่ึงประธานาธิบดีสหรัฐได้เคล่ือนก าลงัไปท าสงครามอ่าว หากจะมกีารใช้ขนาด

ใหญ่อกี กจ็ะค้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ใหม่ ซ่ึงรัฐบาลนายทรัมป์มไิด้แสดงความพร้อมที่

จะด าเนินการตามกระบวนการภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อน่างใด เพราะฝ่ายบริหารดูจะท าหลายอย่าง

ตามอ าเภอใจมากขึน้ตั้งงแต่นายทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดี 

จะอย่างไรกด็ี ความตั้งใจของนายทรัมป์และทีป่รึกษาฝ่ายความมัน่คงแห่งชาติทีจ่ะบ่ันทอน

อหิร่าน ตามความต้องการของอสิราเอลและซาอดุิอาระเบียน้ันยงัคงเป็นไปเช่นเดิมแม้ว่าจะได้ถอน

ตัวจากความตกลงพหุภาคซ่ึีงห้ามมใิห้อหิร่านพฒันาอาวุธนิวเคลยีร์และได้ออกค าส่ังอย่างยากทีจ่ะ

หาเหตุผลมาประกอบได้ในการขยายขอบเขตการคว า่บาตรอหิร่านเพ่ือบีบบังคบัให้ประเทศ

ภาค ีJCPOA อ่ืนๆ ต้องท าตาม อนัเป็นวธิีการทีไ่ม่น่าจะเกดิขึน้ในด้านการเมืองระหว่างประเทศ 
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การมองกลวธีิของประธานาธิบดีทรัมป์ทีจ่ะท าลายอหิร่านทั้งๆ ทีม่ไิด้มคีวามขดัแย้งระหว่าง

กนัเป็นเร่ืองยาก เพราะคร้ังนีท้ าเนียบขาวสร้างภาพให้ดูเห็นไปว่าเป็นการแตกความคดิภายใน

ท าเนียบขาว โดยให้นายทรัมป์เป็นฝ่ายรักสันติ ในขณะทีน่าย John Bolton ทีป่รึกษาฝ่าย

ความมัน่คงของประธานาธิบดีต้องการทีจ่ะท าตามที่เขาต้องการท ามาตลอด คือการท าลายอหิร่าน

ให้ส้ินซาก ดังจะเห็นได้จากพาดหัวข่าวหนังสือพมิพ์ว่า “To stop the bomb, bomb 

it” ซ่ึงไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจ เพราะ John Bolton ต่อต้านอหิร่านมาตลอดหลายปี 

โดยหวงัทีจ่ะให้มกีารเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของอหิร่าน (regime change) จาก

การให้อ านาจสูงสุดอยู่ในมือของผู้น าศาสนาซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่การโค่นอ านาจของพระเจ้าชาห์

โดย Ayatollah Khomeini และยงัคงต่อต้านอยู่แม้ระบอบการปกครองของอหิร่านจะ

เปลีย่นแปลงไปบ้างแล้ว โดยประธานาธิบดีฮาซาน โรฮานี ได้ครองต าแหน่งผู้น าฝ่ายบริหารแต่กย็งั

ม ีAyatollah Khamenei เป็นผู้น าจิตวืญญาณทางศาสนาซ่ึงใช้บารมใีนการสร้างอทิธิพล

ทางการบริหารและมีกองก าลงัซ่ึงเรียกตนเองว่า “พลพรรคพทิักษ์การปฏวิัติ” อนัท าให้ความเข้าใจ

อหิร่านปัจจุบันนีซั้บซ้อนขึน้อกี เม่ือวนัที่ 19 พ.ค. ศกนี ้ได้มกีารแต่งตั้งผู้บัญชาการคนใหม่ของ

กองก าลงัพทิกัษ์การปฏวิัติใหม่ทั้งหมด ผลสะท้อนจะมเีช่นไร ต้องคอยติดตามกนัต่อไป    

 เม่ือกลางเดือนพฤษภาคม ศกนี ้เรือบรรทุกน า้มนัของสหรัฐอาหรับ เอมเิรตส์และนอร์เวย์ถูก

ฝ่ายใดไม่ทราบยงิจรวด across the bow ในบริเวณปากอ่าว Hormuz สหรัฐได้กล่าวหา

ในทนัทว่ีา อหิร่านเป็นฝ่ายก่อเหตุ มกีารกล่าวหากนัอยู่หลายวนั โดยไม่มฝ่ีายใดแสดงหลกัฐาน

ชัดเจน ในเดือนนี ้เรือบรรทุกน า้มนัของ UAE ถูกระเบิดในปากอ่าวโอมาน การกล่าวหาโต้ตอบ

ระหว่างสหรัฐกบัอหิร่านจึงเกดิขึน้อกี แต่จะด้วยเหตุใดไม่ทราบ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่า 

“เป็นเร่ืองเลก็”  แต่เป็นทีแ่น่นอนว่า สถานการณ์เข้าสู่จุดวกิฤตยิง่ขึน้ 

 เม่ือเวลา 4.00 น. วนัที ่20 มถุินายน โดรนทางการทหารเพดานบินสูงซ่ึงสามารถยงิเป้า

ฝ่ายตรงข้ามได้ ถูกอหิร่านยงิตกด้วยเพตุผลว่าได้ผ่านเข้าไปในน่านฟ้าชองตนเหนือช่องแคบ 
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Hormuz แต่สหรัฐอ้างว่าโดรนดงักล่าวบินอยู่เหนือน่านฟ้าระหว่างประเทศ ต่างฝ่ายต่างเปิดเผย

แผนทีแ่สดงจุดทีถู่กยงิ ตามทีแ่ต่ละฝ่ายอ้าง 

 ในขณะเดียวกนั นาย John Bolton ทีป่รึกษาฝ่ายความมัน่คงของประธานาธิบดีและ

นาย ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค่างประเทศสหรัฐ ซ่ึงผู้สันทดักรณเีห็นว่าเป็น 

War Monger ทั้งคู่ ได้ไปยงัซาอดุิ อาระเบียและอสิราเอล สองประเทศทีต้่องการให้จัดการกบั

อหิร่านอย่างเต็มที ่ส่วนนายทรัมป์แถลงในช้ันแรกว่า เขาได้ส่ังการให้โจมตีอหิร่าน แต่เปลีย่นใจใน 

10 นาทก่ีอนทีจ่ะสายไปให้ยกเลกิ 

 ต่อมา ประธานาธิบดีทรัมป์ช้ึแจงเพิม่เติมว่า เขาได้สอบถามว่า หากโจมตีฐานขปีนาวุธของ

อหิร่าน 3 แห่งแล้ว จะเสียชีวติเท่าไร  เม่ือได้รับค าตอบว่า 150 คน เขาจึงเปลีย่นใจและส่ังเลกิ

เพราะไม่ “proportionate” ข้าพเจ้าไม่สู้จะเช่ือว่า นายทรัมป์พูดความจริง แต่กย็นิดีว่า มไิด้

เกดิสงครามขึน้ เพราะโอกาสทีจ่ะบานปลายมอียู่เสมอ 

 อย่างไรกต็าม อหิร่านได้เร่ิมด าเนินการอนัมนัียยะยิง่กว่าการยัว่ยุธรรมดา ด้วยการประกาศ

ว่า จะต้องเพิม่การ enrich uranium อนัเป็นการผดิเจตนารมณ์ตาม JCPOA ฉบับปี  

2015 อนัจะเป็นก้าวแรกทีอ่าจน าไปสู่การยกเลกิความตกลงพหุภาคทีีม่คีวามหมายยิง่ต่อ

สันติภาพโลก อหิร่านได้ยืนยนัว่าจะด าเนินการตามนีใ้นวนัที ่27 มถุินายน ศกนี ้

 ดังทีท่ราบกนัอยู่แล้ว สหรัฐเป็นฝ่ายเดยีวทีถ่อนตัวจากความตกลง JCPOA ส่วนภาคอ่ืีนๆ   

ยงัคงเห็นความส าคญัของความตกลงอยู่เช่นเดิม แม้จะถูกผลกระทบจากมาตรการคว า่บาตรของ

สหรัฐ ซ่ึงประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศมาตรการเพิม่เติมอกี โดยรวมอยาโคลลา คามาเนอด้ิวย 

โดยไม่เข้าใจถึงผลกระทบทางจิตใจซ่ึงชาวอหิร่านมต่ีอผู้สืบสายจากศาสดาเก่าแก่ของชาวเปอร์เชีย 
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 ด้วยความทีเ่ป็นห่วงว่า ความตกลง JCPOA จะสลายตัว บรรดาประเทศภาคทีั้งหมดจึง

เชิญให้ภาคทีั้งหลายไปหารือร่วมกนั ณ กรุงเวยีนนาในวนันี ้ที ่28 มถุินายน แม้ผู้น าระดับสูงของ

มหาอ านาจจะต้องไปร่วมการประชุม G-20 คร้ังส าคญัทีน่ครโอซากาในญีปุ่่ นกต็าม ผลการหารือ

ทีก่รุงเวยีนนา อนัเป็นทีต่ั้งของมบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ ยงัไม่อาจทราบในช้ันนี้ 

          ตามรายงานล่าสุด ซ่ึงได้รับในวนัเสาร์ที ่29 มถุินายน ประธานาธิบดีทรัมป์ยงัส่ังการให้

เพิม่ความกดดันแก่อหิร่านโดยได้ส่ังให้ฝูงบิน F-22 อนัเป็นเคร่ืองบินล่องหน (stealth 

fighter) ไปเพิม่ก าลงัทางอากาศของสหรัฐทีก่าตาร์ ซ่ึงมทีหารสหรัฐประจ าการอยู่แล้วกว่า 

11,000 คน และอยู่ไม่ห่างจากอหิร่านเท่าใดนัก เคร่ืองบินชนิดนีม้กัจะใช้ในจุดทีจ่ะต้องรับมือกบั

การรุกรบจากภัยคุกคามทีอ่นัตรายมาก ประธานาธบิดีบารัค โอบามาได้เคยส่งเคร่ืองบินประเภทนี้

ไปอยู่ทีจ่ะต้องรับมือกบัภัยคุกคามจากรัสเซียทีแ่ถบทะเล Baltic และโรเมเนีย 

          ประมวลรายงานฯ เดือนกรกฎาคม 2560 ได้เรียบเรียงประวตัิศาสตร์เกาะฮ่องกงตั้งแต่

องักฤษครอบครองเป็น Crown colony หลงัจากสงครามฝ่ิน (Opium War) กบัจีน 

และฮ่องกง ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที ่2 จนถึงวนัครบรอบ 100 ปี และการเปลีย่นผ่านอ านาจ

อธิปไตยให้จีน โดยถือว่าในระยะ 50 ปี นับแต่ปี ค.ศ. 1997 ฮ่องกงจะอยู่ในสถานะเขตปกครอง

พเิศษ (Special Administrative Region – SAR) ในรูปแบบหน่ึงประเทศ สอง

ระบบ 

          นับแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 1997 การชุมนุมประท้วงโดยชาวฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิง่ชน

รุ่นใหม่ แนวโน้มหลกัได้แก่ความต้องการเสรีภาพในการปกครองอนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียง

เลือกตั้ง (universal suffrage) เน่ืองจากชาวฮ่องกงมไิด้อยู่ในระบบอ านาจนิยมมา

ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในการปกครองขององักฤษ เพราะปวงชนส่วนใหญ่ทีร่่วมการประท้วงเช่นคร้ังก่อน

นีเ้ป็นเยาวชนซ่ึงย่อมจะเติบใหญ่ขึน้ไปเป็นก าลงัส าคญัและมวีุฒิภาวะมากขึน้ต่อไป 
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          ก่อนหน้านีค้นฮ่องกงรุ่นเดียวกบันาย Joshua Wong ซ่ึงถูกจ าคุกมาก่อนหน้านีแ้ละ

เพิง่ได้รับการปล่อยตัวเม่ือเร็วๆ นี้ 

          ขอย้อนกล่าวว่า Joshua Wong ซ่ึงเป็นกลุ่มนักเคล่ือนไหวมาตั้งแต่อายุเพยีง 17 ปี 

ได้ถูกประเทศเช่นอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่มาเลเซีย (สมยั Najib Razak) กบัไทยยอมตาม

ค าขอของจีนให้ส่งตัวกลบัออกจากประเทศไปสู่ฮ่องกง  แน่นอนการกระท าของสองประเทศเช่นนี้

เป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความควรหรือไม่ควรทีท่างการไทยจะท าเช่นนี ้

ขอให้อยู่ในดุลพนิิจของท่านผู้อ่าน  (เร่ืองราวของนาย Joshua Wong และขบวนการ “ร่ม” 

นี ้ได้รายงานโดยละเอยีดมาตั้งแต่รายงานของข้าพเจ้าเม่ือปลายปี 2015 แล้ว) 

          การชุมนุมประท้วงคร้ังใหญ่ในฉ่องกงในเดือนนีเ้ป็นการพยายามทีจ่ะให้รัฐบาลฮ่องกง

ยกเลกิร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปด าเนินคดใีนแผ่นดินใหญ่ (extradition) ซ่ึงผู้

ประท้วงนับแสนคนเช่ือว่านาง Carrie Lam หัวหน้าผู้บริหารฮ่องกง ปฏบัิติตามค าส่ังของ

รัฐบาลจีน อย่างไรกด็ี การทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจได้ต่อต้านผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง โดยใช้ระเบิดน า้ตาและ

พริกไทย จึงไม่สามารถบังคบัผู้ประท้วงได้ นาง Carrie Lam จึงได้ขอให้สภานิติบัญญัติระงับ

การพจิารณาร่างข้อกฎหมายฉบับนีไ้ว้ก่อน แต่ไม่ยอมลาออกจากต าแหน่งตามข้อเรียกร้องของผู้

ชุมนุม นาง Carrie Lam ได้ใช้วธิีกล่าวค าปราศรัยขออภัยต่อประชาชน ซ่ึงกไ็ม่สามารถระงับ

การชุมนุมประท้วงได้ 

การทีก่ าลงัรบซ่ึงรัสเซียให้การสนับสนุนได้ใช้ขปีนาวุธของรัสเซียยงิเคร่ืองบินโดยสารของ

สายการบินมาเลเซียเทีย่วบินที่ MH 17 ตก ขณะบินในเส้นทาง Amsterdam-Kuala 

Lumpur และคณะผู้สอบสวนได้น าช้ินส่วนไปให้ผู้เช่ียวชาญประกอบเคร่ืองขึน้ใหม่เพ่ือค้นหา

ต้นเหตุ จนสามารถช้ีแจงรายละเอยีดได้ว่า ขณะทีส่ายการบินมาเลเซียพร้อมผู้โดยสารบินผ่านน่าน

ฟ้าเหนือดินแดนยูเครนตะวนัออกตามเส้นทางปกติได้ถูกโจมตีทางด้านซ้ายของห้องนักบินท าให้
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เคร่ืองบินตก รายงานของคณะผู้สอบสวนแสดงว่า ยานพหานะทีน่ าขปีนาวุธไปยงิแล้ววิง่กลบัข้าม

พรมแดนกลบัสู่รัสเซีย น้ัน อบัุติเหตุทางการบินพาณชิย์ของสายการบินมาเลเซียคร้ังนีท้ าความ

ตกใจให้แก่ชาวมาเลเซียและมติรประเทศมาก เพราะในปีเดยีวกนัน้ัน สายการบินมาเลเซียเทีย่วบิน

ที ่MH 370 ในเส้นทางไปกรุงปักกิง่ต้องหายไปโดยปราศจากร่องรอยไปจนบัดนี ้เคร่ืองบิน

พาณชิย์ของสายการบินมาเลเซียจึงได้ติดตั้งเคร่ืองบ่งช้ีทีอ่ยู่ GPS กบัเคร่ืองบินทุกเคร่ืองในขณะนี้ 

          อย่างไรก้อดี นักกฎหมายนานาชาติสามารถระบุผู้ต้องสงสัยในเหตุร้ายของเคร่ือง MH 

17 และในวนัที ่20 มถุินายน คณะผู้สอบสวนนานาชาติได้ประกาศทีจ่ะด าเนินคดีในช้ันแรกกบัผู้

ต้องสงสัยส่ีคน 

          ส าหรับรัสเซียน้ันปฏเิสธความเกีย่วข้องกบัเหตุร้ายมาตลอดโดยอ้างว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อ

เหตุ เพราะในบริเวณ Donbass ทางตะวนัออกของยูเครนมกีารสู้รบติดต่อกนัมา ในช้ันนีย้งัมอง

ไม่เห็นทางทีจ่ะด าเนินคดกีบัใครได้ แม้หลกัฐานทีค่ณะผู้สอบสวนได้ค้นหามาจะชัดเจนเพยีงใดก็

ตาม 

          การน าเร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลทีไ่ด้ท าประโยชน์แก่ประเทศชาติ น้ัน ประมวลรายงานและ

วเิคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ เช่นฉบับนี ้มกัไม่ค่อยจะได้ท า จนเม่ือท่านทูต 

วรีชัย พลาศรัย ถึงแก่อนิจกรรม ซ่ึงได้น าเสนอมาแล้วเพราะความดีทีท่่านได้ท ามา ควรแก่การ

ส่งเสริมและบนัทึกไว้ 

          แต่เม่ือ ฯพณฯ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานคณะองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม และ

ขณะนีไ้ด้มพีธีิศพของท่านซ่ึงตั้งอยู่ทีพ่ระทีน่ั่งทรงธรรม ณ วดัเบญจมบพติร เพ่ือการพธีิธรรม 

สวดพระอภิธรรมตามประเพณสี าหรับผู้ทีไ่ด้ท าประโยชน์แก่ประเทศชาติ ข้าพเจ้าจึงขอบันทกึ

ความรู้สึก “ส่วนตัว” ทีไ่ด้ร่วมงานกบัท่านไว้ ณ ทีนี่้ 
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 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม เม่ือเช้าวนัอาทติย์ที ่

26 พฤษภาคม 2562 ทีโ่รงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า  กรุงเทพมหานคร ศิริอายุได้ 99 ปี 

 ในฐานะเอกอคัรราชทูต ข้าพเจ้าได้มโีอกาสปฏบิัติงานร่วมกบัท่านในหลายโอกาส

ด้วยกนั อาท ิ

 เม่ือท่านเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย เร่ิมแต่วนัที ่24 เมษายน 2524 ได้ให้การ

ต้อนรับแก่ท่านและคณะ โดยนายกรัฐมนตรีบรูโน ไคร้สกี ้ได้ให้เกยีรติ์แก่ท่านมาก ตั้งแต่วาระทีท่่าน

เดินทางถงึท่าอากาศยาน ฝ่ายทหารได้ต้อนรับท่านอย่างดีในการแสดงถึงก าลงัรบด้านยานเกราะ 

ในขณะทีข้่าราชการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรียได้แนะน าว่าจะเป็นการดีหากท่านจะให้

ก าลงัใจกบันายกรัฐมนตรีหญิงองักฤษ อนัเป็นประเทศทีท่่านจะไปเยือนต่อจากออสเตรีย ในส่วนที่

เกีย่วกบัสงครามฟอร์คแลนด์ อนัท าให้ท่านกบันายกรัฐมนตรีองักฤษใกล้ชิดสนิทสนมกนัเป็นพเิศษ 

จนเม่ือท่านพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยแล้ว และพลเอกชาติชาย ชุณหะวณัได้ขึน้ด ารง

ต าแหน่ง ท่านเป็นผู้ให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงจากองักฤษแทน อนัสร้างความพอใจแก่

ทุกฝ่าย 

 ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้น าคณะเดินทางไปเยือนแคนาดา โดยข้าพเจ้าซ่ึงขณะน้ัน

เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกจิได้รับหน้าทีเ่ตรียมการด้านเศรษฐกจิและการอ านวยความสะดวกแก่

ภาคเอกชนทีเ่ดินทางไปด้วย  เมือมกีารแสดงวดิิทศัน์เกีย่วกบัการค้นพบก้าสธรรมชาติในอ่าวไทย 

(ช่วงโชติชัชวาลย์) ชาวแคนาดาได้พบกบัท่านเพ่ือแสดงความช่ืนชมในวดิิทศัน์ แทนทีท่่านจะรับ

การแสดงความช่ืนชมเอง ท่านกลบัผายมือมาทางข้าพเจ้า ว่าคนนีแ้หละเป็นผู้ด าเนินการ 

 อนัทีจ่ริง ยงัมอีกีหลายกรณเีช่นที่กล่าวมาแล้ว แต่เพยีงเท่านี ้น่าจะสะท้อนถึงความ

ประทบัใจทีข้่าพเจ้ายงัจดจ าถึงท่านผู้วายชนม์ ทีท่่านได้ท าประโยชน์แก่ประเทศชาติมานานปี 
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 ความเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ระหว่างประเทศอนัแสดงนัยยะทีจ่ะเกดิสงครามใหญ่ใน

โลกได้อกี ท าให้ประมวลรายงานและวเิคราะห์ข่าวระหว่างประเทศฉบับนีต้้องพยายามท าให้กระชับ

ขึน้ 

 ปัญหาใหญ่ได้แก่ความพร้อมทางร่างกายของผู้จัดท ารายงานเอง เพราะต้องรับการผ่าตัดต้อ

กระจกเม่ือกลางเดือนมถุินายนทีผ่่านมานี ้ความสามารถในการอ่านด้วยสายตาเป็นปัญหาใหญ่ 

แพทย์เช่ือว่า คงต้องใช้เวลาอกีประมาณ 1 เดือนกว่าจะสามารถเห็นได้ชัดเจนขึน้ 

 การจัดท ารายงานเดือนนี ้จึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก หากท่านผู้อ่านเห็นว่าเป็นรายงานที่

ไม่ครบถ้วน มคี าผดิหลายแห่ง  กข็ออภัยอย่างมาก 

 

     นายมนัสพาสน์ ชูโต 

  ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ์และสารนิเทศฯ 
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รายงานข่าวด่วนเพิม่เติม  

 ในวนัอาทติย์ที ่30 มถุินายน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป๋แห่งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเดินทางไป

ร่วมการประชุมกลุ่ม G-20 ทีน่ครโอซากา ประเทศญี่ปุ่ น ก่อนหน้านี ้ได้เดนิทางไปยงัเกาหลใีต้ 

และได้สร้างประวตัิศาสตร์ในเช้าวนัอาทติย์ที ่30 มถุินายน วนันี ้ด้วยการเข้าไปในเขตปลอดทหาร

หรือ Demilitarized Zone-DMZ ระหว่างเกาหลเีหนือกบัเกาหลใีค้ โดยได้ทกัทายกบันาย

ติม จอง อนุและก้าวข้ามเขตเข้าพบกบัคมิ ทางฝ่ังเกาหลเีหนือ และทั้งคู่ได้เดินข้ามกลบัมาในเขต

เกาหลใีต้ ซ่ึงประธานาธิบดีมูน เจ อนิได้รอรับอยู่ แล้วทั้งสามได้ไปพบปะหารือกนัที ่Freedom 

House ทางฝ่ังเกาหลใีต้เป็นเวลาเกือบ 1 ช่ัวโมง 

 ทีว่่าเป็นประวตัศิาสตร์เพราะโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอเมริกนัคนแรกทีย่งัอยู่ใน

ต าแหน่งซ่ึงเข้าไปในเกาหลเีหนือ ก่อนหน้านี ้อดีตประธานาธิบดีจิมมี ่คาร์เตอร์ได้เดินทางไปยงั

เกาหลเีหนือเม่ือปี 1994 หลงัจากทีพ้่นต าแหน่งไปแล้วตามค าเชิญขงบิดาคมิ จอง อนุ 

 อนัทีจ่ริง ประธานาธิบดีทรัมป์ล้มเลกิการประชุมระดับสุดยอดกบัคมิ จอง อนุ ทีก่รุงฮานอย 

โดยมไิด้มกีารตกลงกนัว่าจะพบกนัอกี และทั้งสองผู้น ากห่็างเหินกนัต่อมา โดยฝ่ายเกาหลเีหนือได้

เรียกร้องให้สหรัฐเปลีย่นควันายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงท า

หน้าทีใ่นการเจรจาระดับเจ้าหน้าที ่

 ต่อจากน้ัน มคีวามเคล่ือนไหวทางการทูตจากทางเกาหลเีหนือ ด้วยการพบปะกนัระหว่างคมิ 

จอง อนุ กบัวลาดิเมยีร์ ปูตินทีน่ครวลาดิวอสต็อค และเม่ือกลางเดือนมถุินายน ประธานาธิบดีสี จิน้ 

ผงิแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงไม่เคยไปยงัเกาหลเีหนือตั้งแต่ทีน่ายคมิ จอง อนุ เข้ารับต าแหน่ง

ประธานพรรค แค่กท็ าหน้าทีค่ล้ายพีเ่ลีย้งให้คมิทุกคร้ังทีจ่ะมกีารประชุมระดับสุดยอดกบันาย

โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางเป็นคร้ังแรก คาดว่าผู้น าจีนคงจะมบีทบาทไม่น้อยใน
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การส่งเสริมให้ปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างสหรัฐกบัเกาหลเีหนือ เพราะทรัมป์กบัสี เพิง่ได้พบปะ

หารือกนัทีโ่อซากา ซ่ึงคงจะได้หารือกนัมากกว่าประเด็นสงครามการค้า 

 ไม่แต่เท่าน้ัน เม่ือกลางเดือนนี ้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มจีดหมายไปถึงนายคมิ จอง อนุ ซ่ึง

มไิด้คาดหมายกนัมาก่อน และมข่ีาวว่า นายคมิ ยนิดมีาก แต่วงการภายนอกไม่อาจทราบเน้ือหาว่ามี

อย่างไรบ้าง จนนายทรัมป์ได้ไปพบกบัติม จอง อนุในวนันี ้ซ่ึงเม่ือพบกนัแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์

ได้กล่าวว่า “This is a great day; a historic day. A lot of progress has 

been made.” 

 แต่ยงัไม่มข่ีาวว่า ทั้งสองฝ่ายจะพบกนัอกีเม่ือใด อนัเป็นความเคล่ือนไหวทีจ่ะต้องติดตามกนั

ต่อไป 

 

     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต 

      ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ์ 

  และการด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

 



1 
 

ประมวลรายงานและวิเคราะหขาวระหวางประเทศ 

เดือนกรกฎาคม 2562 

 

 รายงานการเมืองจากสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลก ไมวาจะทําในภาษาอะไร สวน
ใหญมักจะปกปดเปนเอกสารลับ แตเมื่อไปประจําการในบางประเทศ อาจจะเปนความ
ยากลําบากที่จะมั่นใจวาจะรักษาความลับไวได โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะเท็คโนโลยีที่
กาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

 แตมีรายงานจากเอกอัครราชทูตในประเทศชั้นนํา เชนสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธสารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุน 
เปนตน ซึ่งพยายามรักษาความลับไดเปนอยางดี 

 เมื่อขาพเจาเปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ในสมัยที่ยังเปนสหภาพโซเวียต
และตองสงรายงานเปนประจําวัน แมวาในชวงนั้นมิคาอิล กอรบาชอฟจะเปนผูนํา ดวย
การริเริ่มนโยบายไปในทางเปดประเทศ ทั้งกลาสนอสตและเปเลสตรอยกา แตเคจีบีและจี
อายู ยังทําหนาที่ในการสืบราชการลับอยูเชนเดิม บานพัก พนักงานทองถิ่น เครื่องมือ
เครื่องใชบางอยางยังตองอาศัยอุปกรณของหนวยงานของสหภาพโซเวียตหรืออุปาดิกาอยู
โดยตลอด เครื่องมื่อส่ือสารทางโทรพิมพก็เปนของโซเวียตเพราะเปนเครือขายของเขาซึ่ง
แนนอนท่ีสุด ทางการโซเวียตยอมไดรับทราบขอความส่ือสารที่สงไปทางนั้น 

 หากจะถามวา ขาพเจาทราบหรือเปลาถึงความเส่ียงที่จะถูกดักฟง ก็ขอตอบวา
ทราบดีเพราะไดรับการฝกอบรมดานการขาวมามากพอ แตทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับคุณคาของ
รายงานและความจําเปนที่จะตองรักษาความลับ เพราะในระยะนั้น กระทรวงมีระบบรหัส
อยูดวย แตจะปกปองความลับไดเพียงไร ไมอาจวางใจได แมแตการประชุมภายในสถาน
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เอกอัครราชทูต ก็เส่ียงตอการดักฟงดวยวิธีตางๆ เพราะท่ีทําการและทําเนียบก็ตองเชา
จากทางการโซเวียต 

 หากตองการส่ือสารอันเปนความลับจริงๆ ก็ตองใชวิธีอ่ืนๆ ซึ่งมั่นใจไดวามิใชเปน
การงายที่จะถูกดักฟง รวมถึงการสงเปนขอเขียนจากคนถึงคน และการใชถุงเมลทางการ
ทูต ซึ่งก็พอรักษาความลับได แมจะไมมั่นใจเต็มรอยก็ตาม ทานพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ เคยต้ังขอสังเกตกับขาพเจาเมื่ออยูที่นครเจนีวาวา เรื่องใดก็ตามหากทราบกันเกินกวา
หนึ่งคน ก็หมดความเปนเรื่องลับแลว  

 ที่เริ่มตนเชนนี้เพราะในวันอาทิตย ที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้ ปรากฏขาวเก่ียวกับบันทึก
ลับจาก Sir Kim Darroch เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อป 2017 มี
สาระสําคัญ วา นายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม เปนบุคคลที่ inept, 
insecure และ incompetent 

บันทึกลับนี้เปนการประเมินอัตลักษณผูนําคนใหมของสหรัฐ อันเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติของเอกอัครราชทูตจากประเทศตางๆ  ที่รั่วไหลออกมาสูสาธารณะเปน
เรื่องที่ไมนาจะเกิดขึ้นได แตเมื่อเกิดขึ้นแลว ฝายที่เก่ียวของก็กําลังเรงรีบสืบสวนตอไป ที่
แนนอนในทัศนะขาพเจาก็คือ Sir Kim Darroch มืไดรูเห็นเปนใจในการรั่วไหลที่เกืดขึ้น 

อันที่จริง การร่ัวไหลของเอกสารราชการลับของอังกฤษ นั้น มิใชเปนเรื่องงาย ใน
ทัศนะของขาพเจา เหตุที่เกิดขึ้นนาจะเปนเรื่องภายในและคงจะมีเหตุจูงใจมาจาก
การเมืองภายในของอังกฤษเองซ่ึงอยูระหวางการแขงขันกันที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคน
ใหมแทนนางเธรีสซา เมย ที่ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคอนุรักษนิยมและ
นายกรัฐมนตรี โดยคูแขงลาสุดไดแกนายบอริส จอหนสัน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ กับนายเจเรมี ฮันท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคนปจจุบัน 

นายบอริส จอหนสัน ซึ่งเคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนมา
กอนถึงสองสมัยและเมื่อหมดวาระ ก็กลับมาทํางานในสภาสามัญ แตเปนที่ทราบกันดีวา 
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เขามุงหวังที่จะไดรับตําแหนงหัวหนาพรรคอนุรักษนิยมและนายกรัฐมนตรี แตพลาด
โอกาสไปเมื่อพรรคฯ เลือกนายเดวิด แคเมรอนมาเปนและหลังจากนั้น เขาไดเปนแกนนํา
คนหน่ึงที่อยูฝาย Leave จากสหภาพยุโรปในการลงประชามติ อันปรากฏผลวาประชาชน
ออกเสียงใหฝาย Leave ไดชัยชนะอยางเฉียดฉิว เมื่อผลออกมาเชนนั้น นายเดวิด แคเม
รอน ไดลาออกจากตําแหนง จึงมกีารเลือกต้ังผูนําใหม ปรากฏผลวานางเธรีสซา เมย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมานานถึง 6 ป ไดรับชัยชนะ สวนนายบอริส จอหนสัน 
ซึ่งต้ังใจจะเขาแขงขันดวย กลับถอนตัวไปกอน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนาย Michael Gove 
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเคยรับปากจะเปนที่ปรึกษาให เห็นวานายบอริส 
จอหนสันไมสูจะเอาจริงและไมเตรียมตัวใหดีพอ จึงตัดสินใจไมสงเสริมและประกาศตัวลง
สมัครเสียเอง เมื่อเธรีสซา เมยจัดต้ังรัฐบาล ไดสรางความประหลาดใจดวยการใหบอริส 
จอหสันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ทั้งๆ ที่ไดใชวาจาอันไม
เหมาะสมในการกลาวถึงผูนําของประเทศตางๆ มามิใชนอย 

ตอมาเธรีสซา เมยไดใหมีการเลือกต้ังใหม โดยหวังวาจะทําใหรัฐบาลมีเสียงหนัก
แนนมากขึ้น อันเปนการคาดผิด เพราะผลปรากฏวาพรรคอนุรักษนิยมมิไดเสียงขางมาก 
ทําใหจําตองไปชักชวนใหพรรค DUP จากไอรแลนดเหนือมารวมรัฐบาลดวย 

ประเด็น Brexit ดูจะกินเวลาในการทํางานตลอด 3 ปที่เธรีสซา เมยเปนผูนํา
รัฐบาลสหราชอาณาจักรไปเกือบหมด ฝายที่ไมเห็นดวยกับเธอไดขัดขวางการเจรจากับ
สหภาพยุโรปดวยวิธีการตางๆ แมจะสนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปก็ตาม ฝาย
ตอตานคนหนึ่งไดแกนายบอริส จอหนสัน ดวยเหตุผลโดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะความ
มุงหวังมานานปที่จะไดเปนนายกรัฐมนตรีเสียเอง 

อันที่จริง นางเธรีสซา เมย ในฐานะนายกรัฐมนตรี ไดรับหนาที่กํากับการเจรจากับ
สหภาพยุโรปอยางใกลชิดแมจะไดแตงต้ังผูแทนในการเจรจามาหลายคน จนสามารถ
บรรลุความตกลงในการถอนตัว (Withdrawal Agreement) ซึ่งขาพเจาเห็นวานาจะเปนที่
พอใจของฝายรัฐบาลสหราชอาณาจักรแลว แตเมื่อนํารางนี้เขาสูการพิจารณาของสภา
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สามัญถึงสามครั้ง ไมสามารถผานความเห็นชอบของเสียงสวนมากของสภาสามัญได 
สาเหตุคงจะเพราะความแตกแยกภายในพรรคอนุรักษนิยมเอง ซึ่งรวมถึงนายบอริส 
จอหนสันจากกลุมที่นั่งแถวหลัง (Back bench) ดวย แตในขณะเดียวกัน สภาสามัญก็ไดลง
มติมิใหออกจากสหภาพยุโรปโดยไมมีความตกลงหรือ No deal Brexit ทําใหเธรีสซา เมย
ตองเดินทางไปพบกับสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลสหลายตอหลายรอบ จนในที่สุดนาย 
Donald Tusk ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป กําหนดใหสหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพในวันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ เวนแตสหราชอาณาจักรจะสามารถบรรลุขอตกลงถอน
ตัวไดกอน 

ถึงขั้นนี้ นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยคงจะออนใจเค็มประดา จึงตกลงใจลาออกจาก
ตําแหนงหัวหนาพรรคอนุรักษนิยมดังกลาวแลวขางตน โดยปรารภวาไมมีความพรอมใจ
จากฝายตางๆ ที่จะประนีประนอม ในขอเสนอที่ไดใชความพยายามจะใหไดมาอยางดี
ที่สุดแลว  

ในที่สุด ผูสมัครเขาแขงขันซึ่งเหลือเพียง 2 คน คือนายบอริส จอหนสันกับนายเจเร
มี ฮั้นทจึงตองแขงขันกันในบรรดาสมาชืกพรรคอนุรักษนิยมทั้งประเทศซึ่งมีจํานวน 
160,000 คน ปรากฏผลในวันที่ 23 กรกฎาคม วานายบอริส จอหนสัน ไดคะแนนเกาหมื่น
กวา ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม นางเธรีสซา เมย จึงไดตอบคําถามตอสภาสามัญเปนครั้ง
สุดทายและเมื่อถึงเวลาอันควร ก็ไดไปเขาเฝาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อ
กราบบังคมทูลลาออกจากตําแหนง โดยยังคงเปนสมาชิกสภาสามัญดวยที่นัง่แถวหลังอยู
ตอไปและยังไปรวมการประชุมรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูรกดวย 

นายบอริส จอหนสัน ซึ่งจะเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 นับจาก Sir Winston 
Churchill ไดเขาเฝาสมเด็จพระราชินีนาถหลังจากนั้น โดยไดโปรดเกลาใหไปจัดต้ังรัฐบาล
ตอไป 
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ในวันเดียวกัน เมื่อนายบอริส จอหนสันไดเขาไปอยูในทําเนียบ ที่ 10 ถนนดาวนนิ่ง 
แลว นายกรัฐมนตรีไดเชิญผูที่ใหเขารวมในคณะรัฐมนตรีเขาไปพบ ซึ่งสวนใหญไดแกผูที่
นักขาวเรียกวาเปนพวก Hard Brexiteer :ซึ่งมฝีายขวาจากคณะรัฐมนตรีของเธรีสซา เมย
ไปรวมดวย อาทิ นายซาวัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเชื้อสายเอเชียใต ไดรับ
ตําแหนงสําคัญคือ Chanceller of the Exchecqer หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
นาย โดมินิค ราบบ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นาย Stephen Barclay
เปน Brexit Minister ฯลฯ 

นายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสันแถลงนโยบายตอสภาสามัญในวันที ่25 กรกฎาคม 
วันนี้ ตามแบบเดิมของเขาซึ่งขาพเจาฟงแลวชวยไมไดที่จะรูสึกเหน่ือยและไมเช่ือวาเขาจะ
สามารถไดรับความสําเร็จ  เขากลาวเก่ียวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรปวา หากไม
สามารถแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการออกจากสหภาพยุโรปได เขาก็จะ “Turbo – 
charged brexit” ในวันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ อยางแนนอน อันหมายถึง การออกโดยไมมี
ความตกลงใดๆ บอริส จอหนสันไดแสดงวิสัยทัศนวาจะสรางยุคทองใหแกสหราช
อาณาจักร และวาการออกจากสหภาพยุโรปจะเปน “Massive economic opportunity 
สําหรับอังกฤษ ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสันดูจะยังไมมแีผนงานที่จะดําเนินงาน
ในการเจรจากับสหภาพยุโรปแตอยางใด 

ปฏิกิริยาของนายเจเรมี คอรบิน หัวหนาพรรคฝายคาน ประการหน่ึงไดแกการต้ัง
ขอสังเกตวา Boris Johnson has overestimated himself และเรียกรองใหมีการเลือกต้ัง
ทั่วไปใหม โดยเขาเองจะใหประเทศคงความเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (Remain) คอไป 

การเขามารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแหงสหราชอาณาจักร และการประกาศ
นโยบายตามแบบของนายบอริส จอหนสัน นั้น สหภาพยุโรปรับฟงดวยความไมนาเช่ือถือ
เทาไร อันเปนกรณีที่ไมผิดคาด ไมแตเทานั้น ผูที่ศึกษาเก่ียวกับประเทศอังกฤษมานานพอ 
ไมสูจะแนใจในอนาคตของประเทศนี้ วาอาจจะกลายเปนเกาะเล็กๆ นอกฝงยุโรปใน
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อนาคต โดยไมมีอิทธิพลในระดับโลก ซึ่งนอยคนจะคาดหมายถึงสถานะของอังกฤษ ที่เคย
ยิ่งใหญไปทั่วโลก ครอบครองอาณานิคม “โดยไมมีที่ใดพระอาทิตยตกในแตละวัน  

สภาวะความเปนผูนําของนายบอริส จอหนสันเปนความหวงกังวลของผูที่ศึกษา 
สหราชอาณาจักร มานานพอ การแสดงความเปนหวงถงึอนาคตของประเทศนี้ดูมีเหตุมี
ผลที่พอจะเห็นคลอยตามได ความที่เปนคนชอบการสรางความแตกแยกในประเทศ 
เปนอัตลักษณเดียวที่อาจจะคลายกับนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีของสหรัฐ เพราะ
ในประเด็นอ่ืนๆ เขามีแนวคิดตางจากนายทรัมปมาก ถึงแมนายทรมัปจะเขาใจวา เขามี
มโนคติคลายกับนายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสันซึ่งเขาเรียกวา Britain Trump ก็ตาม ถึงแม
จะมีความโนมเอียงไปทางขวา แตก็ไมเหมือนกับที่นายทรัมปคิด ประเด็นนี้จะปรากฏ
เดนชัดขึ้นในอีกไมก่ีเดือนจากนี้ไป 

 ขาวดวนที่ไดรับในคืนวันที่ 19 กรกฎาคม ตามเวลาในประเทศไทย ควรไดรับความ
สนใจเปนพิเศษ ซึ่งตามที่ไดเคยปฏิบัติมา จะไดรับการรายงานในทันที แตสุขภาพของ
ขาพเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งสายตาซึ่งเพิ่งไดรับการผาตัดตอกระจกมา แตจนถงึคืนวันนี้ 
ยังไมอาจใชสายตาไดดีพอ 

 ขาวดวนที่เกิดขึ้นซึ่งขาพเจาเห็นวา อาจนําไปสูอันตรายในระดับระหวางประเทศได 
หากมีการประมาณการผิด (Miscalculation) ไดแกความขัดแยงระหวางประเทศตะวันตก
กับอิหราน โดยในวันนี้ เรือบรรทุกน้ํามันของอังกฤษกับเรือบรรทุกน้ํามันจดทะเบียน
ไลบีเรีย ไดถูกอิหรานยึดในชองแคบฮอรมุสปากอาวเปอรเชีย ทั้งสองลําเปน Super 
tanker 

 กอนหนานิ้ เรือบรรทุกน้ํามันของอิหรานไดถูกทางการท่ียิปรอลตาของอังกฤษ ตรง
ปากทางเขาสูทะเลเมดิเตอรเรเนียนยึดไว อันทําใหผูนําทางจิตวิญญาณของอิหราน
ประกาศความต้ังใจท่ีจะตอบโต ดวยแรงหนุนจากกองกําลังพิทักษการปฏิวัติหรือ 
Revolutonary Guard 
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 .ในรายงานเมื่อเดือนมิถุนายน ขาพเจาไดนําเสนอความตึงเครียดซึ่งเพิ่มมากขึ้นใน
ความสัมพันธระหวางสหรัฐกับอิหราน แตบัดนี้ สหราชอาณาจักรก็เปนคูพิพาทกับอิหราน
อยางหลีกเล่ียงมิได ทั้งๆ ที่ทั้งสองประเทศยังคงเปนภาคีของความตกลงหามอิหราน
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร (JCPOA) อยูเชนเดิม และในวันที่ 29 กรกฎาคม ภาคีทั้งหมดไดไป
รวมการประชุมปรึกษากันที่กรุงเวียนนาเพื่อหาทางแกปญหาจากการที่สหรัฐถอนตัวจาก
ความตกลงและพาลกําหนดมาตรการควํ่าบาตรตอภาคีอ่ืนๆ ที่คาขายกับอิหราน  

 วันที่ 20 กรกฎาคม ศกนี้เปนวันครบ 50 ปของการที่มนุษยอวกาศจาก
สหรัฐอเมริกาตามโครงการ Apollo 11 ไดไปลงบนพื้นผิวดวงจันทรเปนคนแรกใน
ประวัติศาสตรมนุษยชาติ 

 การแขงขันกันระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่จะขึ้นสูอวกาศ เฉกเชน
การแขงขันกันในสงครามเย็นในระยะหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เขมขนขึ้นเมื่อสหภาพ    
โซเวียตสรางความประหลาดใจใหแกชาวโลกในป ค.ศ. 1961 ดวยการสงนักบินอวกาศขึ้น
สูฟาในช่ือวา Yuri Gagarin และเดินทางกลับสูพื้นโลกดวยความปลอดภัย นับเปนมนุษย
คนแรกที่ขึ้นสูอวกาศในประวัติศาสตร 

 สหรัฐอเมริกาจึงเรงรัดโครงการสํารวจอวกาศโดย National Aeronautic and Space 
Administration (NASA) ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ ตามคําแถลงของ
ประธานาธิบดี John F. Kennedy ดวยความต้ังใจท่ีจะสงคนไปยังพื้นผิวของดวงจันทรให
ได 

 การสงยานอวกาศไปในท่ีตางๆ จึงเกิดขึ้นบอยครั้งนับจากนั้น จริงอยู การสงยาน
อวกาศไปรอบดวงจันทร นั้น มีอยูบอยครั้ง เพื่อรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรและสถิติ
ตางๆ จนในที่สุด NASA ก็ประกาศโครงการสงคนไปลงบนพื้นผิวของพระจันทร 

 นักบินอวกาศที่ไดรับมอบหมายภารกิจนี้ตามโครงการ Apollo 11 ไดแก Neil 
Armstrong  Michael Collins และ Edwin Eugene Aldrin Jr. 
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 โครงการนี้มิไดมีการปกปดเปนความลับเพราะเปนที่ทราบกันลวงหนา โดยมีการ
ถายทอดสดทางโทรทัศนดวย เครือขายโทรทัศนในประเทศไทยก็ถายทอดรายการน้ีโดย
ตลอด โดยมีคุณพิชัย วาศนาสงซึ่งไดศึกษารายละเอียดทางเท็คนิคจาก NASA เก่ียวกับ
เรื่องนี้เปนผูบรรยายประกอบ 

 วันนั้น กรมสารนิเทศ ซึ่งขาพเจาประจําอยู มิไดปดราชการ ทําใหไดเห็นวงดนตรีที่
ไปบรรเลงยังสถานีโทรทัศนที่วังบางขุนพรหม และทราบดวยวา ขาราชการในกองที่
ขาพเจาเปนหัวหนา คือคุณวิรัช อยูถาวรไดไปกํากับการแสดงประกอบ หลังจากวันนั้น 
ขาพเจาไดสนทนากับคุณวิรัชวา เขาดูจะเช่ียวชาญกับการดนตรี อันมิใชเปนการเสียหาย 
เพราะเขาสามารถทําหนาที่นั้นไดดี ขาพเจาจึงขอใหคุณวิรัชเลือกดูวาจะยึดอาชีพใด
ตอไป โดยมิไดบังคับ และหลังจากนั้น ขาพเจาก็มิไดพบกับคุณวิรัชอีก จนเมื่อขาพเจา
เกษียณจากราชการแลว และเมื่ออายุครบหกรอบ และมีงานฉลอง ซึ่งลูกหลานจัดให คุณ
วิรัชก็ไดนําวงดนตรีมาแสดงรวมดวย คืนวันนั้นขาพเจาไดขอใหมีการเลนเพลงโปรดตั้งแต
สมัยที่ประจําการอยู ณ นครเจนีวา คือ O My Papa ตอมา ไดพบกับคุณวิรัชอีกซึ่งไป
แสดงที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

 โครงการ Apollo 11 ผานไปดวยดี นอยคนคงจะไมเคยไดยินคํากลาวของ Neil 
Armstrong ซึ่งไดเหยียบย่ําพื้นผิวดวงจันทรวา “One small step for man, a giant leap for 
mankind.” 

 .ในฐานะผูรักษาการหัวหนากองประมวลและวิเคราะหขาว ผูรักษาการหัวหนากอง
การหนังสือพิมพ และผูอํานวยการสถานีวิทยุเอเชียเสรี ขาพเจายอมเห็นภาพและจดจํา
คํากลาวอันเปนสุนทรพจนดังกลาวไดเปนอยางดี 

 แตความเก่ียวพันกับโครงการ Apollo 11 ของขาพเจามิไดยุติเพียงเทานั้น เนื่องจาก
รัฐบาลสหรัฐไดนํานักบินอวกาศทั้ง 3 คนเดินทางเยือนมิตรประเทศตอมา โดยจะเยือน
ประเทศไทยดวย 
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 ในชวงเย็นของวันที่นักบินอวกาศสหรัฐจะมาเยือนประเทศไทย ขาพเจาไดรับคํา
ขอรองใหเขียน “Citation” สําหรับทั้งสามคน ขณะนั้นคํ่ามากแลว ทุกอยางคอนขาง
กะทันหัน ขาราชการในกองวิทยุกระจายเสียงที่จะชวยขาพเจาในการจัดพิมพและทํา
สําเนามีอยูคนเดียว เมื่อขาพเจารางเสร็จ ก็ไดขอใหเขาจัดพิมพและ “อัดโรเนียว” ซึ่งมี
ปญหา ทําใหกระดาษคอนขางเลอะเทอะดวยหมึกพิมพ ขาพเจาคอนขางหนักใจวาจะทํา
เชนใดดี เพราะทางทําเนียบขอใหขาพเจาเปนผูอาน Citation ตอหนานายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอาวุโสในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก แกนักบินอวกาศ
ทั้งสาม โดยทานนายกรัฐมนตรี (จอมพลถนอม กิตติขจร) เปนผูมอบ 

 ปญหาใหญของขาพเจาคือใบประกาศเกียรติคุณสําหรับทั้งสามคน นั้น เปอนหมึก
จากเครื่องอัดโรเนียวดังที่กลาวถึงแลว ขาพเจาไดขอใหทําเนียบจัดทําแฟมเพือ่รองรับ
แผนประกาศมาหลายครั้งแลว แตเมื่อถามดู ปรากฏวายังไมไดทํา ขาพเจาจึงจําตองถือ
กระดาษแผนนั้นและกลาวจากความจํา แตก็มีรัฐมนตรผีูหนึ่งตอวา “ทํายังกับเปนผูใหเสีย
เอง” ขาพเจาจึงลําดับปญหาใหทราบ เรื่องจึงยุติลงไดดวยดี 

 การแขงขันกันในการสงยานอวกาศไปสํารวจนอกโลกในระยะหลังๆ มานี้ มี
มากกวา 2 ประเทศ เพราะจีนไดสงยานอวกาศขึ้นไปหลายครั้ง รวมทั้งยานที่ไปสํารวจซีก
ที่ไมอาจมองเห็นจากโลกไดดวย และมีแผนที่จะสงคนไปยังดวงจันทรดวย สวนสหรัฐกับ
รัสเซียและมิตรประเทศก็ไดรวมกันจัดต้ัง International Space Station โดยสงคนไปประจํา
ผลัดเปล่ียนกัน ลาสุด สหรัฐมีแผนท่ีจะสงคนไปยังพระจันทรอีกในป 2024 และจะสงคณะ
สํารวจไปยังดาวพระอังคารตอไป สวนแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปที่ให
กระทรวงกลาโหมจัดต้ังกองทัพ Space Force ขึ้น นั้น ขาพเจาไมแนใจวาจะขัดกับ
สนธิสัญญาภายใตสหประชาชาติที่จะใหใชอวกาศในทางสันติหรือ Peaceful Use of Outer 
Space หรือไม?  
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 ตามท่ีไดรายงานมาเปนระยะแลวถึงการชุมนุมของชาวฮองกงซึ่งไมตองการใหมี
รางกฏหมายสงผูรายขามแดน (Extradition Law) ซึ่งเริ่มมาต้ังแตวันที่ 9 มิถุนายน โดย
ประชาชนจํานวนนับแสนไดรวมดวย นั้น การประทวงไดมีตอมาจนถึงบัดนี้เปนวันสุด
สัปดาหที่ 10 เหตุการณไดขยายตัวและรุนแรงขึ้นมาก มีการปะทะกันกับตํารวจ ซึ่งใช
ระเบิดน้ําตา ผสมพริกไทย กระสุนยาง (Rubber bullet) และอาวุธอ่ืนๆ อีก กับมีรายงาน
ดวยวา มีการจางอ้ังย่ี (Triad) มาชวยในการปะทะกับผูชุมนุมประทวง จํานวนผูที่ถูกจับตัว
ไปดําเนินคดีมีเทาใดไมอาจรายงานได 

 สองเดือนที่ผานมานี้ นานเปนประวัติการณของการชุมนุมประทวงในฮองกง มีการ
บุกเขาไปในหองผูโดยสารที่ทาอากาศยานฮองกง หองผูโดยสารรถประจําทาง Causeway 
Bay  Central Hong Kong อาคารสภานิติบัญญัติซึ่งถูกบุกเขาไปทําความเสียหาย และมี
การฉีด graffiti  ทั่วอาคาร 

 ขอเรียกรองนอกจากการใหยกเลิกกฎหมายสงผูรายขามแดน ซึ่งหวัหนาผูบริหาร
ยินยอมเพียงระงับการพิจารณา (Suspend) อันไมเพียงพอ ยังมีการฟนการใหใชระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเขาใจวาหมายถงึการใหสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง (Universal Suffrage) 
เพราะกลุมประทวง “รม” ไดกลับมาปรากฏตัวอีก แตถึงอยางไร ก็ทราบกันวา ไมมีการ
จัดต้ังโดยกลุมใด จึงเปนการยากที่จะหาตัวการในการชุมนุม 

 ในการชุมนุมครั้งกอนๆ ชาวฮองกง ซึ่งตองเล้ียงชีพดวยการขายของ มักจะไมเห็น
ดวย เพราะไมอาจขายของได แตครั้งนี้ เจาของรานจะเปดหางรานตามปกติในวัน
ธรรมดา และปดรานในชวงวันหยุดสุดสัปดาห เนื่องจากการชุมนุมมีทั้งในฝงฮองกงและ
เกาลูน มีอยูชวงหนึ่งในเดือนนี้ที่มีการชุมนุมกระจายไปถึงซาต่ิน (Shatin) 

 ทางการจีนและฮองกงไดแถลงในวันที่ 29 กรกฏาคม ประนามความวุนวายตลอด
หลายสัปดาหที่ผานมาและวาเหตุการณการประทวงที่เกิดขึ้นเปน “Evil and criminal act” 
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แตรัฐบาลจีนแผนดินใหญยังมิไดแสดงทาทีวาจะสงกองกําลังมารักษาความสงบในฮองกง
แตอยางใด  

 รายงานเก่ียวกับสถานการณในซูดานกอนหนานี้วา คณะทหาร ซึ่งยึดอํานาจและ
จับประธานาธิบดี อัล บาเชียร ไปเขาคุกและประกาศความต้ังใจท่ีจะปกครองประเทศไป
อีกสองป โดยมีขาววา ประชาชนชาวซูดานเปนจํานวนมากที่มาชุมนุมประทวงใหคณะ
ทหารคืนอํานาจแกปวงชน ซึ่งไดรายงานมากอนนี้วา ตกลงกันไดแลว นั้น 

 ความเคล่ือนไหวตอมาแสดงชัดวา คณะทหารมิไดยอมตามความตองการของ
ประชาชนผูประทวง แตมวลชนยังขอมีสวนในการปกครองประเทศ แทนการปลอยให 
Transitional Military Council คุมอํานาจการปกครองตอไป 

 เมื่อประชาชนยังยืนกรานในการ Sit-in ตอไป ฝายทหารจึงเริ่มใชกําลังปราบปราม 
โดยการใชกระสุนจริง ทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 100 คน (โดยที่ถึงชวงนี้ ขาพเจาจําตองเขา
โรงพยาบาลเพื่อผาตัดตอกระจก จนมิไดติดตามขาวใดๆ แตก็สลดใจท่ีเกิดเหตุนี้ขึ้นใน
ซูดาน) เมื่อออกจากโรงพยาบาล ไดรับขาววา คณะทหารและพลเรือนสามารถตกลงรวม
การบริหารประเทศได หวังวาขอตกลงจะยั่งยืน เพราะซูดานตองถูกกดข่ีมานาน 

 ไดเห็นรายงานขาวทางโทรทัศนระหวางประเทศ เชน BBC และ CNN  ในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ แสดงภาพของทานนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเค่ิล แหง
เยอรมนี มีรางกายส่ันอยางปรากฏชัดขณะที่ยืนบนแทนรับแถวกองเกียรติยศ ทั้งใน
โอกาสที่ทานไปรวมในพิธีที่ยูเครนและเมื่อกลับไปยังกรุงเบอรลินแลว อดเปนหวงมิได 
เพราะในทัศนะสวนตัวของขาพเจา  ทานนายกรัฐมนตรีแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ในสมัยที่ 4 เปนเสาหลักของความมั่นคงในยุโรป 

 เมื่อทานมีอาการส่ันจนทุกคนเห็นไดในพิธีที่กรุงเค้ียบ สาธารณรัฐยูเครน หลายคน
ก็คิดวาบางทีทานอาจจะมีอาการของผูปวยจากโรคพารคินสัน แตทางการเยอรมนีอางวา
ทานขาดความช้ืนของน้ําในรางกาย (Dehydration) เพราะอากาศในยุโรปตองประสบกับ
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คล่ืนความรอนอยางมาก แตก็อดเปนหวงทานไมได เพราะอาการเชนเดียวกันปรากฏอีก
เมื่อทานเดินทางกลับไปถึงกรุงเบอรลิน  

 แตทานตองเดินทางไปรวมการประชุม G-20 ที่โอซากาในญี่ปุน แทบจะในทันที
หลังจากนั้น ซึ่งทานมอีาการเรียบรอยตลอดเวลา จนเมื่อทานเดินทางกลับประเทศ 
อาการส่ันก็กลับมาอีก ซึ่งทานไดช้ีแจงวา ทานมิไดมีปญหาทางสุขภาพแตอยางใด ก็หวัง
วา ทานจะพนจากอาการที่เกิดขึ้นและมีสุขภาพสมบูรณดี 

 การแสดงความรังเกียจผิวของนายโดนัลด ทรัมป นั้น เริ่มมาแตยังอายุไมมากนัก 
โดยการกีดกันคนแอฟริกัน-อเมริกันที่จะมาเชาอพารตเมนท ซึ่งเขาไดรับมอบหมายจาก
บิดาของเขาใหเปนผูจัดการต้ังแตวัยหนุม จนเปนคดีที่ศาลทองถิ่นตัดสินใหเขายอมรับ 

 ลาสุดในเดือนกรกฏาคม ศกนี้ ทรัมปไดทวีตดูถูกนาย Elijah Cumming ประธาน
คณะกรรมาธิการตรวจสอบพฤติกรรมฝายบริหารในสภาผูแทนราษฎร โดยไดพาลกลาว
วาเมือง Baltimore ในมลรัฐแมรี่แลนด อันเปนเขตเลือกต้ังของเขาวาสกปรก เต็มไปดวย
หนูและ rodent สรางความไมพอใจใหคนเปนจํานวนมากทั่วประเทศ แตนายทรัมปก็ยัง
ทวีตตอมาอีกหลายวัน 

 ตอมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ สถานีโทรทัศน CNN ไดเสนอภาพอพารตเมนท
ในเมืองบัลติมอรซึ่งเต็มไปดวยหนู อันเปนบานเชาของบริษัทที่นายยาเร็ด คุชเนอร บุตร
เขยของนายโดนัลด ทรัมปเอง เปนเจาของ จริงอยูไดมีการซอมแซมและปรับปรุงบางสวน 
แตการซอมแซมยังไมครบท้ังหมูบาน ผูเชาไดยอมรับวาเต็มไปดวยหนู จนอยากจะยายไป
อยูที่อ่ืน แตในวันที่ 30 กรกฏาคม นายโดนัลด ทรัมปก็ยังทวีตโจมตีเมืองบัลติมอรอยูดี 

 ขีปนาวุธจากพ้ืนสูอากาศหรือ Surface to Air missile รุน S-400 จากรัสเซียไดรับ
การขนสงไปถึงตุรกีแลว ตามความตกลงระหวางประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดี
เออรโดวัน ในขณะเดียวกันตุรกีไดซื้อฝูงบินไอพนทันสมัยรุน F-35 จากสหรัฐอีก 100 
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เครื่อง แมวาตุรกียังเปนภาคีสัมพันธมิตร NATO อยู เปนเหตุใหพันธมิตรนาโตไมวางใจ
ในเจตนาของตุรกีภายใตประธานาธิบดีเออรโดวัน 

 ใตตุรกีลงไปในตะวันออกกลาง รัสเซียมีฐานยิงขีปนาวุธ ทั้ง S-300 และ S-400 อยู
ในซีเรีย 

 การวางตัวของตุรกีภายใตประธานาธิบดีเออรโดวัน เปนไปในทางที่ตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ เมื่อปลายป 2015 ซึ่งตุรกีไดยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในบริเวณ
ชายแดนตุรกีกับซีเรีย ประธานาธิบดีปูตินแสดงความโกรธอยางชัดแจง โดยประกาศตัด
ความสัมพันธกับตุรกีในดานตางๆ ทั้งในการคาขายระหวางกันและการทองเท่ียว เพราะ
ทราบดีวาตุรกีเปนประเทศใตสุดของสัมพันธมิตรนาโต ติดกับซีเรียซึ่งรัสเซียไดสะสม
กําลังรบไวพรอมทุกเหลาทัพ และไมไดถอนกลับอยางแทจริงจนบัดนี้ 

 แตคงจะเปนที่ทราบกันวา ตุรกีกับรัสเซียไมไดตัดขาดความสัมพันธระหวางกัน 
เพราะอีกไมก่ีเดือนตอมา ประธานาธิบดีเออรโดวันไดมีจดหมายไปถึงประธานาธิบดีปูติน 
ขอคืนดีดวย 

 ปูตินเปนคนฉลาดในทางยุทธศาสตรและการเมืองระหวางประเทศ เขาทราบดีวา
เหตุที่เกิดขึ้นมิใชเปนเรื่องใหญ หากแตเปนโอกาสที่จะเจาะเขาไปในนาโตได และโดยที่
เขาและเออรโดวันเปนฝายอํานาจนิยมเชนเดียวกัน สวนสหรัฐนั้น เขาดูจะมีอิทธิพลเหนือ
นายโดนัลด ทรัมปซึ่งเขาเองไดชวยใหชนะการเลือกต้ังในระยะนั้นพอดี การผูกมิตรกับ
ตุรกี จึงเปนจังหวะที่ไมควรพลาด และจะชวยสงเสริมยุทธศาสตรทางรุกของรัสเซียใน
ซีเรียดวย 

       ดร. มนัสพาสน ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

       และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกระทรวงการตางประเทศ   
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