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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนมกราคม 2563 (2020) 

 

 

 ศักราช 2563 เร่ิมต้นด้วยความเสี่ยงยิง่ทีจ่ะเกดิสงครามระหว่างประเทศเป็นคร้ัง

แรกในหลายสิบปีทีผ่่านมาและข่าวการก่อการร้ายในภูมิภาคต่างๆ อันถีข่ึน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในแอฟริกา ส่วนความไม่สงบในฮ่องกงซึง่ยังมีต่อเน่ืองมาจนย่างเข้าเดอืนที ่8 

โดยไม่มีสัญญาณว่าจะสงบลงในรูปใดและเมือ่ใด 

 1 วิกฤตการณอั์นหนักหน่วงยิง่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอสิลามอิหร่าน 

โดยการตัดสินใจทางนโยบายของประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ทีส่ั่งการใหสั้งหารนายพล 

Qasem Soleimani ผู้บัญชาการกองกาํลัง Quds ซึง่เป็นหน่วยเหนือของ Islamic 

Revolutionary Guard Corp (IRGC) และทรงอทิธิพลอันดับที ่2 จากอยาโตลลา คาเมเนอ ี

ผู้นาํสูงสุดทางศาสนาของอิหร่าน  ในการสังหารกองกาํลังสหรัฐใช้โดรนยงิไปทีบ่ริเวณ

ด้านนอกของทา่อากาศยานกรุงแบกแดดในอิรักอย่างแม่นยาํ มีผู้เสียชีวิตทัง้หมด 7 คน 

รวมทัง้ Abu Hadi al-Muhandis รองผู้บัญชาการอาสาสมัคร Popular Mobilization Forces 

(PMF) ของอิรัก ซึง่มีส่วนสาํคัญในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามร่วมกับพันธมิตรต่อต้าน

ไอซสิ  โดยทีเ่ป็นผู้ทรงอิทธิพลของกลุ่มหวัรุนแรง (Hardliners) และผู้นับถอืศาสนานิกาย

เชีย (Shia) ในประเทศต่างๆ ทีอ่ิหร่านหนุนหลัง การสังหารนายพล Soleimani จงึเสี่ยง

อย่างยิง่ทีอ่าจนาํไปสู่สงครามในวงกว้างได้ เน่ืองจากอหิร่านไม่อาจจะไม่แก้แค้นได ้อัน

เป็นผลตามมาทีน่่าหวาดเกรงยิง่  โดยเฉพาะอย่างยิง่เพราะประธานาธิบดทีรัมป์ได้ขู่ว่า 

หากอิหร่านทาํร้ายคนอเมริกัน กจ็ะตอบโต้อย่างหนักและทนัทตี่อเป้าหมาย 52 แหง่ใน

อิหร่าน โดยไม่เว้นแม้แต่สถานทีท่างวัฒนธรรม ทัง้ๆ ทีก่ารโจมตเีป้าหมายดังกล่าวเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาต ิ(Crime against humanity และ War Crime) 
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 2 ผู้นาํเกาหลีเหนือแถลงผ่านโฆษกทางการ (KCNA) ว่าจะเร่ิมการทดลองอาวุธ

นิวเคลียรแ์ละขีปนาวุธพสัิยต่างๆ ใหม่ ทีร่ะงับไปก่อนปีทีแ่ล้วและก่อนการประชุมระดับ

สุดยอดกับประธานาธิบดทีรัมป์ทีส่ิงคโปรแ์ละประธานาธิบดมูีน เจ อินแหง่สาธารณรัฐ

เกาหลีทีค่าบสมุทรเกาหลี เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดยีวโดยเกาหลเีหนือเอง มใิช่เป็น

พันธกรณีทีเ่กาหลีเหนือทาํไว้กับประเทศอื่นใด ในขณะเดยีวกัน เกาหลีเหนือกาํลังจะ

พัฒนาอาวุธทางยุทธศาสตรใ์หม่ซึง่มีอานุภาพและสมรรถนะยิง่ แต่มไิด้แจกแจง

รายละเอียด ในขณะเดยีวกัน เกาหลีเหนือกาํลังจะส่งของขวัญในโอกาสวันคริสตม์าสไป

ยังประธานาธิบดทีรัมป์ ซึง่ฝ่ายทหารสหรัฐตคีวามว่าของขวัญดังกล่าวน่าจะหมายถงึการ

ทดลองอาวุธ  ประธานาธิปดทีรัมป์  ทวีตกลับและกล่าวว่า เขากับคิม จอง อุนเป็นเพือ่น

กัน การมาขู่เช่นนี ้ไม่น่าหวาดเกรง เพราะมาตรการควํ่าบาตรยังใช้บังคับอยู่ ทีก่ล่าวไปนี้

มิใช่คาํขู่ แล้วจบข้อความว่า “Happy New Year” เมื่อเกดิวิกฤตการณใ์นข้อ 1 ผู้

สังเกตการณก์ล่าวว่า ประเทศทีอ่าจถอืโอกาสสร้างสถานการณ ์อาจเป็นเกาหลีเหนือ

ประเทศหน่ึง เพราะได้ร่วมมือกันกับอิหร่านตลอดมาหลายปีอยู่แล้ว 

 3 ทีฮ่่องกง ผู้ชุมนุมประทว้งได้เร่ิม New Year Protest ก่อนวันขึน้ปีใหม่ แต่ทางการ

ได้ใช้กาํลังต่อต้าน มีการยงิระเบดินํา้ตาและเคร่ืองมือปราบจลาจล โดยจับกุมผู้ชุมนุมได้

เพิม่อีกจาํนวนหน่ึง ก่อนวันขึน้ปีใหม่ ผู้ชุมนุมได้บุกเข้าไปในหา้งสรรพสินค้าในบริเวณ

ชายแดนกับจนีแผ่นดนิใหญ่ อันเป็นหา้งทีค่นจีนในประเทศนิยมข้ามชายแดนมาซือ้ของ 

มีการปะทะกับเจ้าหน้าทีต่าํรวจฮ่องกง ส่วนจะมีกาํลังจากแผ่นดนิใหญ่ร่วมปราบปราม

ด้วยหรือไม่ น้ัน ไม่อาจรายงานได้ในช้ันนีเ้พราะไม่มีข้อมูล ทางการฮ่องกงแจ้งว่า ได้สกัด

กัน้ขบวนผู้ชุมนุมวันปีใหม่ได้แล้ว ฝ่ายผู้ชุมนุมประกาศจะรวมกาํลังกันใหม่ในวันพุธ ซึง่ก็

ตรงกับวันขึน้ปีใหม่ที ่1 มกราคม 2563 เมื่อมีการชุมนุม ตาํรวจได้ปะทะกับผู้ชุมนุม

จาํนวนซึง่ CNN ใช้คาํว่า massive ตาํรวจไดส่ั้งใหผู้้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับบ้าน เมื่อไม่เป็น

เช่นน้ัน จงึใช้กาํลังทัง้กระบอง ปืนยงิระเบดินํา้ตาและอาจมีอาวุธอื่นอกี จนเป็นเหตุ

รุนแรงไม่ทราบว่านานเทา่ใด นับเป็นการทา้ทายรัฐบาลต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 7 เดอืน  
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เหตุทีเ่กดิขึน้ทาํใหค้าดได้ว่า ความสงบคงจะไม่เกดิขึน้แม้จะเข้าปีที ่2020 แล้ว นาง Anson 

Chan อดตีหวัหน้าผู้บริหารฮ่องกง แสดงความไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด รัฐบาลจงึไม่

ปรับเปลี่ยนทา่ทแีม้คนถงึสองล้านคนจะได้เรียกร้องสิทธิอันควร  แตปั่ญหาใหญ่เฉพาะ

หน้าซึง่ไม่ใช่การเมืองได้แก่การระบาดของไวรัสทีท่าํใหผู้้รับเชือ้เป็นปอดบวม—เรียกว่า

ไวรัส corona สายพันธุ ์Wuhan ซึง่ระบาดทีเ่มืองตามชื่อในแผ่นดนิใหญ่ และยังไม่อาจ

ระบุเชือ้ได้ ทาํใหม้ีทางจะเป็นวิกฤตการณส์าธารณสุขเช่น Sars เมื่อหลายปีมาแล้ว ซึง่ทาํ

ใหช้าวต่างประเทศหลายแหง่ไม่อาจเดนิทางมายังฮ่องกง จนี ไทย และอีกหลายประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ อย่างไรกด็ ีรายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขและ

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยไ์ทยเมื่อวันที ่13 มกราคม ว่าในการตรวจรักษาผู้ป่วยจาก

เมืองวูฮ่ัน ปรากฏผลทีอ่าจจะคลายความหว่งกังวลได้บ้าง กล่าวคอื เชือ้ทีต่รวจพบอยู่ใน

กลุ่ม Corona virus จนบัดนี ้ยังไม่มีผู้ถงึแก่ความตายเพราะโรคนี ้(ตามสถานะในระยะ

เร่ิมต้น) แม้กระทั่งในประเทศจนีซึง่เป็นต้นทางของเชือ้ดังกล่าว วูฮ่ันเป็นเมืองเลีย้งไก่จงึ

อาจทาํใหม้ีเชือ้ได้หลายชนิด แต่วงการแพทยข์องไทยเข้าใจว่าค้างคาวเป็นสัตวท์ีแ่พร่เชือ้

เพราะปรกตกิม็ีเชือ้โรคอยู่ในตัวหลายโรคด้วยกัน จนบัดนี ้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการแพร่

เชือ้จากคนสู่คน แต่ถงึอย่างไร กค็วรหลีกเลี่ยงการไปคลุกคลีกับผู้ป่วย วิธีป้องกันได้แก่

การสวมหน้ากากอนามัยใหม้ิดชิด ทัง้หมดนีเ้ป็นสาระสาํคัญทีพ่อจะจาํได้จากการเสนอ

ข่าวและบทสัมภาษณข์องสถานีโทรทศัน ์พบีเีอส ในประเทศไทยเมื่อคืนวันที ่13 มกราคม 

ทีน่าํมารวมไว้ในรายงานข่าวระหว่างประเทศเพราะในสหประชาชาตกิม็ีวาระการประชุม

ว่าด้วย “การทตูกับสุขภาพของมนุษย”์ อยู่ด้วย รายงานข่าวต่อมาในวันที ่16 มกราคม 

แจ้งว่า มีผู้ป่วยทีต่รวจพบทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมเิป็นนักทอ่งเทีย่วหญิงชาวจนีวัย 61 

ปี 1 คน ซึง่ได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว และเดนิทางกลับไป โดยมิได้แพร่เชือ้ใหแ้ก่ผู้ที่

อยู่ใกล้ชิดคนใด อีกรายหน่ึง พบทีญ่ี่ปุ่ น ส่วนทีร่ายงานก่อนนี ้ว่าผู้ป่วยทัง้หมด 41 คนที่

เมืองวูฮ่ัน ในประเทศจีน น้ัน ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่รายงานต่อมายนืยันว่ามี 2 คน องคก์าร

อนามัยโลกได้จัดตัง้กรรมการเพือ่ศึกษาการระบาดของโรคนี ้และยอมรับความสามารถ

ของหอ้งทดลองไทยว่าจะควบคุมสถานการณไ์ด้ ตามรายงานทีไ่ด้ทราบจาก CNN ในวันที ่
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18 มกราคม มีผู้ซึง่ตดิเชือ้ Corona virus หลายคน ได้ไปยัง Yosemite National Park ที ่

California’s Sierra Nevada อันเป็นทีท่อ่งเทีย่ว และป่วยด้วยเชือ้ Corona virus แต่ยังไม่มี

คาํยนืยัน ทาํใหต้้องตัง้ด่านตรวจตามทา่อากาศยานที ่JFK นครนิวยอรก์ San Francisco 

และ Los Angeles ในมลรัฐแคลิฟอรเ์นีย ข่าวต่อมาแจง้ว่า ผู้ป่วยด้วยโรคนีโ้ดยได้รับการ

ยนืยันแล้วมี 1 คนทีม่ลรัฐวอชิงตัน  ซึง่ได้เดนิทางไปเยอืนวูฮ่ัน ส่วนผู้ป่วยทีม่ายังไทย

เพิม่ขึน้อีก 1 คน ตามข่าวทีม่าจากสิงคโปร ์สาํนักข่าวระหว่างประเทศ เช่น CNN เรียกช่ือ

เชือ้ว่า SARS-like ซึง่เรียกเช่นน้ันได้ เพราะ Corona เป็นเชือ้ทีอ่าจเป็นได้ตัง้แต่ Common 

cold ถงึ SARS ตามรายงานล่าสุดในวันที ่22 มกราคม มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 คน  สามารถตดิ

เชือ้จากคนสู่คนได ้จาํนวนผู้ป่วยในจนีสูงขึน้เป็นกว่า 440 คน วงการแพทยเ์ป็นหว่งว่าการ

ระบาดอาจเพิม่สูงขึน้ในช่วงตรุษจนีในอีกไม่กี่วันนี ้ซึง่คนจนีนับล้านจะเดนิทางไปยังที่

ต่างๆ องคก์ารอนามัยโลกได้จัดตัง้คณะกรรมการฉุกเฉินเพือ่หารือเกี่ยวกับโรคนี ้แต่ยัง

มิได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินของการระบาดในระดับโลก ส่วนการพัฒนาวัคซนีจะตอ้งใช้

เวลาอีกนาน แม้วูฮ่ันจะเป็นศูนยก์ลางของโรคนี ้รัฐบาลจนีกไ็ด้ออกคาํส่ังปิดเมือง 

Lockdown และได้ใช้คาํส่ังนีส้าํหรับอีกหลายเมือง ครอบคลุมชาวจนีประมาณ 30+ ล้าน

คน ผลกระทบทางเศรษฐกจิสาํหรับจนีอันเร่ิมชะลอตัวอยู่แล้วจงึหลีกเลี่ยงมิได ้

 4 กลุ่มก่อการร้าย Al-Shabaab จากโซมาเลียได้บุกเข้าโจมตฐีานบนิ Simba ทีเ่มือง 

Lamu อันเป็นฐานร่วมระหว่างเคนยากับสหรัฐ ในตอนเช้าตรู่ของวันที ่5 มกราคม 2020 

เคนยาแถลงในวันเดยีวกันน้ันว่าสามารถปลิดชีวิตผู้ก่อการร้ายได้ 4 คน อีก 3 วัน

ต่อจากน้ัน กองบัญชาการ South African Command ของสหรัฐ รายงานว่า ทหารสหรัฐ

เสียชีวิต 1 คนและพลเรือนผู้รับเหมาสหรัฐทีฐ่านบนิอีก 2 คน ก่อนวันขึน้ปีใหม่ Al-

Shabaab ได้จุดระเบดิ Car bomb ในช่วงช่ัวโมงรีบด่วนในกรุงโมกาดิชู เมืองหลวงของ

โซมาเลีย ทาํใหม้ีผู้เสียชีวิต 85 คนและบาดเจบ็หลายร้อยคน กลุ่มก่อการร้ายนีเ้ป็น

เครือข่ายทีข่ึน้กับ อัล-ไคด้า  มิใช่กลุ่มรัฐอิสลาม เมื่อปีทีแ่ล้วได้ก่อเหตุร้ายทีโ่รงแรมดุสิต
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ของไทยในกรุงไนโรบ ีประเทศเคนยา เมื่อสองวันมานี ้Al Shabaab ได้ฏบิัตกิารโจมตอีีกที่

นอกกรุงโมกาดชูิ ประเทศโซมาเลีย 

 5 กลุ่มก่อการร้าย Boko Haram ในไนจเีรีย ได้ระดมการโจมตใีนจุดตา่งๆในต้นปี

ใหม่นี ้รายละเอียดยังมีไม่มากนัก กลุ่มนีเ้ป็นเครือข่ายของ อัลไคดา้ในอิรัก และกลุ่มย่อย

ของอัลไคด้าต่างๆ มีเป้าหมายทีจ่ะใหไ้นจเีรียเป็นอิสลาม ใช้กฎหมายชาเรียแม้ใน

ปัจจุบัน ช่ือเสียงโด่งดังจากการลักพานักเรียนหญิงทีเ่รียกกันว่า Chibok girls ประมาณ 

200 คนไปกักตัว จนมีกลุ่มต่างๆ รณรงคใ์หไ้ดรั้บการปล่อยตัว ซึง่ได้ผลบ้างในสมัยรัฐบาล

ประธานาธิบด ีบูฮารี   

 6 Khalifar Haftar หวัหน้ากลุ่มกบฏในลิเบยี ได้พยายามเรียกร้องให้กองกาํลัง

ทอ้งถิน่ปฏบิัตกิารทิง้ระเบดิทีก่รุง Tripoli อันยังผลใหม้ีผู้เสียชีวิต 30 คน ในขณะเดยีวกัน 

รัฐสภาตุรกไีด้ลงมตเิหน็ชอบใหท้หารตุรกไีปร่วมกับกองกาํลังของรัฐบาลลิเบยี ซึง่

สหประชาชาตสินับสนุน ตามรายงานข่าวในวันที ่11 มกราคม ศกนี ้หวัหน้าฝ่ายรักษา

ความปลอดภัยของรัฐบาลลิเบยีได้อ้างว่ารัสเซยีได้ส่ง “ทหารรับจ้าง” ไปร่วมรบกับกาํลัง

ของ Haftar ซึง่รัสเซยีได้ปฏเิสธอย่างแข็งขัน ต่อมาในวันที ่12 มกราคม ประธานาธิบด ี

วลาดเิมียร ์ปูตนิได้ยนืยันปฏเิสธเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเ์คิล่แหง่    

สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี ตามรายงานทีไ่ด้รับในวันจันทรท์ี ่13 มกราคม Haftar ตกลง

รับข้อเสนอของรัฐบาลทริโปลีใหม้ีการหยุดยงิ ข้อมูลทีไ่ด้รับต่อมาแจง้ว่า ข้อเสนอ

ดังกล่าวมาจากรัสเซยีและตุรก ีซึง่ได้เชิญให ้Haftar ไปประชุมกับทัง้สองประเทศทีก่รุง

มอสโก Haftar เดนิทางออกจากกรุงมอสโกแล้วในวันที ่14 มกราคม โดยไม่มีการลงนาม

ในข้อตกลงหยุดยงิใดๆ ทัง้สิน้ เร่ืองนี ้Ursula von der Leyen ประธานกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรป ซึง่เป็นอดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหญิงของเยอรมนี แสดงความไม่เหน็

ด้วยกับรัสเซยีและตุรกี ด้วยเหน็ว่า การดาํเนินการดังกล่าวควรทาํกับระบบที่

สหประชาชาตสินับสนุนเทา่น้ัน ขณะนี ้รัฐบาลทริโปลีซึง่สหประชาชาตสินับสนุนได้เข้าไป



7 
 

มีส่วนแล้ว ตามรายงานล่าสุดในวันที ่20 มกราคม ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดได้ไปประชุม

ร่วมกันทีก่รุงเบอรล์ิน โดยมีแองเกลา แมรเ์คิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เป็นประธาน 

 7 ทางการอิรักแถลงเมือ่วันที ่6 มกราคม 2020 ว่ากองกาํลังอิรัก 2 คนถูกไอซสิฆ่า

ในการปะทะกันทีเ่มือง Kirkuk ทางเหนือของประเทศอรัิก และเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคัญที่

กองกาํลังพันธมิตรตอ่ต้านไอซสิใช้ในการเข้ายดึนครโมซูลกลับคืนมาได ้

 8 เน่ืองจากการแพร่กระจายของการก่อการร้ายกลุ่มต่างๆ ในบางภาคของ

แอฟริกา ในช่วงกลางเดอืนมกราคม ศกใหม่นี ้ประธานาธิบดเีอ็มมานูเอล มาครองของ

ฝร่ังเศสจงึได้ไปร่วมการประชุมปรึกษากับผู้นําประเทศมอริเตเนีย (ตัวสะกดเป็นไปตามที่

กรมเอเชียใต้ฯแนะนาํมา) บูรก์นิา ฟาโซ มาล ีนิแจร ์และชาด โดยประธานาธิบดมีาครอง

ยนืยันทีจ่ะร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม Sahel ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย

ต่อไป 

 9 การชุมนุมประทว้งในเลบานอน ซึง่ได้รายงานไว้บ้าง ในประมวลฯ เดอืน

ธันวาคม ศกก่อน เร่ิมรุนแรงขึน้ เพราะสุญญากาศในการปกครอง หลังจากที่

นายกรัฐมนตรีฮาริรี ได้ลาออก และจนบัดนีก้ยั็งไม่มีรัฐบาล ประธานาธิบด ีAoun ได้ขอให้

ทหารมาช่วยรักษาความสงบ แตภ่าพทีป่รากฏทางโทรทัศน ์ยังดูยุ่งเหยงิอย่างน่าหว่ง 

  

ข่าวสาํคัญของปีใหม่ ค,ศ, 2020 

 การทีส่หรัฐใช้โดรนยงิไปสังหารนายพล Qasem Soleimani ผู้บัญชาการ Quds หรือ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่าน ขณะกาํลังเคลื่อนทีอ่ยู่ในบริเวณทา่อากาศยานกรุง

แบกแดดเมื่อวันที ่3 มกราคม 2020 ในวันเดยีวกัน สหรัฐพยายามจะสังหารนายทหาร

อิหร่าน อีกคนหน่ึง แต่ไม่สาํเร็จ คํ่าวันน้ัน สหรัฐใช้วิธีเดยีวกันเพือ่จะสังหาร Abdel Reza 

Shahlai ผู้บัญชาการอหิร่านในเยเมน แต่ Shahlai รอดมาได้และไปหลบซ่อนอยู่ในที่
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ปลอดภัย โดยผู้ทีเ่สียชีวิตแทนเป็น Operative ระดับรองลงมา ช่ือ Mohammad Mirza ซึง่

สถานีโทรทศันท์างการของอิหร่าน หลีกเลี่ยงการกล่าวถงึทีเ่กดิเหตุว่ามิใช่เยเมน แต่เป็น 

One of the fields of Resistance Front 

 ในวันขึน้ปีใหม่ 1 มกราคม 2020 (2563) นาย Mohammad Javad Zarif 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า การโจมตขีองสหรัฐในอิรักเมื่อ

วันที ่27 ธันวาคม ศกก่อน เป็นการรุกรานทีย่อมรับไม่ได ้

 นาย Adil Abdul Mahdi รักษาการนายกรัฐมนตรีอิรักกล่าวว่า สหรัฐโจมตอีิรักโดยที่

มีข้อมูลไม่เพยีงพอ  รายงานข่าวทั่วไปแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิต 25 คนซึง่เป็นชาวอิหร่าน 

 ก่อนวันขึน้ปีใหม่ สหรัฐได้ทิง้ระเบดิค่ายอาสาสมัคร PMF หรือ Popular 

Mobilization Forces ที ่Kirkuk ในอิรัก ปฏบิัตกิารดังกล่าวเป็นเหตุใหผู้้รับเหมาชาว

อเมริกันเสียชีวิต 1 คน ฝ่ายอาสาสมัคร ผู้นิยมนิกายเชีย และฝ่ายต่อต้านสหรัฐชุมนุมและ

พยายามจะบุกสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงแบกแดด เจ้าหน้าทีส่หรัฐแถลงว่า ผู้ประทว้ง

ไม่อาจเปิดทางเข้าสู่สถานเอกอัครราชทตูได้ แต่ภาพทีป่รากฏทางโทรทศันแ์สดงว่า สถาน

เอกอัครราชทตูฯได้รับความเสียหายมากกว่าทีค่าดในเบือ้งแรกและสหรัฐตาํหนิรัฐบาล

อิรักว่าควรจะส่งกาํลังไปปกป้องสถานเอกอัครราชทตู แต่กลับส่งกาํลังป้องกันไปช้ามาก 

ขณะทีผู้่ประทว้งกาํลังสลายตัว และก่อนถอยได้ใช้อิฐ หนิและกระสุนยางขว้างปาและยงิ

ไปยังกาํลังสหรัฐทีป้่องกันสถานเอกอัครราชทตูฯ  

 ตามภาพทีป่รากฏทางโทรทัศนร์ะหว่างประเทศ (CNN Al Jazeera) สถาน

เอกอัครราชทตูฯ ได้รับความเสียหายมากกว่าทีเ่ป็นข่าวในช้ันแรก และกองกาํลังของอิรัก

ได้เข้าปกป้องสถานเอกอัครราชทตูฯ กับดูแลการถอนกาํลังของผู้โจมต ี

 การสังหารยอดขุนพลอิหร่านทาํใหค้วามหมายของคาํว่า Proxy เร่ิมคลุมเครือ 

เพราะไม่มีฝ่ายใดบ่งชัดว่า เหตุการณท์ีเ่กดิขึน้มีรายละเอียดอย่างไร แต่กน่็าหว่งเพราะ

ตัง้แต่นีไ้ปความไม่สงบในโลกไม่อาจวางใจได้ เน่ืองจากเหตุการณสั์งหารนายทหารผู้ทรง
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อิทธิพลในภูมิภาคเพยีงอย่างเดยีวกอ็าจนาํไปสู่สงครามได้ ทัง้โดยอิหร่านกับสหรัฐ แม้จะ

เป็นกรณีทีแ่ต่ละฝ่ายจะพยายามหลีกเลี่ยงกต็าม แตใ่นบริบทน้ัน ฝ่ายอิหร่านคงเข้าใจว่า 

ไม่สามารถไม่แก้แค้นได ้และต้องใหป้รากฏชัดว่าอิหร่านเป็นฝ่ายล้างแค้น มิใช่อาศัยเพยีง 

Proxy ทีม่ีอยู่ทั่วภูมิภาค ในขณะเดยีวกัน การเตรียมรบกก็าํลังมีอยู่ทั่วไป เช่นการซ้อมรบ

ทางนาวีในมหาสมุทรอินเดยีใกล้โอมานของกองทพัเรือรัสเซยี จนีและอิหร่าน อันเป็น

ความเคลื่อนไหวทีน่่าสังเกต เพราะขณะน้ัน จนีได้นาํเรือบรรทกุเคร่ืองบนิลาํที ่2 ทีส่ร้าง

โดยเทคโนโลยขีองจนีเอง ต่างจากลาํแรกทีอ่าศัยแบบของรัสเซยี เข้าประจาํการและไป

แสดงตัวใกล้ไต้หวันและทะเลจนีใต ้

 ในระยะน้ัน กระแสต่อต้านทหารสหรัฐและต่างประเทศในตะวันออกกลางกาํลัง

เพิม่ความเข้มข้นยิง่ขึน้ในหมู่นักการเมืองอิรัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มนิกายเชีย โดย

ได้มีการเสนอญัตตใิหรั้ฐสภาพจิารณาลงมต ิกระแสดังกล่าวดูจะตา้นได้ยากเมื่อเกดิการ

สังหารนายพล Soleimani ในดนิแดนอิรัก นายกรัฐมนตรีรักษาการอิรักได้แถลงว่าสหรัฐ

ละเมิดอธิปไตยของอิรักเพราะได้ปฏบัิตกิารสังหารคนต่างชาตใินประเทศอิรัก อันอาจนาํ

สงครามไปสู่อิรัก ซึง่ผู้สังเกตการณต์่างประเทศเหน็ว่าจาํเป็นทีจ่ะต้องมีปฏกิริิยาเช่นน้ัน 

เพราะไม่ต้องการใหอ้ิรักกลายเป็นสมรภูมอิีก เน่ืองจากชาวอิรักคาดหมายว่า การปะทะ

กันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและ/หรือตัวแทนของอิหร่านคงจะมีขึน้ในดนิแดนอิรักในไม่ช้า 

 อิหร่านและประเทศต่างๆ ทราบดว่ีา ประธานาธิบดทีรัมป์ตัง้ใจจะถอนทหาร

อเมริกันออกจากซเีรียและอัฟกานิสถาน อันเป็นแนวคิดทางการเมืองเพือ่ใหไ้ด้เสียง

สนับสนุนก่อนการเลือกตัง้ประธานาธิบดใีนเดอืนพฤศจกิายนปีนี ้แม้ฝ่ายทหารและความ

ม่ันคงจะไม่เหน็ด้วยกับการถอนกต็าม และหลายฝ่ายทราบดว่ีาสหรัฐไม่ต้องการรบกับ

อิหร่าน ทัง้ๆ ทีอ่ิหร่านกาํลังประสบปัญหาหนักจากการควํ่าบาตรของสหรัฐ อันทาํให้

เศรษฐกจิของอิหร่านอยู่ในสภาวะถดถอย (Recession) แต่อิหร่านจะใช้ Long game 

เพราะเช่ือว่าสหรัฐจะรับภาระกับปัญหาอิหร่านในระยะยาวได้ยาก การเดนิแต้มระหว่าง
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ประเทศของสหรัฐเป็นปัจจัยสาํคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่สหรัฐซึง่มีนายโดนัลด ์ทรัมป์ เป็น

ประธานาธิบดแีละ Commander-in-Chief  

 ในช่วงแรก ทัง้สองฝ่ายอาศัยการโต้กันไปมาหรือ Tit for tat โดยทรัมป์ทวีตคร้ังแรก

ด้วยภาพธงชาตสิหรัฐ และไม่มคีาํพูดใดๆ ประกอบ ส่วนกระทรวงกลาโหมแถลงว่า การ

โจมต ี(Strike) ทีท่า่อากาศยานกรุงแบกแดดมีจุดมุ่งหมายเพือ่ป้องปรามมิใหส้หรัฐถูก

โจมตใีนอนาคต นาย Mark Esper รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงว่า เกมได้

เปลี่ยนไปแล้ว การสังหารนายพล Soleimani เป็น “Decisive and defensive action” ขณะที่

กองพลพทิกัษก์ารปฏวัิตใิช้คาํว่า นายพล Soleimani was martyred ตามแบบของอิสลาม 

ส่วนนายพล Mohsen Razaee อดตีหวัหน้า IRGC ประกาศทีจ่ะล้างแค้นสหรัฐ 

 ความตงึเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเข้มข้นขึน้ในภูมิภาคอ่าว ในขณะทีป่ระเทศ

ช้ันนาํในยุโรปพยายามวิ่งเต้นทีจ่ะกู้ชีพความตกลง JCPOA หรือ Iran Nuclear Deal ซึง่

ทรัมป์ประกาศถอนตัวไปหลายเดอืนแล้ว โดยไม่ฟังถ้อยแถลงของฝ่ายความม่ันคง 

กลาโหม (สมัยอดตีนายพลเจมส ์แมต็ทสิ) และกระทรวงการต่างประเทศ (สมัยเร็กซ ์ทลิ

เลอรสั์น) และอิหร่านเองกเ็พิม่การ Enrich Uranium จนเกนิขีดจาํกัดในความตกลง 

JCPOA  แต่ประธานาธิบด ีRouhani ของอิหร่านกล่าวในวันที ่15 มกราคม ว่า “Steps 

taken in respect of JCPOA can be reversed.” ในขณะทีฝ่ร่ังเศส เยอรมนีและสหราช

อาณาจักรเหน็ว่าสิ่งทีอ่ิหร่านดาํเนินการไป “Triggered dispute mechanism in JCPOA” อัน

แสดงว่าความตกลงดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิก  

 สถานการณอ์าจบานปลายไปทั่วภูมิภาคอ่าว อันอาจคาดไม่ถงึว่าจะเป็นอย่างไร 

ด้วยเหตุผลว่านายพล Soleimani เป็นทีรั่กและยกย่องยิง่ของบรรดาทหารอิหร่านทัง้หลาย

ตลอด 40 ปีของการปฏวัิต ินับแต่ปีทีอ่ยาโตลลา โคเมนีโค่นรัฐบาลของพระเจ้าชาห ์และ

เป็นนายทหารทีไ่ด้รับความไว้วางใจอย่างยิง่จาก Supreme Leader อยาโตลลา คาเมเนอี 

เพราะเป็นผู้บัญชาการตลอด 8 ปีของสงครามกับอิรักภายใต้ซัดดาม ฮุสเซน ทีท่ราบกัน 

เป็นคนใจแข็งทีบ่างคร้ังอาจเหน็ว่าเหีย้มโหด แต่ไม่ต้องการความมียศสูงส่ง โดยส่ังการไว้
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ว่า หากเขาตายใหจ้ัดพธีิศพอย่างเรียบง่ายทีบ่้านเกดิและไม่ตอ้งจารึกบนฝาหลุมฝังศพว่า

มียศเช่นไร เพียงแต่ใช้คาํว่าพลทหารกพ็อ เมือ่มาถูกสังหารพร้อมคนใกล้ชิดเช่นนี ้ย่อม

จาํเป็นอย่างยิง่ทีอ่ิหร่านและกลุ่มเชียในอิรักจะต้องล้างแค้นใหส้าสม แม้ทหารสหรัฐจะ

เตรียมรับการตอบโต้ไว้หลายทางด้วยกัน ไม่แน่ว่าประธานาธิบดทีรัมป์จะฟังคาํแนะนาํ 

และไม่อาจคาดหมายได้ว่า อิหร่านจะโจมตสีหรัฐและพันธมิตรในอ่าวและจุดอ่อนอื่นๆ 

ในทีใ่ด 

 นาย Douglas Silliman อดตีเอกอัครราชทตูสหรัฐ ณ กรุงแบกแดด ระหว่างปี 2016-

2019 ใหข้้อมูลเพิม่เตมิว่า นายพล Soleimani เป็นหวัหอกของการขยายอิทธิพลของ

อิหร่านไปไม่แต่เพยีงประเทศในอ่าว แต่ยังแผ่ไปยังอัฟกานิสถาน ปากสีถานและยูเครน

ด้วย คลุมประเทศมากกว่าทีท่ราบกัน นับเป็นการดาํเนินยุทธศาสตรท์ีล่ํา้ลึกและทา้ทาย

สหรัฐอย่างมาก เน่ืองจากเป็นทีท่ราบกันอยู่แล้วว่า ประธานาธิบดทีรัมป์ไม่เคยมี Strategy 

ในสถานการณต์่างๆ และด้วยเหตุนีจ้งึสร้างปัญหาใหแ้ก่ฝ่ายความม่ันคง ทหาร และการ

ทตูและการต่างประเทศมาตลอด ผู้สังเกตการณจ์งึจาํต้องสอดส่องทกุคร้ังทีป่ระธานาธิบดี

ทรัมป์แถลงนโยบาย ว่ามี Teleprompter หรือไม่ หรือเป็นการกล่าวกลอนสด แต่ถงึแม้จะ

ได้ใช้ Teleprompter ไปแล้ว หากไม่ถูกใจ ทรัมป์กอ็าจจะกล่าวกลอนสดตามความเชื่อของ

ตนเอง ตัวอย่างทีชั่ดแจ้ง ได้แก่กรณีความขัดแย้งทางเชือ้ชาตอัินทาํใหเ้กดิการปะทะกัน

ระหว่างพวกขวาจัดและ Racist กับประชาชนที ่Richmond ในมลรัฐเวอรจ์เินีย เมื่อปีกว่า

มานี ้ซึง่ได้รายงานไว้โดยละเอียดในประมวลฯ เช่นฉบับนี ้

 การทีท่รัมป์ส่ังใหสั้งหารนายพล Soleimani โดยอ้างว่า เขาทาํใหท้หารสหรัฐ “หลาย

พันคน” เสียชีวิต (เข้าใจว่าในระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก) ดูจะไม่ตรงกับข้อมูลจาก

แหล่งอื่น ซึง่ประมาณการว่า ทหารอเมริกันเสียชีวิตไปประมาณ 600 คน แต่มองข้าม

รายงานถงึบทบาทของนายพล Soleimani ทีช่่วยสหรัฐและอิรักในการยดึหลายเมืองใน

อิรักทีถู่กไอซสิยดึไปกลับคืนมา คร้ังหน่ึงเมื่อกรุงแบกแดดถูกปิดล้อม นายพล Soleimani 

ได้บนิไปช่วยแก้ไขสถานการณจ์นเรียบร้อย รวมทัง้การยดึเมือง Tikrit อันเป็นเมืองเกดิ
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ของซัดดาม ฮุสเซนกลับมาด้วย จริงอยู่ เหตุร้ายๆ จากนํา้มือของนายพลผู้นีก้ม็ีอยู่ไม่น้อย 

จงึเป็นการยากทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์และนายไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ จะอ้างเหตุผลในการสังหารนายพล Soleimani เช่นคาํกล่าวทีว่่าตอ้ง

สังหารเพราะภัยคุกคามต่อสหรัฐกาํลังเกดิขึน้หรือ Imminent threat แต่จนบัดนี ้กไ็ม่

สามารถอธิบายได้ว่า Imminent หมายความว่าอย่างไรแน่ ต่อมา ทรัมป์ได้กล่าวหา 

Soleimani ว่า กาํลังวางแผน (Plotting) ทีจ่ะเข้าโจมต ี“four US embassies” ซึง่ไม่ใช่ในกรุง

แบกแดด อันถูกหลายฝ่ายตัง้คาํถามว่า “ทีใ่ด” แม้ Mark Esper รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม จะพยายามช่วย กป็รากฏว่าไม่มีหลักฐานยนืยัน นายไมค ์ปอมเปโอ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึง่อยู่ในกลุ่ม “เหยีย่ว” ได้เสนอแนวทางของ

นโยบายต่ออิหร่านอันขัดกันอยู่ในตัว คือ To confront and contain 

 ข้อเสนอใหสั้งหารนายพล Soleimani มีมาก่อนแล้ว แต่ประธานาธิบดบีารัค โอ

บามาได้ปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามเหน็ชอบ แต่น่ีคงไม่ใช่เพราะนายทรัมป์ต้องการจะใหเ้ขาเด่น

กว่าโอบามา แม้ว่าตลอดเวลาทีผ่่านมา ทรัมป์ได้กล่าวหาหรือเลือกนโยบายใหต้รงกันข้าม

กับทีโ่อบามาใช้ ถงึ 537 คร้ัง  แต่ในกรณีความขัดแย้งกับอิหร่าน เร่ืองทีท่รัมป์กระทาํไป

เพราะเหน็ว่าเป็นผลงานดเีด่นของรัฐบาลโอบามาได้แก่การประกาศถอนตัวจากความตก

ลงหา้มอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ์อันเป็นการแปรสภาพอิหร่านจากความเป็นคู่เจรจา

เป็นศัตรูและบดิเบอืนโครงสร้างของระเบยีบโลก (World Order) ผลทีต่ามมาจงึเป็นไป

ตามช่ือหนังสอืของ Richard Haas ประธาน Council on Foreign Relations คือ World in 

Disarray 

 ตามความเป็นมา เมือ่อหิร่านโจมตโีรงกล่ันและแหล่งนํา้มันของบริษัทอารามโกใน   

ซาอุด ิอาระเบยี ทัง้ๆ ทีส่หรัฐยังมิได้ตอบโต้ แต่ทา่ทขีองกองกาํลังอาสาสมัคร PMF ซึง่

ร่วมรบกับหน่วยปฏบิัตกิารพเิศษสหรัฐได้เปลี่ยนไปเป็นศัตรูของสหรัฐ ต้องไม่ลืมว่า

เหตุร้ายและการสังหารผู้นาํทางทหารของอิหร่านคร้ังนี ้สหรัฐเป็นต้นเหคุ อันตรายทีจ่ะ

เกดิขึน้จงึน่าหว่งกังวล กระทรวงการต่างประเทศจาํต้องวางแผนป้องกันหน่วยงานตาม
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ประเทศทีเ่สี่ยงภัยต่างๆ ซึง่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต้องรับหน้าที ่ในวันต่อจาก

การสังหาร กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศปิดสถานเอกอัครราชทตูและงาน

ด้านกงสุล และใหค้นอเมริกันออกจากประเทศอิรัก “ในทนัท”ี และมิใหเ้ข้าไปใกล้สถาน

เอกอัครราชทตู ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ส่ังใหก้ระทรวงกลาโหมส่งทหารรุ่นแรก 750 คน

ไปในตะวันออกกลาง และหลังจากน้ัน ได้มีการเสริมกาํลังอีก 3,000 คนไปยังพืน้ที ่อัน

เป็นคาํส่ังด่วน โดยทีค่รอบครัวของทหารเหล่าน้ันไม่ทราบล่วงหน้า กองบัญชาการกลาง

ได้ส่ังใหท้หารในภูมิภาคทัง้หมดเตรียมพร้อมและระวังภัย 

 ผู้สังเกตการณค์าดว่า แผ่นดนิสหรัฐอาจจะไม่ถกูโจมต ีเว้นแต่กรณี Lone Wolf ซึง่ก็

ไม่ง่าย แต่สัญญาณอันตรายเร่ิมขึน้แล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ซาอุด ิอาระเบยี คูเวต 

และประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางอยู่ในความเสี่ยงขณะนี ้ข่าวลือว่า โดรนทีสั่งหาร

นายพลอิหร่านถูกยงิไปจากคูเวต ทาํใหต้ืน่ตระหนกกัน จนมีการแถลงว่า ไม่เป็นความจริง 

 Proxies ของอิหร่านมีอยู่ทั่วอ่าว แม้กระทั่งไอซสิ อัลไคดา้ และกลุ่มก่อการร้าย

อื่นๆ กอ็าจฉวยโอกาสนีป้ฏบัิตกิารตามความตัง้ใจเดมิของแต่ละกลุ่ม เพราะมิใช่เป็นมิตร

กับอิหร่าน ประเดน็สาํคัญได้แก่อิหร่านจะเลือกวัน เวลา และเป้าหมายเอง ก่อนหน้าน้ัน 

ทรัมป์ได้ทวีตไว้ว่า หากอิหร่านโจมตสีหรัฐ กจ็ะต้อง Pay a big price กระทรวงกลาโหม

สหรัฐแถลงชัดว่า ปฏบัิตกิารคร้ังนีเ้ป็นไปตามคาํส่ังของประธานาธิบดทีรัมป์ 

 ตามการคาดคะเนของผู้สังเกตการณ ์อิหร่านสามารถใช้วิธี Cyber ในการโจมต ีแต่

ไม่ทราบว่าได้ใช้หรือเปล่า เพราะอิหร่านต้องประเมินสถานการณใ์หถ้ีถ่้วนและหลีกเลี่ยง

การทาํใหส้หรัฐต้องตอบโต้อย่างหนัก ซึง่เมื่อเทยีบกาํลังกันแล้ว อิหร่านเป็นรองสหรัฐ

อย่างมาก แม้จะเป็นเพยีงการรบตามแบบหรือ Conventional warfare เน่ืองจากอิหร่านยัง

ไม่มีอาวุธนิวเคลียร ์เพราะถูกหา้มไว้โดยความตกลง JCPOA หรือ Iran Nuclear Deal ซึง่

นายทรัมป์ประกาศใหส้หรัฐถอนตัว โดยไม่มีเหตุผลใดๆ ถ้าทาํตามความตกลงทีเ่จรจามา

อย่างยากเยน็ สถานการณจ์ะไม่เป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี ้และอาจเปิดทางไปสู่การ

เจรจากันได้   
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 หากนายโดนัลด ์ทรัมป์ต้องการสังหารนายพล Soleimani เพือ่เป็นการป้อมปราม ก็

ดูจะไม่ได้ผล ถงึแม้ว่าการตอบโต้ของอิหร่านทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปจะไม่หนักหนานักกล่าวคือ 

ขั้นแรก กลุ่มเฮซโบลลาในเลบานอนและซเีรียซึง่อาจเรียกได้ว่าเป็น Proxy หน่ึงของ

อิหร่านได้ยงิ projectiles ไปยัง ฐานทีต่ัง้ของสหรัฐในกรุงแบกแดด มใิช่เป็นปฏบิัตกิาร

ใหญ่ เพราะ militia ในกลุ่มได้เตอืนผู้ทีไ่ม่ใช่อเมริกันให้หลบภัยเสีย 

 การตอบโต้จริงได้แก่การทีอ่ิหร่านได้ยงิขีปนาวุธจากในอิหร่านประมาณกว่า 22 ชุด

เมื่อวันที ่8 มกราคม ศกนี ้ไปยังฐานทพัประเทศพันธมิตรต่อต้านไอซสิ ( Anti-ISIS 

Coalition) ที ่Al-Asad และ Irbil ทหารอเมริกันส่วนใหญ่อยู่ที ่Al-Asad  

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐใหข่้าวหลังจากการตรวจฐานทัง้สองว่า ไม่มีผู้ใดตายหรือ

บาดเจบ็ (No casualties) จากการโจมตขีองอหิร่าน ประธานาธิบดทีรัมป์ทวีตว่า So far so 

good ข่าวในช่วงน้ันอ้างว่า อิหร่านจงใจมิใหถ้กูเป้า คงจะด้วยเกรงการตอบโต้ตามทีน่าย

ทรัมป์ทวีตขู่ไว้ว่า หากคนอเมริกันถูกโจมต ี(จนเสียชีวิต) กจ็ะยงิทีห่มาย 52 แหง่ใน

อิหร่านทีก่าํหนดไว้แล้ว อันรวมทัง้สถานทีท่างวัฒนธรรมด้วย ทีใ่ช้จาํนวน 52 แหง่ เพราะ

เป็นจาํนวนเจ้าหน้าทีส่ถานเอกอัครราชทตูสหรัฐทีถู่กอิหร่านกักขังเป็นตัวประกันเมื่อ 40 

ปีมาแล้ว  นาย Javad Zarif รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ได้ตอบทนัที

ว่า การโจมตสีถานทีท่างวัฒนธรรมเทา่กับกระทาํอาชญากรรมต่อมนุษยช์าต ินาย Mark 

Esper รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงว่าเป้าหมายเป็นทางทหารเทา่น้ัน ไม่รวม

เป้าทางวัฒนธรรม นายทหารประจาํอยาโตลลา คาเมนาอ ีแถลงว่า ถ้าจะโจมตเีป้าหมาย

ทางทหารในอิหร่าน 52 แหง่ อิหร่านกจ็ะโจมตตีอบโต้เป้าหมายสหรัฐ 300 แหง่ 

 ประธานาธิบดทีรัมป์ประกาศว่าในวันรุ่งขีน้จากวันที ่8 มกราคม เขาจะกล่าวสุนทร

พจนต์่อประชาชน 

 หากจะมีช่องทางผ่อนคลายวิกฤตการณด์้วยการลดความตงึเครียด (De-escalation) 

การแสดงสุนทรพจนค์ร้ังนีก้เ็ป็นโอกาสสาํคัญ  และการลดความตงึเครียดเป็นคาํเรียกร้อง
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ของประเทศต่างๆ ทีเ่กรงว่าเหตุการณจ์ะบานปลาย เช่น นายกรัฐมนตรีบอริส จอหน์สัน

แหง่สหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเ์คิ่ล แหง่เยอรมนี ประธานาธิบดเีอ็ม

มานูเอล มาครอง แหง่ฝร่ังเศส ตลอดจนเลขาธิการสหประชาชาต ิเป็นต้น 

 อิหร่านเองกด็ูจะต้องการการลดความตงึเครียด ด้วยการใหผู้้แถลงทา่ทเีป็นฝ่าย

การทตู อันได้แก่นาย Mohammad Javad Zarif รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ซึง่เป็นผู้แทนอิหร่านในการเจรจา JCPOA ตลอดหลายปีกว่าจะตกลงกันได้ และสามารถ

แสดงความใกล้ชิดกับผู้แทนคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ นาย John Kerry รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนาง Federica Mogherini หวัหน้าฝ่ายการต่างประเทศ

ของสหภาพยุโรป 

 กาํหนดทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน ์เป็นช่องทางทีฝ่่ายตรงข้ามจะทาํ

บางอย่างเพือ่นาํไปสู่การลดความตงึเครียดหรือไม่ อิหร่านดูจะเข้าใจเช่นนี ้นาย Zarif 

และเจ้าหน้าทีช้ั่นสูงของอิหร่าน จงึสื่อสารอย่างน้อย 3 ประเดน็ ในช่วงก่อนหน้าคาํ

ปราศรัย คงจะหวังว่า นายทรัมป์จะเข้าใจเจตนาของอิหร่านดขีึน้ และปรับเปลี่ยนถ้อย

แถลงใหเ้ป็นการรอมชอมมากกว่าทีเ่คย 

 ประเดน็แรกได้แก่การกล่าวเป็นนัยว่า การโจมตฐีานทพัสหรัฐและ Coalition ด้วย

ขีปนาวุธ 22 ชุด เมือ่ก่อนรุ่งเช้าวันที ่8 มกราคม น้ัน เป็นการตอบโต้หรือล้างแค้นอันเสร็จ

สิน้ไปแล้ว นาย Zarif แถลงว่า “We took and concluded self-defense measures under 

Article 51 of the United Nations Charter.” การใช้ past tense—took and concluded—

น่าจะหมายความว่าไดต้อบโต้จนเสร็จสิน้ไปแล้ว ทีอ้่างถงึข้อบทของกฏบัตร

สหประชาชาตกิเ็พือ่เพิม่นํา้หนักของสิ่งทีไ่ด้ดาํเนินการไปแล้วโดยชอบธรรม 

 ประเดน็ทีส่องได้แก่การชีแ้จงขอบเขตของการตอบโต้   โดยนาย Zarif กล่าวว่า 

การตอบโต้ของอิหร่านจะอยู่ในสัดส่วนอันเหมาะสมหรือ .Proportionate คือไม่มากเกนิไป

และไม่น้อยเกนิเหต ุ
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 ประเดน็ทีส่าม เจ้าหน้าทีอ่ิหร่านใหข่้าวแก่สาํนักข่าวต่างประเทศว่า นายพล 

Soleimani ได้ช่วยปราบขบวนการก่อการร้าย ไอซสิ อัลนุสรา และอัลไคด้า แต่มิได้กล่าว

ว่าด้วยการร่วมมือหรือประสานงานกับหน่วยรบพเิศษสหรัฐ ซึง่ฝ่ายความม่ันคงและทหาร

สหรัฐน่าจะทราบด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ นาย Brett McGurk จากกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐ ซึง่เป็นผู้ประสานงานของ Anti Isis Coalition ในการปราบปรามไอซสิในอิรักและ

ซเีรีย ในสมัยประธานาธิบดโีอบามา และประธานาธิบดทีรัมป์ได้ขอใหท้าํหน้าทีเ่ดมิต่อไป 

 อาจจะเป็นเพราะความสับสนของกระแสข่าวจากกรุงวอชิงตัน นาย Jawad Zarif 

จงึยํา้ประเดน็สาํคัญทีก่ล่าวไปแล้ว และเสริมว่า (ประธานาธิบดทีรัมป์) จงมองโลกในแง่

จริงเสียท ีแทนทีจ่ะวนเวียนอยู่ในภาพลวงตา (Illusion) เช่นเดมิ “now is the time to be 

patient” แล้วเสริมว่า “We do not seek escalation or war.” 

 ประธานาธิบดทีรัมป์และทีป่รึกษาใกล้ชิดจะเข้าใจสัญญาณทีรั่ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ซึง่มีส่วนสาํคัญในการเจรจา JCPOA สื่อมาหลายช่ัวโมง

ก่อนเวลาทีจ่ะกล่าวสุนทรพจน ์หรือไม่ ยากทีจ่ะทราบได้ หรือทราบ แต่ยังต้องการทีจ่ะ

ข่มขู่ต่อไป เพราะนายโดนัลด ์ทรัมป์มีนิสัยชอบ Bully อยู่แล้ว 

 ทาํเนียบขาวได้เตรียมแทน่สาํหรับกล่าวคาํปราศรัยไว้แล้ว โดยวางแฟ้มสุนทรพจน์

ไว้ด้วย พร้อม Teleprompter ประมาณ 20 นาทก่ีอนการปรากฏตัวของประธานาธิบด ี

เจ้าหน้าทีท่าํเนียบขาวได้เข้ามาในหอ้งโถงและนาํแฟ้มคาํปราศรัยออกไป คิดว่าคงจะ

นาํไปแก้ไขเพิม่เตมิและปรับใหเ้ข้ากับ Teleprompter ไม่อาจทราบได้ แต่ 20 นาทนีาน

พอทีจ่ะทาํได้หลายอย่าง 

 เมื่อทกุอย่างพร้อมแล้ว รองประธานาธิบดเีพ้นส ์ทีป่รึกษาฝ่ายความม่ันคง และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายทหารช้ันผู้ใหญ่หลายคนในเคร่ืองแบบ

ตดิเหรียญตราเตม็ทีไ่ด้ออกมายนืหลังแทน่กล่าวคาํปราศรัย ภาพทีป่รากฏแสดงว่าทรัมป์

ต้องการแสดงอาํนาจทางการทหาร แทนการส่งสัญญาณของการลดความตงึเครียด 
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สุนทรพจนท์ีต่ามมาจงึมิได้ส่งสัญญาณอันจะขานรับนัยยะทางการทูตทีอ่ิหร่านสื่อมา

เทา่ใดนัก (ในทศันะของข้าพเจ้า) ประเดน็สาํคัญประการหน่ึงได้แก่การตัง้ข้อสังเกตว่า

อิหร่านดูจะผ่อนคลายทา่ทลีงบ้าง “Iran appears to be standing down, which is a good 

thing for the world.” แต่ได้กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลสหรัฐกาํลังพจิารณาจะเพิม่มาตรการควํ่า

บาตรต่ออิหร่าน อันจะเป็นรอบทีส่าม และเรียกร้องใหน้าโต้เข้ามาร่วม (ปฏบัิตกิาร) ใน

ตะวันออกกลางและประเทศอื่นๆ ควรช่วยกัน “curb Iran’s nuclear ambitions.” อันเป็น

เป้าประสงคห์ลักของ Iran nuclear deal ทีท่รัมป์เองถอนตัวออกมาโดยปราศจากเหตุผล 

 ในอิหร่าน ประชาชนจาํนวนนับล้านได้ชุมนุมกันทัง้ในกรุงเตหะรานและเมืองอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วข้องกับนายพล Soleimani เพือ่เป็นการไว้อาลัย แต่ศพยังอยู่ทีก่รุงแบกแดด ซึง่คน

จาํนวนมากได้ชุมนุมกันแสดงความเศร้า มีทัง้เชียและซุนหน่ี ผู้สื่อข่าวเข้าใจว่าชาวอิรักหวั

ปานกลางเข้าร่วมด้วยเพือ่เอาใจอหิร่าน อันจะช่วยใหห้ลีกเลี่ยงการมาล้างแค้นกันใน

ประเทศตน 

 ทีก่รุงเตหะราน ชนช้ันนาํ เช่น Supreme Leader ผู้บัญชาการ Quds คนใหม่ 

ประธานาธิบดโีรฮานี เป็นต้น ได้เข้าร่วมในการชุมนุมโดยตลอด เพราะก่อนหน้าการ

ชุมนุมเพือ่แสดงความโศกเศร้า มีการเดนิขบวนคร้ังใหญ่เพือ่ประทว้งความยากลาํบาก

ทางเศรษฐกจิ แต่หลังจากการตายของนายพล Soleimani ชาวอิหร่านดูจะสามัคคีกัน แต่

ยังโจมตว่ีา Death to America เช่นเดมิ  

 เมื่อวันที ่17 มกราคม เกอืบ 10 วันหลังจากการทีอ่ิหร่านยงิขีปนาวุธเข้ามายังฐาน

กาํลังสหรัฐและพันธมติรต่อต้านไอซสิ กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แจ้งว่า ทหารอเมริกัน 

11 คนมีอาการ concussions จากแรงระเบดิ จงึได้ส่งตัวไปตรวจสอบ ที ่Landstuhl 

Regional Medical Center ในเยอรมนี เมื่อหายดแีล้ว จะส่งกลับไปประจาํการ ณ ฐาน

กาํลังตามเดมิ กระทรวงกลาโหมแจ้งว่า อาการดังกล่าวไม่อยู่ในกลุ่ม casualties ตามที่

แถลงไว้เดมิว่าไม่ม ีผู้สือ่ข่าวการแพทยข์อง CNN ใหค้วามเหน็ว่า อาการดังกล่าวแสดงถงึ

การได้รับความกระทบกระเทอืนทางสมอง ซึง่อาจจะรุนแรงกไ็ด้  
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 การชุมนุมไว้อาลัยการทีน่ายพล Soleimani ถกูสังหารมีผลร้ายเพราะประชาชน

จาํนวนมากได้แย่งชิงโอกาสทีจ่ะเข้าไปใกล้หลุมฝ้งศพ จนเหยยีบยํ่า (Stampede) กันตาย

ไปถงึ 56 คน  

 โศกนาฏกรรมนีเ้ลิอนหายไปอย่างเหลือเช่ือเมือ่ผู้บัญชาการทหารพทิักษก์ารปฏวัิติ

อิหร่านแถลงแสดงความเสียใจทีท่หารประจาํหน่วยรบของตนได้ยงิขีปนาวุธไปยัง

เคร่ืองบนิ 737-800 อันเป็นเคร่ืองบนิโดยสารของสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เทีย่วบนิที ่752 ซึง่บนิขึน้จากทา่อากาศยาน Imam Khomeni ไปได้ 2 นาท ีทาํให้

ผู้โดยสารหลายชาต ิ176 คนเสียชีวิตหมด ส่วนใหญ่เป็นชาวอิหร่าน ถ้อยแถลงดังกล่าวมี

มาหลังเกดิเหตุร้าย 2 วัน อันหมายความว่าเหตุเกดิในคืนวันทีอ่ิหร่านยงิขีปนาวุธ 22 ลูก

ไปยังฐานทพัสหรัฐและพันธมิตรในอิรัก แต่ขีปนาวุธ 2 ลูกทีท่าํใหเ้คร่ืองบนิโดยสารตก 

ไม่อยู่ในกลุ่มน้ัน เพราะเป็นขีปนาวุธจากพืน้สู่อากาศ (SAM) ทีอ่ิหร่านซือ้มาจากรัสเซยี 

 ฝ่ายทหารอิหร่านอ้างว่า ทหารทีย่งิทาํไปด้วยความเข้าใจผิด เพราะคืนน้ัน มีความ

สับสนเพราะเรด้ารจ์ากฝ่ายต่างๆ active มาก มีกระแสข่าวเกีย่วกับการโจมตขีองสหรัฐ 

และการจะปะทะกัน ซึง่เป็นเพยีงคาํอ้าง ทีค่นไม่พอใจเพราะทราบว่า ผู้โดยสารอิหร่านถงึ 

80 คนตอ้งเสียชีวิต ชาวแคนาดา 57 คน กต็้องเสียชีวิตด้วย  

 นาย Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดาเป็นคนแรกทีก่ล่าวว่า เคร่ืองบนิ

โดยสารถูกยงิโดยอิหร่านตามรายงานของหน่วยข่าวกรอง สหรัฐและอังกฤษกใ็หข่้าว

ทาํนองเดยีวกัน ทาํให้อิหร่านต้องยอมรับความจริง 

 ชาวอิหร่านหลายแสนคนทีชุ่มนุมไว้อาลัยนายพลผู้วายชนมเ์ปลี่ยนท่าททีนัท ีโดย

กล่าวโทษทหารพทิกัษก์ารปฏวัิต ิและประณาม Supreme Leader อยาโตลลา คาเมเนอี 

พร้อมกับร้องเพลงต่อตา้นและตะโกนใหอ้อกจากตาํแหน่ง สื่อในอิหร่านบางฉบับ พาดหวั

ว่า ให ้Apologize และ Resign 
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 ประธานาธิบดทีรัมป์แทนทีจ่ะสงวนทา่ท ีกลับแสดงการสนับสนุนผู้เดนิขบวน

ประทว้ง แต่รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศมาตรการควํ่าบาตรรอบทีส่าม โดยไม่คิดว่า การควํ่า

บาตรทางเศรษฐกจิไม่มีผลต่อชนชั้นนาํ แต่กระทบกระเทอืนคนธรรมดา ซึง่กาํลังลาํบาก

อยู่แล้ว 

 การต่อต้านผู้นาํสูงสุด อันได้แก่อยาโตลลา คาเมเนอี ถงึขั้นเรียกร้องใหล้าออก คง

จะเป็นการแสดงปฏกิริิยาทีไ่ม่ค่อยเกดิขึน้มาก่อน และคงจะเป็นเพราะเหตุนี ้อยาโตลลา

จงึได้เป็นผู้นาํสวดในวันศุกรที ่17 มกราคม เป็นคร้ังแรกใน 8 ปี คร้ังก่อนเน่ืองจากความ

หว่งกังวลการระบาดของ Arab Spring บทสวด (Sermon) ไม่เกีย่วกับศาสนาเทา่ไหร่ 

เพราะเป็นการใหร้้ายต่อสหรัฐส่วนใหญ่ เช่นเราโศกเศร้าเมื่อเคร่ืองบนิตก แต่พวกเขา 

(สหรัฐ) กลับดอีกดใีจกัน เป็นต้น ความตอนอืน่ๆ กมุ่็งกล่าวโทษสหรัฐในทางต่างๆ 

เจตนาคงจะบดิเบอืนความสนใจไปจากการทีอ่ิหร่านยงิเคร่ืองบนิโดยสารตก ทัง้ๆ ที่

ในช่วงน้ัน หอบังคับการบนิกใ็หเ้คร่ืองบินโดยสารสายอื่นๆ ขึน้ตามปกต ิ

 เหตุทีเ่กดิขึน้ทาํใหป้ระเทศต่างๆ ทีม่ีผู้โดยสารเสียชีวิต รวม176 คน เรียกร้องให้

อิหร่านรับผิดชอบอย่างเตม็ที ่รัฐบาลแคนาดาได้มอบเงนิ $25,000 ใหแ้ก่ครอบครัวทีม่ี

ญาตเิสียชีวิต โดยยํา้ว่ามิใช่เป็นการจ่ายในส่วนของอิหร่าน และขอมส่ีวนในการสอบสวน

หาเหตุอย่างโปร่งใส กับขอใหส่้งกล่องดาํบันทกึการบนิซึง่อิหร่านเก็บไว้ไปใหแ้คนาดา

ตรวจสอบด้วย ส่วนยูเครนซึง่เป็นเจ้าของสายการบนิขอใหม้ีการสอบสวนโดยละเอียด

โดยประธานาธิบดเีซเลนสกีห้ลีกเลี่ยงทีจ่ะระบุว่าอะไรเป็นสาเหตุของอุปัทวภัยคร้ังนี ้ทัง้ๆ 

ทีเ่ป็นข่าวทีท่ราบกันทั่วโลกแล้ว 

 เหตุการณท์ีพ่ลิกผันเช่นนีท้าํใหอ้ิหร่าน ต้องเปลี่ยนทา่ทเีป็นฝ่ายรับ แทนทีจ่ะเป็น

ฝ่ายรุก ไม่มีการกล่าวถงึการล้างแค้น ซึง่ตามทีเ่ป็นจริงกไ็ด้ทาํไปแล้วเมื่อวันที ่8 มกราคม 

อันเป็นการยืนยันว่า การตอบโต้เป็นไปในวงจาํกัด ส่วนการทีท่หาร 11 คน ได้รับบาดเจบ็ 

Concussion น้ัน ประธานาธิบดทีรัมป์ตอบคาํถามที ่World Economic Forum ทีเ่มืองดา

วอส ว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย มีอย่างมากกแ็ค่ปวดศีรษ์ะ  ประเดน็นี ้CNN ได้สัมภาษณ์
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ผู้สื่อข่าวการแพทยข์องสถานีและพลโท Hertling อดตีผู้บัญชาการในการรบทีต่ะวันออก

กลาง ตา่งยนืยันว่า อาจจะเป็นอาการรุนแรงได้ เพราะทหารทีไ่ปรบในตะวันออกกลาง

หลายหมื่นคนต้องได้รับบาดเจบ็จาก Blast injury จนย้ายกลับกม็ีอาการหลายอย่าง

เน่ืองจากแรงระเบดิกระทบกระเทอืนสมอง ในวันศุกรท์ี ่24 มกราคม กระทรวงกลาโหม

สหรัฐได้แถลงว่าทหารอเมริกันได้รับบาดเจบ็—Traumatic brain injury—จากแรงระเบดิ

ของขีปนาวุธอิหร่าน 34 คน อันดูจะเป็นการแก้คาํกล่าวอ้างของประธานาธิบดทีรัมป์

โดยตรง ซึง่ประธานาธิบดกีไ็ม่ยอมลดราวาศอก โดยแถลงว่า Traumatic brain injury ไม่ 

“Serious”  

 ในเวลาใกล้เคียงกับการทีน่าย Javad Zarif สื่อสัญญาณเพือ่ลดความตงึเครียดไป

ยังประธานาธิบดทีรัมป์ น้ัน ฝ่ายอิหร่านได้เรียกร้องใหขั้บทหารสหรัฐออกจากตะวันออก

กลางใหห้มด เมื่อวันที ่24 มกราคม Muqtada Al-Sadr ครูสอนศาสนาอิสลามนิกายเชีย ได้

นาํชาวอิรักประมาณแสนคน เดนิขบวนเรียกร้องใหขั้บไล่ทหารสหรัฐออกจากอิรักใหห้มด 

โดยหวังทีจ่ะระดมคนใหไ้ด้ถงึล้านคน Al-Sadr เคยนาํขบวนประทว้งก่อนหน้านีห้ลายคร้ัง 

แต่ไม่ได้ผล เพราะประธานาธิบดทีรัมป์ได้ประกาศก่อนนี ้ว่าสหรัฐจะไม่ยอมถอนทหาร 

และขู่ว่าจะใช้มาตรการควํ่าบาตรอิรักอย่างหนัก การเดนิขบวนขับไล่ทหารสหรัฐยังมี

ต่อมาในวันอาทติยท์ี ่26 มกราคม 

  

 เมื่อวันที ่15 มกราคม นายกรัฐมนตรี Medvedev ประกาศโดยมีประธานาธิบดปีูตนิ

น่ังขนาบว่า รัฐบาลรัสเซยีขอลาออกทัง้คณะ เพือ่เปิดทางใหม้ีการแก้ไขเพิม่เตมิ

รัฐธรรมนูญโดยสะดวก ประธานาธิบดปีูตนิไดก้ล่าวว่า รัฐบาลทีล่าออกจะอยู่ในฐานะ

รักษาการไปก่อน กระแสข่าวทีม่ีตามมาแจ้งว่า ประธานาธิบดปีูตนิซึง่จะครบวาระในปี 

2024 จะไม่เป็นตอ่เพราะหมดวาระรอบที ่2 แล้ว โดยจะมีการยกเลิกตาํแหน่ง

ประธานาธิบด ีด้วยการใหรั้ฐสภาเป็นฝ่ายเลือกนายกรัฐมนตรีซึง่จะมีอาํนาจสูงสุด  
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 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในรัสเซยีไม่มีข่าวมาล่วงหน้า แม้จะทราบกันอยู่แล้ว

ว่า ปูตนิจะเป็นประธานาธิบดจีนครบวาระรอบที ่2 แต่กไ็ม่ประหลาดใจ เพราะการแก้ไข

เพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในทางใด กไ็ม่เป็นการลดอาํนาจของปูตนิ ส่วน Medvedev น้ัน 

เข้าใจว่าจะได้รับแต่งตัง้เป็นหวัหน้าฝ่ายความม่ันคงแหง่ชาต ิเพราะรัฐสภาได้เลือกผู้ทีจ่ะ

เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว ซึง่มิใช่คนในคณะรัฐมนตรีทีล่าออก   

  ส่วนการแก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ น้ัน ประธานาธิบดปูีตนิได้กล่าวถงึในคาํ

ปราศรัย State of the Union ก่อนหน้าที ่นายกรัฐมนตรี Medvedev จะประกาศการลาออก

ของคณะรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดจีะขอพบรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อไป 

   

 

 

  

  

 

ดร. มนัสพาสน ์ชูโต 

  ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

      และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ   
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนกุมภาพันธ ์2563 (2020) 

 

 เมื่อเวลา 23.00 น.ของวันที ่31 มกราคม 2020 ตามเวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT) 

ซึง่ตรงกับเวลา 24.00 น. ตามเวลาในกรุงบรัสเซลสห์รือในยุโรปตะวันตก ของวันเดยีวกัน 

เป็นกาํหนดการทีส่หราชอาณาจักรออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปอย่างเป็น

ทางการ หลังจากทีเ่ป็นสมาชิกของการรวมตัวทางเศรษฐกจิในยุโรปมาแล้ว 47 ปี สหราช

อาณาจักรได้กระจายเสียงการนับถอยหลังของนาฬิกา Big Ben เป็นสัญญาณ ส่วนที่

ศูนยก์ลางของสหภาพยุโรป มีการเชิญธงชาตอัิงกฤษลงจากเสา และมีการถอนสัญลักษณ์

และธงของสหภาพยุโรปออกจากเสาในกรุงลอนดอนไปก่อนแล้ว 

 อันทีจ่ริง สหราชอาณาจักรเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกจิแหง่ยุโรป

หลังจากทีป่ระชาคมฯ ได้รับการก่อตัง้แล้วหลายปี (1973) เพราะถูกยับยัง้โดย

ประธานาธิบดชีารล์ส ์เดอ โกลล ์ซึง่ไม่ไว้ใจทีส่หราชอาณาจักรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา

มากตลอดมา เกรงจะเป็นทางใหส้หรัฐมีอิทธิพลเหนือประชาคมกับเกรงว่าสหราช

อาณาจักรมีฐานะทางเศรษฐกจิใหญ่กว่าสมาชิกบางประเทศใน 6 ประเทศทีเ่ป็นอยู่ แต่ใน

ความเหน็ของข้าพเจ้า เดอโกลลไ์ม่ไว้ใจทัง้บริเตนและสหรัฐมาตัง้แตก่ารจัดกาํลังบุกขึน้

ฝ่ังทีน่อรมั์งดโีดยมไิด้ใหค้วามสาํคัญของกองกาํลังใต้ตนิชาวฝร่ังเศสเพยีงพอ   และเมื่อ

อังกฤษออกจากสมาชิกภาพ กอ็อกก่อนสมาชิกอื่นๆ ซึง่ยังเหลืออีก 27 ประเทศ 

 ข้อตกลงในการออกหรือ Brexit ไม่ตา่งจาก Withdrawal Agreement ทีอ่ดตี

นายกรัฐมนตรีเธรีสซ่า เมยเ์จรจาไว้กับสหภาพยุโรปเทา่ใดนัก และไม่ได้เป็น Hard border 

ในส่วนทีเ่กีย่วกับไอรแลนดเ์หนือซึง่เดมิเรียกว่า Back stop ตามทีน่ายกรัฐมนตรีบอริส 

จอหน์สันไม่ต้องการแบบของเธรีสซา เมยแ์ตอ่ย่างใด Brexit ใหม่จงึยกเลิก Back stop 

เสีย และอาศัยกฏเกณฑศุ์ลกากรทีต่กลงไว้กับไอรแลนดแ์ละไอรแลนดเ์หนือแทน  
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 ข้อตกลงในการออกจากสหภาพยุโรปได้รับการเร่งรัดมาก  เพราะนายบอริส 

จอหน์สัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ตอ้งการใหก้ระบวนการแล้วเสร็จ ก่อนหน้า

วันที ่31 มกราคม อันเป็นวันออกจากสมาชิกภาพตามทีสั่ญญาไว้ในการหาเสียงเลือกตัง้

ทั่วไป ซึง่พรรคคอนเซอรเ์วตฟี ชนะด้วยเสียงข้างมากถงึ 80 เสียง นับว่ามากทีสุ่ดตัง้แต่ปี 

1987 จงึสามารถเสนอร่างข้อตกลงผ่านสภาสามัญ สภาสูง (House of Lords) และนาํร่าง

กราบบังคมทลูสมเดจ็พระนางเจ้าเอลิซาเบธที ่2 ทรงลงพระปรมาภไิธย ได้เรียบร้อยก่อน

กาํหนด 

 ในส่วนของสหภาพยุโรป ได้มีการพจิารณาร่างอันมีข้อความเหมือนกันในรัฐสภา

ยุโรป ตามทีก่รรมาธิการเสนอ ในวันที ่30 มกราคม และผ่านความเหน็ชอบ ด้วยคะแนน

เสียง 621 ต่อ 49 เมื่อได้ลงมตแิล้ว สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรปได้จับมือกันเป็นโซ่แสดงความผูกพันกันเช่นเดยีวกับอาเซยีนพร้อมกับร้องเพลง 

Auld Lang Syne แสดงถงึความเสียดายทีส่หราชอาณาจักรจะออกไป ด้วยความหวังว่าจะ

กลับมาร่วมกันใหม่ เป็นภาพทีน่่าประทบัใจมาก ส่วนนาย Nigel Farage หวัหน้าพรรค 

Brexit ซึง่ไม่ได้รับการเลือกตัง้ในสหราชอาณาจักรแม้แต่เสียงเดยีว ได้กล่าวว่า แม้จะ

ออกไป กยั็งชอบยุโรปอยู่ เกลียดกแ็ต่สหภาพยุโรป และไม่มีทางกลับมาอยู่ด้วย จงึมีเสียง

โหร้่องดังไปทัง้สภา ซึง่มิใช่คร้ังแรก คาํพูดขวางโลกของนาย Nigel Farage มีมาหลายคร้ัง 

และถูกโหเ่ป็นประจาํ (นาย Farage เคยไปช่วยหาเสียงใหน้ายโดนัลด ์ทรัมป์ในการ

เลือกตัง้ประธานาธิบด ีเมื่อปี 2016 และเป็นแกนนาํคู่กับนายบอริส จอหน์สันในการลง

ประชามตว่ิาจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่) 

 หลังจากออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปแล้ว สหราชอาณาจักรจะต้องเจรจา

ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านหรือ Transition Period เพือ่กาํหนดสัมพันธภาพใหม่ระหว่าง

กันตัง้แต่วันที ่3 มีนาคมใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม 2020 ในช้ันนี ้ยังไม่มี

ข้อตกลงว่าถา้เจรจายังไม่เสร็จภายในกาํหนด จะมีการขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่ 
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 ประเดน็สาํคัญของการเจรจาได้แก่ด้านการค้า ส่วนการพาํนักอยู่ในถิน่ฐานของแต่

ละฝ่าย น้ัน สิทธิของคนชาต ิEU ใน UK และคนชาต ิUK ใน EU จะยังคงเป็นไปตามทีใ่ช้

อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาของการเปลี่ยนผ่าน ดังทีร่ะบุไว้ใน Withdrawal Agreement ที่

นายกรัฐมนตรีเธรีสซา เมยเ์จรจาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง   

 ตามรูปการณใ์นช้ันนี ้ความตกลงดา้นการค้าคงจะเป็นไปตามความตกลงระหว่าง 

EU กับแคนาดา ซึง่ใช้เวลานานมากกว่าจะตกลงกันได้ คือตัง้แต่ปี 2009-2017 การมี

รูปแบบใหชั้ดเจนล่วงหน้าอาจจะเป็นปัจจัยช่วยเพราะ EU กับ UK เป็นคู่ค้าใหญ่ทีสุ่ด 

สหรัฐเป็นอันดับสอง ซึง่ UK ได้ปูพืน้ฐานไว้ตัง้แต่วาระแรกๆ ของรัฐบาลเธรีสซา เมยแ์ล้ว 

และเมื่อไม่กีวั่นมานี ้นาย Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ 

ได้ไปเยอืนกรุงลอนดอนและยนืยันว่า การเจรจาความตกลงการค้ากับ UK จะเป็นอันดับ

แรก ทีว่่าความตกลงด้านการค้าจะใช้แบบของแคนาดา น้ัน เป็นข้อมูลจากรายงานของ 

BBC ซึง่ต่อมาขยายความว่า นายบอริส จอหน์สัน นายกรัฐมนตรี ไดป้รารภว่าถ้าเป็นแบบ

ของแคนาดากไ็ด้  ความตกลงกับแคนาดาหรือ CETA น้ัน แม้จะเจรจาเสร็จไปแล้ว กยั็ง

ไม่มีการลงนามจนบัดนี ้และมใิช่เป็นการค้าเสรีทเีดยีวนัก เพราะมีการกล่าวถงึ WTO 

rules ด้วย ส่วนนางเธรีสซา เมย ์น้ัน ได้เคยกล่าวถงึความเป็นไปได้หลายทางที ่UK จะ

เจรจาทาํความตกลงทางการค้าด้วยกัน รวมทัง้ ความตกลง TPP ทีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ 

หลังจากทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์ถอนสหรัฐจากการเป็นภาคีและญี่ปุ่ นเป็นตัวตัง้ตัวตแีทน 

 ความตกลงด้านการค้า จะไม่ครอบคลุมการค้าภาคบริการ (Services) ซึง่ร้อยละ 80 

ของการค้าของ UK กับ EU เป็นการค้าภาคบริการ แต่ยังไม่ปรากฏชัดว่าสถานะของกรุง

ลอนดอนทีเ่ป็นศูนยก์ลางของ Financial Services จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

 ประเดน็ทีส่าํคัญประการหน่ึงได้แก่การที ่UK จะเข้าถงึ European Single Market 

ตลอดเวลา 9 เดอืนของการเจรจา อันหมายความว่าเป็นการค้าเสรีโดยที ่UK ยังคงอยู่ใน

สหภาพศุลกากร แต่ถ้าการเจรจาไม่แล้วเสร็จในระยะเปลี่ยนผ่าน UK จะต้องจา่ยภาษี
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ศุลกากรเช่นประเทศนอก EU ทีเ่ป็นปัญหาคือการที ่UK จะตอ้งปฏบัิตติามกฏเกณฑข์อง 

EU ในทกุกรณี  อัน UK ยังเกีย่งอยู่ ซึง่คนภายนอกคงจะพอเข้าใจเหตุผลได ้

 .คน บริตชิ ทีพ่าํนักอยู่ใน EU จะได้สิทธิประโยชนท์าง Health care แตป่ระเดน็นี ้

จะต้องมีการเจรจากันต่อไป 

 หนังสือเดนิทางของสัตวเ์ลีย้ง (Pet passport) ยังใช้ได้ต่อไป 

 ภาคการประมงจะได้รับการเจรจากันต่อไป 

 เร่ืองทีจ่ะต้องเจรจากันต่อไปรวมประเดน็ดังตอ่ไปนีด้้วย 

• การบังคับใช้กฎหมาย data sharing และความม่ันคง 

• มาตรฐานการบนิและความปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

• การเข้าถงึน่านนํา้ทาํการประมง 

• Supplies of electricity and gas 

• การขึน้ทะเบยีนและกฏเกณฑว่์าด้วยการแพทย ์

 โดยทีส่หราชอาณาจักรเป็นสมาชิกประเทศแรกทีอ่อกจาก EU จงึต้องปฏบิัตติาม

กฏเกณฑข์อง EU ไปจนถงึสิน้ปี 2020 

 เมื่อเวลา 22.30 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนนิช วันที ่31 มกราคม 2020 นายบอริส 

จอหน์สัน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคาํปราศรัยต่อประชาชน และกล่าวว่า การออกจาก

สมาชิกภาพของสหภาพยุโรปเป็น Dawn of a new Era of Prosperity สถานีโทรทศัน ์BBC 

ตัง้คาํถามเชิงประชดว่า Or the start of the greatest mistakes เน่ืองจาก Brexit ได้สร้าง

ความแตกแยกในมวลชนอย่างมาก ซึง่นายกรัฐมนตรีประกาศว่า เขาจะสร้างสรรคค์วาม

เป็นนํา้หน่ึงใจเดยีวกันใหไ้ด้   
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 ถงึแม้การเจรจาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจะยังไม่เร่ิม ทัง้สองฝ่ายกไ็ด้กล่าวถงึ

ประเดน็ต่างๆ ไว้บ้างแล้ว 

 

 

 การระบาดของโรค Coronavirus สายพันธุใ์หม่ 2019 ยังเป็นข่าวสาํคัญยิง่กว่าข่าว

อื่นๆ และคงจะเป็นข่าวใหญ่ไปอีกนานเพราะจาํนวนผู้ตดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่างมากทกุวัน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจนีแผ่นดนิใหญ่ อันมีศูนยก์ลางของโรค (Epicenter) อยู่ทีเ่มืองวูฮ่ัน

หรืออู่ฮ่ัน (Wuhan) ในมณฑลหเูป่ิย ทางภาคกลางของจนี ซึง่เป็นข่าวมาแต่เดอืนมกราคม 

2020 และได้นาํเสนอตอ่ทา้ยข่าวเกีย่วกับฮ่องกงในประมวลรายงานฯ ฉบับเดอืนมกราคม 

2020 แล้ว แต่มีกระแสข่าวว่า รายแรกทีป่่วยตั้งแต่ต้นเดอืนธันวาคม 2019 มิใช่ชาวเมอืงวู

ฮ่ันและไม่เคยไปทีต่ลาดสัตวป่์าในเมืองน้ัน และนายแพทย ์Li Wenliang ทีอ่ยู่ ณ 

โรงพยาบาลในวูฮ่ัน ได้ใหข่้าวเตอืนภัยเกีย่วกับโรคใหม่นีต้ัง้แต่เดอืนธันวาคม 2019 ทาํให้

ทางการไม่พอใจ จนถูกตาํรวจนาํตัวไปสอบปากคาํ นายแพทย ์Li  ไดต้ดิเชือ้โรคนี ้จนต้อง

รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทีวู่ฮ่ัน และเสียชีวิตในวันที ่7 กุมภาพันธ ์ศกนี ้

ประชาชนชาวจนีทีท่ราบข้อเทจ็จริง ต่างแสดงความไม่พอใจทีเ่จ้าหน้าทีต่าํรวจประตบิัติ

อย่างไม่เป็นธรรมแก่นายแพทยท์ีห่วังดผู้ีนี ้ซึง่อันทีจ่ริงเหตุทีเ่กดิขึน้สะทอ้นถงึความโน้ม

เอียงของทางการจนีทีจ่ะปิดบังความจริงไว้ก่อน ไม่แต่เทา่น้ัน ยังมีข่าวว่าประธานาธิบดี

จนียังเรียกร้องใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ใหอ้าํนาจแก่รัฐบาลกลางเป็นฝ่ายรับผิดชอบในโรค

ระบาดคร้ังนี ้ซึง่ฟังแล้วกรู้็สึกแปลก 

 รายงานฉบับนีจ้ะไม่กล่าวถงึรายละเอียดเพราะเป็นข่าวใหญ่ในสื่อทัง้ในประเทศ

ไทยและในสื่อระหว่างประเทศต่อเน่ืองกันมาทกุวันอยู่แล้ว จงึจะกล่าวถงึประเดน็ทางการ

เมืองระหว่างประเทศเป็นหลัก 
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 อิหร่านเป็นประเทศแรกๆ ทีแ่สดงความเหน็ใจจนี โดยนาย Jawad Zarif 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้แสดงความเหน็ใจจนีทีต่้องประสบ

ปัญหาโรคระบาด Coronavirus สายพันธุใ์หม่ 2019 ในระยะทีก่ระทรวงการต่างประเทศ

จนีได้แถลงโจมตสีหรัฐทีป่ระกาศหา้มคนทีเ่ดินทางไปเยอืนจนีเข้าสหรัฐว่าเป็นปฏิกริิยา

เชิง Hysteria และแม้สหรัฐได้เสนอจะส่งผู้เช่ียวชาญดา้นโรคตดิตอ่จาก Center for 

Disease Control หรือ CDC ไปช่วย จนบัดนี ้9 กุมภาพันธ ์จนีกยั็งมิได้ส่งคาํขอไป แม้เดมิ

จะไม่ขัดข้องกต็าม แตจ่นีตกลงใหผู้้เช่ียวชาญจากองคก์ารอนามัยโลก (WHO) ไป

ตรวจสอบสถานการณไ์ด้  ในระหว่างทีน่าย Zarif ไปเยอืนอินเดยีในช่วงทีน่ายบอริส

จอหน์สันแหง่สหราชอาณาจักรเสนอใหม้ีการเจรจา Iran Nuclear Deal ใหม่โดยให้

เรียกว่า Trump Deal และประธานาธิบดทีรัมป์ได้ทวีตตอบเหน็ด้วย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมิได้บอกปัด แต่ใหค้วามเหน็ว่าตกลงกันอีก กค็งจะ

ล้มเหลว ตอ่จากน้ัน นาย Majid Majidi  นักสร้างภาพยนตรชั์้นนาํของอิหร่านได้ส่ง

จดหมายแสดงความเหน็ใจไปยังรัฐบาลจนีในกรณีโรคระบาด ซึง่เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ ์

ศกนี ้เอกอัครราชทตูจนี ณ กรุงเตหะรานได้มีสารขอบคุณไปยังนาย Majidi ซึง่ได้เดนิทาง

ไปเยอืนจนีบ่อยคร้ัง อย่างไรกด็ ีการระบาดของ COVID 19 กม็ีผลกระทบอย่างมากต่ออุป

สงคน์ํา้มันดบิของอิหร่าน ซึง่จนีเป็นลูกค้ารายใหญ่ทีสุ่ด แม้จะไดพ้ยายามลดราคาลง

อย่างมากแล้งกต็าม 

 รัฐบาลจนี โดยประธานาธิบด ีสี จิน้ ผิง โฆษกรัฐบาล โฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศ หรือรองนายกรัฐมนตรี ได้แกลงหรือส่งสารตอบขอบคุณไปยังผู้นาํทาง

การเมืองกว่า 70 คน จากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่ น อินเดยี ปากสีถาน รัสเซยี เซเนกัล 

เป็นต้น ทีไ่ด้แสดงความเหน็ใจและเป็นหว่งในการทีเ่กดิโรคระบาดของโรค Coronavirus 

สายพันธุใ์หม่ในประเทศจนี  

 การทีน่ายฮุนเซน็ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และคณะได้ไปเยอืนจนีเพือ่แสดงความ

เป็นหว่ง โดยได้รับการต้อนรับอย่างดยีิง่จากประธานาธิบด ีสี จิน้ ผิง ซึง่ได้กล่าวเป็นเชิง
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ว่า กัมพูชา เป็นมิตรแท ้ประเทศสมาชิกอาเซยีนคงจาํได้ว่า กัมพูชาเคยขวางมิใหอ้าเซยีน

ออกคาํแถลงเกีย่วกับทะเลจนีใต้มาแล้ว และทาํอีกหลายอย่างเพือ่เอาใจจนี 

 โรค Coronavirus สายพนัธุใ์หม่ 2019 สร้างปัญหาแก่กจิการเรือสาํราญมาก 

(Cruise Ship) เทา่ทีเ่ป็นข่าวทีเ่ป็นปัญหามาก ได้แก่ Diamond Princess ทีต่้องลอยลาํอยู่

นอกฝ่ัง Yokohama ของญี่ปุ่ น โดยใหผู้้โดยสารประมาณ 3,700 คน อยู่ในเรือไปจนถงึวันที ่

19 กุมภาพันธ ์และมีผู้ตดิเชือ้ตามรายงานในวันที ่9 กุมภาพันธไ์ปแล้ว 70 คน จาํนวนนี้

เพิม่อีก 65 ราย รวมทัง้หมดถงึวันที ่10 กุมภาพันธ ์135 คน ซึง่ต้องไปรับการ

รักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลบนบกของญี่ปุ่ น มีคาํถามว่า อยู่แยกกันบนเรือเพราะเหตุ

ใดจงึตดิเชือ้ ข่าวกระแสหน่ึงว่าเชือ้อาจกระจายไปทางช่องระบายอากาศบนเรือ อีกลาํ

หน่ึงได้แก่ Anthem of the Seas ทางฝ่ังอเมริกาทีม่ลรัฐนิว เจอซี ่ซึง่ลอยลาํอยู่ทางทะเลแค

ริบเบีย้น รายละเอียดยังไม่ทราบ บริษัททีป่ระกอบกจิการเรือเหล่านี ้ต้องประสบผล

ขาดทนุไปไม่น้อย ส่วนเรือ Westerman ของเนเธอรแ์ลนดแ์ละอังกฤษ ซึง่อ้างว่าไม่มีผู้ใด

ตดิเชือ้ Coronavirus ไดไ้ปยังประเทศต่างๆ 5 แหง่ในภูมิภาคแถบนี ้ แต่ไม่ได้รับอนุญาต

ใหจ้อดเทยีบทา่ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน บัดนี ้ได้เข้าจอดเทยีบทา่

ที ่Sihanoukville ในกัมพูชาแล้ว ตามรายงานของกองประมวลและวิเคราะหข่์าว 

(Information05) หนังสือพมิพข์องประเทศต่างๆ ได้ลงข่าวเกีย่วกับการปฏเิสธของไทย

อย่างมาก   

 ตามรายงานในวันที ่9 กุมภาพันธ ์มีผู้ป่วยแล้วกว่า 37,000+ เสียชีวิตไปแล้ว 813 

จาํนวนนีเ้พิม่ขึน้เป็น 40,171 ในวันที ่10 กุมภาพันธ ์เสียชีวิตไปกว่า 900+ คน  โดยส่วน

เทยีบมีจาํนวนมากกว่าโรคระบาดเฉียบพลันทางเดนิหายใจหรือ SARS เมื่อปี 2003 คร้ัง

น้ันข้าพเจ้าได้จัดการฝึกอบรมด้านเศรษฐกจิขึน้ทีก่รุงเทพฯ ในฐานะทีเ่ป็นผู้อาํนวยการ

บริหารของสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการพัฒนา จาํตอ้งยกเลิกการ

ฝึกอบรมเพราะผู้เช่ียวชาญจากอังคถ์ัด (UNCTAD) ถูกสหประชาชาตหิา้มเดนิทางมา

ประเทศไทยเน่ืองจากเป็นประเทศหน่ึงทีม่ีการระบาดของโรค SARS 
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 องคก์ารอนามัยโลกได้ใหข้้อสังเกตในวันนี ้(9 กุมภาพันธ)์ ว่า แม้จาํนวนคนป่วยจะ

ลดลงบ้าง แต่ยังต้องใช้มาตรการเข้มงวดต่อไป เพราะทกุฝ่ายยังไม่รู้จักโรคนีเ้พยีงพอ 

ทีว่่ามีสาเหตุมาจากสัตว ์เช่นสายพันธุอ์ื่น ล่าสุดคาดว่าคงจะเป็นตัวน่ิม (pangolin) แต่ยัง

ไม่มีการยนืยัน ทราบว่าทางการหเูป่ิยได้ส่ังใหปิ้ดตลาดน้ันไปแล้ว    

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีจ่นีคงจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ในช้ันแรก มีการคาดคะเนว่า

อัตราการขยายตัวทีค่าดว่า จะเป็นร้อยละ 6.1 อาจจะลดลงเป็นร้อยละ 4.5 ปัญหาใหญ่

ได้แก่การต้องปิดโรงงานการผลิตเป็นจาํนวนมาก แต่ทีเ่ป็นผลทางลบได้แก่การหยุดชงัก

ของ Supply chain อันแผ่กระจายไปถงึผู้ผลิตสินค้าในประเทศอื่น ดังตัวอย่างเช่น

โรงงานผลิตรถยนต ์Hyundai ในเกาหลี ซึง่ต้องอาศัยชืน้ส่วนจาํนวนมากจากจนี รถยนต ์

Jaguar Landrover ของยุโรป ซึง่ปริมานการจาํหน่ายลดลงมาก ทาง Federal Reserve 

Board ของสหรัฐแสดงความเป็นหว่งว่า การระบาดของ Coronavirus อาจกระทบถงึ 

Outlook ทางเศรษฐกจิทัง้ของสหรัฐและของโลกในปีนีไ้ด้ แต่ในช้ันนีค้งเน่ินเกนิไปทีจ่ะ

ประเมินผลกระทบ 

 โดยทีเ่วลาในการจัดทาํรายงานฉบับนี ้ยังมีพอ จงึขอเพิม่เตมิสถานะล่าสุดเกีย่วกับ

โรคระบาด COVID 19 จนถงึวันที ่18 กุมภาพนัธ ์มาโดยสรุปดังนี ้

 วงการแพทยเ์ชื่อกันว่า เชือ้โคโรนา สายพันธุใ์หม่ 2019 คงไม่ต่างกับ SARS คือจะ

ค่อยลดน้อยลงเมื่ออากาศร้อนขึน้ ซึง่กจ็ะต้องตดิตามดูต่อไป แต่จาํนวนผู้ป่วยตามวิธีการ

ตรวจใหม่ ยังอยู่ในเกณฑสู์ง คือ 73,000 กว่าทั่วโลก ทีเ่สียชีวิตอยู่ในระดับกว่า 1,800 คน 

ส่วนใหญ่ในจนี รวมทัง้ ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลวูฮ่ันด้วย 

 ความพยายามวิจัยวัคซนียังไม่มีผลก้าวหน้าเท่าใดนัก และแม้จะมีการตรวจตัวเชือ้

กันในหลายประเทศและบริษัทยา ยังไม่มีฝ่ายใดอ้างว่า รู้จักเชือ้โรคนีเ้พยีงพอ ทีพ่อเหน็

ความเปลี่ยนแปลงได้แก่การเรียกช่ือใหม่ว่า COVID 19 แต่สาํนักข่าวหลายแหง่กยั็ง

เรียกว่า Coronavirus เช่นเดมิ 
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 สาํหรับผู้โดยสารเรือ Diamond Princess ในอ่าวหน้าโยโกฮามาของญี่ปุ่น น้ัน มีการ

ตรวจพบว่า ผู้โดยสารกว่า 544 คน ตดิเชือ้และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบนบกใน

ญี่ปุ่น ทีเ่หลืออีกประมาณ 3,000 คน ถูกกักตัวอยู่บนเรือจนถงึวันที ่19 กุมภาพันธ ์เว้นแต่

ผู้โดยสารทีเ่ป็นชาวอเมริกัน 3 ร้อยกว่าคน รัฐบาลสหรัฐเพิง่ตัดสินใจอพยพเมื่อวันที ่17 

กุมภาพันธ ์โดยใช้เคร่ืองบนิขนสินค้าไปสู่มลรัฐแคลิฟอรเ์นีย อย่างน่าเวทนา เพราะเป็น

เคร่ืองบนิไม่มีหน้าต่าง เคร่ืองปรับอากาศและหอ้งนํา้ เมื่อถงึปลายทางแล้วจะตอ้งกักตัว

ไว้อีก 14 วัน ส่วนผู้ทีส่งสัยว่าจะตดิเชือ้ กใ็หแ้ยกไปไว้ทา้ยเคร่ืองบนิ 

 ส่วนเรือสาํราญ Westerman ทีอ้่างว่าไม่มคีนตดิเชือ้ น้ัน ปรากฏว่ามีแน่ๆ 1 คน 

เมื่อไปยังมาเลเซยี ส่วนทีเ่หลือดูเหมือนจะเดนิทางกลับบ้านโดยทางเคร่ืองบนิหรือไป

ทศันาจรในประเทศเพื่อนบ้าน แต่เรือสาํราญทีป่ฏบิัตติามระเบยีบและมีเส้นทางเดนิเรือ

อย่างถูกต้องได้เข้าเทยีบทา่ทัง้ภูเกต็และเกาะสมุย โดยผู้โดยสารทีจ่ะขึน้ฝ่ังได้รับการตรวจ

จากแพทยไ์ทยโดยไม่มีปัญหา กจิการเรือสาํราญโดยส่วนรวมส่งผลกระทบถงึ

อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วประมาณ $80 พันล้าน และจะตอ้งมีการปรับโครงสร้างของ

กจิการอย่างขนานใหญ่ 

 

 เมื่อประธานาธิบดโีดนัลด ์เจ. ทรัมป์เดนิทางไปเยอืนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

เป็นคร้ังแรกหลังจากเข้ารับตาํแหน่ง ระหว่างวันที ่19-27 พฤษภาคม 2017 (2560) โดย

เยอืนราชอาณาจักรซาอุด ิอาระเบยี รัฐอิสราเอล นครวาตกัิน กรุงบรัสเซลส ์และเมือง 

Taormina บนเกาะซซิลีีของอิตาลี น้ัน โดยทีข้่าพเจ้าได้ทาํรายงานอย่างละเอียดไว้แล้วใน

ประมวลรายงานฯ ฉบับเดอืนพฤษภาคม 2560 ในทีนี่จ้ะขอนาํเสนอเฉพาะบางส่วนที่

เกีย่วกับซาอุด ิอาระเบยีและอิสราเอลเพือ่เป็นคาํนาํของบริบทการจัดความสัมพันธกั์บ

ประเทศอิสลามของรัฐบาลทรัมป์ในส่วนทีเ่กีย่วกับการปราบปรามการก่อการร้ายสากล  

และแผนสร้างสรรคสั์นตภิาพในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตนซ์ึง่

ประธานาธิบดทีรัมป์ไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กีวั่นมานี ้ 
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 การไปเยอืนราชอาณาจัรซาอุด ิอาระเบยีเป็นประเทศแรกเพราะทรัมป์ได้หารือ

เป็นการส่วนตัวกับมกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด บนิ ซาลมานทีท่าํเนียบขาวถงึลาํดับการ

เยอืนคร้ังน้ันโดยได้ขอใหฝ่้ายซาอุด ิอาระเบยีจัดการประชุมกลุ่มประเทศอิสลามเพือ่

ประธานาธิบดจีะได้แถลงแนวทางในการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

และการบดิเบอืนคาํสอนของศาสนาใหไ้ปในทางรุนแรง อันเป็นการใหท้างซาอุดจิัดการ

ทัง้หมด  

 โดยทีเ่ป็นจุดแรกของการเยอืน และซาอุดทิราบถงึจุดอ่อนของนายทรัมป์ว่าชอบ

การยกย่องและยกยอ พระราชาธิบดแีหง่ซาอุด ิอาระเบยีจงึเสดจ็ไปใหก้ารต้อนรับถงึ

บันไดเคร่ืองบนิ Air Force One และนาํนายทรัมป์ ภริยา และคณะไปเข้าพักในพระราชวัง

ทีป่ระทบั ต่างอย่างยิง่กับการต้อนรับประธานาธิบดบีารัค โอบามาซึง่ไปเยอืนก่อนหน้าน้ัน 

โดยทีก่ษัคริยซ์าลมานใหผู้้ว่าราชการนครเจด็ดาหไ์ปรับทีท่า่อากาศยานและใหไ้ปเฝ้าที่

พระราชวังในวันต่อมา ทัง้ๆ ทีโ่อบามามีข้อราชการสาํคัญทีจ่ะหารือด้วย ในฐานะ

พันธมืตรสาํคัญในตะวันออกกลาง  

 กาํหนดการเยอืนต่างๆ เป็นไปอย่างดเียีย่ม มีการแสดงต่างๆ ประกอบและการ

มอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณห์รูหราให ้ (ไม่แน่ใจว่านายทรัมป์ได้รายงานและมอบ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณใ์หส่้วนกลางเกบ็ไว้ตามกฏหมายว่าด้วย Emolument หรือไม่)  

 การต้อนรับทีอ่ิสราเอลกย็ิง่ใหญ่ แม้จะเทยีบมิใด้กับ ระบบของราชสาํนักกต็าม 

โดยทัง้ประธานาธิบดแีละนายกรัฐมนตรี (นายเบน็จามิน เนตันยาฮู) พร้อมกับรัฐมนตรี

และแขกผู้มีเกยีรตกัิบคณะทตูานุทตูนใหก้ารต้อนรับกลางลานจอดเคร่ืองบนิทีท่า่อากาศ

ยานเบน็กูเลี่ยนทีก่รุงเทลอาวิป   เพราะนครเจรูซาเล็มไม่มีทา่อากาศยาน แต่นายเนตัน

ยาฮูกไ็ด้เปิดโอกาสใหป้ระธานาธิบดทีรัมป์และคณะไปชมทกุแหง่ในเมืองศักดส์ิทธิ ์

รวมทัง้ Wailing Wall หรือ Western Wall ด้วย โดยทรัมป์และนาย ยาเร็ด คิชเนอร ์ลูกเขย 

ซึง่นับถอืศาสนายวิ ได้เขียนข้อความอธิษฐานสอดใส่ในช่องทีก่าํแพง ข้อความเป็น
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อย่างไร ไม่อาจจะทราบได้ นอกจากน้ัน ยังได้ไปเยอืน West Bank ของแม่นํา้จอรแ์ดน อัน

เป็นเขตยดึครองโดยอิสราเอลด้วย  

 ทัง้สองกรณีนี ้ข้าพเจ้าได้ใหข้้อสังเกตไว้เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2560 ซึง่ยังใช้ได้กับ 

ความเป็นไปในปัจจุบันนี ้โดยจะมีการแก้ไขเพิม่เตมิบ้างบางตอน และ Update ดังนี ้

1. หากจะถอืว่าซาอุดเิป็นประเทศชั้นนาํของศาสนาอิสลาม เพราะประธานาธิบดี

ทรัมป์จะใช้เป็นเวทสีาํคัญทีสุ่ดในการลบล้างวาทกรรมต่อต้านอิสลามของทรัมป์ที่

สื่อมวลชนยังบันทกึไว้อย่างละเอียดและครบถ้วน แต่แม้จะเป็นประเทศอิสลาม ทรัมป์ก็

มิได้รวมซาอุด ิและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไ์ว้ใน 7 ประเทศมุสลิมซึง่ปรากฏช่ือต้องหา้มมิ

ใหเ้ข้าเมืองหรือกลุ่ม Travel Ban ทีท่รัมป์ประกาศใช้ด้วยความภาคภมูิ แม้ศาลสหรัฐจะส่ัง

มิใหใ้ช้บังคับตลอดมาจนถงึเวลาทีไ่ปเยอืน  แหล่งข่าวหลายแหง่กล่าวว่า ซาอุดสิาํคัญ

เพราะทรัมป์และครอบครัวมีธุรกจิอยู่มาก และในระหว่างการเยอืน ได้มีการลงนามใน

ข้อตกลงซือ้อาวุธจากสหรัฐเป็นมูลค่า 350 พันล้านดอลลาร ์โดยนาย Jared Kushner 

ลูกเขยของนายทรัมป์อ้างว่า เขาได้ช่วยตดิตอ่บริษัท Lockheed Martin ผู้ผลิตเคร่ืองบนิ

ทนัสมัยชนิด F-35 ใหล้ดราคาลงบ้าง  เป้าหมายสาํหรับการโจมตโีดยกาํลังทางอากาศของ

ซาอุดใินหลายปีทีผ่่านมา ได้แก่กบฏ Houthis ในเยเมน อันเป็นทีซ่ึง่ประสบปัญหาวิกฤติ

ทางมนุษยธรรมอย่างหนักจนทกุวันนี ้  

 2. ทรัมป์ได้ใช้ซาอุดเิป็นเวทปีระนามความช่ัวร้ายของขบวนการก่อการร้ายและ

พวกความคิดสุดโตง่ด้วยการบดิเบยีนและเพีย้นคาํสอนของศาสนาทีต่้องทาํลายล้างให้

หมดไปจากโลก แต่ไม่ทราบว่าคณะนโยบายของทรัมป์ทราบหรือไม่ว่าในจาํนวน

ผู้ก่อการร้ายสะเทอืนโลกทีน่ครนิวยอรก์ ทีก่ระทรวงกลาโหม และอีกเคร่ืองทีต่กลงในมล

รัฐเพน็ซลิเวเนีย 23 คนน้ัน 19 คนเป็นคนซาอุด ิหวัหน้าใหญ่ของพวกนี ้คือ โอซามา บนิ 

ลาเด้น น้ัน เป็นคนซาอุดโิดยแท ้เหตุการณร้์ายคร้ังน้ันเรียกกันต่อมาว่า 9/11 คนทีจ่ะเป็น

ผู้นาํอัลไคดา้ต่อไปเป็นบุตรชายคนเล็กของบนิ ลาเด้น (ซึง่ทรัมป์แถลงเมื่อปีทีผ่่านมาว่า 

ได้ถูกสหรัฐสังหารแล้ว แต่ไม่มีรายละเอียด ข้าพเจ้าทราบจากแหล่งข่าวต่างๆ ว่าเป็นเร่ือง
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จริง) อิหม่ามสอนศาสนาซาอุดจิาํนวนไม่น้อยสร้างคนหวัสุดโต่งโดยพรํ่าสอนนิกาย 

Wahabism/Serafi ซึง่เดมิราชวงศซ์าอุและเศรษฐีใหเ้งนิอุดหนุน แม้ราชวงศปั์จจุบันอาจจะ

ไม่ใหเ้งนิ แต่ทางการกม็ิได้ควบคุมมัสยดิเหล่านีอ้ย่างทั่วถงึ รองรัชธายาทซาลมานซึง่ทรง

มีวิสัยทศันใ์นทางด ีกท็รงเน้นหนักไปในทางการลงทนุทางเศรษฐกจิมากกว่า แตใ่น

ปัจจุบันมีช่ือเสียงไม่ดนัีก เพราะเป็นผู้ส่ังใหสั้งหารนายจามาล คาช็อคกี ้ชาวซาอุด ิทีไ่ป

เป็นคอลัมนิสตข์องหนังสือพมิพว์อชิงตัน โพสต ์ในสถานกงสุลใหญ่ซาอุดทิีน่ครอิสตันบูล 

ในตุรก ีตามรายงานของ CIA และสหประชาชาต ิล่าสุดถูกสหประชาชาตกิล่าวหาว่า ได ้

Hack ข้อความของนาย Jeff Bezos เจ้าของกจิการจาํหน่ายสินค้า Online  Amazon Go 

และหนังสือพมิพ ์Washington Post ทัง้สองเร่ืองร้ายนี ้ประธานาธิบดทีรัมป์ทราบด ี  แต่

ได้พยายามกลบเกลี่อนจนน่าละอายใจ เพราะเขายอมรับว่าไม่ต้องการเสียลูกค้าอาวุธ

ทนัสมัยต่างๆ ของสหรัฐ  การก่อการร้ายโดยชาวซาอุดไิดอุ้บัตขิีน้ในสหรัฐภายใต้รัฐบาล

ประธานาธิบดทีรัมป์ เมื่อวันที ่6 ธันวาคม 2019 (2562) โดยนาย Mohammed Saeed 

Alshamrani ทหารอากาศซาอุดซิึง่ไปรับการฝึกอบรมทีฐ่านทพัเรือสหรัฐที ่Pensacola ใน

มลรัฐฟลอริด้า ด้วยการยงิกราดทหารสหรัฐตายและบาดเจบ็หลายคน ด้วยหลักฐานจาก 

Apple IPhones 2 เคร่ือง FBI สามารถระบุเครือข่ายก่อการร้ายซึง่ FBI เรียกว่ากลุ่ม 

Jihadists ได้ครบถ้วน  ทางการสหรัฐจงึตัง้ข้อหากับทหารซาอุด ิอาระเบยีหลายคนทีม่ารับ

การฝึกอบรมทีน่ั่นในรุ่นเดยีวกัน ซึง่จะได้ดาํเนินคดแีละขับออกจากประเทศต่อไป 

 3. การเยอืนซาอุดคิร้ังน้ันทาํให้ซาอุดชัิกนาํสหรัฐเข้าไปอยู่ในวังวนแหง่ความ

แตกแยกอันร้าวลึกระหว่างนิกายซุนหน่ี (Sunni) กับนิกายเชีย (Shia)  เพราะบรรดาผู้นาํ

กลุ่มมุสลมิ 55 ประเทศทีซ่าอุดเิชิญมาประชุมและรับฟังสุนทรพจนเ์ร่ืองเกีย่วกับมุสลิม

และการก่อการร้ายสากล น้ัน Haider al-Abadi นายกรัฐมนตรีอิรัก ซึ่งบัญชาการการรบ

ปราบปรามไอซสิอยู่ตลอดมาจนใกล้จะได้ชัยชนะในไม่เกนิหน่ึงสัปดาหจ์ากวันนี ้(เมื่อปี 

2017) มิได้รับเชิญไปร่วมด้วย เพราะเป็นเชีย กับยังประสานนิกายระหว่างซุนหน่ีกับเชีย
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ได้ด ีเพราะทัง้สองฝ่ายเป็นอาสาสมัคร (Popular Mobilization Forces) ในการเข้ายดึนคร

โมซูลกลับคืนมาจากการยดึครองของไอซสิ ร่วมกับหน่วยปฏบิัตกิารพิเศษของสหรัฐ 

 4. คณะผู้จัดการเดนิทางคร้ังแรกของโดนัลด ์ทรัมป์ ดูจะมิไดว้างแผนนโยบาย

ทางการต่างประเทศอย่างรอบคอบพอ โดยทาํใหป้ระธานาธิบดทีรัมป์ตกอยู่ในฐานะที่

ต้องผูกพันสหรัฐใหย้อมรับแนวคดิด้านความม่ันคงของทัง้ซาอุดแิละอิสราเอล ด้วยการยํา้

ความเป็นศัตรูกับอิหร่านโดยไม่คาํนึงถงึความเป็นไปได้ทางการทตูระยะยาวทีจ่ะทาํความ

เข้าใจฉันมิตรกับประเทศทีม่องการณไ์กลพอทีย่อมทาํความตกลงพหภุาคีทีจ่ะไม่พัฒนา

อาวุธนิวเคลียรภ์ายใตห้ลักการแต่เดมิของสหรัฐเองว่า Trust but verify และรัฐบาลสหรัฐก็

ได้ยนืยันเมื่อไม่นานมานีว่้า อิหร่านได้ยดึม่ันตามพันธกรณีตามข้อตกลงทกุประการ การ

ตัง้สมมตฐิานว่าอิหร่านเป็นต้นเหตุของการก่อการร้ายระหว่างประเทศทัง้หมด ดังทีเ่ร็กส ์

ทลิเลอรสั์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวทีก่รุงริยาดหใ์นโอกาสที่

ประธานาธิบด ีHassan Rouhani ฝ่ายหวัปานกลาง ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดสีมัยที ่

2 อย่างเดด็ขาด เหนือคู่แข่งฝ่ายหวัรุนแรง น้ัน ดูจะไม่สอดคล้องกับหลักฐานความเป็น

จริง เทา่ทีท่ราบ อิหร่านต้องต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ไอซสิและกไ็ม่

ปรากฏเป็นข่าวนัก ภัยจากอิหร่านยังมี ดังเหน็ได้จากปฏบิัตกิารของเฮซบอลล่าห ์ซึง่ได้รับ

ความสนับสนุนจาก Revolutionary Guards ของอิหร่าน อันควรแก่การระวังภัย โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในซเีรีย 

 5. การทีน่ายทรัมป์สาํคัญผิดว่า เขาจะสามารถช่วยใหอ้ิสราเอลและปาเลสไตน์

เจรจาสันตภิาพระหว่างกันได้ผลด ีน้ัน เทา่ทีข้่าพเจ้าได้ฟังคาํปราศรัยของ Mahmoud 

Abbas ประธานาธิบด ีPalestinian Authority ระหว่างทีท่รัมป์ไปเยอืนอิสราเอลแล้ว 

ประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่ป็นทางแก้ปัญหา น้ัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ Two-state solution น้ัน นาย

ทรัมป์มิได้กล่าวถงึ และดูจะไม่เข้าใจความสลับซับซ้อนของปัญหาเท่าใดนัก แต่กจ็ะยก

ประโยชนแ์หง่ความไม่แน่ใจไว้ก่อน เพราะยังมิได้ปรากฏชัดว่า ทรัมป์มีแผนในการจะฟ้ืน 
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Peace Process ประการใด ซึง่จะได้กล่าวถงึแผนของประธานาธิบดทีรัมป์และปฏกิริิยา

จากประเทศต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้ 

 6. นายทรัมป์ยังตดันิสัยเอาความดใีส่ตัวมิได ้โดยยนืยันในคาํปราศรัยต่อหน้านาย

เนตันยาฮูว่า ภายใต้รัฐบาลเขา ความม่ันคงของอิสราเอลจะได้รับหลักประกันยิง่กว่า

รัฐบาลอื่น ๆ ก่อนหน้า โดยมิได้กล่าวว่า รัฐบาลโอบามาได้ผูกพันงบประมาณจาํนวนมาก

เพือ่ความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลครอบคลุม 10 ปีต่อไป และโอบามาได้อนุมัตใิห้

ฝูงบนิลํา้สมัยแบบ F-35 แก่อิสราเอลตัง้แต่ปลายปีทีแ่ล้ว (2016) ซึง่กองทพัอากาศ

อิสราเอลนาํเข้าประจาํการก่อนหน้าทีน่ายทรัมป์จะเข้ารับตาํแหน่ง (มกราคม 2017) 

แต่ทรัมป์กอ็ดมิได้ทีจ่ะกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลเขาเอง 

 แม้ประเดน็สาํคัญจะปรากฏอยู่แล้วในข้อสังเกตข้างต้น รวมทัง้การก่อการร้ายคร้ัง

ใหญ่ทีสุ่ดต่อสหรัฐโดยชาวซาอุด ิอาระเบยี และการทีน่ายทรัมป์จะยอมรับแนวทางด้าน

ความม่ันคงของซาอุด ิและนายเบน็จามิน เนตันยาฮูมาใช้ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าเหน็ว่าจะ

เป็นประโยชนท์ีจ่ะเสนอสาระสาํคัญของคาํปราศรัยต่อประเทศอิสลามนิกายซุนหน่ี 55 

ประเทศเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2017 และแผนสันตภิาพในตะวันออกกลางที่

ประธานาธิบดทีรัมป์ประกาศในทาํเนียบขาวเมื่อไมกีวั่นมานีโ้ดยมีนายเนตันยาฮูยืนขนาบ

ข้างและเสริมความ แตข่อกล่าวในช้ันนี ้ว่าก่อนหน้านี ้โดยการชักนาํของนายเนตันยาฮู 

ประธานาธิบดทีรัมป์ไดล้งนามในเอกสารดังตอ่ไปนี ้ทัง้ๆ ทีม่ิชอบด้วยกฏหมายระหว่าง

ประเทศและข้อมตขิองสหประชาชาต:ิ  การประกาศว่า นครเจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของ

อิสราเอล และการย้ายสถานเอกอัครราชทตูสหรัฐจากกรุงเทลอาวิปไปตัง้อยู่ในเจรูซาเล็ม 

การยกให้ทีร่าบสูงโกลานของซเีรียอันเป็นเขตยดึครองของอิสราเอลจากสงคราม 6 วันใน

ปี ค.ศ. 1967 เป็นดนิแดนภายใต้อิสราเอล และแผนสันตภิาพใหม่จะใหอ้ิสราเอล

ครอบครองเขตยดึครองในฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดนทีเ่รียกว่า Jordan Valley และ

ถิน่ฐาน (Settlements) ทีอ่ิสราเอลสร้างไว้ในฝ่ังตะวันตกอันเป็นเขตยดึครองเช่นกัน 
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 สุนทรพจนข์องประธานาธิบดทีรัมป์ต่อผู้นาํประเทศอิสลามนิกายซุนหน่ี 55 

ประเทศทีก่รุงริยาดหเ์มื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2017 เทา่ทีใ่ด้จดย่อ ๆ ไว้ในโน็ตส่วนตัว 

 ประธานาธิบดทีรัมป์ไดข้อร้องใหป้ระเทศอิสลามทัง้หลายเป็นผู้นาํในการต่อสู้กับ

ความมีแนวคดิและการกระทาํการรุนแรง (Radicalisation) โดยขอใหร่้วมกัน “ขับไล่พวก

ดังกล่าวออกไปจากโลกนี”้ ทรัมป์โทษอิหร่าน (ซึง่เป็นศัตรูของซาอุดอิาระเบยี) ว่าเป็น

ต้นเหตุของความไร้เสถยีรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง อันเป็นบทใหม่ (New Chapter) 

ทีข่อกล่าวถงึโดยไม่ตอ้งการส่ังสอนหรือใหท้าํตามวิถกีารดาํเนินชีวิตแบบอเมริกัน 

 การต่อสู้กับความสุดโตง่ (Extremism) มิใช่เป็นสงครามระหว่างศาสนา (Faiths) 

ต่างๆ หรืออารยะธรรม แต่เป็นสงครามระหว่างความดกัีบความช่ัวร้าย 

 อนาคตทีด่กีว่าจะเป็นไปได้ หากประเทศของทา่นจะขับไล่ผู้ก่อการร้ายออกไป  

รวมทัง้พวกหวัสุดโต่งด้วย จะมัวรอใหอ้าํนาจอเมริกันดาํเนินการไม่ได้ แต่ต้องทาํตาม

ภาระของตน   

 ทรัมป์ย้อนมากล่าวถงึอิหร่านอีกว่าเป็นฝ่ายก่อใหเ้กดิความขัดแย้งของนิกายตา่งๆ   

(Sectarian conflict) และการสนับสนุนอาชญากรรมอันเลวร้ายของ Assad ในซเีรีย 

 ในระหว่างทีป่ราศรัยกล่าวโทษอิหร่าน นาย Jawad Zarif รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศอิหร่านได้ทวีตตอบโต้เชิงเยาะเย้ยว่า ซาอุด ิอาระเบยีเป็น “The bastion 

of democracy and moderation.” และว่าสหรัฐกาํลังตักตวงเงนินับพันล้านดอลลาร ์($350 

billion) จากข้อตกลงซือ้อาวุธทีเ่พิง่ลงนาม (ในกรุงริยาดห)์ 

 ทรัมป์ได้ประนามอิหร่านอีกหลายประเดน็ อันเป็นทีพ่อใจของประเทศอ่าวในช่วง

น้ัน (ก่อนหน้าทีซ่าอุด ิอาระเบยีจะชักนาํประเทศอ่าว (Gulf countries) และอียปิต ์ให้

ต่อต้าน Qatar อย่างหนัก ซึง่ได้รายงานมาในประมวลฯ แล้ว) ส่วนประเดน็สิทธิมนุษยชน
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และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทีป่ระธานาธิบดโีอบามาได้เคยกล่าวมาก่อน 

ทรัมป์มิได้นาํมาใช้ เพยีงแต่ปรารภถงึการกดขี่เพศหญิง 

 ทรัมป์ได้ละเว้นคาํเรียกผู้ก่อการร้ายทีต่ดิปากว่า Radical Islamic terrorist แต่ใน

หน้า Facebook ส่วนตัวของเขามีการใช้คาํว่า Islamic extremism และ Islamic terror 

groups อยู่ อย่างไรกด็ ีในสุนทรพจนค์ร้ังน้ันมีถ้อยคาํต่อไปนีอ้ยู่ด้วย :- “that means 

honestly confronting the crisis of Islamic extremism and the Islamists and Islamic 

terrorism of all kinds.” สาํนักข่าวบางแหง่ตัง้ข้อสังเกตว่า ถ้อยคาํเหล่านีป้รากฏขึน้มา

ลอยๆ ไม่แน่ว่า ทรัมป์เตมิเข้าไปด้วยความเคยชินหรือเผลอกล่าวขึน้มา และใหค้าํอธิบาย

ว่า Islamists หมายถงึพวกทีต่้องการเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลหรือสังคมใหเ้ป็นไปตาม

กฏหมาย Sharia อันเป็นแนวคิดของ Michael Flynn อดตีทีป่รึกษาฝ่ายความม่ันคงทีท่รัมป์

จาํใจตอ้งไล่ออกไปตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ ์2017 

 ขอเตมิความตอนนีว่้า ประธานาธิบดทีรัมป์เดนิทางไปต่างประเทศคร้ังแรกนี้

หลังจากทีไ่ด้ไล่นาย James Comey ผู้อาํนวยการ FBI ออกจากตาํแหน่ง เพราะเหน็ว่า 

นายโคมี่ไม่จงรักภักดตีอ่เขา เน่ืองจากนายโคมี่ยนืยันว่า เขาจะซือ่ตรงตามคาํปฏญิาณตน

ว่าจะเทดิทนูไว้ซึง่รัฐธรรมนูญแหง่สหรัฐอเมริกา  

 ในระยะเดยีวกันน้ัน มีการเปิดเผยความในอี-เมลของฮลิลาลี คลินตนัจาก 

WikiLeaks ว่า Saudi Arabia,  Qatar,  Kuwait, Oman, UAE, และ Bahrain สนับสนุน Sunni 

militants ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยู่ในผู้ฟังสุนทรพจนข์องประธานาธิบดทีรัมป์ข้างต้น  

  

แผนสันตภิาพในตะวันออกกลางหรือระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตนต์ามทีป่ระธานาธิบดี

โดนัลด ์เจ. ทรัมป์ประกาศทีท่าํเนียบขาวเมื่อปลายเดอืนมกราคม 2020 
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ประธานาธิบดทีรัมป์ไดแ้ถลงความตัง้ใจทีจ่ะเสนอแผนสร้างสรรคสั์นตภิาพระหว่าง

อิสราเอลกับปาเลสไตนต์ัง้แต่ทีไ่ปเยอืนต่างประเทศอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในเดอืน

พฤษภาคม 2017 โดยจะมอบหมายใหน้ายยาเร็ด คิชเนอร ์ลูกเขย เป็นตัวกลาง แตใ่น

ระหว่างทีร่อการจัดทาํแผนใหป้รากฏชัด ทรัมป์เองกไ์ด้ดาํเนินการหลายอย่างอันทาํให้

เป็นการยากทีจ่ะเนรมิตแผนทีจ่ะเป็นธรรมแก่คู่กรณี เน่ืองจากประกาศต่างๆ ของเขาเอง 

เช่นการใหน้ครเจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล การย้ายทีต่ัง้สถานเอกอัครราชทตู

สหรัฐ ณ กรุงเทลอาวิปมาตัง้แต่ทีส่ถาปนารัฐอสิราเอลขึน้เมื่อปี 1948 เมื่อสหราช

อาณาจักรวางมือจากดนิแดนแถบนี ้วันที ่14 พฤษภาคม 2561 จงึเป็นวันฉลองคร้ังสาํคัญ

ยิง่ของอิสราเอลเพราะเป็นวันเปิดสถานเอกอัครราชทตูสหรัฐในนครเจรูซาเล็มโดยนาย 

David M. Friedman อดตีทนายในคดล้ีมละลายของทรัมป์เป็นเอกอัครราชทตูสหรัฐ

ประจาํทีต่ัง้ใหม่อันเป็นไปตามข้อเสนอของนาย Friedman ใหย้้าย และนาย Jared 

Kushner บุตรเขยของทรัมป์เป็นแขกพเิศษในพธีิพร้อมกับ Ivanka บุตรี ยิง่กว่าน้ัน นาย 

Friedman ยังสนับสนุนใหอ้ิสราเอลเข้าครอบครองบรรดา settlements ในเขตยดึครอง ซึง่

มาปรากฏอยู่ในแผนสันตภิาพด้วย เป็นต้น 

 ก่อนทีจ่ะถงึวันประกาศ ทาํเนียบขาวได้เชิญนายเบน็จามิน เนตันยาฮูและนาย

เบน็นี แก๊นซ ์คู่แข่งในการเลือกตัง้ทั่วไปของอิสราเอล ซึง่จะมีขึน้อีกเป็นคร้ังทีส่าม ในต้น

เดอืนมนีาคม ศกนี ้เพราะทัง้สองคร้ังก่อนหน้านี ้ไม่มีผู้ใดชนะคะแนนเสียงโดยเดด็ขาด

และจัดตัง้รัฐบาลผสมใหค้รบ 61 ทีน่ั่งในสภา Knesset ได้ วัตถุประสงคข์องนายทรัมป์

ได้แก่การใหผู้้นาํทางการเมืองของอสิราเอลทัง้สองไปอยู่กันพร้อมหน้า เพือ่จะได้ประกาศ

แผนสันตภิาพใหม่ แตน่ายเบน็นี แก๊นซ ์คงจะรู้ทนัจงึมิได้ปรากฏตัวในโอกาสวันสาํคัญ 

คงมีแต่นายเนตันยาฮูซึ่งจะอาศัยความใกล้ชิดกับนายทรัมป์เพือ่ผลทางการเมืองในการ

เลือกตัง้ซึง่เขาไดใ้ช้ถ้อยคาํเลียนแบบนายทรัมป์ตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมา 

 เมื่อถงึพธีิประกาศแผนฯ ทีท่าํเนียบขาว จงึมีประธานาธิบดทีรัมป์กับนายเนตันยาฮู

เทา่น้ันทีย่นืคู่กันอยู่ทีแ่ทน่ประกาศ และไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนฝ่ายปาเลสไตนอ์ยู่ ณ ทีใ่ดใน
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พธีิอันเอิกเกริกน้ัน แม้ว่าแผนนีจ้ะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดาํรงอยู่ของปาเลสไตน ์

ซึง่มีประชากรมากกว่าอิสราเอลถงึ 200,000 คน 

 ตามรายงานของสาํนักข่าวระหว่างประเทศซึง่ใหส้าระสาํคัญได้อย่างครบถ้วน จงึ

ขอนาํมาไว้ในทีนี่ ้ดังนี ้

• The U.S. unveiled its long-awaited peace initiative for an Israeli-Palestinian 

deal with great fanfare late last month (January 2020). 

• The proposal which Trump delivered standing alongside Israeli Prime Minister 

Benjamin Netanyahu, would give Israel most of what it has sought during 

decades of conflict. 

• “What I have seen so far of that deal is that it is trying to make of Palestine 

what I can call a Frankenstein creation.” Saudi Arabia’s Prince Turki Al Faisal 

told CNBC’s Hadley Gamble on Tuesday. 

เจ้าชายอัล ไฟซาลอธิบายต่อไปว่า  It is “generally just a monstrous conception of 

a Palestinian state. Its rightful capital Jerusalem is stripped from it, so that takes 

away its heart, and its borders are undefined and that takes away its soul.” ด้วย

เหตุนี ้แผนดังกล่าวจงึไปไม่ได้เทา่ไหร่ ไม่แต่เพยีงในภูมิภาคเราเทา่น้ัน แต่ทัง้โลกก็

ไม่ยอมรับ 

 อดตีหวัหน้าสาํนักงานข่าวกรองของซาอุด ิอาระเบยีได้ใหค้วามเหน็ในทาํนอง

เดยีวกัน 

 เมื่อประธานาธิบดทีรัมป์กล่าวเสร็จ นายเนตันยาฮูได้แถลงจากแทน่เดยีวกันว่า 

อิสราเอลยอมรับแผนทีผู้่นาํสหรัฐประกาศมาด้วยความยนิด ีและว่ารัฐบาลอิสราเอลจะ
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ประกาศใช้กฏหมายของอิสราเอลใน Jordan Valley ส่วนใหญ่ของ West Bank ซึง่หมายถงึ

ถิน่ฐาน settlements ของชาวอิสราเอล 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอรแ์ดน ซึง่เคยเป็นเจ้าของดนิแดน

ทัง้หมดทางฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดน ไดป้ฏเิสธแผนของประธานาธิบดทีรัมป์แทบ

จะในทนัท ี

 นายมาหมุ์ด อับบาส ประธานาธิบดขีอง Palestinian Authority ได้ประนามแผนนีซ้ึง่

ปาเลสไตนไ์ม่มีส่วนรับรู้ในการจัดทาํ  เพราะไม่ได้รับเชิญใหไ้ปร่วมในการเจรจา 

เช่นเดยีวกับนาย Saeb Erakat หวัหน้าคณะเจรจาของปาเลสไตน ์ซึง่กล่าวว่า สหรัฐมิได้

บอกกล่าวใหฝ่้ายปาเลสไตนท์ราบว่าจะมีการหารือในเรื่องนี ้ 

 อันทีจ่ริง กระบวนการจัดทาํแผนสันตภิาพอิสราเอลกับปาเลสไตนม์มีานานแล้ว 

เร่ิมแต่ Oslo Accords โดยมีพธีิลงนามระหว่างอิชชัก ราบนิและชิมอน เปเลสกับยาสเซอร ์

อาราฝัตทีส่วนกุหลาบในทาํเนียบขาว ในวันที ่13 กันยายน ค.ศ. 1993 โดยมี

ประธานาธิบดบีลิล ์คลนิตันเป็นเจ้าภาพและสักขีพยาน โดยได้มีการจัดเป็นกระบวนการ

สันตภิาพ (Peace Process) ต่อมาโดยยดึหลักการ Two states solution จนกระทั่งชาว

อิสราเอลหวัรุนแรงคนหน่ึงซึง่ต่อต้าน Oslo Accords ได้ยงินายกรัฐมนตรีราบนิถงึแก่ชีวิต

ขณะกาํลังปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ และพรรคลิขุดได้จดัตัง้รัฐบาลต่อมา โดยมีนายเนตัน

ยาฮูรับช่วง ซึง่ต่างไม่ส่งเสริมกระบวนการสันตภิาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน ์ 

 ปฏกิริิยาต่อแผนสันตภิาพของประธานาธิบดทีรัมป์มีดังทีก่ล่าวถงึข้างต้นซึง่มี

เนือ้หาของแผนด้วย จงึได้อ้างถงึก่อน  

 ในรายการของคริสเตยีน อามันพอร ์แหง่ CNN มีการสัมภาษณน์าย Jared 

Kushner บุตรเขยของนายทรัมป์ ซึง่ทาํหน้าทีค่ล้ายคนกลางทีจ่ะไกล่เกลี่ยกรณีพพิาท

ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน ์ไดต้อบคาํถามเจ้าของรายการว่า จะมัวไปคิดถงึปี 1967 

(ซึง่เกดิสงครามในตะวันออกกลางและอิสราเอลได้ยดึดนิแดนต่างๆ เช่นคาบสมุทรไซ
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นาย จากอียปิต ์ทีร่าบสูงโกลานจากซเีรีย และฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดนมาเป็นเขต

ยดึครองจนบัดนี)้ ไม่ได ้ต้องคดิว่า เดีย๋วนีเ้ป็นปี 2020 แล้ว เพยีงเทา่นีก้ค็งจะพอเข้าใจได้

ว่า แผนของนายทรัมป์ซึง่ลูกเขยเป็นคนจัดทาํจะเป็นอย่างทีห่ลายคนวิจารณใ์นทางลบ 

เพราะมิได้คิดถงึผลประโยชนข์องปาเลสไตนเ์ลย  

 สันนิบาตอาหรับ (Arab League) ได้ประชุมกันและลงมตไิม่ยอมรับแผนสันตภิาพ

อย่างเดด็ขาด 

 สหภาพยุโรปกล็งมตไิม่เหน็ด้วยเช่นเดยีวกัน 

ประธานาธิบดอัีบบาสแถลงต่อสหประชาชาตปิฏเิสธแผนของนายทรัมป์อย่างชัด

แจ้ง 

 นานาชาตกิม็ีปฏกิริิยาไม่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 แม้จะยังไม่มีฝ่ายใดแถลงรับแผนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที ่21 

กุมภาพันธ ์2020 สถานีโทรทศันอั์ล จาซรีา ได้เสนอข่าวว่า นายเบน็จามิน เนตันยาฮู 

รักษาการนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไดอ้นุมัตโิครงการของชาวอิสราเอลทีจ่ะสร้างถิน่พาํนัก 

(Settlement) ทางใต้ของนครเจรูซาเล็มตะวันออก อันเป็นเขตยดึครอง ซึง่ปาเลสไตน์

คาดหวังว่าจะใช้เป็นทีต่ัง้เมืองหลวงของตน 

 

 ขบวนการก่อการร้ายได้ก่อเหตุในทีต่่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแอฟริกา เช่นที่

ประเทศมาลี และคาเมรูน  

 เมื่อต้นปีใหม่นี ้ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ประกาศว่าสหรัฐได้สังหารนาย Qasim al-

Raymi หวัหน้าคนทีส่องของ Al Qaeda in the Arabian Peninsula-AQAP ในตะวันออก

เฉียงใต้ของเยเมน เช่นเคยทรัมป์มิได้ใหร้ายละเอียดทัง้สถานทีแ่ละวันที ่



22 
 

 AQAP เป็นเครือข่ายของอัล ไคดา้ เร่ิมต้นมาจากกลุ่ม Islamist ภายใต้ช่ือ Ansar al-

Sharia ในปี 2009 โดยปฏบัิตกิารในซาอุด ิอาระเบยีและเยเมน ด้วยการใช้ระเบดิพลีชีพ

ซึง่ทาํใหนั้กทอ่งเทีย่วเกาหลีใต้เสียชีวิต 4 คน ต่อมามีหวัหน้าช่ือ Nasir  al-Wuhayshi 

(2011-2015) และ Qasim al-Raymi (2015-2020) ทัง้สองถูกสหรัฐสังหารโดยโดรน  

 ผู้ทีไ่ด้รับการยกย่องใหเ้ป็นปรมาจารยซ์ึง่เป็นชาวอเมริกัน ได้แก่ Anwar al-Awlaki 

ซึง่ถูกสังหารโดยโดรนเช่นกัน อัล-ออลากี ้เคยเป็นอาจารยส์อนศาสนาแบบหวัรุนแรง ทัง้

ในอเมริกาและในเยเมน มีผู้ฝักไฝ่มาก แม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้ว โดยผู้ก่อการร้ายทีเ่ป็น

คนชาตอิเมริกันได้รับแรงบันดาลใจจากการฟังคาํสอนของอัล-ออลากีท้ีบ่ันทกึเสียงไว้

ก่อนทีจ่ะก่อเหตุร้าย 

 เมื่อเดอืนสิงหาคม 2013 Jan Psaki โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่า 

“The fact that they (AQAP) continue to pose a serious threat to the United States and 

its interests, we consider this to be one of the foremost national security challenges we 

face.” ขณะน้ันเป็นช่วงของรัฐบาลประธานาธิบดบีารัค โอบามา 

 

 วันที ่21 กุมภาพันธ ์ศกนี ้เป็นวันเลือกตัง้ทั่วไปในอิหร่าน ผู้นาํของคู่ตอ่สู้ได้แก่

ประธานาธิบดฮีาสซาน โรฮานี ซึง่เป็นมาแล้วสองสมัยและเป็นฝ่ายเปิดกว้าง กับนายบา

เกอร ์กาลิบาฟ ฝ่ายหวัรุนแรง 

 ประธานาธิบดทีรัมป์แหง่สหรัฐ ซึง่ถูกชักนาํใหต้่อต้านอิหร่านโดยไม่ยอมส่งเสริม

ฝ่ายหวัปานกลางและการปฏรูิปประเทศ ได้ประกาศมาตรการควํ่าบาตรอิหร่าน รวมทัง้ 

Guardian Council องคก์รพทิกัษรั์ฐธรรมนูญ ซึง่ได้คัดช่ือผู้สมัครรับเลือกตัง้ฝ่ายหวัปาน

กลางออกไปเป็นจาํนวนมาก ในขณะทีไ่ด้ร่วมกับอยาโตลลี คาเมเนอใีนการเรียกร้องให้

ประชาชนมาออกเสียงมากขึน้ เพราะตามความคาดหมายผู้มีสิทธิออกเสียงจะไม่ไปใช้

สิทธิกันมากนัก จงึเป็นการยากทีน่ายฮาสซาน โรฮานี จะได้ชัยชนะอีก แต่โดยทีเ่ป็นคนมี
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บารมี หากไม่ถูกอยาโตลลา คาเมเนอีแทรกแซงทีเ่ป็นเหตุให้นายอบาดเินจาดได้เป็น

ประธานาธิบด ีกค็งจะสามารถเอาชนะฝ่ายหวัรุนแรงได้ แต่อารมณข์องชาวอิหร่านซึง่ต้อง

เผชิญกับความยุ่งยากทางเศรษฐกจิจนเดนิขบวนประทว้งมาแล้วหลายคร้ัง จะแปรปรวน

ไปเป็นอย่างไร เพราะในช่วงสองสามวันมานี ้ประธานาธิบดทีรัมป์ไดม้อบหมายใหน้าย

ไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เดนิทางไปหารือกับ

มกุฏราชกุมารซาลมานแหง่ซาอุด ิอาระเบยี ซึง่ตัง้ตัวเป็นปรปักษกั์บอิหร่าน ไม่น่าจะเป็น

ข่าวดตี่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

 

 นาย Thomas M. Thabane นายกรัฐมนตรีวัย 80 ปีของ Lesotho ถูกข้อหาว่าเป็นผู้

สังหารนาง Lipoleto อดตีภริยาเพยีง 2 วันก่อนทีเ่ขาจะเข้ารับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 

2017 นาง Maesaiah Thabane ภริยาคนใหม่กถ็ูกข้อหากระทาํฆาตกรรมเช่นกัน 

 นาย Thabane ได้ปราศรัยทางวิทยุว่า เขาตัง้ใจจะออกจากตาํแหน่งในสิน้เดอืน

กรกฎาคม ศกนี ้เพราะ “หมดแล้วซึง่เร่ียวแรงทีจ่ะทาํงานต่อไป” แต่เจ้าหน้าทีต่าํรวจตัง้ใจ

จะทาํคดใีหแ้ล้วเสร็จในสัปดาหนี์ ้อันไม่แน่ว่าจะทาํไดอ้ย่างไร เพราะเขาต้องการต่อสู้ให้

ถงึทีสุ่ด แต่บรรดาพันธมิตรทางการเมืองของเขาในรัฐบาลผสมเหน็ว่า Thabane มีสภาพ

ไม่ต่างกับเรือทีก่าํลังจะล่ม 

 ข้อหานายกรัฐมนตรีเลโซโทเป็นคดอีาชญากรรมในครอบครัวสาํหรับผู้นาํแอฟริกัน

ในตาํแหน่งคนแรก และนาํราชอาณาจักรเล็กๆ บนเทอืกเขาเข้าสู่วิกฤตการณท์าง

รัฐธรรมนูญอย่างหนัก จนถงึเวลาทีจ่ัดทาํรายงานนี ้ยังไม่มีข่าวว่า เขาได้มอบตัวแก่

ผู้รักษากฏหมาย วันศุกร ์วันนีเ้ป็นกาํหนดการเปิดการประชุมรัฐสภา แต่ไม่มีคาํยนืยันว่า 

เขาจะไปร่วมในพธีิ 
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 สาํนักข่าวกรองของสหรัฐเสนอข่าวภายในต่อรัฐสภาว่า รัสเซยีภายใต้ปูตนิยัง

แทรกแซงการเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐในปีนีอ้ย่างอุกอาจ โดยมุ่งหวังทีจ่ะให้

ประธานาธิบดทีรัมป์คงอยู่ในตาํแหน่งต่อไปเป็นวาระที ่2 

 ประธานาธิบดทีรัมป์กล่าวถงึข่าวนีว่้าเป็น Hoax เช่นเคย 

 ในขณะเดยีวกัน ทรัมป์ได้เสนอทีจ่ะแต่งตัง้ใหน้าย Richard Grenell คนใกล้ชิดและ

จงรักภักดตี่อเขาซึง่เป็นเอกอัครราชทตู ณ กรุงเบอรล์ิน ใหเ้ป็นผู้อาํนวยการ National 

Intelligence Agency คนใหม่ แม้ว่านาย Grenell จะไม่มีประสบการณใ์นงานด้านการข่าว

มาเลย  

 เมื่อเขาได้รับการเลือกตัง้ในปี 2016 ผู้อาํนวยการสาํนักข่าวกรองแหง่ชาต ิเป็นผู้

เปิดเผยใหน้ายทรัมป์ทราบว่า หน่วยงานข่าวกรองทัง้หมดมีหลักฐานชัดเจนว่า รัสเซยี 

โดยปูตนิ ได้แทรกแซงการเลือกตัง้อย่างอุกอาจเพือ่ Hurt Hillary and help him (Trump) to 

win ซึง่เขายนืกรานว่าไม่เช่ืออยู่ตลอด ทัง้ๆ ทีเ่ป็นความจริง การจะตัง้คนทีไ่ม่เช่ียวชาญ

ด้านข่าวกรองมาเป็นหวัหน้างานด้านนี ้จงึไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญ  

 

 

ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืน มีนาคม 2563 (2020) 

` 

 

 โรคระบาดในชื่อแรกว่า Coronavirus ซึง่เร่ิมจากเมืองวูฮ่ันหรืออู่ฮ่ันในมณฑลหเูป่ย์

ของประเทศจนีประมาณเดอืนธันวาคม 2562 (2019) เป็นภัยจากการแพร่กระจายของเชือ้

โรคไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก จนบัดนีผ่้านมาเกอืบ 3 เดอืนแล้ว การเพิม่ขึน้ของผู้ตดิ

เชือ้ซึง่มากขึน้ทกุวันทาํใหค้นทั่วไปหว่ันเกรงว่า โรคนีจ้ะเป็นการระบาดคร้ังใหญ่ 

(Pandemic) เช่นทีอุ่บัตขิึน้ในโลก อันได้แก่ Spanish Flu1  จากเชือ้ไข้หวัดใหญ่ H1N1 

ระหว่างเดอืนมกราคม ค.ศ. 1918-เดอืนธันวาคม 1920 ซึง่คร่าชีวิตคนหนุ่ม (young adults- 

ทหาร) สาวและเดก็กับผู้สูงอายุ ไปประมาณ 50 ถงึอาจจะ 100 ล้านคน เพราะช่วงหน่ึง

ของการระบาดเป็นระหว่างสงครามโลกคร้ังที ่1 ในโลกทีม่ีประชากรเพยีง 1.8-1.9 พันล้าน 

และการระบาดใหญ่ (Pandemic) ของ Swine Flu ในปี 2009-2010 

 Spanish Flu ต่างจาก Coronavirus ในปัจจุบัน เพราะคร้ังน้ันคนจนีมิได้ล้มป่วยหรือ

เสียชีวิตมากเทา่ใดนัก แต่มีผู้เป็นหว่งว่าบางทโีรคนีอ้าจจะเป็น Disease-X ทีว่งการแพทย์

ทางระบาดวิทยาคาดหมายว่าอาจจะอุบัตขิึน้ และ Bill Gates มหาเศรษฐีเจ้าของ 

Microsoft ซึง่บริจาคเงนิเพือ่การวิจัยยารักษาโรคเช่นมาลาเรียและโรคอื่นๆ ได้เตอืนว่า

ต้องระวังไวรัสทีมั่กจะระบาดขึน้คร้ังหน่ึงในรอบศตวรรษเช่น Pathogen บางสายพันธุ ์

 สหรัฐอเมริกาซึง่ยังมีผู้ตดิเชือ้จนถงึวันนี ้(2 มนีาคม 2020) 89 คนและเสียชีวิต 2 

คนเร่ิมใหค้วามเอาใจใส่กับโรคนี ้ประธานาธิบดทีรัมป์ยังอดคิดในทางการเมืองไม่ไดด้้วย

                                                           
1 ทีเ่รียกว่า Spanish Flu มไิด้หมายความว่าสเปนเป็นศูนยก์ลางของโรค เพราะจุดเริ่มต้นอาจเป็นฝร่ังเศสหรือมลรัฐแคนซัสใน

สหรัฐเน่ืองจากเป็นระหว่างสงครามโลก ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจงึไม่ต้องการจะบ่งชีใ้หชั้ด ทีเ่ลอืกสเปนเพราะเป็นชาตซิึง่มไิดร่้วมในการ

สงคราม 
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การอ้างว่า โรคดงักล่าวเป็นเร่ืองจอมปลอมหรือ Hoax ของพรรคเดโมแครต เช่นเดยีวกับ

เร่ืองจะถอดถอนตนออกจากตาํแหน่งและเร่ืองทีรั่สเซยีแทรกแซงการเลือกตัง้

ประธานาธิบดเีพือ่ช่วยใหเ้ขาชนะเช่นเมื่อปี 2016 แต่ได้แต่งตัง้รองประธานาธิบดไีมค ์

เพน็สเ์ป็นหวัหน้าหน่วยงานเฉพาะกจิเพือ่ตดิตามสถานะของโรค แม้ว่าเพน็ส ์ในขณะที่

เป็นผู้ว่าการมลรัฐอินเดยีนา จะเคยเป็นหวัหน้าหน่วยงานต่อต้านโรค HIV-AIDS ทีป่ระสบ

ความล้มเหลวมาก่อน ในระยะไม่กีวั่นมานี ้Center for Disease Control-CDC ได้แนะนาํให้

วงการสาธารณสุขสหรัฐเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจโรค (Test) ใหม่เน่ืองจากวิธีเดมิไม่มี

ประสิทธิผลเหมาะกับโรค และใหจ้ัดตัง้ Laboratory ตามเมืองตา่งๆ ในประเทศ เกี่ยวกับ

เร่ืองนี ้อดตีรองประธานาธิบดโีจ ไบเด้น (Joe Biden) ซึง่เป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกตัง้เป็น

ประธานาธิบดทีีท่รัมป์พยายามจะบ่อนทาํลายโดยอาศัยมือยูเครน กล่าวเมื่อวันอาทติย ์ที ่

1 มีนาคมว่า เมือ่สมัยทีเ่ขาอยู่ทาํเนียบขาวกับประธานาธิบดบีารัค โอบามา หน่วยงาน

พเิศษในการต่อต้านโรคระบาด (สมัยน้ันได้แก่ Swine Flu 2009-2010 และ Ebola) เป็น

หน่วยหน่ึงของงานด้านความม่ันคงแหง่ชาต ิทีถู่กยุบโดยรัฐบาลทรัมป์  

 ในวันจันทรท์ี ่2 มีนาคม ศกนี ้ซึง่จาํนวนผู้ตดิเชือ้ในสหรัฐเพิม่ขึน้เป็น 100+ คน

และผู้เสียชีวิต 6 คนในมลรัฐวอชิงตัน ประธานาธิบดทีรัมป์ได้จัดประชุมคณะทาํงาน

เฉพาะกจิทีท่าํเนียบขาว และกล่าวว่าวัคซนีป้องกันโรคนีอ้าจแล้วเสร็จใน 3-4 เดอืน แต่

ผู้ปฏบิัตงิานด้านสาธารณสุขได้โต้แย้งในทีป่ระชุมว่าเป็นไปไม่ได้ การค้นคว้าวัคซนีให้

ใช้ได้กับโรคถูกสายพันธุค์งต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปีถงึ 1 ปีคร่ึง และเตอืนว่า วัคซนีทีจ่ะ

ใช้ต้องตรงกับโรคด้วย หากจะใหไ้ด้ผล 

 นาย Rush Limbaugh นักจัดรายการสนทนาทางวิทยุและโทรทัศนฝ่์ายอนุรักษนิ์ยม 

ทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์เลือกใหเ้ป็นผู้รับเหรียญ Medal of Freedom ในวันทีก่ล่าวสุนทร

พจน ์State of the Union ต่อทีป่ระชุมร่วมของ Congress ปีนี ้พยายามปกป้อง

ประธานาธิบดทีรัมป์ว่า Coronavirus ไม่น่าหว่ง เน่ืองจากเป็นเพยีงไข้หวัดธรรมดา 

(Common Cold) ซึง่ดังทีข้่าพเจ้ารายงานไว้ในประมวลฯ เดอืนก่อนว่า เชือ้ Corona
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หมายถงึเชือ้ทีท่าํใหเ้กิดโรคทางเดนิหายใจและปอดจากหวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่หลาย

สายพันธุ ์ไปจนถงึ SARS นาย Limbaugh อาสาปกป้องนายทรัมป์ด้วยว่า การอ้างว่า

ประธานาธิบดทีรัมป์กล่าวว่า โรคระบาด Coronavirus เป็นเร่ืองจอมปลอมหรือ Hoax ของ

พรรคเดโมแครต กไ็ม่จริง เป็นคาํกล่าวของพรรคเดโมแครตเอง ข้าพเจ้าและผู้ตดิตาม

รายงานข่าวระหว่างประเทศเป็นจาํนวนมากทั่วโลกได้ยนิคาํกล่าวของนายทรัมป์จากปาก

ของเขาเองอย่างชัดเจน 

 ปัญหาเฉพาะหน้าของแพทยท์างระบาดวิทยาได้แก่การทียั่งไม่รู้จักเชือ้ตัวนี้

เพยีงพอ องคก์ารอนามัยโลกยอมรับว่าขณะนียั้งอยู่ใน Uncharted water ตามรายงานใน

วันอังคารที ่3 มีนาคม การแพร่เชือ้ในประเทศต่างๆ ใช้เวลาเร็วกว่าผู้ป่วยแต่แรกเร่ิมใน

ประเทศจนี ไม่ทราบว่าเป็นผลของการแปรหรือกลายพันธุห์รือเปล่า? ต่อมาในวันที ่4 

มีนาคม องคก์ารอนามัยโลกได้ประเมินว่า เชือ้ใหม่นี ้Deadly กว่า Flu สายพันธุอ์ื่นๆ โดย

พจิารณาจากอัตราการเสียชีวิตจากโรค (Mortality rate) 

 อิหร่านทีม่ิใช่แหง่แรกๆ ซึง่มีการแพร่เชือ้ บัดนีม้ีผู้เสียชีวิตไปกว่า 77 คน มาก

ทีสุ่ดนอกประเทศจนี และกลายเป็นศูนยก์ลางของโรคนีใ้นภูมิภาคตะวันออกกลาง การ

ระบาดของโรคเป็นเหตุใหใ้นวันที ่4 มีนาคม ตอ้งปล่อยนักโทษออกจากเรือนจาํประมาณ 

54,000 คน และต้องกักกันคนในเมือง Qom ไม่ใหอ้อกไปทีอ่ื่น ส่วนประธานาธิบดฮีาส

ซาน โรฮานีได้แถลงว่าบัดนีเ้ชือ้โรคได้แพร่กระจายไปยังทกุจังหวัด (Province) ในประเทศ

แล้ว คอืทัง้ 31 จังหวัด จงึมีการระดมผู้ปฏบัิตงิานทางสาธารณสุขประมาณ 300,000 คน

ใหไ้ปทาํหน้าทีท่ั่วประเทศ เข้าใจว่าไดใ้ช้ทหารเหล่าพทิกัษก์ารปฏวัิต ิ(Revolutionary 

Guards) ซึง่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพเิศษด้วย เช่นเดยีวกับจนีทีใ่ช้กาํลังทหารทัง้ชายและ

หญิงใหไ้ปปฏบิัตหิน้าทียั่งเมืองวูฮ่ันเมื่อเดอืนกุมภาพันธ ์ปีนี ้บุคคลชัน้นาํอย่างน้อย 3 คน

ได้ป่วยถงึแก่ชีวิต ได้แก่ทีป่รึกษาของผู้นาํสูงสุด (Supreme Leader-อยาโตลลา คาเมเนอ)ี 

อดตีทีป่รึกษาของ ดร. Zarif รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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อิตาลีเป็นประเทศทีม่ีการระบาดมากทีสุ่ดในยุโรป คือถงึวันที ่9 มีนาคม มีผู้ตดิเชือ้

ไม่น้อยกว่า 7,300+ คน และเสียชีวิต 366+ คน อาจเป็นเพราะมิไดใ้ช้มาตรการเข้มงวดใน

ระยะเร่ิมแรก ไม่แต่เทา่น้ัน คนอิตาลีทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วเป็นปกตวิิสัยยังนาํโรคไปตรวจ

พบในประเทศอื่นๆ อีก เช่นไนจเีรีย ไทย และอนิเดยี ทาํใหม้ีผู้เขียนในเชิงขาํขันว่า Pasta 

เกดิขึน้ในจนี แต่ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยชาวอิตาเลียน การอุบัตขิึน้อย่างรวดเร็ว

ของ Coronavirus ในอิตาลีทาํใหรั้ฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการอย่างเฉียบขาดในการหา้ม

การเคลื่อนไหวเข้า-ออกจากทอ้งที ่(Lock-down) อันกระทบถงึคนประมาณ 16 ล้านคน ใน

เขตภาคเหนือ (Lombardy) Venice และมิลาน ต่อมาในวันที ่10 มีนาคม รัฐบาลได้

ประกาศขยายเขตต้องหา้มไปทัง้ประเทศ  ส่วนสาํนักวาตกัินอันเป็นนครรัฐอิสระจาก

อิตาลแีม้จะตัง้อยู่ทีก่รุงโรม มีการพบผู้ตดิเชือ้ 1 ราย พระสันตะปาปาฟรานซสิจงึทรง

กล่าวตอ่ผู้นับถอืศาสนาโรมันคาธอลคิโดยทางวิดทิศันแ์ทนการปรากฏพระองคท์าง

หน้าต่างของสาํนักฯ เพือ่หลีกเลี่ยงมิใหผู้้มีจติศรัทธาตอ้งไปชุมนุมกันทีล่านหน้าสาํนักฯ 

เป็นจาํนวนมากเช่นปกต ิ

เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียทีม่ีการระบาดทาํใหผู้้คนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็น

จาํนวนมาก นอกประเทศจนี โดยมีจุดเร่ิมต้นในชมรมทางศาสนา Shincheonji อันมีสาขา

ในต่างประเทศหลายแหง่ มีผู้ตดิเชือ้เป็นจาํนวนมากคือ 7,134+ นับถงึวันที ่8 มีนาคม ทาํ

ใหรั้ฐบาลเกาหลีใต้ต้องระดมแพทยแ์ละพยาบาลกับพนักงานสาธารณสุขไปตรวจรักษา

และฉีดยาฆ่าเชือ้ทัง้ในเมือง Daegu และทกุแหง่ทั่วประเทศ ทางการได้ตัง้ข้อหา Homicide 

กับผู้นาํทางศาสนานิกายนีแ้ล้ว ในขณะเดยีวกัน ทางการของเกาหลีใต้และสหรัฐได้เลื่อน

การซ้อมรบร่วม (Joint Military Exercise) ออกไปโดยไม่มีกาํหนด  

ส่วนคอมมิวนิสตเ์กาหลีเหนือ ซึง่เป็นทีท่ราบกันว่า ไม่มีความสันทดัในด้าน

การแพทยเ์พือ่รับมือกับโรคระบาด Coronavirus ได้ปิดพรมแดนกับจนีและรัสเซยีตลอด

แนว และอนุญาตใหค้ณะทตูต่างประเทศทีป่ระจาํอยู่ ณ กรุงเปียงยางอพยพไปในเขต

รัสเซยีแล้ว อย่างไรกด็ ีเกาหลีเหนือได้ทดสอบการยงิจรวดและขีปนาวุธจากเมืองวอน
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ซานกับซอนดอ็คไปแล้ว 6 คร้ังนับแต่ทีโ่รคระบาดนีอุ้บัตขิึน้ คร้ังหลังสุดคือในวันที ่9 

มีนาคม ศกนี ้อันเป็นการละเมิดข้อมตคิณะมนตรีความม่ันคงแหง่สหประชาชาต ิโดยนาย

ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่ น ได้วิจารณว่์าการกระทาํของเกาหลีเหนือเป็นภัย

คุกคามตอ่ประเทศในภูมิภาค เกาหลีใต้กไ็ดใ้หค้วามเหน็ในทาํนองเดยีวกัน 

 ญี่ปุ่ น ซึง่มีผู้ตดิเชือ้ใหม่ในวันที ่5 มีนาคม 33 ราย รวมเป็นยอด 1,023 คน ส่วน

หน่ึงมาจากผู้ตดิเชือ้จากเรือทอ่งเทีย่ว Diamond Princess ต้องปิดโรงเรียนตลอดเดอืน

มีนาคม ศกนี ้ปิดดสินีแลนดแ์ละดสินีซ ียกเลิกการแข่งขันกฬีาหลายประเภท แต่ยังยนืยัน

ว่าการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกทีก่รุงโตเกยีวจะมีขึน้ โดยอาจจะเลือ่นกาํหนดในปีนีถ้้าจาํเป็น

และขึน้อยู่กับการตกลงใจของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ เมื่อวันเสารท์ี ่7 

มีนาคม นาย Will Ripley ผู้สื่อข่าว CNN รายงานว่า ตัวเลขทางการของญี่ปุ่ นดูจะน้อยกว่า

ความจริงประมาณ 10 เทา่ และรัฐบาลญี่ปุ่ นได้จ่ายเงนิเพือ่เตรียมการแข่งขันกฬีา

โอลิมปิก 2020 ไปมากกว่าทีจ่ะใช้เพือ่รับมือกับการระบาดของ Coronavirus 2019 ไม่น้อย 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานทีแ่ข่งขันและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่มหกรรมกฬีาระดับโลก

คร้ังนีเ้ป็นตัวเงนิไม่น้อยกว่า 25.2 พันล้านดอลลาร ์ตามรายงานในวันที ่9 มีนาคม 

เกาะฮอ็คไกโดได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินเพราะเหตุจากโรคระบาด 

การเสียชีวิตรายแรกในประเทศอารเ์จนตนิาในภูมิภาคละตนิอเมริกาเมื่อวันเสารท์ี ่

7 มีนาคม และอีก 3 คนในออสเตรเลีย ทาํใหพ้ืน้ทีข่องการระบาดกระจายไปยังทกุ

ภูมิภาคของโลก  ในสหรัฐอเมริกา จาํนวนผู้ตดิเชือ้ทีไ่ด้รับการยืนยันแล้วเพิม่ขึน้เป็น 

440+ จาํนวนนีเ้พิม่ขึน้เป็น 700+ คน ในวันที ่10 มีนาคม ตามเวลาในประเทศไทย แต่คน

ทั่วไปยังไม่พอใจทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์คง Downplay อันตรายของโรคระบาดเช่นเดมิ 

สาํหรับเรือสาํราญ Grand Princess ซึง่ลอยลาํอยู่นอกฝ่ังซานฟรานซิสโกในมลรัฐ

แคลิฟอรเ์นีย โดยได้ตรวจแล้วพบผู้ตดิเชือ้ 21 คน บัดนีไ้ด้เข้าจอดเทยีบทา่แล้วที ่

Oakland  
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 กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) แถลงเมื่อวันที ่

5 มีนาคม ว่าจะจัดงบในการต่อต้านและเยยีวยาโรคระบาดครั้งนีเ้ป็นเงนิ 50 พันล้าน

ดอลลาร ์แต่ความช่วยเหลือทางการเงนิจากสถาบันการเงนิระหว่างประเทศ (International 

Financial Institution) อื่นๆ เช่นธนาคารโลก จะมีเทา่ใด ยังไม่ทราบในชั้นนี ้

นักประวัตศิาสตรใ์หค้วามเหน็ว่า เส้นทางของโรคใหม่นีดู้คล้ายกับการระบาดของ

กาฬโรค (Plague) เมื่อศตวรรษที ่14 ในสมัยกลาง อีกฝ่ายหน่ึงเหน็ว่าค่อนข้างคล้ายกับ

เส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Modern Silk Road)  

จนถงึวันจันทรท์ี ่9 มีนาคม ศกนี ้จาํนวนผู้ได้รับการยนืยันว่าตดิเชือ้เพิม่ขึน้เป็น 

108,000+ ทั่วโลก และเสียชีวิตไปแล้ว 3,800 คน ต่อมาในวันที ่10 มีนาคม จาํนวนได้

เพิม่ขึน้เป็น 113,000+ คน เสียชีวิตแล้ว 4,000+ คน 

โรคระบาด Coronavirus 2019 หรือ COVID 19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปยังทกุ

ภาคส่วนในโลก มากบ้างน้อยบ้างไม่อาจจะระบุได้ เพราะเกีย่วข้องกับแบบแผนการ

ดาํรงชีวิตหรือ Lifestyle และแนวทางการใช้ชีวติประจาํวันในส่วนทีเ่กี่ยวกับ ศาสนา จารีต

ประเพณี การศึกษา เศรษฐกจิ การค้า การเงนิการคลัง ผลติภาพและกาํลังการผลิต การ

เดนิทาง การทอ่งเทีย่ว ซึง่แยกออกเป็นทางอากาศ เรือสาํราญ (เดนิสมุทร) การกฬีา 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว สวนสนุก การประชุม การสัมมนา มหกรรมต่างๆ มหรสพ นิทรรศการ 

แม้กระทั่งการทกัทายซึ่งกันและกันโดยไม่สัมผัสด้วยมือ การชมภาพยนตร ์สันทนาการ

ต่างๆ การรับปริญญา และประกาศนียบัตร ฯลฯ      

โดยทีเ่ป็นการยากทีจ่ะยกตัวอย่างทัง้หมดตามกจิกรรมและภาคส่วนทีก่ล่าวถงึ

ข้างต้นนี ้จงึขอยกตัวอย่างบางประการทีพ่อมีข้อมูลมาแบ่งปันกันดังต่อไปนี ้

ศาสนาได้รับผลกระทบในส่วนทีเ่กีย่วกับการปฏบิัตทิีม่ีคนจาํนวนมากมาร่วมกัน ที่

เด่นชัดได้แก่คาํส่ังของซาอุด ิอาระเบยีทีง่ดพธีิฮัจญอั์นเป็นศาสนกจิสาํคัญประจาํปีทีน่คร

เม็กกะซึง่ชาวมุสลิมนับล้านคนจากทั่วโลกจะไปร่วมกัน การทีพ่ระสันตะปาปาฟรานซสิ
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แหง่ศาสนาคริสตนิ์กายโรมัน แคธอลคิใช้วิดทิศันแ์สดงคาํสอนและศาสนคตใิหแ้ก่ผู้มีจติ

ศรัทธาแทนการปรากฏพระองคท์ีห่น้าต่างของสาํนักวาตกัิน การ Lockdown ศาสนสถาน

ต่างๆ ในนครเจรูซาเล็ม เช่น Bethlehem Church of Nativity เป็นต้น ส่วนการใช้มัสยดิ

เพีอ่ทาํพธีิทางศาสนามุสลิมในวันศุกรใ์นหลายประเทศกง็ดไว้ เช่นเดียวกับการงด Friday 

Prayer ในอิหร่าน 

การเศรษฐกจิในภาพรวมย่อมได้รับผลกระทบทั่วไปในโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่

สาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่มีสัญญาณชะลอตวัอยู่ก่อนการอุบัตขิองโรคระบาดแล้ว 

เน่ืองจากสงครามทางการค้าทีส่หรัฐได้ก่อขึน้และการทีจ่นีอันเป็นการเศรษฐกจิใหญ่

อันดับสองของโลกและเป็นโรงงานการผลิตของโลกด้วย ดังทีก่ล่าวถงึในรายงาน

ตอนต้นๆ หว่งโซ่อุปทานทีส่ดุดหยุดลงเพราะจนีมิได้ผลิตชิน้ส่วนทีจ่าํเป็น ทาํใหก้ารผลิต

สินค้าสาํเร็จรูปไม่อาจกระทาํได้ ดังเช่นรถยนต ์เช่น Aston Martin  Jaguar และ Landrover 

Daewoo ยกเว้นแต่ รถยนตไ์ฟฟ้า Tesla ของบริษัทนาย Elon Musk ทีต่กลงใจเมือ่วานนี ้

(10 มีนาคม) ใหผ้ลิตในจนีเพราะต้นทนุถูกกว่าทีอ่ื่นมาก และสินค้าเทค็โนโลยตี่างๆ กับ

ของเล่นและของชาํร่วย (toys ตุ๊กตา ของขวัญ) อันทาํใหห้า้งค้าปลีกจาํนวนมากในสหรัฐ

และยุโรปเกรงว่าจะไม่มีสินค้าของขวัญในเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ไว้จาํหน่าย

เพยีงพอในปีนี ้

การเดนิทางและทอ่งเทีย่วได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพราะนักทศันาจรรายใหญ่

เช่นจนีหลายล้านคนไม่อาจเดนิทางไปยังทีต่่างๆ ได้โดยสะดวก เร่ิมมาแต่ตรุษจนีเมื่อต้น

ปีนี ้สายการบนิมิใช่น้อยตอ้งลดหรือเลิกบริการเดนิอากาศไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ 

ทั่วโลก สายการบนิลุฟธานซ่าของเยอรมนีได้ลดเทีย่วบนิจนถงึวันที ่5 มีนาคม ศกนีไ้ป

ร้อยละ 50 ทา่อากาศยาน Heathrow ของอังกฤษยกเลิกแผนการสร้างทางวิ่งใหม่ซึง่

เตรียมการมาตัง้แต่รัฐบาลเธรีสซา เมย ์องคก์ร IATA ทีค่วบคุมการเดนิอากาศประมาณ

ความสูญเสียหรือขาดทนุแก่สายการบนิทั่วโลกจนบัดนีว่้าไม่น้อยกว่า 113 พันล้าน

ดอลลาร ์สายการบนิหลายบริษัทและสายการบนิต้นทุนตํ่าบางสายตอ้งเลิกกจิการ
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บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองบนิรายใหญ่ของโลก เช่นโบอิง้และแอรบ์ัสได้รับผลกระทบหนัก ส่งผล

กระทบกระเทอืนไปยังผู้ผลิตหว่งโซ่อุปทาน (Supply Chain)ในหลายประเทศ 

กจิการเรือสาํราญแทบจะประกอบการต่อไปไม่ได้ ดังทีไ่ด้รายงานไว้ในตอนต้นๆ 

ว่ามูลค่าความเสียหายหลังจากกรณีเรือ Diamond Princess ทีโ่ยโกฮาม่า คงไม่น้อยกว่า 80 

พันล้านดอลลารเ์พราะจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเรือใหม่ ตอ่มายังมีเรือ Anthem 

of the Seas ทีม่ลรัฐนิวเจอรซ์ ี Grand Princess ซึง่เทยีบทา่ที ่Oakland แล้ว และเรือ

สาํราญอกี 1 ลาํซึง่กาํลังจะเข้าจอดทีม่ลรัฐจอรเ์จยีในสหรัฐอีก 

ความหว่งกังวลในโรค Coronavirus 2019 `ทาํใหต้ลาดหุน้ทั่วโลกป่ันป่วนอย่างหนัก 

Dow Jones Industrial Average ทีต่ลาดหุน้ Wall Street ตกลงจากทีอ่ยู่ในระดับ 29,000+ 

ลงมาถงึ 24,000 และตกต่อเป็น 23,000 ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเศรษฐกจิของสหรัฐตกตํ่าที่

เร่ิมในเดอืนตุลาคม 2008 อันเน่ืองจาก Subprime และสาเหตุทางการเงนิอื่นๆ ทาํให้

มูลค่าหุน้สูญไปประมาณไม่น้อยกว่า 9 trillion ดอลลาร ์ในวันที ่12 มีนาคม ตลาดหุน้

วอลล ์สตรีท ตกลง ถงึ 21,000 การซือ้ขายหุน้ S&P ตกลงมากกว่าร้อยละ 7 จงึต้องหยุด

การซือ้ขายไปกว่า 15 นาท ี ตลาดหุน้ไทยซึง่วันหน่ึงตกลงเหลือเพยีง 1,200 ได้รับการ

ขนานนามจากหนังสือพมิพต์่างประเทศว่า Worst Stock Market in the World ตามรายงาน

ของ information05 ราคาหุน้ไทยเปิดตลาดในวันที ่13 มีนาคม ในราคาไม่ถงึ 1,000 ทาํให ้

Circuit Breaker ส่ังปิดตลาด จนกลับมาเปิดทาํการในราคาเพยีง 1,050 

การกฬีาแทบทกุประเภทประสบผลกระทบ อาทฟุิตบอลล ์ซึง่บางเกมต้องแข่งกัน

โดยไม่มีคนดู ที ่Valencia ในสเปน มี “แฟน” เป็นรูปป้ันคนหน่ึงน่ังอยู่บนอัฒจันทรแ์ทน

คนดู แต่ในอติาลีรัฐบาลประกาศงดการแข่งขันกฬีาทกุประเภท ตามรายงานในวันที ่13 

มีนาคม ผู้ฝึกสอนของทมี Arsenal ตดิเชือ้ ทาํใหก้ารแข่งขันระหว่าง Brighton กับ Arsenal.

ในวันเสารท์ี ่14 มีนาคม ต้องงดไป กฬีาฤดูหนาวเช่น World’s Figure Skating 

Championships ทีก่าํหนดจะมีขึน้ทีเ่มือง Montreal ในประเทศแคนาดา จะมีการพจิารณา

ในวันนีท้ี ่11 มีนาคม ว่าจะจัดใหม้ีเช่นทกุปีหรือไม่ มตคิณะกรรมการตกลงใหง้ดการ
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แข่งขันสาํหรับในปีนี ้มหกรรมกฬีาโอลิมปิกฤดูร้อนหรือ Tokyo Games ได้กล่าวถงึแล้วใน

ส่วนทีเ่กีย่วกับโรคระบาดในญี่ปุ่ นว่า ญี่ปุ่ นยังไม่งดหรือเลื่อนการแข่งขัน โดย

คณะกรรมการโอลิมปิกสากลกาํลังตดิตามดสูถานการณอ์ยู่ ส่วนพธีิจดุคบทีก่รุงเอเธนส ์

ประเทศกรีซ ได้มีขึน้แล้วเมื่อสองวันมานี ้โดยไม่มีผู้เข้าชม แต่มีรายงานข่าวทางโทรทศัน ์

สาํหรับสหรัฐ ซึง่วันที ่11 มีนาคม มีจาํนวนผู้ตดิเชือ้กว่า 1,000 คน อาจมีการแข่งขันบ้าง

ในมลรัฐทียั่งไม่มีการระบาดในวงกว้าง แต่คงจะมีการเปลี่ยนแปลงกาํหนดการตัง้แต่บัดนี ้

ด้านกอลฟ์ PGA หรือ Professional Golf Association ได้ยุตกิารแข่งขัน Player ตัง้แต่วันที ่

13 มีนาคม เพราะเหตจุากโรคระบาดใหญ่ระดับโลก ตามรายงานข่าวในวันที ่12 มีนาคม 

ตามเวลาในประเทศไทย สมาคมบาสเกต็บอลลแ์หง่ชาตสิหรัฐ (National Basketball 

Association-NBA) ใหง้ดการแข่งขันฤดูใหม่ไว้ก่อนโดยไม่มีกาํหนด 

การทกัทายกันด้วยการจับมือ มักมีการหลีกเลีย่งไปเป็นการใช้ข้อศอกกระทบกัน

เบาๆ ในสหรัฐ CDC ได้แนะนาํใหผู้้มีอายุตัง้แต่ 60 ขึน้ไปหลีกเลี่ยงการจับมือ (Hand 

shake) แต่ประธานาธิบดทีรัมป์ซึง่ไม่ใหค้วามสนใจในโรค Coronavirus 2019 ยนืยันทีจ่ะ

จับมือกับทกุคน และปฏเิสธทีจ่ะใหแ้พทยต์รวจสอบ (Test) ว่ามีเชือ้ไวรัสหรือไม่ 

ประชาชนทั่วไปต่างต่อว่าทีผู้่นาํของตนส่งสัญญาณผิดๆ อันมีผลใหส้หรัฐล้าหลังประเทศ

อื่นๆ ในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่คร้ังนี ้กล่าวคือในสหรัฐมีการตรวจสอบ (Test) ไป

เพยีง 1,500 คน ในขณะทีเ่กาหลีใต้ได้ตรวจไปแล้ว 160,000 รายและยังได้จัดการตรวจ

แบบ Drive through ด้วย ยิง่กว่าน้ัน เกาหลีใต้ยังใช้ปัญญาประดษิฐใ์นการผลิต

เคร่ืองตรวจสอบแบบ Mass Production อีกด้วย การทกัทายในประเทศเช่นตะวันออก

กลางและอิหร่านด้วยการชนแก้มซ้าย-ขวา ตอ้งยกเลิกโดยปริยาย ส่วนประเพณีใน

ประเทศฝร่ังเศสทีเ่รียกกันว่า Goodbye kiss หรือการจุมพติมือสตรีเพศกต็้องระงับไป

เช่นกัน เร่ืองหลังนีท้า่นนายพลคารล์อส พ.ี โรมูโร อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศฟิลิปปินส ์เคยเร่ิมคาํปราศรัยต่องานเลีย้งอาหารคํ่าของกลุ่มอาเซยีนและ

ประเทศคู่เจรจาในนครเจนีวาว่า ไดส้อบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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ฝร่ังเศสทีน่ั่งอยู่โต๊ะเดยีวกันว่า ทาํไมถงึต้อง “จมุพติ” ทีม่ือ ได้รับคาํตอบว่า “Well,  

Excellency, we have to start somewhere” 

การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือบรรยายตามความจาํเป็นของสภาวะ

แวดล้อม มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาประกาศในวันนี ้ที ่11 มีนาคม ;ว่า Harvard 

Princeton Perdue Georgetown และอีกหลายแหง่ทีส่ภามหาวิทยาลัยตัดสินใจได้เอง ให้

นักศึกษารับฟังการบรรยาย Online ทีบ่้าน ส่วนโรงเรียนช้ันต่างๆ น้ันกค็งจะต้อง

ดาํเนินการแบบเดยีวกัน 

ราคานํา้มันซึง่ผันผวนอยู่แล้วตัง้แต่ทีเ่กดิอุบัตกิารณข์องโรคในจนีอันเป็นผลจาก

ความเปลี่ยนแปลงของอุปสงคจ์ากจนีซึง่เป็นลูกค้ารายใหญ่ ยิง่ดิง่ลงตํ่าสุดเป็น

ประวัตกิารณ ์วิกฤตการณนี์ห้นักขึน้ เพราะความต้องการของซาอุด ิอาระเบยี ผู้ผลิตราย

ใหญ่ของโลก ได้กดดันใหโ้อเปคลดปริมาณการผลิตลงเพือ่ค่อยๆ พยุงราคามิใหต้กลงไป

มาก แต่รัสเซยีไม่เหน็ด้วย ซาอุด ิอาระเบยีจงึตอบโต้ด้วยการเพิม่ปริมาณการผลิตนํา้มัน

ตบิอีกวันละ 1 ล้านบารเ์ร็ล รัสเซยีได้เตอืนซาอุด ิอาระเบยีว่า หากทาํเช่นน้ัน จะทาํให้

สหรัฐซึง่มีกาํลังการผลิตอยู่มากเข้าครองตลาดโลก จนถงึขณะนี ้ความขัดแย้งยังไม่ยุต ิ

ในขณะทีร่าคานํา้มันเช่น Brent Crude และ WTI-West Texas Intermediate ยังอยู่ในเกณฑ ์

30 ดอลลารต์่อบารเ์ร็ล โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นราคาในระยะนี ้สาํหรับราคานํา้มันจาก

อิหร่านน้ันได้กล่าวถงึแล้วในตอนต้น 

สหรัฐภายใต้รัฐบาลนายโดนัลด ์ทรัมป์กาํลังหาทางพยุงสถานะทางเศรษฐกจิด้วย

การใช้มาตรการกระตุ้น (Stimulus) ในทางต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถงึคาํว่า 

Financial Crisis ในยามทีธ่นาคารต่างๆ กาํลังเผชิญปัญหาหนัก คงจะเกรงว่าจะประสบ

วิกฤตการณเ์ช่น Subprime อีก ในขณะทีห่นีภ้าครัฐเพิม่สูงขึน้อย่างน่าวิตก แต่ทรัมป์กลับ

ใช้งบประมาณไปในทางทีส่ิน้เปลืองอย่างไร้เหตุผล เช่นการผันงบจากกระทรวงกลาโหม

ไปสร้างกาํแพงทางใต ้การก่อสงครามทางการค้ากับประเทศต่างๆ การดาํเนินนโยบาย

การต่างประเทศและความม่ันคงอย่างผิดพลาดและการใช้นโยบายการค้าแบบ 
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Mercantilism อันล้าสมัย ฯลฯ นอกจากนี ้นายทรัมป์ยังแทรกแซงการปฏบิัตหิน้าทีอ่ิสระ

ของ Federal Reserve Board ด้วยการกดดันใหธ้นาคารกลางผ่อนคลายนโยบายทาง

การเงนิด้วยการลดอัตราดอกเบีย้แล้วถงึ 2 คร้ังๆ แรกลดลงร้อยละ 0.5 และอีกไม่กีวั่น

ต่อมาลดอีกเหลือเพยีงร้อยละ 0.25 โดยอาจจะไม่ทราบว่า ECB ในสหภาพยุโรปซึง่

ดอกเบีย้ 0 หมดเคร่ืองมือทีจ่ะใช้ได้ตอ่ไป เช่นเดยีวกับญี่ปุ่ น ในภาพรวม สถานการณด์จูะ

ไปในทศิทางของความตกตํ่าทางเศรษฐกจิในปี 2008 ทาํใหบ้ารัค โอบามาซึง่เข้ามารับ

ตาํแหน่งใหม่จากจอรจ์ ดับเบลิยู บุชจากพรรครีพับลิกันต้องใช้วิธีพยุงกจิการหลายแหง่ 

ด้วยการลองผิดลองถูกจนฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศฟ้ืนกลับมาได้อย่างด ีทัง้ในด้าน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม การเงนิและการธนาคารกับการจ้างงานทกุภาค จนนายทรัมป์

ใช้อ้างว่าเป็นผลงานของตน มาบัดนี ้นายโดนัลด ์ทรัมป์ใกล้จะครบวาระทีห่น่ึงของเขา

แล้ว หากในการเลือกตัง้คร้ังปี 2020 Global Pandemic ของโรค Coronavirus 2019 จะ

ซํา้เตมิมาอีก ซึง่มีโอกาสอย่างมากเพราะนายทรัมป์มิได้ใหค้วามสาํคัญกับภัยคุกคามของ

โรคระบาดใหญ่คร้ังนีอ้ย่างเพยีงพอ ดังทีไ่ด้กล่าวถงึหลายคร้ังในรายงานนี ้กจ็ะเป็นเช่น

ประวัตศิาสตรส์หรัฐในรอบ 30 ปีทีผ่่านมา กล่าวคือ วิกฤตเศรษฐกจิการเงนิและการคลังที่

ประธานาธิบดสัีงกัดพรรครีพับลิกันได้ก่อไว้ต้องได้รับการแก้ไขใหก้ลับฟ้ืนคืนดแีละม่ันคง

โดยประธานาธิบดสัีงกัดพรรคเดโมแครตเช่นบลิล ์คลินตัน และบารัค โอบามา คราวนี้

อาจจะเป็นโจ ไบเด้น ซึง่สังกัดพรรคเดโมแครตเช่นกัน 

 

 

รายงานข้างต้นได้จัดทาํเสร็จในวันที ่13 มีนาคม ศกนี ้โดยตัง้ใจจะจบเพยีงแค่น้ัน 

เพราะได้ครอบคลุมประเดน็สาํคัญมากพอสมควร แต่โดยทียั่งมีเวลากว่าคร่ึงเดอืน และ

ปัญหาการระบาดคร้ังใหญ่ของโลกยังเป็นภัยคุกคามตอ่มนุษยใ์นประเทศต่างๆ โดย

อาจจะยังใช้ชื่อ Coronavirus แต่ผู้เช่ียวชาญเตมิคาํว่า Novel อันเป็นคาํทีใ่ช้ตอนเกดิโรค
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ใหม่ๆ และมีการตอบสนองต่ออุบัตกิารณแ์ตกต่างกันออกไป จงึขอประมวลข้อมูลต่อ 

ด้วยการกล่าวถงึมาตรการของประเทศต่างๆ แต่จะเน้นหนักทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา 

การเลือกสหรัฐอเมริกา เพราะในการระบาดใหญ่คร้ังก่อนๆ ประเทศนีไ้ด้เร่ิมใช้

มาตรการในการรับมือไม่เฉพาะกรณี (Cases) ของตนเทา่น้ัน แต่ยังได้เป็นผู้นาํในการ

ช่วยเหลือประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศในโลกกับยังระดมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศจนเกดิผลดถี้วนหน้า ในการต่อสู้กับโรคร้ายและในการดูแลสุขภาพทางเศรษฐกจิ

การเงนิในโลกทีต่้องพึง่พาอาศัยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมื่อบัดนี ้(17 มีนาคม) 

สัญญาณจากการเศรษฐกจิใหญ่และสาํคัญของโลกแสดงว่าการเศรษฐกจิของโลกจะเข้าสู่

ภาวะถดถอย โดยอาจจะรุนแรงไม่น้อยกว่าการเศรษฐกจิตกตํ่าเมื่อปี 1929 (The Great 

Depression) 

สาระสาํคัญทัง้ในทางสุขภาพอนามัยและทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่ต่อไปนีไ้ด้ใช้

ประโยชนจ์ากรายงานของสื่อตา่งๆ เช่น CNN Al Jazeera BBC และโดยเฉพาะอย่างยิง่

รายการ Global Public Square-GPS ของ Fareed Zakaria เมื่อวันที ่15 มีนาคม 2020 ซึง่

ได้สัมภาษณ ์Dr. Tom Frieden อดตีผู้อาํนวยการของ Center for Disease Control-CDC 

ปัจจุบันเป็นหวัหน้าผู้บริหารของ Resolve To Save Lives ในนครนิวยอรก์ นาย Lawrence 

H. Summers อดตีรองประธานด้านเศรษฐกจิเพือ่การพัฒนาและ Chief Economist ของ

ธนาคารโลก อดตีปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศตลอดสมัยของ

ประธานาธิบดบีลิล ์คลนิตัน อดตีผู้อาํนวยการ National Economic Council ของ

ประธานาธิบดโีอบามา และ President Emeritus of Harvard University และนาย Matteo 

Renzi อดตีนายกรัฐมนตรีอิตาล ี

ในโอกาสทีน่ายโดนัลด ์เจ. ทรัมป์ได้กล่าวคาํปราศรัยต่อการประชุมใหญ่ของพรรค

รีพับลิกัน (Republican National Convention) หลังจากเสร็จสิน้การเลือกตัง้ประธานาธิบดี

เมื่อปี 2016 เขาไดล่ั้นวาจาต่อหน้าทีป่ระชุมไว้ว่า เมื่อเขาเป็นประธานาธิบด ีปัญหาใดๆ ก็

ตามทีจ่ะเกดิขึน้ “I alone can fix it” 
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ต่อมาในปี 2020 เมื่อโรคระบาดคร้ังใหญ่ของ Coronavirus 2019 อุบัตขิึน้และลาม

เข้าไปในสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลกลางภายใต้ประธานาธิบดทีรัมป์มิได้บริหารจัดการใน

การตรวจและป้องกันการระบาดของโรคอย่างทนัทว่งทแีละมีผู้ตาํหนิรัฐบาลเขาอย่างมาก 

ประธานาธิบดทีรัมป์ไดโ้ต้ตอบจากหอ้งแถลงข่าวของทาํเนียบขาวใน 2 ประเดน็ คือ (1) 

เชือ้โรคทีร่ะบาดมาจากต่างประเทศ (จนี) และ (2) “I don”t take responsibility at all” 

คาํกล่าวนาํรายการของนาย Fareed Zakaria อันเป็นการสรุปบทความทีน่าํลงใน

หนังสือพมิพ ์Washington Post ในวันต่อมา มีเนือ้หาทีท่าํใหท้ราบข้อเทจ็จริงได้มากขึน้ 

กล่าวคือ เมื่อเกดิโรคระบาดขึน้ ผู้เช่ียวชาญได้รับมอบหมายใหไ้ปตัง้หน่วยงานเฉพาะกจิ

ขึน้ทีท่าํเนียบขาว ประธานาธิบดทีรัมป์ซึง่ตามปกตมัิกเช่ือว่าตนเข้าใจปัญหาดกีว่า

ผู้เช่ียวชาญอยู่แล้ว ไม่แต่เพยีงไม่รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เช่ียวชาญเทา่น้ัน แต่ได้

ส่ังใหยุ้บหน่วยงานนีเ้สีย ในกรณีที ่Seattle มลรัฐวอชิงตัน ซึง่มีผู้ตดิเชือ้และถงึแก่ชีวิต

มากทีสุ่ด ทางการมลรัฐได้รีบดาํเนินการตรวจสอบ (Test) และคัดกรอง ปรากฏว่า

ทาํเนียบขาวได้ขอใหช้ะลอไว้ก่อนเพราะเกรงว่าจะทาํใหต้ัวเลขผู้ตดิเชือ้เพิม่มากขึน้ กรณี

เหล่านีท้าํใหเ้กดิปัญหาความล่าช้า เพราะหากเตรียมการแต่เน่ินๆ เช่นเกาหลีใต้ ไต้หวัน

และฮ่องกง (?) กค็งควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิผล แทนทีต่้องเผชิญกับการ

บริหารจัดการกับการขาด Testing kits ทีเ่พยีงพอและเวชภณัฑบ์างอย่างเช่นหน้ากาก

อนามัย ซึง่ประธานาธิบดทีรัมป์โทษความไม่พร้อมต่างๆ ว่าเป็นผลจากความละเลยของ

อดตีประธานาธิบดคีนก่อนๆ ทีต่นมารับตาํแหน่ง 

Dr. Tom Frieden ได้ชีแ้จงประสบการณข์องตนในฐานะอดตีผู้อาํนวยการ Center 

for Disease Control-CDC ว่าสหรัฐเป็นผู้นาํในการรับมือกับโรคระบาดทัง้ในอเมริกาและ

ผู้เช่ียวชาญจาก CDC กับหน่วยงานระบาดวิทยาอื่นๆ ได้ไปร่วมมือในการต่อต้านกับ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ดังตัวอย่างเช่น Pandemic-Swine Flu/Ebola ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศดาํเนินไปอย่างดแีละได้ผล ทาํเนียบขาวในสมัยก่อนมีนโยบาย

สนับสนุน และกระทรวงการต่างประเทศมีหน่วยงานในการเกือ้กูลด้วยความช่วยเหลือ
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ต่างประเทศอยู่พร้อม (งบช่วยเหลือต่างประเทศ ถูกรัฐบาลทรัมป์ตัดหมด) สาํหรับโรค 

Coronavirus นียั้งไม่อาจจะบอกได้ว่าจะทาํใหก้ร๊าฟเส้นโค้งขึน้ราบลง (Flatten the curve) 

หรือไม่ หากไม่ราบ กค็งจะมีคนตดิเชือ้ในสหรัฐถงึ 1.5 ล้านคน ในช้ันนีก้ต็้อง Hope for 

the best and plan for the worst ถงึขณะนี ้ยังไม่ทราบว่า โรคใหม่นีจ้ะระบาดถงึจุดสูงสุด 

(Peak) ในฤดูหนาวหรือฤดูร้อน แม้ในประเทศจนี อัตราการตดิเชือ้ใหม่อาจจะน้อยลง แต่

เชือ้ทีล่อยไปในอากาศ อาจจะย้อนกลับลงมาแพร่กระจายอีก เมื่อมีการเปิดทาํงาน

หรือไม่ ยังไม่อาจจะบ่งชัดได้ การค้นคว้าวัคซนีป้องกันโรคต้องใช้เวลา เพราะต้องผ่านการ

ทดลองหลายขั้นตอน ตามปกตจิะกนิเวลา 1 ปีหรือ 1 ปีคร่ึง และต้องใหแ้น่ใจว่าป้องกัน

โรคถูกสายพันธุ ์

องคก์ารอนามัยโลกแถลงว่า ภมูิภาคยุโรปบัดนีเ้ป็น Epicentre ของโรค 

Coronavirus 2019 เพราะมีจาํนวนผู้ตดิเชือ้ใหม่เพิม่มากขึน้ทกุวัน รวมทัง้ผู้เสียชีวิตด้วย 

ตามรายงานทีไ่ด้รับ อิตาลียังอยู่ในลาํดับแรก แม้รัฐบาลจะประกาศปิดประเทศและ 

Lockdown แล้ว ตามด้วยสเปน ซึง่นายกรัฐมนตรี Pedro Sanchez ได้ประกาศสภาวะ

ฉุกเฉินแล้วในรัฐสภาทีม่ีผู้เข้าประชุมเพยีงไม่กีค่น โดยมีมาตรการเข้มงวดอีกหลายด้าน 

เยอรมนี ฝร่ังเศส อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ต้องเผชิญกับวิกฤตการณท์างสาธารณสุขจน

ใกล้จะรับมือไม่ไหวตามๆ กัน เมื่อวันที ่17 มนีาคม ศกนี ้องคก์ารอนามัยโลกแถลงว่า 

ความขาดแคลนเวชภณัฑ ์(Medical Supplies) ในยุโรป ขณะนีถ้งึขั้นวิกฤต (Critical) แล้ว 

ทาํใหส้หภาพยุโรปต้องออกประกาศหา้มทกุคนเดนิทางไปทีใ่ด เว้นแต่จะจาํเป็นอย่าง

ยิง่ยวดจริงๆ และประกาศปิด External Border ของ EU ทัง้หมดเป็นเวลา 30 วัน

ประธานาธิบดเีอ็มมานูเอล มาครองแหง่ฝร่ังเศสประกาศว่า “We are now at war” 

มาตรการเข้มงวดต่างๆ ทีรั่ฐบาลของเขาใหน้าํมาใช้ได้รับการยอมรับจากประชาชนตาม

ผลการสาํรวจประชามตถิงึร้อยละ 93 นางแองเกลา แมรเ์คิล่ นายกรัฐมนตรีวัย 65 ปี ของ

เยอรมนีแถลงว่า บัดนีเ้ป็นเช่นสงครามโลกคร้ังที ่2  ตามมาตรการก่อนหน้านี ้ชาว

เยอรมันประมาณ 4 ถงึ 5 พันคนทีเ่ดนิทางไปพักผ่อนในต่างประเทศ เช่น โมร็อกโก 
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โดมินิกัน รีพับลิค ฟิลิปปินส ์มัลดฟีสแ์ละอียปิต ์โดยยังตกค้างอยู่ในตา่งแดน รัฐบาลได้

ส่งเคร่ืองบนิพาณิชยไ์ปลาํเลียงกลับมาสู่ประเทศทัง้หมด ขณะนีก้าํลังดาํเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                       

ตามรายงานของสื่อในวันนีท้ี ่18 มีนาคม นาย Friedrich Merz2  ทีเ่ป็นหน่ึงในสามสมาชิก

พรรคซึง่จะรับช่วงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนางแองเกลา แมรเ์คิ่ล) ได้รับการตรวจเชือ้ 

Coronavirus เมื่อวันที ่15 มีนาคม ปรากฏว่ามผีลเป็นบวก (Positive) จงึต้องกักตัวอยู่ใน

บ้านระยะหน่ึง 

การระบาดของโรคและการทรุดหนักทางเศรษฐกจิเป็นปัญหาคู่แฝด (Twin 

Problems) ทีส่่อเค้าจะนาํการเศรษฐกจิของโลกเข้าสู่สภาวะถดถอย (Recession) และ

อาจจะรุนแรงถงึขั้นเศรษฐกจิตกตํ่าหรือ The Great Depression อันมีผลกระทบไปทั่วโลก 

เช่นปี 1929 ตลาดหุน้วอลลส์ตรีททัง้ Dow Jones Industrial Average  S&P  และ 

NASDAQ  ตกถงึจุดตํ่าสุดทีเ่รียกกันว่า Black Monday ถงึ 3-4 คร้ังในรอบสัปดาหเ์ศษที่

ผ่านมา รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านมตใิหจ้่ายเงนิช่วยเหลือประชาชนคนละ 1,000-2,000 

ดอลลาร ์และกระทรวงการคลังได้เสนอวงเงนิ 1 Trillion ในช้ันแรกเพื่อกระตุ้นการ

เศรษฐกจิ ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve Board ได้ตัด Rate ลงถงึ 0 หลังจาก

ทีต่ัดลงเหลือเพยีง 0.25 

Dr. Larry Summers วิจารณว่์า FED มีกาํหนดทีจ่ะหารือกับ G-7 เพือ่ประสานการ

ปรับอัตรา แต่คงจะเป็นเพราะความกดดันจากนายโดนัลด ์ทรัมป์ ทีต่้องการใหอั้ตราตํ่าลง

อีก นาย Jerome Powell ประธาน FED จงึด่วนตัดเฉพาะสหรัฐแต่ฝ่ายเดยีว แทนทีจ่ะเป็น

การประสานการดาํเนินการของธนาคารกลางประเทศก้าวหน้าทางเศรษฐกจิโดย

สอดคล้องกัน ซึง่จะมีผลต่อตลาดการเงนิของโลกดกีว่ามาก ตามความเหน็ของ Dr. 

Summers การตัด Rate เหลือ 0 นี ้ the worst is yet ahead และ Global recession from 

Coronavirus is beginning.  เขาทวีตเมื่อ 5 วันทีแ่ล้ว (ราวกลางเดอืนมีนาคม) ว่า “POTUS 

                                                           
2 อดตีหวัหน้าสหบาลแรงงานและเป็นคู่แข่งของแองเกลา แมรเ์คิล่ในการสมัครรับเลอืกตั้งเป็นหวัหน้าพรรค CDU 
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(Pres of the US) sets what I believe is a new world record for presidential market value 

destruction.” 

ตามคาํกล่าวของประธานาธิบดทีรัมป์ เงนิ 1,000 ดอลลารด์ังกล่าวถงึข้างต้นจะ

จ่ายเป็น pay-check ใหแ้ก่คนทั่วไป มิใช่ผู้ที ่most vulnerable เทา่น้ัน ซึง่ Rana Faroohar 

จาก Financial Times เหน็ว่าเงนิทีไ่ด้รับแจกนีจ้ะถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว เช่นในการซือ้

ของ Online โดยไม่ได้ช่วยกระตุ้นการเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม บางคนอาจคาดหมาย

ว่าจะได้รับเดอืนละ 1,000 อีก ซึง่ไม่แน่ว่าทรัมป์ตัง้ใจเช่นน้ันหรือเปล่า 

 

ข่าวเพิม่เตมิจากแหล่งต่าง ๆ ทีไ่ด้โน้ตไว้เป็นข้อมูลบางประการเกีย่วกับการระบาด

ของโรค Coronavirus 2019 และผลกระทบทางเศรษฐกจิการเงนิจนถงึวันที ่19 มีนาคม 

2020  และโดยทีเ่วลาตา่งเพราะในประเทศตะวันตกได้มีการเปลี่ยนเป็น Daylight Saving 

Time แล้ว บางข้อมูลจงึได้รับในวันที ่20 มีนาคม 

สาํนักวาตกัิน ประกาศยกเลิกกจิกรรมต่างๆ ในเทศกาล Easter ในปีนี ้ตามปกติ

เทศกาล Easter จะมีขึน้ในต้นเดอืนเมษายน 

อิตาลมีีจาํนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรค Coronavirus 2019 เพิม่ขึน้สูงทีสุ่ดใน

รอบ 24 ช่ัวโมงทีผ่่านมา คือถงึแก่ชีวิต 475 คนในวันเดยีว ในขณะที ่ผู้ป่วยจากโรคระบาด

มีจาํนวน 41,000+ คน จนเกนิกาํลังแพทยท์ีจ่ะรักษา pushing the health system to the 

limit จงึอนุญาตใหนั้กศึกษาแพทยห์ลายร้อยคนมาช่วยแพทยผู้์เช่ียวชาญต่างๆ เพือ่แบ่ง

เบาภาระ  

องคก์ารอนามัยโลกแถลงว่า การทีอ่ิตาลีมีผู้ป่วยเสียชีวิตถงึ 3,400 คน น้ัน นับว่า

มากกว่าประเทศจนี  
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องคก์ารอนามัยโลกไดแ้ถลงด้วยความเป็นหว่งว่า เวชภัณฑท์ีจ่าํเป็นทัง้ในยุโรป

และสหรัฐมีปริมาณลดตํ่าลงอย่างมาก 

ในทางตรงกันข้าม วันนีเ้ป็นวันแรกทีจ่าํนวนผู้ป่วยในจนีลดเหลือเพยีง 34 คน อัน

เป็นผู้ทีต่ดิเชือ้มาจากนอกประเทศ โดยไม่มีผู้ป่วยจากเชือ้ภายในจนีเลย ด้วยเหตุนี ้

ทางการจงึอนุญาตใหโ้รงงานการผลิตต่างๆ เปิดการทาํงานได้ ในวันที ่20 มีนาคม ยังไม่

ปรากฏว่ามีผู้ตดิเชือ้รายใหม่ในจนีอกีเป็นวันที ่2                                                                                                  

หลังจากทีจ่นีได้จัดเคร่ืองบนินาํแพทย ์พยาบาลและเวชภัณฑไ์ปยังประเทศอิตาลี

แล้ว ตอ่มาจนีไดส่้งบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขพร้อมเวชภัณฑอ์ีก 42 คนไป

ยังแคว้นลอมบาดทีางภาคเหนือองอิตาลี ในวันนี ้จนีได้ส่งบุคลากรการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑไ์ปยังประเทศฝร่ังเศสโดยทางเคร่ืองบนิอีกประเทศหน่ึง นอกจากนี ้จนียังได้ตก

ลงจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการต่อสู้กับโรค Coronavirus เช่นกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่ น 

ฯลฯ 

เมื่อสองสามวันทีผ่่านมา อิหร่านซึง่มีผู้ป่วยจากการตดิเชือ้ Coronavirus 2019 มาก

ทีสุ่ดในภูมิภาคตะวันออกกลางไดส่ั้งปล่อยนักโทษ 8 หมื่น 5 พันคน เพือ่ต่อตา้นการ

ระบาดของโรคคร้ังใหญ่ในประเทศ ตามรายงานเมื่อวันที ่19 มีนาคม ชาวอิหร่านเสียชีวิต 

1 คนทกุๆ 10 นาท ีและผู้ตดิเชือ้ใหม่ช่ัวโมงละ 50 คน นาย Fred Pleitgen ผู้สื่อข่าว CNN 

รายงานจากกรุงเตหะราน ว่าสาเหตสุาํคัญสืบเน่ืองจากมาตรการควํ่าบาตรที่

ประธานาธิบดทีรัมป์ประกาศใหใ้ช้ต่ออิหร่านหลายครั้ง ทาํใหอ้ิหร่านไม่สามารถส่ังซือ้

เวชภัณฑ ์เทค็โนโลยทีีจ่าํเป็นมาปรับใช้ในทางการแพทยแ์ละแม้กระทั่งยาบางอย่างทีจ่าํ

เป็นได้ จนกระทั่งบัดนี ้ทรัมป์กยั็งไม่ยอมผ่อนคลายมาตรการไร้มนุษยธรรมดังกล่าว  อยา

โตลลา คาเมเนอี ผู้นาํสูงสุดของอิหร่านพยายามปลุกใจประชาชนว่าการกระทาํของสหรัฐ

ภายใต้ทรัมป์ทาํใหช้าวอิหร่านต้องเรียนรู้ทีจ่ะพึง่ตนเอง 
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ประธานาธิบดรีามาโพซาแหง่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ประกาศ State of National 

Disaster เพราะเหตุจากการระบาดของโรค Coronavirus 2019 

ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขสหรัฐเตอืนถงึความเป็นไปไดว่้า Coronavirus อาจ

ย้อนกลับมาเป็นระลอก 2 (Second wave) ได ้ดังที ่Dr. Tom Frieden กล่าวถงึด้วยความไม่

แน่ใจในตอนต้นของบทที ่2 นี ้ว่าเชือ้ทีล่อยขึน้ไปในอากาศอาจจะย้อนลงมาอีกหรือไม่ 

ในขณะทีท่ัง้โลกยังไม่สามารถประมาณได้ว่าเชือ้โควิดจะอยู่ได้นานเทา่ใดนอกร่างกาย

มนุษย ์ด้วยเหตุปัจจัยของสภาวะทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างมากของภูมอิากาศและ Global 

warming  

ตามรายงานวันนีข้ององคก์ารอนามัยโลก จาํนวนผู้ตดิเชือ้ทั่วโลกอยู่ที ่275,000 

ราย ทีถ่งึแก่ชีวิตแล้ว 11,400 คน สาํหรับสหรัฐอเมริกา ตามรายงานแหล่งเดยีวกัน ผู้ตดิ

เชือ้ทีย่นืยันแล้วมีจาํนวน 18,500 คน และผู้ทีถ่งึแก่ชีวิต 249 คน 

Dr. Anthony Fauci ผู้เช่ียวชาญทางโรคตดิต่อของสหรัฐ ได้เสนอแนะใหรั้ฐบาล

ประกาศ National Lockdown มาตรการปิดพืน้ทีนี่ ้ทางภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอรเ์นีย

ได้ประกาศทาํนองเดยีวกัน แต่เรียกว่า Shelter in Place หรือใหอ้ยู่เฉพาะในบ้านของแต่

ละคน ส่วนทางนิวยอรก์ ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างนาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีนคร

นิวยอรก์ซึง่ต้องการใหใ้ช้บังคับทั่วมหานคร กับ นาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการมลรัฐ

นิวยอรก์ซึง่ยดึทา่ทว่ีาถ้าจะประกาศกค็วรใหค้รอบคลุมทัง้มลรัฐทัง้สามหรือ Tri-State และ

เมื่อคืนวันที ่19 มีนาคม ผู้ว่าการมลรัฐกไ็ด้ประกาศมาตรการต่างๆ เป็นจาํนวนมาก  ใน

วันที ่19 มีนาคม ผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอรเ์นียประกาศใหช้าวมลรัฐทัง้เกอืบ 40 ล้านคนอยู่

ในบ้านของตน จะออกไปได้กเ็พือ่เหตุทีจ่าํเป็น เช่นการซือ้อาหาร ยาและนาํคนไข้ไปส่ง

โรงพยาบาล ทัง้นี ้เพราะคณะแพทยป์ระเมินว่า ผู้ตดิเชือ้จะเพิม่ขึน้เป็น 25 ล้านคนในสอง

เดอืนจากนี ้
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ราคานํา้มันดบิได้ลดลงเหลือ 25 ดอลลารต์อ่บารเ์ร็ล ตํ่าทีสุ่ดใน 30 ปี จะด้วยเหตุ

ใดไม่ทราบ ซาอุด ิอาระเบยีได้เพิม่การผลิตนํา้มันดบิเป็น 13 ล้านบารเ์ร็ลต่อวัน 

ต่อจากน้ัน สหรัฐได้ส่ังซือ้นํา้มันดบิ 30 ล้านบารเ์ร็ล เข้าใจว่าจากซาอุด ิอาระเบยี คงจะ

ด้วยเหตุผลทางการเมือง เพราะสหรัฐมีแหล่งนํา้มันในประเทศพอเพียงด้วยเทค็โนโลยี 

Fracking 

 ในรายการ Crisis in Money Market เมื่อคืนวันที ่19 มีนาคม Julia Chatterley ผู้

ดาํเนินรายการ First Move และ Christine Romans บรรณาธิการอาวุโสของรายการธุรกจิ

ของ CNN คาดหมายโดยถูกต้องว่า การเทขายหุน้ในตลาดวอลล ์สตรีทจะมีต่อจากเมือ่วัน

พุธ ที ่18 มีนาคม โดยตลาดเปิดด้วยราคา DOW 19,598 แล้วลดลงเป็น 19,396 และ 

19,266 จูเลียกล่าวว่า ผลได้ (stock market gains) ในรอบสามปีทีผ่่านมาสูญสิน้ไปหมด 

สภาพตลาดหลักเป็นเช่นนีท้ัง้ในสหรัฐ ยุโรปและเอเชีย บางคนได้เรียกร้องใหม้ี Much 

more stimulus package จูเลียกล่าวตอ่ไปว่า “Depression is coming. As ECB has just 

done in providing 821 billion EURO amid Coronavirus slump, which follows the 

provision of $ 1.5 trillion. จูเลียยํา้คาํม่ันสัญญาของทางการทีจ่ะช่วยการเศรษฐกจิใหม้าก

เทา่ทีจ่าํเป็นและใหน้านแสนนานเทา่ทีต่้องการ” (“Promises to help the economy ‘as 

much as necessary and for as long as needed’”) เธอประมาณวงเงนิว่าอาจต้องถงึ 5 

trillion ดอลลาร ์

พรรครีพับลิกันซึง่เป็นเสียงข้างมากในวุฒสิภา ได้หารือกับทาํเนียบขาว และเสนอ

ของบ 1 trillion เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ โดยจะตอ้งหารือกับพรรคเดโมแครตซึง่เป็นเสียง

ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร นางแนนซ ีเปลอสซ ีประธานสภาล่างเหน็ว่า งบทีเ่สนอมุ่ง

ช่วยเหลือเฉพาะ Corporations โดยมิได้แยแสแก่คนงานจาํนวนมหาศาลทีต่กงานและขาด

รายได้เลย ทัง้สองพรรคจะต้องหารือกันต่อไป 

สาํนักข่าวกรองสหรัฐและหน่วยงานด้านความม่ันคงได้เตอืนประธานาธิบดถีงึ

อันตรายจากการเศรษฐกจิตกตํ่า และผลกระทบอันจะแผ่กระจายไปทั่วโลก 
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ประธานดอยชท ์แบง็คใ์หค้วามเหน็ว่า จนีทาํถูกทีม่ิได้ปลดคนออกจากงานเมื่อปิด

กจิการ แต่สหรัฐอาจจะมีคนว่างงานถงึร้อยละ 20 ในขณะทีค่วามตงึเครียดระหว่างสหรัฐ

กับจนีเพิม่มากขึน้ บริษัท Goldman Sachs ยักษใ์หญ่ทางการเงนิเพือ่การลงทนุ พยากรณ์

ว่าในสัปดาหนี์ ้คนงาน 2.25 ล้านจะยืน่ขอเงนิช่วยเหลือจากการไม่มีงานทาํ 

วันนี ้ธนาคารกลางของอังกฤษ (Bank of England) ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ลง

เหลือเพยีง 0.1 % ในขณะที ่ธนาคารกลางของออสเตรเลียประกาศ Quantitative Easing 

เพือ่ช่วยการเศรษฐกจิของประเทศ 

คบเพลิงโอลมิปิกทีม่ีพธีิจุดทีก่รุงเอเธนส ์ประเทศกรีซ ถูกนาํโดยเคร่ืองบนิญี่ปุ่นไป

ถงึทีห่มายปลายทางในญี่ปุ่ นแล้ว และจะมีการวิ่งไปในเมืองต่างๆ ในประเทศก่อนจะ

นาํไปจุด ณ สนามแข่งขันในกรุงโตเกยีวในเดอืนกรกฎาคม ศกนี ้หลังจากทีรั่ฐบาลญี่ปุ่น

ได้รับความสนับสนุนจากประเทศ G-7 และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลใหจ้ัดการแข่งขัน

ได้ตามกาํหนด  เทา่ทีไ่ด้ทราบมาก่อนนี ้IOC จะรับฟังจากองคก์ารอนามัยโลกอีกทางหน่ึง 

ทางสหรัฐ สมาคมนักว่ายนํา้ได้ร้องเรียนไปยัง USOC ขอเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปีหน้า 

เน่ืองจากมาตรการต่อต้านโรคระบาดทาํใหไ้ม่อาจจะเข้าถงึทีฝึ่กซ้อมได้ อันอาจรวมถงึ

กฬีาประเภทอื่นด้วย แต่ญี่ปุ่นคงจะยนืกรานตามความตัง้ใจเดมิ เพราะหากจัดได้จะเป็น

สัญญาณว่า ญี่ปุ่ นได้ฟ้ืนตัวจากหลายทศวรรษของการหดตัว (Stagnation) ทางเศรษฐกจิ

และภัยพบัิตจิากแผ่นดนิไหวคร้ังใหญ่เมื่อปี 2011  

 

ข่าวเพิม่เตมิในวันที ่25 มีนาคม 2020 (2563) 

ความกดดันจากสมาคมการกฬีาจากประเทศชั้นนาํ เช่นสมาคมนักว่ายนํา้แหง่

สหรัฐดังได้กล่าวถงึแล้ว สมาคมกรีฑาแหง่สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย และอื่นๆ ทาํให้

คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee-IOC) ได้เร่ิม

วางแผนขั้นตอนต่างๆ ในกรณีทีอ่าจต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปมาสามสี่วันแล้ว แต่ได้
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ยนืยันว่า ไม่มีการยกเลิกการแข่งขันหรือเปลี่ยนแปลงประเทศเจ้าภาพอย่างแน่นอน ส่วน

รัฐบาลญี่ปุ่ น โดยนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี น้ัน ยอมรับว่าแม้สถานการณร์ะบาด

ของโรค Coronavirus 2019 ในญี่ปุ่นจะค่อนข้างเบาบางลง การเลื่อนกาํหนดการแข่งขันคง

จะหลีกเลี่ยงมิได้ ในทีสุ่ดเมื่อวันที ่24 มีนาคม ศกนี ้รัฐบาลญี่ปุ่ นได้แจ้งไปยัง

คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศว่า เหน็ด้วยทีจ่ะเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปี 2021 

ทางสหรัฐ สถานการณร์ะบาดของโรคทวีความรุนแรงขึน้แม้จะมีการประกาศใหม้ี

การ Lockdown ขึน้ในหลายมลรัฐ แต่ประธานาธิบดทีรัมป์ยังไม่ยอมเลิกการ Down play 

ภยันตรายของการแพร่เชือ้ ด้วยการกล่าวจากหอ้งแถลงข่าวของทาํเนียบขาวว่า บัดนีไ้ด้

เหน็แสงสว่างจากปลายอุโมงคแ์ล้ว (He now can “see light at the end of the tunnel”)

ผู้เช่ียวชาญอเมริกันทัง้หมดต่างเหน็ว่าทรัมป์เข้าใจสถานการณผิ์ดอย่างมาก 

เช่นเดยีวกับทีเ่ขาทวีตก่อนหน้านีว่้า “We cannot let the cure be worse than the problem 

itself.”และทวีตต่อไปว่า อีกเพยีง 15 วันกจ็ะหมดปัญหาแล้ว 

Dr. Fauci ซึง่ต้องร่วมกับประธานาธิบดใีนการแถลง ใหสั้มภาษณว่์า เขาไม่สามารถ

ไปแย่งไมโครโฟนจากประธานาธิบดแีละผลักเขาใหห้ลีกทางไป จงึต้องปล่อยใหเ้ขาพูดไป 

แล้วหาทางแก้ทีห่ลัง 

ในการหารือระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตเพือ่จดังบในการกระตุ้น

เศรษฐกจิ พรรคเดโมแครตใหจ้ัดลาํดับความสาํคัญต่อ คนงานนับล้านทีต่้องตกงานก่อน

และการหาทางเพิม่เวชภัณฑด์้วย ซึง่คนทั่วไปเหน็ว่าประธานาธิบดคีวรนาํ Defense 

Production Act ทีบ่ัญญัตไิว้ตัง้แต่เกดิสงคราม โดยใหบ้ริษัทเช่น G.M ปรับการผลิตรถยนต์

มาผลิตยุทโธปกรณ ์เช่นรถถัง ยานเกราะ ฯลฯ ซึง่ต้องมีการจ้างงานด้วย  ในทีสุ่ด ทัง้สอง

พรรคกส็ามารถตกลงกันได้เป็น Package 2 trillion (ล้านล้าน) ประธานาธิบดทีรัมป์ไม่เหน็

ด้วยกับการลดความสาํคัญของการกู้บรรษัท (Bailing out Corporations) ก่อน โดยไม่

เข้าใจถงึความจาํเป็นในการหาทางเยียวยาและสรรหาเวชภัณฑเ์พือ่รับมือกับโรคระบาด

ใหญ่   
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พรรคเดโมแครตเหน็ว่าแม้ Package จะไม่สมบูรณพ์ร้อม แต่กยั็งดทีีม่ิได้ละเลย

คนงานนับล้าน เช่นงบด้านหน่ึงทีจ่ะจัดใหม้ี Expanded unemployment Benefits และงบ

เพือ่การต่อต้านโรคระบาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมื่อแนวโน้มของผู้ตดิเชือ้แสดงว่า

สหรัฐกาํลังจะกลายเป็น Epicenter ของโรคแทนทีอ่ิตาลี เพราะในนครนิวยอรก์จาํนวนผู้

ตดิเชือ้เพิม่ขึน้เทา่ตัวทกุสามวัน 

เงนิช่วยเหลือชาวอเมริกันทั่วไปและแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณก์ารแพทย์

อันเป็นส่วนหน่ึงของกฏหมาย Stimulus Package 2 ล้านล้าน ในภาวการณร์ะบาดคร้ัง

ใหญ่ของ Coronavirus เป็นงบซึง่มากทีสุ่ดในประวัตศิาสตรส์หรัฐ อันประกอบด้วยภาค

ส่วนสาํคัญบางประการดังนี ้

1. งบ 100 พันล้านดอลลาร ์เพือ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ บคุลากรทาง

การแพทยแ์ละพยาบาล และเวชภัณฑท์ีจ่าํเป็น ในการรับมือกับโรคระบาด ซึง่นายชัค ขู

เมอร ์ผู้นาํเสียงข้างน้อยจากพรรคเดโมแครตในวุฒสิภาเรียกว่า งบนีแ้ละรายการอื่นๆ 

เป็น Marshal Plan For Health 

2. งบ 350 พันล้านดอลลาร ์สาํหรับอุตสาหกรรม SMEs ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

3. งบ 500 พันล้านดอลลาร ์สาํหรับบรรษัท (Corporations)  สายการบนิทัง้หลาย 

และเรือสาํราญ  

4. งบ 150 พันล้านดอลลาร ์สาํหรับมลรัฐและกองทนุกระตุ้นกจิการต่างๆ ใน

ทอ้งถิน่ รวมทัง้ค่าประกันการว่างงาน คนตกงานเพราะถูกปลดจะไดรั้บเงนิเดอืนเตม็เป็น

เวลา 4 เดอืน 

5. ใหเ้งนิช่วยเหลือคนงานและผู้ตกงานกับการปรับวงเงนิใน Expanded 

Unemployment Benefit  
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ใหค้วามช่วยเหลือกจิการต่างๆ รวมทัง้ภาค Hospitality ด้วย และใหเ้งนิช่วยเหลือ

ครอบครัวจากรายละ 1,200 ดอลลารกั์บผู้ทีม่ีรายได้ปีละไม่เกนิ 75,000 ดอลลาร ์คู่สมรส 

2,400 ดอลลาร ์หากทัง้คู่มีรายได้ไม่เกนิปีละ 150,000 ดอลลาร ์เดก็คนละ 500 ดอลลาร ์

โดยใหย้กเลิกบททีห่า้มมิใหช้าวอเมริกันรายได้ตํ่าใหไ้ด้รับประโยชนเ์ต็มที ่

นาย Mnuchin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงว่า การจ่ายเงนิเหล่านีจ้ะทาํ

ได้ใน 3 สัปดาห ์ตามกระบวนการ โดยทีวุ่ฒสิภาได้ลงมตดิ้วยคะแนนเสียง 96 ต่อ 0 เมื่อ

วันพุธที ่25 มีนาคมแล้ว นางแนนซ ีเปลอสซี ่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เช่ือว่าสภาล่าง

จะหาทางใหร่้างรัฐบัญญัตนีิผ่้านได้ในวันศุกร ์ที ่27 มีนาคม ศกนี ้แหล่งข่าวทีเ่ช่ือถอืไดว่้า

วุฒสิมาชิก Elizabeth Warren จากพรรคเดโมแครตได้ทุม่เทความพยายามอย่างมากใน

การจัดทาํข้อบทว่าด้วยความช่วยเหลือต่อคนงานและผู้ยากไร้จนสามารถตกลงกันได้เมื่อ

เวลา 01.00 น.ของวันพธุ 

โดยทีว่งเงนิสูงมากเป็นประวัตกิารณ ์กฎหมายการเงนิฉบับนีจ้งึได้กาํหนดบททีว่่า

ด้วย Oversight เพือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและควบคุมการเบกิจ่ายอย่างเคร่งครัด 

ตามข้อจาํกัดในกฎหมายฉบับนี ้ธุรกจิหลากหลายของประธานาธิบดทีรัมป์ รอง

ประธานาธิบดไีมค ์เพน้ส ์สมาชิกสภาทัง้สองและหวัหน้าฝ่ายบริหารในรัฐบาลทัง้หมดจะ

ไม่ได้รับสิทธิและประโยชนจ์ากกฏหมายการเงนินี ้

ตามรายงานของสื่อต่างๆ ทัง้ต่างประเทศและในประเทศไทย จาํนวนผู้ตดิเชือ้ใน

สหรัฐอเมริกาในวันนี ้ที ่27 มีนาคม มากทีสุ่ดในโลก ตรงตามความคาดหมายของหลาย

ฝ่าย  
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สงครามกลางเมืองในซเีรีย ทีเ่ร่ืมขึน้ในปี 2011 เข้าสู่ปีที ่9 แล้ว โดยการสู้รบยังไม่

มีสัญญาณว่าจะสิน้สุดได้เมื่อใด  แม้ว่า ด้วยความช่วยเหลือทางทหารจากรัสเซยี กอง

กาํลังของประธานาธิบดบีาชาร ์อัล อาสสาด จะสามารถเข้ายดึเมืองสาํคัญเช่นอาเล็ปโป

กลับมาได ้หลังจากทีท่ัง้สองกองทพัได้ใช้ความรุนแรงอย่างหนักและความไร้มนุษยธรรม

อย่างเหลือเช่ืออยู่เป็นปี  

เมืองทีเ่กดิการสู้รบในระยะหลังๆ มานีไ้ด้แก่ Idlib ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ซเีรีย ตดิกับพรมแดนตุรก ีทีน่ั่น ตุรกถีอืเป็นเขต Security corridor ซึง่ทหารหลายสิบคน

ถูกสังหารโดยกองกาํลัง Regime force ของซเีรียด้วยความช่วยเหลือจากกาํลังทางอากาศ

ของรัสเซยี  ทีน่่าวิตกอย่างยิง่ได้แก่พลเรือนหลายแสนทีต่้องเผชิญภยัจากวิกฤตการณท์าง

มนุษยธรรม เช่นอีกนับล้านทีต่้องกลายเป็น “ผู้ลีภ้ัย” ในประเทศของตนเอง  

ตามคาํชีแ้จงของเลขาธิการสหประชาชาต ิหน่วยงานบรรเทาทกุขข์ององคก์าร

กาํลังระดมความพยายามทีจ่ะป้องกันมิใหโ้รค Coronavirus ระบาดเข้าไปยังค่ายผู้ลีภ้ัยใน

อิดลิบ เยเมน เคนยา ฯลฯ ซึง่สภาวะทางสุขอนามัยแย่มากอยู่แล้ว กูเตยีเรสได้ขอใหม้ี

การหยุดยงิอย่างจริงจังในอิดลิบ ในสภาพทั่วไป เขาวิงวอนว่า “It’s time all armed conflict 

to lock down. It’s time for enlightened self-interest.” 

ด้วยความทีก่ารสู้รบในซเีรียพัวพันรัสเซียมาตัง้แต่วันที ่30 กันยายน 2015 ทีรั่สเซยี

ได้ไปตัง้ฐานบนิทีล่าตาเกยี ฐานทพัเรือทีต่ารต์ุส และฐานขีปนาวุธจากพืน้สู่อากาศพสัิย

ต่างๆ ทัง้ SAM 300 และ SAM 400 กับกองกาํลังภาคพืน้ดนิและระบบส่งกาํลังบาํรุงอย่าง

พร้อมมูล อันช่วยฟ้ืนสถานะของประธานาธิบดอีาสสาดใหก้ลับมาครองอาํนาจเหนือซเีรีย

ได้เกอืบหมด ในขณะทีรั่ฐบาลสหรัฐภายใต้นายโดนัลด ์ทรัมป์ขาดเป้าหมายทาง

ยุทธศาสตรท์ีแ่น่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใช้หน่วยรบพเิศษเพือ่ร่วมกับ Syrian 

Democratic Forces อันมีกองกาํลังของชาวเคิรด์และชนมเ์ผ่าเป็นหลัก ซึง่ตุรกตี่อต้าน 

เป็นเหตุใหส้ถานการณด์้านสมรภูมิในซเีรียสลับซับซ้อนยิง่ ดังเหน็ได้จากเหตุการณป์ะทะ

กันที ่Idlib ดังกล่าวถงึข้างต้น  
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ประธานาธิบดเีออรโ์ดวันแหง่ตุรกไีด้หาทางให้ยุโรปมาช่วยโดยอ้างความเป็นภาคี

ของนาโต ้แต่ฝ่ายยุโรปไม่สู้จะเหน็ด้วยกับวิธีการของตุรกจีงึมิได้ดาํเนินการแต่อย่างใด 

ประธานาธิบดตีุรกจีงึใช้วิธีกดดันยุโรปด้วยการเปิดทางใหผู้้ลีภ้ัยต่างๆ ออกจากตุรกเีพือ่

หาทางเข้าไปหาแหล่งพักพงิ (Asylum) ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่กรีซ โดยอ้างว่าเป็นผู้ลี ้

ภัยจากการสู้รบใน Idlib ในขณะเดยีวกันเออรโ์ดวันได้เดนิทางไปเจรจากับประธานาธิบดี

ปูตนิทีรั่สเซีย ในระยะเดยีวกันกับทีผู้่ลีภ้ัยต้องปะทะกับตาํรวจของกรีซ มีการใช้ระเบดิ

นํา้ตา เพือ่ขับออกมา จาํนวนไม่น้อยไม่มีเสือ้ผ้าใส่ ทัง้ๆ ทีอ่ากาศในบริเวณหนาวมาก 

ตามรายงานของ Arwa Damon ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ CNN ผู้ลีภ้ัยทีพ่ยายามจะหนีไป

หาทีพ่ักพงิในยุโรปมิใช่เป็นชาวซเีรียจาก Idlib แต่เป็นพวกทีตุ่รกผีลักดันออกจากประเทศ

ตน ทัง้ๆ ทีตุ่รกมีีข้อตกลงกับสหภาพยุโรปทีจ่ะใหผู้้ลีภ้ัยเหล่านีอ้ยู่ในประเทศไปก่อน โดย

ตุรกไีด้รับเงนิช่วยเหลือจากสหภาพฯ และเยอรมนีหลายพันล้านดอลลารเ์ป็นการตอบ

แทน 

การเจรจาระหว่างประธานาธิบดเีออรโ์ดวันแหง่ตุรกกัีบประธานาธิบดปีูตนิทีก่รุง

มอสโกมีรายละเอียดประการใดบ้างน้ัน ไม่อาจจะทราบได้ ทราบแต่เพยีงว่า รัสเซยีกับ

ตุรกจีะจัดใหม้ีการหยุดยงิใน Idlib โดยทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันตรวจการณ ์(Joint patrol) แต่

เทา่ทีไ่ด้ฟังจากถ้อยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาต ิการหยุดยงิดูจะไม่ได้ผลเทา่ใดนัก 

 

ตามรายงานข่าวทีไ่ด้รับเมื่อเวลา 18.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย วันศุกรท์ี ่27 

มีนาคม นายบอริส จอหน์สัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ตดิเชือ้ Coronavirus 2019 

แต่จะกักตัวอยู่ต่างหาก และจะปฏบิัตงิานต่อไป โดย Video conference แต่พระอาการ

ของ Prince Charles ซึง่ทรงประชวรด้วยโรคเดียวกันและ พระราชา Albert แหง่โมนาโกซึง่

ประทบัอยู่ในโรงพยาบาลทีอั่งกฤษ เป็นเช่นไร ยังไม่มีแถลงการณจ์ากสาํนักพระราชวังทัง้

สองประเทศ ทราบแต่เพยีงว่า พระอาการไม่หนักมาก 
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 ก่อนหน้าทีน่ายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรจะได้รับการยนืยันว่าตดิเชือ้ นางแอง

เกลา แมเ์คิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้รับการฉีดวัคซนีเพือ่ป้องกันโรคทีไ่ม่เปิดเผย และ

แพทยผู้์ฉีดถูกตรวจว่ามีเชือ้ coronavirus ทา่นนายกรัฐมนตรีจงึแยกตัวอยู่ต่างหากตาม

คาํแนะนาํของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขอังกฤษกต็ดิเชือ้

เช่นกัน 

 

เมื่อปี 1965 (2508) ข้าพเจ้าได้รับอาสาทีจ่ะไปประจาํการทีส่ถานเอกอัครราชทตู ณ 

กรุงย่างกุ้ง ตามคาํขอของทา่นรัฐมนตรี ถนัด คอมันตร ์ซึง่ประสงคจ์ะได้ทราบข่าวคราว

จากสหภาพพม่าใหท้นัทว่งท ีซึง่ในระยะน้ัน เป็นรัฐบาลทหาร ภายใต้อู เน วิน 

หลายคนในกระทรวงแปลกใจว่า ทาํไมข้าพเจา้จงึถูกเลือกใหไ้ปทีน่ั่น ซึง่ข้าพเจ้า

ทราบเหตุผลทีแ่ทจ้ริง แต่ไม่เหน็ความจาํเป็นทีจ่ะเปิดเผยความจริง เพราะภูมิใจทีไ่ด้รับ

ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา  

ก่อนออกเดนิทาง ข้าพเจ้าได้วางแผนงานไว้ว่าจะพยายามทาํหน้าทีใ่ห้ดทีีสุ่ด ดา้น

หน่ึงได้แก่การกระชับความสัมพันธร์ะหว่างสองประเทศเพือ่นบ้านใกล้ชิด โดยการเร่ิมต้น

ด้วยการส่งเสริมทางวัฒนธรรมสัมพันธ ์ การหารือกับกรมศิลปากรทาํใหท้ราบว่า ไทยไม่

เคยไปเผยแพร่ในพม่ามาก่อน ทัง้ๆ ทีพ่ืน้ฐานทางศิลปะวัฒนธรรมของทัง้สองประเทศมี

ส่วนคล้ายคลึงกัน เน่ืองจากเป็นชาวพุทธเช่นเดยีวกัน  

ในช่วงน้ันข้าพเจ้าโชคดทีีไ่ด้เหน็บทความของศาสตราจารยท์างประวัตศิาสตรจ์าก

มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ซึง่ทา่นได้วิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างไทยกับพม่า ไว้อย่าง

ละเอียด อันเป็นแรงบันดาลใจตามแผนงานทีข้่าพเจ้าวางไว้ในใจ 

ศาสตราจารยท์า่นนีไ้ด้กล่าวว่า เมื่อมีสงครามระหว่างพม่ากับไทย หากไทยพ่ายแพ้

ในการรบ พม่ากก็วาดต้อนผู้คนจากไทยไปในพม่า ทัง้ชนช้ันนาํและศิลปินหรือนาฏศิลปิน
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ไปเป็นจาํนวนมาก ศิลปินเหล่านีไ้ด้ถ่ายทอดศิลปะการละครไหฝ่้ายพม่า ความต่าง

ระหว่างไทยกับพม่าได้แก่การทีพ่ม่าซึง่การละครผูกตดิอยู่กับศาสนา เพราะอิงอยู่กับชาตะ

กะหรือชาดกมาตลอด อิทธิพลของนาฏศิลป์ไทย เป็นเหตุใหพ้ม่าค่อยๆ เปลี่ยนตามไทย 

และสามารถแยกจากศาสนา ตามชาดกเดมิ จนเป็นแนวทางการละครใหม่ ยกตัวอย่าง

เช่นพระสุธนจากมโนหรา ในขณะเดยีวกัน การร่ายราํของพม่ากไ็ด้ใช้ “โยเดยี” ดานส ์เป็น

หลักสูตรของนักเรียนมานาน  ไม่แน่ใจว่ายังเป็นหลักสูตรอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 

ทา่นศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยย่างกุ้ง สรุปว่า ด้วยความเป็นมาดังกล่าว มรดกตก

ทอดจากไทยอันสืบต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ชัยชนะในการรบของพม่าจงึไม่ย่ังยนื 

ด้วยแรงบันดาลใจดังกล่าว ข้าพเจ้าจงึนาํคณะนาฏศิลปะจากกรมศิลปากรไปแสดง

ทีพ่ม่าจาํนวน 82 คน เป็นคณะใหญ่ทีสุ่ด และแสดงทีโ่รงละครกลางแจ้งในกรุงย่างกุ้งและ

ทีเ่มืองต่างจังหวัด ชาวพม่าประทบัใจมาก และเพราะเข้าใจเนือ้เร่ืองทัง้ๆ ทีไ่ม่เข้าใจ

ภาษาไทย จงึหล่ังนํา้ตาด้วยความซาบซึง้ใจ และเรียกร้องใหค้ณะแสดงตลอดทัง้คืน 

 

 

                                ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

 

  ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

                         และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงกาต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนเมษายน 2563 (2020) 

 

 เมื่อตัวเลขผู้ตดิเชือ้ Coronavirus 2019 หรือ COVID 19 ทีไ่ด้รับการยนืยันแล้ว ใน

สหรัฐอเมริกามีจาํนวน 337,600+ และผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนีสู้งขึน้ถงึ 9,600+ ในวันที ่5 

เมษายนต่อวันที ่6 เมษายน พลเรือตรี Jerome Adams นายแพทยใ์หญ่แหง่ชาตหิรือ US 

Surgeon General ได้กล่าวเตอืนว่า สัปดาหต์่อจากนีไ้ปจะนาํมาซึง่เวลาอันเศร้าสลดใจยิง่

เสมือนวันทีอ่่าวเพริล์ถูกโจมตแีละเหตุร้าย 9/11 เมื่อจาํนวนผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดจะ

พุ่งขีน้กว่าหน่ึงหมื่นคนและจะยิง่เพิม่สูงขึน้กว่าน้ันอีก เน่ืองจากสหรัฐมีผู้ตดิเชือ้มากจน

กลายเป็นศูนยก์ลาง (epicenter) ของโรคระบาดใหญ่ในโลกไปแล้ว ดงัทีไ่ด้รายงานไว้ใน

ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศเดอืนมนีาคม 2563 (2020) ก่อนหน้านี ้

 ทกุวันในระยะหลังๆ มานี ้ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ได้ออกมาทีห่อ้งแถลงข่าว

ทัง้ในเร่ืองทีส่าํคัญ ไม่สาํคัญ และในเร่ืองการระบาดใหญ่ (pandemic) ของโรค 

Coronavirus แม้จะได้แต่งตัง้ใหร้องประธานาธิบดไีมค ์เพ้นส ์เป็นหวัหน้าคณะทาํงาน

เฉพาะกจิเกีย่วกับโรคนี ้ซึง่จะต้องทาํหน้าทีโ่ฆษกด้วย โดยมี Dr. Anthony Fauci 

ผู้อาํนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคตดิต่อแหง่ชาตเิป็นผู้เช่ียวชาญประจาํคณะทาํงานฯ 

และ Dr. Deborah Birx แพทยห์ญิงด้านภูมิคุ้มกันจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็น

ผู้ประสานงานสาํหรับทาํเนียบขาว ซึง่จะยนือยู่ข้างแทน่แถลงข่าว 

 ตามปกต ิประธานาธิบดจีะกล่าวคาํปราศรัยและตอบคาํถามผู้สื่อข่าวในหอ้งโถง

ภายในทาํเนียบขาว และไม่ค่อยมาปรากฏตัวในหอ้งแถลงข่าว อันเป็นหอ้งของ Press 

Secretary เทา่ใดนัก เพราะหลังจากทีโ่ฆษกทาํเนียบขาวคนสุดทา้ยลาออกไปหลายเดอืน
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แล้ว โฆษกหญิงคนใหม่ซึง่ได้รับการแต่งตัง้กไ็ม่เคยได้ทาํหน้าทีใ่นหอ้งหนังสือพมิพ ์

(Press room) เลย เพราะประธานาธิบดมีาใช้แทบทกุวัน จนดูเหมือนจะกลายเป็นหอ้ง

แถลงข่าวเกีย่วกับโรคโควิด 19 ไปแล้ว ทาํใหเ้มื่อวันที ่8 เมษายน สถานีโทรทัศนท์ีท่าํข่าว

จากหอ้งน้ัน ได้แสดงภาพโฆษกหญิงดังกล่าว พร้อมกับรายงานว่า เธอได้ลาออกแล้ว โดย

ไม่มีการชีแ้จงเหตุผล 

 ประธานาธิบดทีรัมป์แถลงเกีย่วกับโรคระบาดใหญ่ของโควิด 19 เมื่อปลายเดอืน

กุมภาพันธ ์ทีโ่รคนีเ้ร่ิมระบาดเข้าไปในมลรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐว่า ไม่น่า

หว่ง อีกไม่ช้า กจ็ะ disappear ไป ต่อจากน้ัน เขากแ็ถลงอีกว่า เชือ้นีจ้ะทนอากาศทีอุ่่นขึน้

ไม่ได้ ในกรณีแรก ตัวเลขในวรรคต้นของรายงานนี ้คงจะใหค้วามจริงได้ชัดแจ้งแล้ว ใน

กรณีหลัง ผู้เช่ียวชาญจากชาตติ่างๆ ได้ยนืยันแล้วว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรว่์าจะ

เป็นเช่นทีท่รัมป์กล่าวอ้าง เพราะเป็นเชือ้โรคใหม่ 

 เมื่อต้นสัปดาหนี์ ้ทรัมป์ได้แถลงอยู่สองวันตดิต่อกัน ถงึสรรพคุณของยาต้าน

มาลาเรียช่ือ Hydroxychloroquine ว่าสามารถฆ่าเชือ้โควดิในร่างกายผู้ป่วยได้ และในวัน

ต่อมา เขาคุยต่อว่าถ้าจะใหไ้ด้ผลด ีควรทานควบกับยาปฏชีิวนะ Azithromycin โดยออกตัว

ว่า เขาไม่ใช่หมอ แต่ทราบว่าด ีโดย “สามัญสาํนึก” ดแีน่ ผู้เช่ียวชาญทีอ่ยู่กับเขาทราบถงึ

ขีดจาํกัดของยาเหล่านีโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ผลข้างเคียง แต่คงจะไม่ต้องการขัดเขาต่อหน้า

ผู้สื่อข่าว จงึเงยีบเสีย  ในรายการ เมื่อวันที ่9 เมษายน CNN ได้รายงานผลการศึกษาของ

แพทยฝ์ร่ังเศส ว่าผลการทดลอง Hydroxychloroquine กับคนไข้จาํนวนกว่า 10 คนไม่

ปรากฏว่าไดผ้ล ซึง่รายงานจากวงการแพทยใ์นอเมริกา กไ็ม่แนะนาํใหใ้ช้เช่นกัน เมื่อวันที ่

10 เมษายน Dr. Robert Redfield ผู้อาํนวยการ CDC ของสหรัฐตอบคาํถามเกีย่วกับยาตัว

นีว่้าเขาไม่สามารถจะแนะนาํใหใ้ครใช้หรือไม่ใช้ได้ เพราะยังไม่มี Data เพยีงพอ สื่อ

ต่างประเทศรายงานก่อนหน้านีว่้า ทีป่รึกษาการแพทยข์องทรัมป์มิได้เป็นหมอ แต่เป็น

อดตีผู้จัดรายการของ Fox News ทีม่าทาํงานทีท่าํเนียบขาว ชื่อ Laura Ingraham  อย่างไร
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กด็ ีข่าวจากทาํเนียบขาวแจ้งว่า รัฐบาลกลางได้ส่ังซือ้ยาชนิดนีม้าสตอ็คไว้แล้วหลายล้าน

โด้ส และรัฐบาลอินเดยีได้ยกเลิกคาํส่ังหา้มส่งออกยาประเภทนีแ้ล้วด้วย  

 ประมาณต้นสัปดาหนี์ ้ประธานาธิบดทีรัมป์ไดเ้ข้ามาทีห่อ้งแถลงข่าวเช่นเคยโดยได้

กล่าวโจมตกีารทาํงานขององคก์ารอนามัยโลกว่า ไม่มียุทธศาสตรท์ีแ่น่นอน จงึไม่สามารถ

แก้ปัญหาโรคระบาดใหญ่ของ Coronavirus ได้ และองคก์ารใช้ทรัพยากรไปในจนีมากเป็น

พเิศษ (China-centric)  ด้วยเหตุนี ้เขาจงึอาจจาํเป็นต้องงดการบริจาคบาํรุงองคก์ารฯ นี ้

ทาํความประหลาดใจใหแ้ก่คนทั่วไปไม่น้อย เพราะใครๆ กท็ราบถงึการทุม่เทความ

พยายามในการแก้ปัญหาสุขอนามัยและสาธารณสุขของ WHO มาด้วยด ีกรณีโรคระบาด

ใหญ่ในโลกเป็นทีส่นใจของชาวโลกและรัฐบาลทัง้หลาย แม้กระทั่งสื่อระหว่างประเทศกไ็ด้

นาํเสนอข่าวเกีย่วกับโควิด 19 จนแทบจะมิได้เสนอข่าวอื่นเลย นาย John Avlon อดตี

บรรณาธิการสื่อ The Daily Beast และบัดนีเ้ป็นคณะเสนอข่าวการเมอืงของ CNN ได้

วิจารณน์ายโดนัลด ์ทรัมป์ว่าชอบโทษคนอื่นในความผิดของตนเอง และกล่าวถงึกรณีที่

เขาได้ตาํหนิองคก์ารอนามัยโลกด้วย      

 หลังจากทีถู่กตาํหนิอย่างไม่เป็นธรรม ดร. Tedros Adhanan Grebreyasus 

ผู้อาํนวยการใหญ่ (Director-General) ขององคก์ารอนามัยโลก ซึง่ตามปกตจิะไม่โตต้อบ

กับผู้นาํประเทศต่างๆ จาํต้องแสดงความรู้สึกไม่สบายใจทีถู่กประธานาธิบดแีหง่

สหรัฐอเมริกาต่อว่าอย่างผิดๆ ด้วยการกล่าวเป็นเชิงเตอืนว่า “ขออย่าได้นาํไวรัสไปใช้เพือ่

ประโยชนท์างการเมืองเถดิ” กรณีของผู้อาํนวยการใหญ่องคก์ารอนามัยโลกดังกล่าว ทาํ

ใหอ้ดคิดถงึคาํเตอืนของอดตีประธานาธิบดโีอบามาไม่ได้ แม้จะเป็นในบริบททีต่่างกัน คือ 

“The biggest mistake leaders can make in times of crisis is to misinform.”  

 การใช้หอ้งแถลงข่าวในการใหข้้อมูลเกีย่วกับโรคระบาดใหญ่เป็นประจาํคงจะเพือ่

เป็นการหาเสียงเน่ืองด้วยปีนีจ้ะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดใีนวันที ่3 พฤศจกิายน โดยที่

มาตรการจาํกัดความเคลื่อนไหวต่างๆ ทีม่ีการประกาศใช้เพือ่หยุดยัง้การแพร่กระจายของ

เชือ้โรคร้ายทาํใหผู้้สมัครรับเลือกตัง้ในข้ันต้นหรือ Primary ไม่อาจจดัการชุมนุมหาเสียงได้ 
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นายโดนัลด ์ทรัมป์จงึใช้หอ้งแถลงข่าวของทาํเนียบขาวแทน และหาเสียงมาตลอด ส่วน

ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตไม่มีพืน้ทีใ่นการหาเสียง แม้รูปการณจ์ะมีโอกาสดทีีจ่ะ

เอาชนะนายทรัมป์ได้ก็ตาม 

 อย่างไรกด็ ีนายทรัมป์ดูตัง้ใจทีจ่ะปูทางใหเ้ขาได้กลับมาเป็นประธานาธิบดอีีกเป็น

วาระทีส่อง ด้วยการผูกพันผู้สนับสนุนเขาไว้ตลอด โดยเร่ิมการหาเสียงเพยีงไม่กีวั่น

หลังจากทีเ่ขาชนะการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 ด้วยคะแนนของคณะผู้เลอืกตัง้หรือ Electoral 

College แม้เขาจะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ออกเสียงทั่วไปหรือ popular vote น้อยกว่า 

Hillary Clinton ถงึเกอืบ 3 ล้านเสียงกต็าม คณะผู้หาเสียงใหเ้ขาใช้เงนิไปไม่น้อยกว่า 400 

ล้านดอลลารใ์นการเข้าถงึคนจากการคัดกรองของ Cambridge Analytica สาขาหน่ึงของ 

Facebook ซึง่ประสานงานกับ Trolls ของรัสเซยีและลูกมือใต้การบงการของปูตนิซึง่

ยอมรับทีก่รุงเฮลซงิกว่ิา เขาตอ้งการใหท้รัมป์ชนะการเลือกตัง้ ทัง้หมดนี ้หน่วยงานข่าว

กรองของสหรัฐทัง้หมดทราบด ีและได้รวบรวมเอกสารเกอืบครบถ้วนเพือ่มอบแก่

ประธานาธิบดโีอบามาซึง่แนะนาํใหม้อบแก่นายทรัมป์เองด้วย ซึง่เขาปฏเิสธมาตลอดโดย

กล่าวว่าเป็นเร่ืองจอมปลอม และทาํใหป้ระธานาธิบดทีรัมป์ค่อยๆ ปลดฝ่ายทีเ่กีย่วข้องใน

ประชาคมข่าวกรองสหรัฐจนหมด และล่าสุดได้เสนอตัง้ผู้อาํนวยการข่าวกรองแหง่ชาติ

เป็นคนฝ่ายเขาซึง่ไม่มีประสบการณด์้านข่าวกรองมาเลย ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่านีป้รากฏ

อยู่ในประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศตลอด 4 ปีทีผ่่านมาอยู่แล้ว  

 ตามรายงานของประชาคมข่าวกรองทีไ่ด้บรรยายลับใหก้รรมาธิการข่าวกรองของ

สภาผู้แทนราษฎรทราบเมื่อปลายปีทีแ่ล้ว ปูตนิยังคงแทรกแซงการเลือกตัง้ของสหรัฐในปี

นีอ้ีกด้วยวิธีการทีแ่ยบยลยิง่ขึน้ แต่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐพอทราบแนวทางบ้างแล้ว 

เพราะสามารถสืบทราบ Trolls ทัง้หลายและประกบไว้เทา่ทีจ่ะทาํได้ 

 การระบาดใหญ่ของ Coronavirus สายพันธุใ์หม่เป็นปัจจยัแทรกทีท่รัมป์จะคาดคิด

หรือไม่กต็าม แต่เขาไดใ้ช้พืน้ทีใ่นการหาเสียงใหม่ไปในทางทีไ่ม่แน่ว่าจะช่วยเขาได้ ทีเ่ป็น

เช่นนีก้เ็พราะการแถลงข้อมูลอันสับสนมาตัง้แต่ต้น โดยทีเ่ขาอาจจะไม่ได้คิดว่า เจ้าหน้าที่
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ฝ่ายต่างๆ ในทาํเนียบขาวจะปล่อยข่าวต่างๆ ออกไปจนสื่อกระแสหลักทราบหมด

ว่าทรัมป์ได้รับคาํเตอืนจากทีป่รึกษาฝ่ายต่างๆ ในวันใด ขณะทีเ่ขาได ้downplay 

ภยันตรายของโรคระบาดใหญ่ต่อสาธารณชน จนมายอมรับกต็่อเมื่อสถานการณข์องโรค

ได้ขยายวงไปทั่วสหรัฐอเมริกาทาํใหป้ระเทศซึ่งมีประชากรประมาณ 329+ ล้านกลายเป็น

ศูนยก์ลางของการระบาดใหญ่ (epicenter of the pandemic) ด้วยอัตราการตดิเชือ้และการ

เสียชีวิตมากทีสุ่ดในโลก ตามมาด้วยความตกตํ่าทางเศรษฐกจิซึง่กองทนุการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund - IMF) เทยีบได้ไม่น้อยกว่า the Great Depression 

เมื่อทศวรรษ 1930’s 

 เมื่อวันที ่12 เมษายน นาย David Sangor นักวิเคราะหข่์าวอาวุโสด้านความม่ันคง

แหง่ชาตขิองหนังสือพมิพ ์New York Times ได้รายงานถงึวันเวลาทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์

ได้รับทราบบันทกึของทีป่รึกษาฝ่ายต่างๆ ในทาํเนียบขาวถงึภยันตรายทีอ่าจเป็นโรค

ระบาดใหญ่ของ Coronavirus ตัง้แต่สัญญาณเตอืนจากองคก์ารอนามัยโลกเมื่อปลาย

เดอืนธันวาคม 2562 ว่า มีอุบัตกิารณข์องโรคปอดทีอั่นตรายยิง่ในจนี โดยมิได้บ่งถงึชื่อ

เชือ้ และรายงานจากแหล่งต่างๆ เกีย่วกับโรคนี ้จนถงึบันทกึของนาย Peter Navarro เมื่อ

วันที ่30 มกราคม 2020 ซึง่เป็นผู้เจรจาการค้ากับจนี เตอืนภัยร้ายแรงของ Coronavirus 

2019 และผลทีจ่ะตามมาของการระบาดทางเศรษฐกจิคร้ังใหญ่อันจะกระทบต่อสหรัฐ ซึง่

ประธานาธิบดทีรัมป์ปฏเิสธว่า เขาไม่เคยเหน็บันทกึแม้จะมีหลักฐานว่าเขาได้เหน็ 

ในขณะทีก่ล่าวว่า ถงึอย่างไรกไ็ม่ใช่เร่ืองใหญ่ อีกไม่กีวั่นกจ็ะหายไปเอง 

 Dr. Anthony Fauci ซึง่เป็นผู้เช่ียวชาญประจาํคณะทาํงานเฉพาะกจิ ผู้มักจะพูด

อย่างตรงไปตรงมาได้ไปออกรายการ State of the Union ของ  CNN และตอบคาํถามของ

พธีิกรอาวุโสว่า หากสหรัฐรีบดาํเนินการต่อต้านโรคแตแ่รกเร่ิมกจ็ะช่วยชีวิตคนได้มาก 

เมื่อนายทรัมป์ทราบคาํตอบของ Dr. Fauci กโ็กรธ ทัง้ๆ ทีเ่ขามิได้กล่าวหานายทรัมป์

โดยตรง เพราะใช้คาํว่า “We” แต่นายทรัมป์กไ็ด้ทวีตถงึสองคร้ังว่าจะต้องไล่ Dr. Fauci 
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ออกเสียท ีน่าเสียดายทีเ่ขายอมถอนคาํพูด แต่เขาคงไม่ต้องการพ้นตาํแหน่งเพราะจะได้

ช่วยมิใหน้ายทรัมป์พูดจาผิดพลาดเช่นทีท่าํอยู่เสมอ 

 หลังจากปัญหากับ Dr. Fauci แล้ว นายทรัมป์ได้คุยโวต่อไปว่า เขาจะ reopen การ

เศรษฐกจิในเร็วๆ นีอ้ย่างเอิกเกริกหรือ “with a big bang” ซึง่ผู้เช่ียวชาญหลายคน

พยายามยับยัง้ไว้ เพราะการระบาดยังไม่เบาบางลงเพยีงพอ อาจเป็นการกระทาํอันเร็ว

ก่อนเวลาอันควร ผู้ว่าการมลรัฐหลายแหง่เหน็ว่าการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ในเขตอาํนาจ

ของใครกันแน่ เพราะรัฐธรรมนูญสหรัฐระบุว่า เร่ืองใดทีรั่ฐธรรมนูญมิได้บัญญัตใิหอ้ยู่ใน

อาํนาจของรัฐบาลกลาง ย่อมอยู่ในเขตอาํนาจของรัฐบาลมลรัฐ เพราะมาตรการและข้อ

หา้มต่างๆ ทีผู้่ว่าการมลรัฐกาํหนดไว้ แตกต่างกันไปในมลรัฐทัง้ 50 ซึง่ประธานาธิบดี

ทรัมป์อ้างว่า ในฐานะประธานาธิบดเีขามอีาํนาจเดด็ขาดทัง้หมดหรือ “total authority” ข้อ

โต้แย้งส่อเค้าจะบานปลาย เมื่อมลรัฐหลายแหง่ เช่นนิวยอรก์ นิวเจอรซ์ ีคอนเน็คตกัิต 

เดลาแวร ์ฯลฯ ได้ตกลงทีจ่ะประสานทา่ทกัีน สร้างความไม่พอใจแก่นายทรัมป์มาก และ

ในขณะเดยีวกัน ผู้สื่อข่าวจาก CNN CBS และอีกหลายสาํนักได้ตัง้ปัญหาการพูดไม่อยู่กับ

ร่องกับรอย แม้กระทั่งกล่าวเทจ็อยู่เป็นนิจของนายทรัมป์ ทาํใหม้ีการโต้ตอบกัน โดยที่

นายทรัมป์ไม่ตอบปัญหา แต่ได้บอกปัดและถามกับผู้สื่อข่าวคนอื่นซึง่ๆ หน้า 

 ในขณะเดยีวกัน คะแนนนิยมทั่วประเทศของการทีท่รัมป์บริหารจัดการโรคระบาด

ซึง่ขึน้ไปถงึร้อยละเกอืบ 60 ลดลงมาเป็นราวๆ ร้อยละ 40 อันเป็นคะแนนประจาํของนาย

ทรัมป์ตลอดสองสามปีทีผ่่านมา ซึง่ทาํใหเ้ขาต้องเปลี่ยนทา่ท ีเพราะแม้การไปใช้หอ้ง

แถลงข่าวของโฆษก กม็ีหลายภาคส่วนทีต่ัง้ข้อข้อสังเกตในทางลบ อันย่อมมีผลกระทบ

ทางการเมืองและการเลือกตัง้ตอ่ไป 

 ในวันที ่14 เมษายน อดตีประธานาธิบดโีอบามาได้ประกาศสนับสนุนนายโจ ไบ  

เด้น จากพรรคเดโมแครตซึง่เป็นรองประธานาธิบดขีองเขาเอง ว่ามีความหมาะสมทีจ่ะ

เข้าไปครองทาํเนียบขาวต่อไป เน่ืองด้วยเป็นผู้มีประสบการณข์องความเป็นผู้นาํในยามที่

ประเทศต้องการ เป็นคนทีท่ราบดถีงึการบริหารงานสาํคัญ มคีวามรอบรู้ผลประโยชน์
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แหง่ชาต ิแต่ถอ่มตัวและไม่วางก้าม มีบุคลิกน่านิยม โดยไม่แอบอ้างผลงานของคนอื่นว่า

เป็นของตน ซึง่เป็นการตาํหนินายโดนัลด ์ทรัมป์ไปในขณะเดยีวกัน และว่าเขาจะช่วยหา

เสียงใหด้้วย ในวันเดยีวกัน วุฒสิมาชิก Elizabeth Warren ซึง่ถอนตัวจากการแข่งขันกับไบ

เด้นมาพักใหญ่แล้ว ไดป้ระกาศสนับสนุนโจ ไบเด้นเช่นกัน ส่วนวุฒสิมาชิก Bernie 

Sanders ซึง่ถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ Primary ของพรรคเดโมแครตมาก่อนหน้านีไ้ด้

ประกาศสนับสนุนโจ ไบเด้นอีกคนหน่ึง 

 ในวันที ่14 เมษายน เช่นกัน ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ปรับทา่ทเีกีย่วกับการจะเปิด

การเศรษฐกจิใหม่ด้วยการจะประสานงานกับมลรัฐต่างๆ แต่ยังยนืกรานในอาํนาจของ

ประธานาธิบดทีีจ่ะเปลีย่นแปลงข้อจาํกัดต่างๆ  ในวันเดยีวกัน เขาได้ไปแถลงในบริเวณ

สนามในทาํเนียบขาว (ไม่แน่ใจว่าเป็นสวนกุหลาบหรือเปล่า) ว่าองคก์ารอนามัยโลกได้

ปล่อยใหจ้นีปกปิดข้อเทจ็จริงหรือปล่อยใหจ้ีนขาดความโปร่งใสในการใหข่้าวเกีย่วกับโรค

ระบาดทีท่าํใหช้าวโลกต้องล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก และเพราะเหตุนี ้เขาจงึ

ตัดเงนิบริจาคบาํรุง (จาํนวน 4-500 ล้านดอลลาร ์ทีใ่หแ้ก่องคก์ารอนามัยโลกทัง้หมด 

 ปฏกิริิยาต่อการตัดสินใจของนายทรัมป์มาจากทั่วโลก เร่ิมจากรัฐมนตรีคลังของ

ออสเตรเลีย ซึง่ประกาศด้วยความไม่พอใจว่าออสเตรเลียจะไม่ทาํตามสหรัฐอีกต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันได้แถลงแสดงความไม่พอใจในการ

ตัดสินใจอันผิดพลาดของผู้นาํสหรัฐ เลขาธิการสหประชาชาตแิถลงยนืยันว่า ในช่วงเวลา

การระบาดของโรคร้ายเช่นปัจจุบันนี ้องคก์ารอนามัยโลกมีภารกจิรีบด่วนทีจ่ะต้อง

แก้ปัญหา จงึไม่ควรอย่างยิง่ทีจ่ะตัดเงนิบริจาคบาํรุง ส่วนนาย Bill Gates ซึง่บริจาคเงนิ

เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ ค้นคว้าวิจัยยารักษาโรคต่างๆ และช่วยสหประชาชาตใินการรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและโลกร้อน น้ัน แถลงว่า ขณะนีโ้ลกต้องการองคก์าร

อนามัยโลกยิง่กว่าคร้ังใด สาํหรับผู้อาํนวยการใหญ่ขององคก์ารอนามัยโลก น้ัน ได้ให้

สัมภาษณเ์มื่อวันที ่16 เมษายน ว่าองคก์ารฯ เสียใจยิง่ทีส่หรัฐตัดเงนิช่วยเหลือในขณะทีม่ี
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ภารกจิสาํคัญในการรับมือกับโรคระบาดคร้ังใหญ่ในโลก จงึขอใหบ้รรดาเพือ่นร่วมงาน

ทัง้หลายเป็นหน่ึงเดยีวกัน (partners in solidarity) ในการต่อต้านโรค 

 การใหเ้งนิบริจาคบาํรุงองคก์ารระหว่างประเทศ น้ัน เป็นความริเร่ิมของสหรัฐเอง 

เพราะการจัดตัง้ระบบพหภุาคีทัง้หลายเป็นคาํม่ันสัญญาของสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ในสมัย

สงครามโลกคร้ังที ่2 จงึปรากฏว่าสหรัฐ ซึง่มีฐานะทางเศรษฐกจิการเงินมากทีสุ่ดในโลก 

จงึมีวิธีบริจาคอยู่อย่างน้อย 2 ทางด้วยกัน อันมีองคก์ารอนามัยโลกอยู่ในข่ายนีด้้วย คือ 

assessed contribution และ voluntary contribution เงนิประมาณ 400 ล้านดอลลารท์ี่

บริจาคใหกั้บ W.H.O. จงึมาจากสองส่วนดังกล่าว สหรัฐเป็นประเทศเดยีวทีใ่ช้อาํนาจเงนิ

บริจาคเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมองคก์ารต่างๆ รัฐบาลทรัมป์ใช้อาํนาจเช่นนี้

มากทีสุ่ด อิหร่าน ซึง่ตอ้งรับภัยหนักมากจากโรคระบาดคร้ังนี ้ได้ขอความช่วยเหลือทาง

การเงนิจากกองทนุการเงนิระหว่างประเทศหรือ IMF แต่สหรัฐภายใตรั้ฐบาลทรัมป์

พยายามขัดขวางอย่างเตม็ทีโ่ดยอ้างว่าอิหร่านจะเอาเงนิไปสนับสนุนผู้ก่อการร้าย แต่ดู

เหมือนสหรัฐจะไม่สามารถกระทาํได้ตามกระบวนการปฏบิัตงิานของ IMF แต่นายทรัมป์ก็

มุ่งม่ันจะขวางใหไ้ด ้ไม่ทราบว่าเร่ืองนียุ้ตลิงในลักษณะใด มีแต่ข่าวว่าอิหร่านสามารถ

ชะลอการระบาดของโควิด 19 ได้บ้าง และยังสามารถยงิจรวดชนิด ICBM ไปส่งดาวเทยีม

ได้เป็นผลสาํเร็จอีกด้วย 

 นายโดนัลด ์ทรัมป์พยายามใช้วิธีหาเสียงด้วยวืธีทีน่่าละอายใจยิง่ แตค่งจะได้ผล

บ้าง ด้วยการใหก้ระทรวงการคลังพมิพชื์่อ President Donald J. Trump บนมุมซ้ายของเช็ค

จ่ายเงนิเยียวยาของรัฐบาลไปยังประชาชนหลายล้านคน ซึง่การเตมิช่ือลงไปบนเช็ค น้ัน 

เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการคลังกล่าวว่า ไม่เคยมีการทาํเช่นน้ันมาก่อนในประวัตศิาสตรข์อง

สหรัฐอเมริกา 

 ประธานาธิบดทีรัมป์ไดพ้ยายามเร่งรัดการดาํเนินการเพือ่จะใหม้ีการเปิดการ

เศรษฐกจิใหม่ (re-open the economy) เพราะทราบว่า ผลงานดา้นเศรษฐกจิจะเอือ้

ประโยชนใ์หต้นในการเลือกตัง้ ทัง้ๆ ทีก่ารเศรษฐกจิฟ้ืนตัวจากความถดถอยคร้ังใหญ่เมื่อ
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ปี 2008 จากผลงานของประธานาธิบดโีอบามา แต่ทรัมป์อ้างมาตลอดว่าเป็นผลงานของ

ตน ด้วยการเพิม่ขึน้ของดัชนี Dow Jones ถงึ 29,000+ จนตกลงมาในขณะนีเ้พยีง 22,000+ 

และผันผวนมาก  

 นายโดนัลด ์ทรัมป์พยายามล็อบบีอ้ย่างเตม็ทีเ่พือ่จะใหม้ีการเปิดการดาํเนิน

กจิกรรมทางเศรษฐกจิภายในต้นเดอืนพฤษภาคม ศกนี ้แต่ทราบดว่ีา ผู้ว่าการมลรัฐหลาย

แหง่ยังไม่กล้าพอทีจ่ะเลิกมาตรการจาํกัดตา่งๆ เพราะเหน็ว่า การตรวจคัดกรองเพือ่หา

เชือ้ (testing) คนทั่วไปยังทาํไม่เพยีงพอ เขาจงึแต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษาหรือ 

Advisory Committee ขึน้ชุดหน่ึง เพือ่วางแนวทางประเมินว่าอันตรายจากการระบาดลด

น้อยลงแล้ว 

 เมื่อคํ่าวันที ่16 เมษายนต่อ 17 เมษายน ทรัมป์ได้ออกแนวทางหรือ guidelines 

ดังกล่าว ซึง่มีมาตรตรวจวัดอยู่ 3 ข้ันตอน  เพือ่ผ่อนคลายข้อจาํกัดตา่งๆ ในการประกาศ

แนวทางเหล่านี ้ทรัมป์ได้เปลี่ยนทา่ทจีากการอ้าง total authority ในการยกเลิกมาตรการ

ต่างๆ ทีม่ลรัฐประกาศใช้ โดยถอืว่าแนวทางทีป่ระกาศมิใช่ภาคบังคับ (mandatory) เป็น

เพยีงคาํแนะนาํ 

 แต่ในขณะเดยีวกัน  ทรัมป์กป็ลุกระดมใหค้นทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนฝ่าย

อนุรักษนิ์ยมและพวกขวาจัด “หาทางปลดปล่อย” ประชาชนจากผู้ว่าการมลรัฐ โดยเน้นที่

อยู่ในพรรคเดโมแครต กลวิธีดังกล่าวนีดู้จะไม่มีประธานาธิบดคีนใดทาํมาก่อนใน

ประวัตศิาสตรก์ารเมืองของสหรัฐอเมริกา ตามรายงานข่าวทางโทรทศัน ์กลุ่มประทว้ง

มาตรการ lockdown และ stay at home จาํนวนไม่น้อย มีการชูป้ายจากขบวนรถหรือเดนิ

ไปตามถนนพร้อมกับเรียกร้องตามทีป่ระธานาธิบดแีนะนาํ 

 ส่วนประธานาธิบดทีรัมป์ได้กล่าวจากหอ้งแถลงข่าวว่า อัตราผู้ตดิเชือ้ได้ขึน้ถงึ

จุดสูงสุด (peak)  และรองประธานาธิบดเีพ้นสไ์ด้แถลงในทาํนองเดยีวกันว่าสถานการณ์

ด้านการระบาดถงึขั้นตอนทีห่น่ึงของแนวทาง (Phase 1) แล้ว  ซึง่ ดร. Fauci ชีแ้จงในอีก
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ทางหน่ึงว่า “We are not there yet” และว่า สถานการณค์งจะดขีึน้หากมีวัคซนีป้องกันโรค 

องคก์ารอนามัยโลกกไ็ดก้าํหนดแนวทางไว้อย่างละเอียด ดังได้รับการตพีมิพใ์น

หนังสือพมิพม์ตชิน ฉบับวันเสารท์ี ่18 เมษายน ศกนี ้

 ในระยะนี ้จงึมีการแข่งขันกันค้นคว้าและทดลองวัคซนีทั่วไปในโลก ทัง้บริษัทยา

รายใหญ่ในโลก เช่น Glaxo Smith-Kline ซึง่ร่วมมือกับ Sanofi บริษัท AstraZeneca รวมทัง้

ในประเทศจนี มหาวิทยาลัย Oxford ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย Pittsburgh School 

of Medicine ในสหรัฐด้วย หลายฝ่ายกาํลังหาทางทีจ่ะใหไ้ด้วัคซนีด้วยวิธีการ fast-track 

ด้วยการลัดขั้นตอนทัง้ของ clinical และ human trials โดยจนีซึง่อ้างว่ามีความก้าวหน้า

ทีสุ่ด ได้ใช้อาสาสมัครถงึกว่า 500 คนในการทดลองกับมนุษย ์และได้แบ่งปันวัคซนีให้

ปากสีถานไปทดสอบกับมนุษยอ์ีกด้วย ส่วนมหาวิทยาลัย Oxford น้ัน ได้ร่วมมือกับ 

Imperial College ในการทดสอบกับมนุษยไ์ปชุดแรกแล้ว และจะได้ทดสอบกับมนุษยอ์ีก

รอบหน่ึง หากเป็นผลสาํเร็จ กไ็ด้ผลิตวัคซนีเป็นจาํนวนมากไว้ล่วงหน้าแล้ว คาดว่าคงจะ

นาํออกใช้ได้ประมาณฤดูใบไม้ร่วงในปีนี ้คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลัย Pittsburgh ใน

สหรัฐได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาํวัคซนีโดยแสดงผลการค้นคว้าจากทีไ่ด้ทาํไว้

ก่อนแล้วเพือ่ป้องกันโรค SARS ซึง่กเ็ป็นเชือ้ Coronavirus เช่นกัน 

 

 กลวิธีทางการเมืองของประธานาธิบดทีรัมป์จะได้ผลเพยีงใดยากทีจ่ะประเมินเมื่อ

ตดิตามรายงานข่าวจากสหรัฐจนถงึเย็นวันที ่20 เมษายน ศกนี ้ตามเวลาในประเทศไทย 

ทีแ่ปลกใจกค็ือ ผู้ว่าการมลรัฐส่วนใหญ่ทีสั่งกัดพรรครีพับลิกันกม็ิได้เหน็ด้วยกับวิธีการ

ปลุกระดมมวลชนเพือ่ให ้“ปลดปล่อย” ตนเองจากบรรดาผู้ว่าการมลรัฐ ด้วยการยุตกิาร

ปฏบัิตติามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 เน่ืองจากรัฐบาลกลางยังมิได้

ดาํเนินการ testing ประชาชนมากพอ คณะแพทยจ์าก Harvard School of Public Health

เหน็ว่า จาํนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชือ้ (Test) แล้ว มีเพยีง 150,000 ตอ่วัน ทัง้ๆ ทีค่วรจะมี

ถงึ 500,000 คนต่อวันหากนายทรัมป์ต้องการจะเปิดการเศรษฐกจิในวันที ่1 พฤษภาคม
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ศกนี ้และมลรัฐเหน็ว่าเป็นหน้าทีข่องรัฐบาลกลางทีจ่ะดาํเนินการในด้านนี ้เมื่อมีข่าวการ

ระบาดของโรคนี ้ประธานาธิบดทีรัมป์เองแถลงต่อสาธารณชนว่า หากต้องการจะรับการ

ตรวจหาเชือ้ กพ็ร้อมอยู่แล้ว 

 นาย Larry Hogan ผู้ว่าการมลรัฐแมร่ีแลนดสั์งกัดพรรครีพับลิกันอันเป็นพรรค

เดยีวกับนายทรัมป์ เหน็ว่าเป็นการละเว้นการปฏบัิตหิน้าทีห่รือ dereliction of duty ของ

ประธานาธิบดแีละว่า “More tests (are) a must” ประธานาธิบดเีองไดอ้้างว่า ได้ตรวจคน

ไปแล้ว 3 ล้าน 2 แสน 8 หมื่นคน ซึง่ดูจะเป็นจาํนวนน้อยมากในประเทศทีม่ีประชากรถงึ 

329 ล้านคน ผู้สังเกตการณท์างการเมืองเหน็ว่าเร่ืองการตรวจหาเชือ้หรือ testing นี ้

นับเป็นการทดสอบความเป็นผู้นาํของประธานาธิบดทีรัมป์เอง 

การปลุกระดมมวลชนบางหมู่เหล่าใหต้่อต้านมาตรการเช่น stay home และ 

lockdown น้ัน น่าจะมีคนเหน็ด้วย โดยอ้างเสรีภาพมากกว่าสุขภาพ บรรดาพวกขวาจัดจงึ

ได้ทาํการประทว้ง โดยได้แรงหนุนจากประธานาธิบด ีซึง่ได้ใช้ทวิตเตอรใ์หป้ระทว้งต่อไป 

แต่บัดนีเ้ร่ิมมีกลุ่มชนทีไ่ม่เหน็ด้วย เมื่อคืนวันที ่19 เมษายน นายทรัมป์กไ็ด้ทวีตเป็นเชิงขู่

ว่าเขาจะลงนามในคาํส่ังฝ่ายบริหารเพือ่หา้มมิใหค้นเข้าเมืองเป็นการช่ัวคราว ซึง่จนบัดนี ้

วันที ่20 เมษายน กยั็งไม่มีคาํส่ังดังกล่าวและไม่มีการชีแ้จงรายละเอียดเพิม่เตมิ แต่

ประธานาธิบดทีรัมป์เคยออกคาํส่ังทาํนองนี ้เพือ่หา้มคนจากประเทศมุสลิมเข้าเมืองมา

ก่อนแล้ว เมื่อเข้ามารับตาํแหน่งใหม่ๆ 

ตามรายงานทีไ่ด้รับทราบในวันที ่22 เมษายน นายทรัมป์ได้ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เพือ่

ป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 และสงวนงานไว้ใหค้นอเมริกันทีต่้องตกงานเป็น

จาํนวนมาก จงึจะไม่ใหม้ีการออก Green card ซึง่อนุญาตใหค้นต่างดา้วทาํงานได้เป็น

เวลาอย่างน้อย 60 วัน โดยอาจขยายเวลานีไ้ด ้อันการต่อต้านคนเข้าเมืองนีเ้ป็น

แนวนโยบายของนายโดนัลด ์ทรัมป์มาตัง้แตค่ราวหาเสียงเลือกตัง้เมื่อปี 2016 
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ผลการสาํรวจประชามตทิีเ่ป็นข่าวเมื่อวันที ่20 เมษายน แสดงว่า หน่วยงานเช่น 

CDC และอื่นๆ ทีย่อมรับการดาํเนินการในการต่อต้านโรคระบาด ได้รับความเหน็ชอบถงึ 

ร้อยละ 60+ แต่ไม่ยอมรับผลงานของประธานาธิบดทีรัมป์เพยีงร้อยละ 36 

ตัง้แต่วันที ่22 ถงึ 24 เมษายน ประธานาธิบดทีรัมป์ได้เสนอวิธีรักษาผู้ป่วยจากโค

วิด 19 หลายประการด้วยกัน ดังเช่น การใช้ยาต้านมาลาเรีย Hydroxychloroquine ร่วมกับ 

Azithromycin นักวิชาการหลายคนได้ทดสอบยาดังกล่าวและเหน็ว่านอกจากจะไม่ได้ผลใน

การรักษาแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อคนไข้ด้วย 

วันต่อมา ทรัมป์ได้เชิญ Dr. Robert Redfield ผู้อาํนวยการศูนยค์วบคุมโรคหรือ 

CDC มาทีห่อ้งแถลงข่าวของทาํเนียบขาวเพือ่ใหป้ฏเิสธข่าวว่า สือ่ได้รายงานการ

คาดการณว่์าจะเกดิโรคระบาดระลอกสองในปลายปีนีผ้ิดไป ซึง่ Dr. Redfield ยนืยันว่า

ไม่ได้ผิด 

ต่อมาอีก ประธานาธิบดทีรัมป์ ได้แนะนาํใหค้นป่วยรักษาตัวด้วยแสงแดดหรือรังสี

อุลตร้า ไวโอเล็ต ว่าการใหเ้ชือ้ถูกรังสีเพยีง 1 นาทกีจ็ะตายหมด 

ทีอั่นตรายยิง่ขึน้ ได้แก่คาํแนะนาํของประธานาธิบดทีีห่อ้งแถลงข่าวว่า หากฉีด

นํา้ยาฆ่าเชือ้ (disinfectant) เข้าไปในร่างกายกจ็ะทาํลายเชือ้ได้ ซึง่เสียงประทว้งจาก

ผู้เช่ียวชาญในคณะทาํงานเฉพาะกจิและจากทั่วโลกทาํใหน้ายทรัมป์ได้แก้เกีย้วว่า เขา

เพยีงแต่จะประชดเทา่น้ันเอง แต่บริษัทผลิต Lysol อันเป็นนํา้ยาฆ่าเชือ้ ได้ออกประกาศ

ทนัทว่ีา อย่าใหน้ํา้ยาดังกล่าวเข้าไปในร่างกายเดด็ขาด เพราะไม่เพยีงแต่เชือ้จะตาย

เทา่น้ัน แต่คนป่วยกจ็ะต้องถงึตายด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยทีเ่ป็นคาํแนะนาํของ

ประธานาธิบด ีอาจจะมีบางคนเชื่อกไ็ด้  
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 ตลอดเวลาในระยะหลังๆ มานี ้มีข่าวอยู่บ่อยคร้ังว่าราคานํา้มันในตลาดโลกได้ลด

ตํ่าลงเป็นประวัตกิารณ ์แต่ในวันที ่20 เมษายน ราคานํา้มันดบิทัง้ Brent และ WTI ตาม

สัญญาซึอ้ขายล่วงหน้าโดยจะต้องส่งภายในเดอืนพฤษภาคม ศกนี ้ไดต้กลงตํ่ากว่า 0 

ดอลลารต์่อบารเ์ร็ล เพราะการ collapse ของอุปสงค ์อันสืบเน่ืองมาจากการระบาดของโค

วิด 19 หนักกว่าสถานการณใ์นหนังสือช่ือ the Crash of 1979 ทีข้่าพเจ้าได้อ่านนานมาแล้ว   

 ปัญหาความตกตํ่าของราคานํา้มันนีเ้กดิขึน้ แม้ประเทศโอเปคพลัส (คือมีรัสเซยี

ด้วย ซึง่มิใช่สมาชิกของโอเปค) ได้เจรจากันมานานเพือ่จะลดปริมาณการผลิตลงด้วย

ความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นราคานํา้มันดบิ จนตกลงกันทีจ่ะผลิตเพยีงวันละ 9.7 ล้านบาร์

เร็ล แต่กไ็ม่เพยีงพอทีจ่ะช่วย แม้ว่านํา้มันจะล้นตลาดทั่วไป โดยทีเ่กบ็สตอ็คกเ็ตม็

หมดแล้ว ระดับราคาได้ตกลงอีกในสองวันหลังจากวันที ่20 เมษายน ทาํใหว้งการธุรกจิ

โลกเป็นหว่งว่าความถดถอยทางเศรษฐกจิ จะตกหนักยิง่ขึน้ ในขณะทีว่งการวิทยาศาสตร์

การแพทยก์็ยังไม่แน่ใจว่าจะมกีารระบาดรอบที ่2 ในปลายปีนีห้รือไม่ ดังตัวอย่างใน

ประวัตศิาสตรค์ราวการระบาดใหญ่ในโลกของ Spanish Flu เมื่อปี 1918-1920 ซึง่มีระลอก 

2 อันรุนแรงยิง่ โดยในระยะน้ัน ยังไม่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ทา่สมัย

นี ้แต่มีการใช้ social distancing หรือ physical distancing เป็นคร้ังแรกเมื่อ 100 ปีมาแล้ว 

ข่าวเกีย่วกับสุขภาพของ Kim Jong-un ผู้นาํสูงสุดของเกาหลีเหนือ แพร่สะพัดมาก

ว่า 2 สัปดาหแ์ล้วว่าเขาอาจจะกาํลังป่วยหนัก หลังจากได้เข้ารับการผ่าตัด จนอาจถงึแก่

ชีวิต 

          ข่าวนีเ้ร่ิมมาตัง้แต่ Kim ไม่ปรากฏในภาพถ่ายในการประชุมสาํคัญของพรรคแร

งาน และในโอกาสวันทีร่ะลึกของ Kim Il-sung ปู่ ของเขา ซึง่เป็นผู้สถาปนาประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และ Kim Jong-il บดิาของเขา  

          โดยทีเ่ป็นประเทศปิด จงึเป็นการยากทีจ่ะทราบข้อมูลบางอย่าง แม้กระทัง้วันเกดิ

และอายุทีแ่ทจ้ริงของ Kim Jong-un ตามรายงานล่าสุด ในวันอาทติยท์ี ่26 เมษายน CNN 
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ได้อ้างรายงานจากภาพถ่ายทางดาวเทยีม อันแสดงภาพรถไฟประจาํตาํแหน่งผู้นาํสูงสุด

ไปจอดอยู่หน้าบ้านพักของเขา ซึง่ตามปกตจิะไม่เป็นข่าว เพราะรถไฟขบวนดังกล่าวจะ

ปรากฏกใ็นพธีิสาํคัญ รวมทัง้พธีิศพด้วย แต่กไ็ม่มีการยนืยันอย่างเป็นทางการ 

          Kim Jong-un เป็นผู้สืบสกุลสายตรงจากปู่ และบดิาของเขา โดยไม่มีการกาํหนดตัว

ทายาททางการเมืองไว้ล่วงหน้า คงเหลือผู้สืบสกุลในขณะนีเ้พยีงคนเดยีว คือ Kim Yo-

jong น้องสาวของเขา ซึง่ได้รับแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งสาํคัญเมื่อ 2 ปีมานี ้และได้ร่วมกับ 

Kim Jong-un ในการประชุมลับระดับสุดยอดกับประธานาธิบด ีDonald J. Trump ด้วย 

 

 

 ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนพฤษภาคม 2563 (2020) 

 

 ประธานาธิบดโีดนัลด ์เจ. ทรัมป์เปิดเกมทางการเมืองระหว่างประเทศใหม่เมื่อ

ประมาณต้นเดอืนพฤษภาคม ปี 2020 ด้วยการกล่าวอ้างว่า โรคโคโรน่าไวรัสมีต้นตอมา

จากหอ้งทดลองทางวิทยาศาสตรท์ีเ่มืองอู่ฮ่ันในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 นาย Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ รับลูกต่อด้วย

การตอกยํา้แนวเดยีวกันว่าเขามี “enormous evidence” อันบ่งชีว่้าเชือ้โรคระบาดนีเ้กดิจาก

หอ้งทดลอง (laboratory) ในอู่ฮ่ัน ซึง่เป็นศูนยก์ลางของโรคระบาดใหญ่นี ้

 พลเอก Mark A. Milley ประธานคณะเสนาธิการร่วม ใหค้วามเหน็ในทางเป็นกลาง

ว่าต้นเหตุอาจจะเกดิจากธรรมชาตหิรือหลุดออกมาจากหอ้งทดลองแหง่ใดกไ็ด้ แต่น่าจะ

มิใช่โดยเจตนา เมื่อกรณีนีม้ีทา่ว่าจะนาํไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอาํนาจอันดับ

หน่ึงกับมหาอาํนาจอันดับสองของโลกปัจจุบนั เมื่อประธานาธิบดทีรัมป์เรียกร้องให ้

“สัมพันธมิตรของสหรัฐทัง้หลาย” ร่วมกันกดดันจนีเน่ืองจากเหตุดังกล่าว ซึง่บัดนีค้ร่าชีวิต

คนอเมริกันไปแล้วกว่า 71,000 ศพและทาํใหล้้มป่วยกว่าหลายแสนคน จาํนวนผู้เสียชีวิต

เพราะโรคระบาดบัดนีม้ากกว่าทหารและพลเรือนอเมริกันทีเ่สียชีวิตในสงครามเวียดนาม

ไปแล้ว 

 ทางด้านจนีได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาของทัง้ประธานาธิบดทีรัมป์และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอย่างทันทว่งท ีโดยใช้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและ

สื่อของรัฐบาล แตม่ิไดใ้ช้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดสี ีจิน้ ผิง ในแนวทางว่าเป็นข้อ

กล่าวหาทีเ่สกสันป้ันแต่งขึน้มา ด้วยเหตุผลทางการเมืองของพรรครีพับลิกันเพือ่ผล
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ทางการเลือกตัง้ประธานาธิบดทีีจ่ะมีมา เพราะความล้มเหลวในการรับมือกับโรคระบาด

ใหญ่ นับเป็นคร้ังแรกทีท่างการจนีกล่าวถงึพรรคการเมืองสหรัฐโดยเจาะจง แสดงว่าจนีไม่

ต้องการใหผู้้สมัครรับเลือกตัง้จากพรรคนีก้ลับมาเป็นประธานาธิบดอีีกต่อไป 

 การเพ่งเล็งจนีและการกล่าวอ้างถงึเชือ้ทีห่ลุดออกมาจากหอ้งทดลองและระบาดไป

ทั่วโลกนีม้ิใช่เร่ืองใหม่ ข่าวเช่นนีม้มีาก่อนแล้วจนเป็นทีท่ราบกันทั่วไป แต่ชาวโลกก็

สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นข่าวแทจ้ริงเพยีงใด ตัง้แต่แรกเร่ิมเมื่อมีรายงานว่าเชือ้ลามเข้าไป

ในสหรัฐ ทรัมป์กแ็ถลงเองว่าเป็นเชือ้ต่างประเทศโดยบ่งว่ามาจากจนี ซึง่เขาได้ส่งทวิต

เตอรว่์า น่าชื่นชมการต่อสู้กับโรคนีอ้ย่างหนักหน่วงจนเป็นผลด ีทัง้นีเ้พราะการนาํของ

ประธานาธิบดสี ีจิน้ ผิง อันขัดต่อข้อกล่าวหาล่าสุดทีดู่จะหาเร่ืองสร้างความขัดแย้งกับจนี

อย่างแจ้งชัด อาจจะเป็นเพราะการบริหารจัดการโรคระบาดใหญ่ครั้งนีโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ

ล้มเหลวมาแตแ่รกเร่ิม 

 ข้าพเจ้าเองตดิตามข้อโต้แย้งดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุผลว่า ประเดน็ทีม่าของ

เชือ้โรคนีอ้าจจะมคีวามเร้นลับหรือเปล่า ? โดยเฉพาะอย่างยิง่จนีกาํลังค้นคว้าหาทาง

จัดทาํอาวุธชีวภาพ (Biological weapons) หรือไม่ ? ทัง้นีเ้พราะความเคลือบแคลงว่า จนีดู

จะทราบเกีย่วกับเชือ้ตัวนีม้ากกว่าคนอื่น แต่ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแนวคดิเมื่อได้ทราบคาํ

เตอืนจาก Dr. Li  Wen Liang ทีเ่มืองอู่ฮ่ันใหร้ะวังเกีย่วกับอุบัตกิารณข์องโรคร้ายนี ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่รายงานต่อมาซึง่แสดงว่า Dr. Li ได้ล้มป่วยและรับการรักษาพยาบาลที่

อู่ฮ่ันและถงึแก่ชีวิตทีโ่รงพยาบาลน้ันเองเมื่อวันที ่7 กุมภาพันธ ์2020 ในช่วงทีม่ีการ

ระบาดหนักในเมืองอู่ฮ่ัน จนกลายเป็นศูนยก์ลางหรือ epicenter ของโรค Coronavirus 

2019 นอกจากนียั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยอ์ีกว่า เชือ้นีม้ิได้จาํกัดอยู่ในจนี 

หากแต่ปรากฏในบางสายพันธุใ์นประเทศอื่นๆ อยู่นานแล้ว จนได้ปรับตัวเป็นเชือ้ร้าย

ตามธรรมชาตขิองไวรัส ต่อมาเมื่อวันที ่5 พฤษภาคม 2020 คณะแพทยฝ์ร่ังเศสไดร้ายงาน

ว่า เชือ้นีเ้ป็นสาเหตุการตายของคนฝร่ังเศสซึง่ไม่เคยไปประเทศจนีตัง้แต่เดอืนธันวาคม 

2019 และสถาบันหลุยปาสเตอรอั์นลือชือ่ในฝร่ังเศสแถลงว่าเชือ้ตัวนีม้ิใช่สายพันธุ์
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เดยีวกับทีอุ่บัตขิึน้ในประเทศยุโรปอื่นๆ  ไม่แต่เทา่น้ัน ผู้เช่ียวชาญชาวฝร่ังเศส เข้าใจว่า

ช่ือ Balloux ใหค้วามเหน็ว่า “Patient zero” หรือผู้ตดิเชือ้รายแรกทีห่ลายฝ่ายพยายามสืบ

หากัน น้ัน น่าจะเป็น patient zeros คือมีหลายคนมากกว่า 

 อย่างไรกด็ ีประธานาธิบดทีรัมป์ยังคงกล่าวโทษจนีต่อในวันที ่6 พฤษภาคม โดย

จนีโต้กลับมาว่า “blame game” ของทรัมป์ยังไม่ยุต ิเช่นการกล่าวหาว่า หากจนีจะหยุดยัง้

การระบาดของโรคกส็ามารถจะทาํได้ แต่ไม่ทาํ 

 การพยายามหาเร่ืองขัดแย้งกับจนีอาจมีเหตุจูงใจอยู่อย่างน้อยสองประการ ใน

ประการแรก โดยทีท่รัมป์กาํลังตกอยู่ในฐานะถกูตาํหนิว่าไม่สามารถจะควบคุมการระบาด

ใหญ่ของโรคโคโรน่าไวรัสได้แม้จะได้แทรกตัวเข้ามาทาํหน้าทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบเสียเองทัง้ๆ 

ทีไ่ด้แต่งตัง้ใหร้องประธานาธิบดไีมค ์เพ้นสเ์ป็นหวัหน้าคณะทาํงานเฉพาะกจิสาํหรับการ

รับมือกับโรคนี ้โดยได้ทาํตัวเป็นโฆษกในการใช้หอ้งแถลงข่าวของทาํเนียบขาวมา เพือ่

เป็นโอกาสใหไ้ด้หาเสียงสาํหรับการเลือกตัง้ประธานาธิบดทีีจ่ะมีขึน้ในต้นเดอืน

พฤศจกิายน ศกนี ้โดยทีน่ายโจ ไบเด้น คู่แข่งไม่มีพืน้ทีใ่นการหาเสียงเลย เพราะการ

ชุมนุมมวลชนไม่อาจมขีึน้ได้ภายใต้มาตรการจาํกัดเพราะเหตุจากโรคระบาดใหญ่ 

 ในประการทีส่อง อันมีนัยยะสาํคัญต่อสันตภิาพระหว่างประเทศ ได้แก่การเพิม่

ความกดดันทางการทตู ด้วยการแสดงอาํนาจทางการทหารในทะเลจนีใต้ในยามทีเ่กดิ

ความตงึเครียดจากโรคระบาดใหญ่และหาว่าจนีถอืโอกาสสร้างความได้เปรียบสหรัฐ

ขณะทีก่าํลังประสบภาระหนักในการรับมือกับโรคโควิด 19 ด้วยการขยายเขตอิทธิพลใน

ภูมิภาคทีม่ีการเผชิญหน้ากันบ่อยคร้ัง 

 ด้วยภูมิหลังดังกล่าว ในระยะหลายสัปดาหท์ีผ่่านมา เรือรบรัฐนาวีสหรัฐและ

เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิแบบ บ ี1 ได้เคลือ่นทีผ่่านทะเลจนีใต้เพือ่สือ่สารว่าสหรัฐจะปฏบัิตกิาร

อยู่ในบริเวณน้ันเพือ่เป็นหลักประกันใหแ้ก่พันธมิตรของสหรัฐทัง้หลาย และมีกาํหนดจะ

ส่งเรือบรรทกุเคร่ืองบิน Theodore Roosevelt ทีเ่มื่อไม่นานมานีลู้กเรือจาํนวนหน่ึงตดิเชือ้
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โควิด 19 ทาํใหต้อ้งจอดอยู่ในฐานทีเ่กาะกวม ไปยังอาณาบริเวณทีม่ีการขัดแย้งภายใน

ระยะก่อนสิน้เดอืนพฤษภาคมนี ้ความเคลือ่นไหวทางการทหารดังกล่าวเป็นการกดดัน

ทางการทตูเมื่อทรัมป์และปอมเปโอกล่าวโทษจนีทีไ่ม่ยอมระงับการแพร่กระจายของไวรัส

ร้ายและการขาดความโปร่งใสในระยะแรกทีม่ีอุบัตกิารณข์องโรคและการระบาดใน

ประเทศ นาวาเอก Michael Kafka โฆษกของ Indo Pacific Command แถลงเมื่อวันพุธที ่

13 พฤษภาคม ศกนี ้ว่าจนีได้ฉวยโอกาสของการระบาดใหญ่ในโลกเพือ่ใหไ้ด้เปรียบ

ทางการทหารและการเศรษฐกจิในบริเวณทีจ่ีนปฏบัิตกิาร  

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเสริมว่า การระบาดใหญ่ (Pandemic) มิได้กระทบ

ความสามารถทีจ่ะตอบสนองต่อการกระทาํของจนี General Timothy Ray ผู้บัญชาการ Air 

Force Global Strike Command ซึง่บัญชาการกองบนิสหรัฐ ได้ส่งเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิชนิด 

B-1 จากฐานบนิ Dyess ในมลรัฐเทก็ซัสไปยังบริเวณทีจ่นีเคลื่อนไหวอยู่ แต่ยังไม่มรีายงานการ

เผชิญหน้ากัน 

 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของประธานาธิบดทีรัมป์ว่า เชือ้มทีีม่าจากห้องทดลองทาง

วทิยาศาสตรข์องจนีน้ัน ฝ่ายข่าวกรองของทัง้ Five Eyes อันประกอบด้วยสหรัฐ สหราช

อาณาจกัร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซแีลนดแ์ย้งเป็นเสียงเดยีวกันวา่ ไม่น่าจะถูกต้อง 

(highly unlikely) ตามการข่าวของทัง้ห้า  ซึง่รวมสหรัฐด้วย เชือ้นีน่้าจะมาจากตลาดสัตวป่์า (wet 

market) ในอู่ฮ่ันมากกวา่ อันทีจ่ริง การข่าวกรองของสหรัฐเองกล่าวถงึกระแสข่าวทีโ่ยงไปถงึ

ห้องทดลองในจนีว่าเป็น “ทฤษฎ”ี หน่ึง เพราะเข้าใจว่า ทีม่าเป็นแหล่งธรรมชาต ิ(Natural) 

 เวลาผ่านมาถงึตน้สัปดาหนี์ ้มกีารประชุมประจาํปีของสมัชชาองคก์ารอนามัยโลก 

ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ส่งสารโดยทางทวติเตอรไ์ปยังทีป่ระชุมซึง่นอกจากการกล่าวหาวา่จนี

ปิดบังอาํพรางข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัสอันฆา่คนทั่วโลกไปเป็นจาํนวน “มหาศาล 

(massive)” แล้ว ได้เรียกร้องให้ องคก์ารอนามัยโลกสอบสวนการตอบสนองต่อโรคระบาด

ตัง้แต่ต้นของโรคด้วยเจตนาทีจ่ะพุ่งเป้าไปยังจนี โดยอาจจะมองข้ามความจริงว่า ความละเลย

ของทรัมป์เองเป็นเหตุทีท่าํให้สหรัฐกลายเป็นศูนยก์ลางของโรคระบาดใหญ่ในโลกในเวลา
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เพยีงไม่กี่สัปดาหแ์ละเป็นอยู่จนบัดนี ้ไม่แต่เท่าน้ันทรัมป์ยังเป็นตวัอย่างให้ประธานาธิบดโีบล

โซนาโร่แห่งบราซลิทาํใหป้ระเทศละตนิอเมริกาแห่งน้ันมกีารระบาดใหญ่เป็นที ่3 ของโลก ด้วย

การไม่ให้ความสาํคัญแก่โรคร้ายนีท้ัง้ๆ ทีรั่ฐบาลท้องถิน่จะได้พยายามกาํหนดมาตรการต่างๆ 

เพือ่ต่อต้านโรคก็ตาม ยิง่กว่าน้ัน โบลโซนาโร่ยังแนะนาํใหช้าวบราซลิใช้ยาต้านมาลาเรีย 

Hydroxychloroquine ซึง่ทรัมป์ส่งเสริมมาตลอดและให้ฝ่ายสาธารณสุขสหรัฐส่ังซือ้มาจาก

อนิเดยีหลายล้านโด้ส ซึง่ผลการศึกษาทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยย์นืยนัตามรายงานในวันที ่22 

พฤษภาคม วา่เป็นยาอันตราย อาจถงึแก่ชีวติหรือมผีลข้างเคยีงทีท่าํให้หวัใจเต้นผดิจงัหวะหรือ 

arrhythmia ถ้าจะใช้ก็ในเมือ่อยู่ในโรงพยาบาล การศกึษาตัวยานีจ้ากฝร่ังเศสและในสหรัฐเองก็

แจง้ว่าไม่ได้ผลในการรักษาโรคโคโรน่าไวรัส 2019  และมผีลข้างเคยีงทีอ่นัตรายด้วย  ต่อมาใน

วันที ่26 พฤษภาคม องคก์ารอนามยัโลกได้แถลงว่า องคก์ารฯ จะระงบัการทดลองเกี่ยวกับยา

ตัวนี ้เพราะจากการใช้กับคนไม่ตํ่ากว่า 6 หมืน่คน เป็นทีแ่น่นอนว่าไม่สามารถรักษาโรคโคโรน่า 

ไวรัสได้ และทราบวา่ ยานีจ้ะมผีลข้างเคยีงอนัอาจทาํให้คนไข้ถงึแก่ชวีติได้ 

 ประธานาธิบด ีสี จิน้ ผงิ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี ได้กล่าวคาํปราศรัยทางวดิทิัศน์

ไปยังสมัชชาองคก์ารอนามัยโลก โดยแสดงความเหน็ด้วยทีจ่ะมกีารสอบสวนหาข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกับการทีป่ระเทศต่างๆ บริหารจดัการกับโรคระบาดนี ้แต่เหน็ว่าจะเหมาะสมกวา่หากจะ

รอให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคเสยีก่อน เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชาต ิ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศกาํลังพัฒนาทัง้หลายได้รับมอืกับโรคร้ายโดยจนีจะร่วมมอืในการ

สนับสนุนพร้อมกับองคก์ารอนามยัโลก ซึง่จนีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงนิเป็นจาํนวน  

2,000 ล้านดอลลาร ์(ตา่งจากทรัมป์ซึง่ขู่จะตดัเงนิอุดหนุนทัง้หมดหากผลการสอบสวนไม่เป็นที่

น่าพอใจใน 30 วัน และสหรัฐอาจถอนตัวจากสมาชิกภาพขององคก์ารฯ ทัง้ๆ ทีส่หรัฐได้มี

บทบาทสาํคัญในการจดัตัง้ขึน้มา) 

 และเพือ่จะก่อความขัดแย้งกับจนีเพิม่ขึน้อกี ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ส่งสารแสดงความ

ยนิดไีปยังประธานาธิบด ีสาย อิง้-เหวนิ แห่งไต้หวันในโอกาสทีส่าบานตนเข้ารับตาํแหน่งอกี

วาระหน่ึง กับได้ตกลงจะขายอาวุธให้แก่ไต้หวันดว้ย จนีขู่กลับว่าจะตอบโต้การกระทาํของ

สหรัฐอย่างเตม็ที ่
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 เพือ่จะทาํให้ความขัดแยง้กับจนีรุนแรงขึน้ วุฒสิภาสหรัฐซึง่มพีรรครีพับลกัินเป็นเสียง

ข้างมากได้ผ่านกฏหมายอันจะมผีลให้ตลาดหุน้/ตลาดทุนของสหรัฐถอดบริษัทจดทะเบยีนของ

จนี (Delisting) ออกจากตลาดทัง้หมด เข้าใจว่ามอียู่ไม่น้อยกวา่ 120+ บริษัท รวมทัง้อาลีบาบา

ด้วย แต่จะกระทบถงึ Huawei ซึง่ทรัมป์ต่อต้านอยู่แล้วหรือไม่ ยังไมท่ราบในชัน้นี ้ตามปกต ิ

กฎหมายนีจ้ะต้องไปผ่านสภาผู้แทนราษฎร ซึง่พรรคเดโมแครตเป็นเสียงข้างมาก และจะมที่าที

ล่าสุดอย่างไร ยังไมท่ราบด้วยเช่นกัน  

  

 

 

 ประมวลรายงานและวเิคราะหข่์าวฯ เช่นฉบับนีม้ไิด้กล่าวถงึสถานการณท์ีนั่กเคลื่อนไหว

ในฮ่องกงได้ชุมนุมประทว้งเพือ่เรียกร้องสทิธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยมานับแต่

รายงานสุดทา้ยอันว่าด้วยข่าวอุบัตกิารณข์องโรคระบาดในจนีแผ่นดนิใหญ่ซึง่กาํลังลามมาถงึ

เขตปกครองพเิศษฮ่องกง ซึง่มผีลในการกลบความเคลื่อนไหวทางการเมอืงทีม่ตี่อเน่ืองกันมา

กว่า 6 เดอืนก่อนหน้าน้ันทัง้หมด 

 

 สัญญาณแรกทีส่่อวา่การชุมนุมประท้วงดังกล่าวอาจเป็นความเป็นจริงหรือ reality อกี 

หากภยัจากโรคระบาดเร่ิมจะเบาบางลง ได้แก่การทีท่างการฮ่องกงได้จบักุมแกนนาํของนัก

เคลื่อนไหวเพือ่ประชาธิปไตย 16 คนไปดาํเนินคด ีรวมทัง้นาย Martin Lee นักการเมอืงอาวุโส 

ซึง่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตย เข้าใจว่าอยู่ในวัย 50 ปี ปฏกิิริยาในทอ้งถนนยังไม่ปรากฏ

ชัด อาจจะเพราะโรคระบาด Coronavirus 2019 ยังเป็นภยัคุกคามนอกแผ่นดนิใหญ่อยู่ หรือ

อาจจะเป็นเพราะส่ือทั่วโลกนาํเสนอเฉพาะการระบาดในโลกของ Covid-19 
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 อย่างไรก็ด ีเมือ่วันที ่7 พฤษภาคม ทางการจนีได้ประกาศเชิงขู่วา่จะไม่เฝ้ามองการ

ประท้วงของนักเคลือ่นไหวในฮ่องกงด้วยความไม่ใยด ีเน่ืองจากจนีแผ่นดนิใหญ่จะดาํเนินการ

อย่างหนักแน่น (Firm action) หากมคีวามไม่สงบในฮ่องกงอกี 

 คาํขู่จากจนีมมีาในช่วงทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐกาํลัง “เล่นเกมกล่าวโทษ” จนีวา่เป็นตน้ตอของการระบาดใหญ่ในสหรัฐ โดย

มกีารตอบโต้ซึง่กันและกันต่อมาราวกับจะหาเหตุสร้างความขัดแย้งระหว่างกัน และโดยทีน่าย

โดนัลด ์ทรัมป์มักจะสื่อทางทวติเตอรด์ว้ยข้อความให้ทา้ยนักเคลื่อนไหวเพือ่ประชาธิปไตยใน

ฮ่องกงบ่อยคร้ัง บางทจีนีอาจจะตัง้หลักในการตอ่ต้านการชุมนุมประท้วงเสียก่อน เพือ่

วเิคราะหว์่าทรัมป์จะตอบสนองคาํขู่ของจนีประการใด หากทรัมป์ซึง่เปิดเกมทางการเมอืงแห่ง

อาํนาจกับจนีถอืท่าทวี่า ความขัดแย้งทีเ่กิดขึน้เป็นเหตุจริงจงัพอทีจ่ะให้ถงึขั้นแตกหกั เพราะ

เขากล่าวก่อนนีว้่า จนีมไิด้ปฏบัิตติามความตกลงขั้นแรก (phase one) ทางการค้าทีเ่ขาลงนาม

กับรองนายกรัฐมนตรีจนีเมือ่ปีทีแ่ล้วเพือ่หาข้อยุตใินสงครามการค้าทีเ่ขาเองก่อขึน้ ก็น่าจะเป็น

เหตุเพยีงพอให้เขาจะตัง้กาํแพงภาษีสาํหรับสินคา้ขาออกจากจนีใหห้นักขึน้อกีในยามทีก่าร

เศรษฐกิจของทัง้สองประเทศกาํลังอยู่ในภาวะถดถอยอย่างหนัก ดว้ยตัวเลขคนว่างงานใน

สหรัฐมากทีสุ่ดตัง้แต่ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่เมือ่ 80 ปีมาแล้ว อันมสีาเหตุมาจาก

โรคระบาดใหญ่ซึง่ทรัมป์กล่าวหาว่าจนีเป็นต้นตอ 

 การตัง้ตัวเป็นศัตรูกับจนีนีช่้วยผนึกฐานเสียงทางการเมอืงทีท่รัมป์เชื่อว่าช่วยให้เขา

ได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้ประธานาธิบดมีาแล้วในปี 2016 และจะผลักดันให้เขาได้รับ

เลือกตัง้อกีเป็นวาระที ่2 เพราะตามผลการสาํรวจประชามตทิั่วสหรัฐแสดงว่า โจ ไบเด้นนาํเขา

อยู่ถงึ 9 จุด ในขณะทีปู่ตนิ ซึง่เป็นตัวช่วยสาํคัญกก็าํลังเสื่อมความนิยมจากชาวรัสเซยีเป็นคร้ัง

แรกตลอด 20 ปีทีค่รองตาํแหน่งผู้นาํสูงสุด เพราะไม่สามารถรับมอืกับการระบาดใหญ่ของโรค

ในรัสเซยีขณะนี ้ 

 ความเปลี่ยนแปลงของภมูทิัศนท์างการเมอืงระหว่างประเทศนีไ้ม่น่าจะเป็นไปตามแผน

ทางยุทธศาสตรข์องประธานาธิบดทีรัมป์ทเีดยีวนัก เน่ืองจากนายโดนัลด ์เจ. ทรัมป์มใิช่เป็นผู้
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รอบรู้ในกิจการระหว่างประเทศเท่าใดนัก ผู้ทาํหน้าทีเ่ป็นคนวางแผนทางนโยบายดา้นความ

มั่นคงแห่งชาตกิ็ถูกเปลี่ยนแปลงไปบ่อยคร้ัง ความเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลทรัมป์จงึไม่ม ี 

 อย่างไรก็ด ีในวนัที ่22 พฤษภาคม ศกนี ้พรรคคอมมวินิสตจ์นีได้ผ่านกฏหมายว่าด้วย

ความมั่นคงสาํหรับเขตปกครองพเิศษฮ่องกงซึง่หา้มการทรยศแห่งชาต ิการแยกตัวเป็นอสิระ 

การยุยงให้คนต่อต้านฝ่ายปกครองและการบ่อนทาํลาย (treason, secession, sedition and 

subversion) ในฮ่องกง โดยร่างกฎหมายฉบับนีจ้ะต้องผ่านการพจิารณาของสมัชชาประชาชน

แห่งชาต ิอนัเป็นสภาตรายางมากกว่า ในวนัที ่28 พฤษภาคม ศกนี ้และจะเป็นภาคผนวกที ่3 

ของสิ่งทีจ่นีเรียกว่า Basic Law ซึง่เป็นกฎหมายสูงสุดของฮ่องกงจนเรียกกันวา่เป็น Mini 

constitution และมอีาํนาจบังคับเหนือกฎหมายทีจ่ะบัญญัตใินฮ่องกงทัง้หมด นายหลี เคอ่ เฉียง 

นายกรัฐมนตรีจนี อา้งวา่กฎหมายฉบับนีจ้าํเป็นเพราะความไม่สงบอย่างรุนแรงทีเ่กิดขึน้ตลอด

กว่า 6 เดอืนในปีทีแ่ล้วและต้นปีนี ้ส่วนนางแคร่ี ลัม ผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพเิศษ

ฮ่องกงแถลงว่า กฎหมายใหม่นีจ้ะใช้บังคับในฮ่องกงต่อไป 

 สาํนักข่าว บบีซี ีตัง้ข้อสังเกตว่า กฎหมายฉบับนีอ้าจตคีวามได้กว้างมากจนถงึขั้นการก่อ

การร้ายดว้ย และอาจทาํให้สถานะของฮ่องกงทีป่ฏญิญาร่วมสาธารณรัฐประชาชนจนีกับ 

สหราชอาณาจกัรเมือ่ปี 1997 ให้เป็นดนิแดนปกครองตนเองโดยให้คงสทิธิและเสรีภาพของ

ชาวฮ่องกงไปอกี 50 ปีแปรเปลี่ยนไปอย่างมนัียยะสาํคัญ และรายงานวา่ Lord Chris Patten 

อดตีผู้ว่าราชการฮ่องกงได้แถลงว่า “สหราชอาณาจกัร should tell China that this is 

outrageous” 

 นายมารต์นิ ลี นักการเมอืงฮ่องกง ซึง่ถูกจบัพร้อมนักเคลือ่นไหวเพือ่ประชาธิปไตยรวม 

16 คนตามรายงานข้างตน้ ได้ประท้วงการออกกฎหมายฉบับนีข้องจนี ซึง่ละเมดิความตกลงกับ

อังกฤษและขัดกับหลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ ผู้ประท้วงรายอืน่ถูกเจา้หน้าทีใ่ช้กาํลังกลุ้มรุม

จบัตัว เช่นเดยีวกับ Jimmy Shan นักเคล่ือนไหวอกีคนหน่ึง 

 การชุมนุมประท้วงเมือ่ปีทีแ่ล้วเพราะไม่พอใจทีฮ่่องกงจะออกกฏหมายว่าด้วยการส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดนไปดาํเนินคดใีนแผ่นดนิใหญ่ จนมผีลให้นางแคร่ี ลัมต้องถอนร่างออกไป

หลังจากการชุมนุมประทว้งยดืเยือ้และมขีึน้ทุกวนัสุดสัปดาห ์แตท่างการจนีก็ได้เปลี่ยนมาเป็น
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กฏหมายฉบับใหม่อันแรงยิง่ขึน้มาก และเปิดทางทีจ่ะให้จนีส่งทหารและกองกาํลังรักษาความ

ปลอดภยัมาประจาํในฮ่องกงในโอกาสต่อไป 

 ในชัน้แรก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ขอร้องใหช้าวอเมริกันทีท่าํงานกับส่ือของ

จนี แจง้ประสบการณส่์วนตัวไปใหท้ราบ ส่วนประธานาธิบดทีรัมป์เคยกล่าวว่า สหรัฐจะมี

ปฏกิิริยา “strongly” หากมกีารออกกฎหมายวา่ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อันเป็นเร่ืองเมือ่ปีที่

แล้ว     

 Kristie Lu Stout และ Ivan Watson ผู้สื่อข่าวระหวา่งประเทศของ CNN ซึง่ประจาํที่

ฮ่องกงกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวจะทาํให้ฮ่องกงเปลี่ยนไปจากความเป็นฮ่องกงทีเ่รารู้จกักัน

หรือ Hong Kong as we have known it  อนัหมายถงึฮ่องกงทีเ่ป็นดนิแดนเปิด เสรี ถิน่ shopping 

ศูนยก์ลางการธุรกิจและการธนาคาร กับการท่องเทีย่ว ฯลฯ ผู้สื่อข่าวเหน็ว่า หลักการ 1 

ประเทศ 2 ระบบ กาํลังกลายเป็น 1 ประเทศ 1 ระบบ ไปแล้ว 

 นาย ไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ให้ความเหน็ว่าการ

กระทาํของจนีจะเป็น Death knell ของการปกครองตนเอง การเศรษฐกิจ และสถานะพเิศษของ

ฮ่องกง 

 ปฏกิิริยาของนักเคลื่อนไหวเพือ่ประชาธิปไตยในฮ่องกงยังไม่ปรากฏชัด แต่มนัีดจะ

ออกมาชุมนุมกันประท้วงในบริเวณ Causeway Bay ในวันที ่24 พฤษภาคม ศกนี ้โดยที่

กฎหมายใหม่ยังไม่ผ่านสมัชชาประชาชนแห่งชาตจินกระทั่งวนัที ่28 เดอืนนี ้จงึไม่อาจ

คาดหมายได้ว่า ทางการฮ่องกงและจนีจะปราบปรามในลักษณะใด 

 ตามรายงานจากฮ่องกงของสาํนักข่าวระหว่างประเทศในวันอาทติยท์ี ่24 พฤษภาคม นัก

เคลื่อนไหวเพือ่ประชาธิปไตยจาํนวนหลายพนัคนได้ออกไปชุมนุมทีบ่ริเวณ Causeway Bay อัน

เป็นถิน่ shopping แห่งหน่ึงของฮ่องกงและเป็นทีชุ่มนุมประท้วงเมือ่ปีทีแ่ล้วทีส่าํคญัแห่งหน่ึง 

การชุมนุมอันมกีารนัดหมายล่วงหน้า ต้องเผชญิกับหน่วยปราบการประท้วงในเคร่ืองแบบ

ตาํรวจ สวมเสือ้เกราะและหน้ากากป้องกันเชือ้ซึง่ได้ยงิระเบดินํา้ตาผสมพริกไทยกับใช้กระบอง

โจมตเีช่นคร้ังก่อนๆ ภายในเวลาเพยีงไมก่ี่นาททีีเ่ร่ิมมกีารชุมนุม เพีอ่สลายมวลชนและเพือ่
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บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่เชือ้โควดิ 19 ซึง่ยังเป็นภยัคุกคามอยู่ในฮ่องกง นาย Dennis 

Kwok แกนนาํนักเคลื่อนไหวคนหน่ึงกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่า จาํเป็นต้องออกมาต่อสู้เพือ่อนาคต

ของฝ่ายเขา ผู้ชุมนุมไมน้่อยกวา่ 180 คนถูกจบัตัวไปดาํเนินคด ีเจา้หน้าทีก่ระทรวงการ

ต่างประเทศจนีซึง่เป็น Commissioner ประจาํฮ่องกงได้แถลงว่าทางการฮ่องกงมสีิทธิดาํเนินการ

ทางกฏหมายเพือ่ปกป้องอาํนาจอธิปไตย ส่วนผู้บัญชาการทหารจนีประจาํฮ่องกงกล่าววา่ 

กฎหมาย ใหม่มไิด้ละเมดิสิทธิและเสรีภาพ แต่จาํเป็นเพือ่คุ้มครองมใิห้เขตปกครองพเิศษถูก

แทรกแซงจากอาํนาจภายนอกและจะมผีลดตี่อการเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง 

(prosperity) ของฮ่องกงสบืต่อไป อันต่างจากความเหน็ของหอการค้าอเมริกันในฮ่องกง  

 ขอเสริมความในตอนนีว้า่ ตามปฏญิญาร่วมกับองักฤษ แม้จะมกีารยอมรับการปกครอง

ตนเองบางส่วน (Semi-autonomy) จนียังคงรับผดิชอบในการต่างประเทศและการป้องกัน

ตนเองสาํหรับฮ่องกง และกฎหมายใหมท่ีจ่ะต้องผ่าน National People’s Congress ในวันที ่28 

เดอืนนี ้ห้ามมใิห้ตา่งประเทศแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกง อนัเป็นข้ออ้างของจนีมา

ตลอด จงึเป็นการเส่ียงถงึขั้นสงครามใหญ่หากประเทศภายนอกจะเข้าไปช่วยนักเคลื่อนไหว

เพือ่ประชาธิปไตยในฮ่องกง อันเป็นกรณีตา่งจากไต้หวนั 

 เมือ่สัปดาหท์ีเ่พิง่ผ่านมา ชนชั้นนาํจากสหราชอาณาจกัร เช่น Lord Chris Patten อดตี

ผู้ว่าราชการฮ่องกงคนสุดท้าย วุฒสิมาชิกสหรัฐหลายคน รวมทัง้ Ted Cruz  และ Marco Rubio 

สมาชกิสภาจากสหราชอาณาจกัร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซแีลนด ์ฯลฯ กวา่ 200 คน ได้

ลงนามในจดหมายเปิดผนึกวา่ การกระทาํของจนีเป็น “a complete assault on Hong Kong 

autonomy, rule of law and fundamental freedom.” รัฐสภาสหรัฐกาํลังพจิารณาเพือ่ประเมนิว่า

จะต่อสิทธิพเิศษทางการค้าให้ฮ่องกงหรือไม ่ซีง่นายปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐเหน็วา่ การออกกฎหมายของจนีว่าด้วยฮ่องกงจะเป็นปัจจยัสาํคัญในการ

ประกอบการประเมนิ ส่วนการออกมาตรการควํา่บาตรจนี น้ัน ยังมคีวามเหน็ต่างว่า ทีผ่่านมา

ในกรณีของเกาหลีเหนือและรัสเซยีทีเ่ข้าผนวกไครเมยี น้ัน ดูจะไม่ได้ผลในทางปฏบัิตแิละอาจ

กระทบการดาํรงชีวติของประชาชนทีล่าํบากอยู่แล้ว  
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 นักวเิคราะหข่์าวทราบว่า นักเคลื่อนไหววางแผนจะจดัประท้วงอยู่แล้ว เช่นในวันพุธ ที่

27 พฤษภาคม ในวันครบรอบเหตุร้ายทีเ่ทยีน อัน เหมนิในเดอืนมถุินายนและในวันครบรอบ

การเปลีย่นผ่านในวนัที ่1 กรกฎาคม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกปราบปรามรุนแรงแค่ไหน มอียู่ไม่

น้อยทีอ่าจหนึออกจากฮ่องกง เช่นในการประท้วงเมือ่ปีทีแ่ล้วทีไ่ปอยู่เยอรมนีและอาจจะไปที่

ไต้หวัน แม้ในเกาะดังกล่าวจะยังไม่มกีฏหมายว่าด้วยผู้ลีภ้ยั แต่ทุกฝ่ายยังลังเลว่าจะออกไป

ในทางใด ในช่วงทีย่ังมโีรคระบาดอยู่นี ้

 นาย Richard Quest จาก CNN ได้สัมภาษณน์าย Joshua Wong แกนนาํคนหน่ึงซึง่

เรียกร้อง Universal Suffrage ให้ชาวฮ่องกงมานาน หวังว่า ประธานาธิบดทีรัมป์แห่งสหรัฐคงจะ

ใช้กฏหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯหรือ The Hong Kong Human Rights and Democracy Act ที่

บัญญัตเิมือ่ปีทีแ่ล้วในการตอบโต้จนี  ซึง่ข้าพเจา้ไม่เคยทราบว่า ทรัมป์มแีนวคดิส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนเทา่ใดนัก ทราบแต่เพยีงว่า อดตีข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาต ิ(เจา้ชายจอรแ์ดน) เคยกล่าวถงึทรัมป์ในปี 2016 วา่มอุีดมการณด้์านอาํนาจนิยม

เช่นเดยีวกับดูแตรเ์ต้แหง่ฟิลิปปินส ์ออรบ์าน แหง่ฮังการี และผู้นาํอืน่ๆ อกีหลายคน และการที่

สหรัฐ,จะใช้กาํลังแทรกแซงในทีซ่ึง่จนีอ้างสิทธิปกครองในระยะนี ้น้ัน สี จิน้ ผงิ ซึง่ขณะนีก้าํลัง

ชาตนิิยมจดัและจนึเองกาํลังมองการเมอืงแห่งอาํนาจระหว่างประเทศไปในทศิทางทีดู่จะม่ันใจ

ว่ามไิด้เป็นรองมหาอาํนาจอืน่ใด คงจะไม่ยนิยอมสยบต่ออาํนาจสหรัฐอย่างแน่นอน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วงทีส่หรัฐกาํลังเผชญิกับ Twin-problems อันได้แก่โรคระบาดใหญ่จากโคโรน่าไวรัส 

2019 ซึง่คร่าชีวติคนอเมริกันไปแล้ว 100,000+ ศพและล้มป่วยกว่า 1.7+ ล้านคนและความ

ตกตํ่าทางเศรษฐกิจอันยงัไม่มสัีญญาณวา่จะฟ้ืนตัวอย่างยั่งยนืได้เมือ่ใด ในขณะทีจ่นีสามารถ

ควบคุมโรคเดยีวกันได้ดพีอสมควรและการเศรษฐกิจของจนีมโีอกาสฟ้ืนตัวได้ในอนาคตอันไม่

ไกลนักตามสถติล่ิาสุดในวันที ่27 พฤษภาคม ศกนี ้ไม่แต่เท่าน้ัน จนีเพิง่ผ่านงบประมาณใหม่

เมือ่สัปดาหท์ีแ่ล้ว ซึง่เพิม่งบทางการทหารอกีร้อยละ 6.6 ในขณะทีต่ัดงบด้านอืน่ไปอย่างมาก 

เพือ่รับมอืกับภยัคุกคามต่อความมั่นคงทีจ่นีเข้าใจว่าเพิม่มากขึน้ 

 ตามรายงานในวันพุธ วนันี ้นักเคลื่อนไหวในฮ่องกงได้ออกมาชุมนุม โดยตาํรวจจาํนวน

มากได้เตรียมพร้อมจะปราบปรามอยู่แล้ว มกีารปะทะกันบางจุด ประเดน็ของการประท้วงใน
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วันนีไ้ด้แก่การพจิารณาร่างกฎหมายโดยสภานิตบัิญญัตฮ่ิองกงมใิห้มกีารสบประมาท (Insult) 

เพลงชาตจินี โดยมโีทษจาํคุก 5 ปี หญิงชาวฮ่องกงคนหน่ึงได้ร้องเพลงชาตฮ่ิองกงขึน้มา จงึถูก

จบัตัวไป นักเคลื่อนไหวอืน่ๆ ซึง่มไิดชุ้มนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ถูกเจา้หน้าทีใ่ช้กาํลังกลุ้มรุมจบั

ตัวไปประมาณ 300 คน อย่างไรก็ด ีสภานิตบัิญญัตฮ่ิองกงได้เลื่อนการลงมตไิปเป็นวันที ่4 

มถุินายน อันเป็นวนัทีค่รบรอบของการสังหารหมู่ทีจ่ตุัรัสเทยีนอันเหมนิในจนีแผ่นดนิใหญ่ ซึง่

ชาวฮ่องกงมนัีดทีจ่ะชุมนุมใหญ่อยู่ก่อนแล้ว คาดได้ว่าฝ่ายจนีคงจะใช้กาํลังสลายอย่างรุนแรง 

เพราะการประทว้งในโอกาสน้ันราํลีกถงึการใช้กาํลังทางทหารและรถถังปราบปรามเยาวชน

และประชาชนโดยกองทพัปลดแอกฯ หรือ People’s Liberation Army แมท้ีผ่่านมาการชุมนุมใน

ฮ่องกงในโอกาสวนัดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความสงบ โดยน่ังถอืเทยีนในสวน Victoria Park ก็

ตาม    

 สมัชชาประชาชนแหง่ชาตจินีในฐานะสภานิตบัิญญัตไิด้พจิารณาร่างกฏหมายว่า

ด้วยความม่ันคงแหง่ชาตใินฮ่องกงทีน่าํเสนอโดยพรรคคอมมิวนิสตจ์นีในวันที ่28 

พฤษภาคม และลงมตรัิบหลักการด้วยคะแนนเสียงเกอืบเอกฉันท ์คือ 2,878 เสียง ต่อ1 

เสียงคัดค้าน ในขณะทีผู้่แทน 6 คนงดเว้นออกเสียง ตามระบบ ขั้นตอ่ไปคณะกรรมการ

ประจาํของสมัชชาจะใช้เวลาประมาณ 2 เดอืนในการยกร่างโดยละเอียด แล้วมอบให้

รัฐบาลฮ่องกงไปใช้บังคับและประกาศเป็นกฎหมาย โดยไม่ต้องไปผ่านสภานิตบิัญญัตขิอง

ฮ่องกงแต่อย่างใด 

 นาย Matthew Cheung Chief Secretary ของรัฐบาลฮ่องกง ซึง่เป็นผู้บริหารอันดับ

สอง รองจากนางแคร่ี ลัม หวัหน้าผู้บริหารเขตปกครองพเิศษ ใหสั้มภาษณ ์Ivan Watson 

จาก CNN ว่า กฎหมายใหม่นีไ้ม่กระทบชาวฮ่องกงร้อยละ 99.99 คน แต่เขาไม่ทราบ

รายละเอียดของกฏหมายทัง้หมด ผู้สื่อข่าวไดต้ัง้คาํถามง่ายๆ อีก 3 ข้อ แต่นาย Cheung 

ไม่อาจตอบได ้   

 นาย Hu Xijin Post ข้อความในเชิงทา้ทายในหนังสือพมิพ ์Weibo ว่า ไพ่ใบเดยีวที่

สหรัฐมีได้แก่สถานะพเิศษทางภาษีศุลกากรในฐานะทีฮ่่องกงเป็นคู่ค้าซึง่สหรัฐได้เปรียบ
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ดุลการค้าเฉพาะสินค้าในปี 2018 ถงึ 31.1   พนัล้านดอลลาร ์และมีชาวอเมริกันอาศัยอยู่

ในฮ่องกงถงึ 85,000 คน “Let’s see how the US will swallow the bitter fruit of cancelling 

Hong Kong’s special tariff status.”  

 Hu เขียนต่อด้วยว่า “The biggest pillar for Hong Kong to remain an international 

financial center is the special relations with the huge economy of the Chinese mainland. 

China strength dictates that there must be an international finance center on our 

coastline, and it will be where the Chinese people want it to be.” 

 ตามรายงานจากสหรัฐ ประธานาธิบดทีรัมป์จะตัดสนิใจว่าจะดาํเนินการกับจนี

อย่างไรด ีในวันศุกรท์ี ่29 พฤษภาคม ศกนี ้ 

 ตามรายงานในวันศุกรท์ี ่29 ตามเวลาในประเทศไทย จนีได้ยืนยันความตกลง

ทางการค้าขั้นทีห่น่ึง (Phase one) แล้ว อันดูจะเป็นการส่งสัญญาณว่า ในทศันะของจนี 

การดาํเนินการค้ากับสหรัฐยังเป็นไปโดยปกต ิเพราะมีกระแสข่าวว่า ประธานาธิบดทีรัมป์

อาจจะตอบโต้แผนการออกกฎหมายความม่ันคงของฮ่องกงด้วยมาตรการทางการค้าใน

ฮ่องกง แม้สหรัฐจะมีผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ การค้าและการลงทนุอยู่ในฮ่องกงอย่าง

มาก และในขณะเดยีวกัน นาย Dominic Raab รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อังกฤษได้แถลงข่าวว่า สหราชอาณาจักรกาํลังพจิารณาว่า จะใหส้ิทธิการเดนิทางไปยัง 

UK สาํหรับชาวฮ่องกงซึง่ถอืหนังสือเดนิทาง British National Overseas (BNC) จาํนวน 

314,000 คน อันจะทาํใหค้นเหล่านีส้ามารถทีจ่ะขอสัญชาตสิหราชอาณาจักรได้ในโอกาส

ต่อไป (ไม่แน่ใจว่าหนังสือเดนิทางทีว่่านีจ้ะเป็นเช่นเดยีวกับ British Hong Kong Passport 

ทีข้่าพเจ้าทาํหนังสือแลกเปลี่ยนใหย้กเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศไทยกับรัฐบาล

ฮ่องกงสมัยยังเป็นเมืองขึน้กับอังกฤษหรือไม่)  

 โดยทีม่ีเวลาจาํกัดในเดอืนนี ้จงึขอเลื่อนการรายงานข่าวเพิม่เตมิและบทวิเคราะห์

แนวนโยบายแข็งกร้าวทางการทตูทีน่ายหวังอี ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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จนี แถลง และแนวทางดาํเนินนโยบายด้านความม่ันคงของจนีไว้ในเดอืนมิถุนายน ขอ

รายงานในช้ันนีเ้พยีงว่า นางแคร่ี ลัมได้ลงถอ้ยแถลงเกีย่วกับกฎหมายความม่ันคงใหม่ใน

วันนีอ้ย่างแพร่หลาย ว่าฮ่องกง (จนี) ได้พยายามวางกฏเกณฑต์า่งๆ เพือ่รักษาความสงบ

ในดนิแดน แต่มี  “Gaping Hole” อยู่ในด้านความสงบเรียบร้อย จงึได้ดาํเนินการอุดช่อง

โหว่ด้วยกฎหมายใหม่ อันจะทาํใหฮ่้องกงเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยไม่ยนิยอมใหม้ีผู้

ก่อความยุ่งยากด้วยการแทรกแซงของอาํนาจภายนอกอีกต่อไป 

 

 ในวันศุกร ์ที ่29 พฤษภาคม ประธานาธิบดทีรัมป์ได้แถลงมาตรการหลายด้านต้วย

กันซึง่เขากล่าวว่าเพือ่เป็นการตอบโต้การทีจ่นีได้กระทาํการหลายอย่างอันมีผลเสียต่อ

สหรัฐ และยังดาํเนินการอันมีผลใหฮ่้องกงต้องเสียอาํนาจปกครองตนเอง ซึง่ยาวมากและ

ควรจะได้วิเคราะหใ์หด้ ีเพราะมีการกล่าวหาดว้ยว่าจนีได้กระทาํจารกรรมต่อสหรัฐมานาน

ปี และแสดงความไม่เป็นมิตรในทางต่างๆ โดยกล่าวว่าจนีเป็น Existential geopolitical 

threat ต่อสหรัฐ รวมทัง้ได้แถลงความตัง้ใจทีจ่ะควํ่าบาตรตัวบุคคลทัง้ในจนีและฮ่องกง ไม่

แต่เทา่น้ันทรัมป์ยังประกาศยกเลิกความสัมพันธกั์บองคก์ารอนามัยโลกด้วย เพราะยอม

ใหจ้นีมีอาํนาจบังคับอย่างเตม็ที ่(Total control) และกดดัน WHO จนทาํใหโ้ลกหลงผิด

เกีย่วกับโรคระบาดซึง่เขาเรียกว่า “อู่ฮ่ัน ไวรัส” รายละเอียดจะปรากฏในประมวลรายงาน

ฉบับหน้า ซึง่จะรวมคาํตอบโต้ของจนีตามแนวทางการทตูทีห่วังอีเ้รียกว่า Wolf Warrior 

ด้วย  

  

 สี่คืนทีผ่่านมา สหรัฐตกอยู่ในการจลาจลจากเหตกุารณใ์น Minneapolis มลรัฐมินเน

โซต้า ทีต่าํรวจทอ้งทีไ่ดจ้ับนาย George Floyd คนแอฟริกัน-อเมริกัน และใช้เข่ากดคออยู่

ประมาณ 9 นาท ีทาํใหเ้ขาหายใจไม่ออก จนถงึแก่ความตาย แม้จะไดร้้องแล้วว่า เขา

หายใจไม่ได ้(I can’t breath) การตายจากนํา้มอืของตาํรวจผิวขาว เป็นชนวนใหม้ีการ
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ประทว้งและเผาสถานทีต่่างๆ ทัง้ในเมืองทีเ่กดิเหตุ เซน็ตพ์อล และเมืองต่างๆ ประมาณ 

30 กว่าแหง่ทั่วสหรัฐ รวมทัง้ทีแ่อ็ตแลนต้า ในมลรัฐจอรเ์จยี ดัลลัส ในมลรัฐเทก็ซัส 

และโอค็แลนด ์และลอสแองเจลสีในมลรัฐแคลิฟอรเ์นีย ฟิลาเดลเฟียในมลรัฐเพน็ซลิเว

เนีย นิวยอรก์ในมลรัฐนิวยอรก์ และกรุงวอชิงตัน ด.ีซ.ี ใกล้กับทาํเนียบขาว ด้วย 

ประธานาธิบดทีรัมป์ไดท้วีตด้วยข้อความทีท่วิตเตอรเ์ตมิว่าเป็นการส่งเสริมความรุนแรง 

(Glorification of violence) แต่กป็ล่อยออกไปเพือ่สาธารณประโยชน(์หรืออีกนัยหน่ึงเพือ่

จะได้ทราบแนวคืดของประธานาธิบด ีซึง่กาํลังมีปัญหาขัดแย้งกันกับสื่อสังคมทัง้หลาย 

โดยทรัมป์ได้เสนอจะใหแ้ก้กฎหมายเพือ่จะได้ควบคุมสือ่สังคมซึง่เขาเองใช้ตลอดมาโดย

จาํนวนมากเป็นการกล่าวเทจ็ ดังทีท่วิตเตอรไ์ด้เตมิข้อความในทวีตของทรัมป์ว่า “Fact 

Check” 

 การประทว้ง การจลาจล และการเผาสถานทีต่า่งๆ รวมทัง้การถอืโอกาสปล้น

สิ่งของในร้านค้าย่อยมีอยู่ทั่วไปตลอดคืนวันเสารต์่อมาจนถงึวันอาทติยท์ี ่31 พฤษภาคม 

วันนี ้แม้บางแหง่จะเป็นไปโดยสงบตามแนวทางของ Reverend Dr. Martin Luther King Jr. 

นับเป็นวิกฤตการณท์างผิวทีห่นักยิง่กว่าคร้ังทีร่ะเบดิขึน้เมื่อปี 1968 

 คอลัมนค์วามคิดเหน็ใน CNN Online ในวันนี ้ได้ลงข้อความว่า “In a sad week for 

America, Trump has fled from his duty.” ส่วน Brian Stelter ผู้เสนอรายการเกีย่วกับสื่อ

เขียนว่า “Where are the leaders?  This is a national crisis.” 

 

 

 การเลือกตัง้ทั่วไปในอิสราเอลอาจจะทาํลายสถติคิวามยดืเยือ้ได ้เพราะการต่อสู้

ระหว่างนายเบน็จามิน เนตันยาฮูกับนายเบ็นนี แก๊นซ ์คะแนนใกล้เคียงกันมาตัง้แต่การ

เลือกตัง้คร้ังแรกเมื่อเดอืนเมษายน 2019 โดยทัง้คู่ไม่สามารถจัดตัง้รัฐบาลผสมซึง่จะมีทีน่ั่ง

ในสภา Knesset ถงึ 61 ได้ แม้จะได้พยายามมาในการเลือกตัง้ 4 รอบ ในขณะทีน่ายเนตัน
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ยาฮูถูกข้อหาว่าคอรัปช่ันและ Breach of Trust ซึง่ต้องขึน้ศาลเพือ่รับฟังข้อหาเมื่อวันที ่24 

พฤษภาคม ศกนี ้แต่คดนีีจ้ะต้องยดืเยือ้ไปอีกหลายปี 

 ตามข้อตกลงต่อหน้าประธานาธิบด ีนายเนตันยาฮุจะดาํรงตาํแหน่งเป็น

นายกรัฐมนตรีสมัยที ่5 ก่อนเป็นเวลา 18 เดอืน อีก 18 เดอืนหลังจากน้ัน นายเบ็นนี 

แก๊นซจ์ะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจนครบกาํหนด อันจะเป็นโอกาสใหม้กีารเลือกตัง้ทั่วไป

ใหม่  

 นายเนตันยาฮูได้แถลงนโยบายว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรี เขาจะดาํเนินการผนวก

ดนิแดนอันเป็นทีต่ัง้ของถิน่ฐานชาวอิสราเอลในฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดนอันเป็น

เขตยดึครอง แผนการนีเ้ป็นไปตามทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์ได้กาํหนดไว้ ซึง่ไม่มีประเทศอื่น

ใดเหน็ด้วย และประธานาธิบดมีาหมุ์ด อับบาส แหง่ Palestinian Authority ได้แถลงก่อนนี ้

ว่าเขาไม่ผูกพันกับ Oslo Accords ทัง้หมดอีกต่อไป ซึง่ความตอนหน่ึงของความตกลง

ดังกล่าวมีการยอมรับความมีอยู่ของอสิราเอลด้วย  

 ความตงึเครียดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตนน์าํไปสู่เหตุการณใ์นวันนี ้ที ่31 

พฤษภาคม ทีต่าํรวจอิสราเอลได้กระหนํ่ายงิชาวปาเลสไตนท์ีก่าํลังจะเข้าไปในบริเวณ

เมืองเก่าของนครเจรูซาเล็มถงึแก่ความตาย โดยตาํรวจเข้าใจว่า ชาวปาเลสไตนม์อีาวุธ

ปืน เมื่อพลิกศพดูแล้ว ปรากฏว่าเขาไม่มีอาวุธใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนมิถุนายน 2563 (2020) 

 

 

 สมัชชาประชาชนแหง่ชาตจินีหรือ National People’s Congress (NPC) ได้พจิารณา

กรอบกฏหมายว่าด้วยวามม่ันคงในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงตามทีพ่รรคคอมมิวนิสตจ์นี

เสนอมาในวันที ่28 พฤษภาคม และผ่านด้วยมตเิกอืบเอกฉันท ์(มีผู้ลงมตไิม่เหน็ด้วย 1 

เสียงและงดเว้นออกเสยีง 6 ในขณะทีม่ีผู้เหน็ด้วย 2,878 คน โดยประธานาธิบด ีส ีจิน้ ผิง 

เป็นผู้กดปุ่มเหน็ด้วยคนแรก) ตามกระบวนการ เมื่อสมัชชาประชาชนแหง่ชาตใิหค้วาม

เหน็ชอบแล้ว คณะกรรมการประจาํจะได้รับมอบหมายใหจ้ัดทาํกฎหมาย ซึง่คาดว่าจะใช้

เวลาประมาณ 2 เดอืน แล้วจะส่งใหรั้ฐบาลฮ่องกงนาํไปประกาศใช้ โดยฝ่ายฮ่องกงมิได้มี

ส่วนในขั้นตอนใด 

 ทีน่่าสังเกตได้แก่กระบวนการดังกล่าว เมื่อปรากฏข่าวว่าพรรคคอมมวินิสตจ์นีให้

ความเหน็ชอบกับกฎหมายฉบับนี ้กค็ิดว่าขั้นตอนสุดทา้ยทีจ่ะใหม้ีกฎหมายว่าด้วยความ

ม่ันคงของฮ่องกงได้เสร็จสิน้ไปแล้ว ตอ่มากป็รากฏรายงานว่า กฏหมายนีจ้ะต้องได้รับการ

พจิารณาโดยสมัชชาประชาชนแหง่ชาตอิีกในฐานะสภานิตบิัญญัตจินีในวันที ่28 

พฤษภาคม ทัง้ๆ ทีท่ราบกันอยู่ว่าเป็นสภาตรายางมากกว่า แตด่ังทีก่ล่าวถงึข้างบน แม้จะ

ผ่านสมัชชาประชาชนแหง่ชาตแิล้ว กยั็งไม่ถอืว่าเป็นตัวบทกฎหมายอยู่ด ีเพราะจะต้องให้

คณะกรรมการประจาํ (Standing Committee) ของสมัชชาไปยกตัวบทกฎหมายโดย

ละเอียดอีกขั้นหน่ึงซึง่ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดอืนก่อนจะมอบใหรั้ฐบาลฮ่องกงไป 

“Implement and promulgate” เพือ่บังคับใช้ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงต่อไป (ข้าพเจ้าใช้
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คาํว่า “บังคับใช้” อย่างตัง้ใจ แทนคาํว่า “ใช้บังคับ” หรือ enters into force ตามศัพท์

กฏหมายทั่วไป) 

 จะเป็นไปได้ไหมว่า รัฐบาลจนีมิได้มีเจตนาทีจ่ะใช้กฎหมายในทนัท ีแต่ต้องการ

เวลาทีจ่ะประเมินปฏกิริิยาจากฝ่ายต่างๆ ว่าตอ่ต้านกฎหมายลักษณะนีใ้นประเดน็ใด ฝ่าย

ต่างๆ ดังกล่าวดูจะหมายถงึต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่สหราชอาณาจักรซึง่เป็น

คู่สัญญาเกีย่วกับฮ่องกง สหรัฐอเมริกาซึง่มีผลประโยชนด์้านเศรษฐกิจ การค้าและการ

ลงทนุอยู่ไม่น้อยในฮ่องกง และมีชาวอเมริกันพาํนักอยู่ในฮ่องกงเพือ่ประกอบอาชีพ

ประมาณ 85,000 คน และนักธุรกจิจนีหรือเชือ้สายจนี โดยไม่รวมถงึนักเคลื่อนไหวชาว

ฮ่องกงอันเป็นเป้าหมายของกฎหมายมาตัง้แตต่้นอยู่แล้ว 

 ในช่วงเวลาทีผ่่านมา บรรดานักธุรกจิช้ันนาํในฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิง่นาย หลี 

ก้า ฉิง (Li Ka-shing) มหาเศรษฐีซึง่เคยรํ่ารวยทีสุ่ดในฮ่องกง ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่า 

เขาสนับสนุนการออกกฏหมายว่าด้วยความม่ันคงของเขตปกครองพเิศษเพราะเป็นสิทธิ 

(ตามอธิปไตย) ของจนี อันจะเป็นหลักประกันความสงบเรียบร้อยในดนิแดนและช่วยให้

การธุรกจิเจริญก้าวหน้าต่อไปได ้นาย หลี ก้า ฉิง ไม่สู้จะสบายใจทีม่ีการชุมนุมประทว้ง

ต่อเน่ืองกันหลายเดอืน จงึได้ใหเ้งนิช่วยเหลือการธุรกจิต่างๆ ทีต่้องถูกผล

กระทบกระเทอืนจากความไม่สงบน้ัน นายหลี ก้า ฉิง เป็นมหาเศรษฐีซึง่มีช่ือโด่งดังใน

แคนาดาสมัยทีข้่าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทตู ณ กรุงออตตาวา เพราะเป็นผู้ซือ้พืน้ทีจ่ัดงาน

มหกรรมโลกหรือ “World Expo ’86” ทีน่ครแวนคูเวอรท์ัง้หมดเมื่องานเสร็จสิน้แล้ว และ

มหาเศรษฐีจากฮ่องกงได้ซือ้ทีด่นิอีกหลายแปลงในเมืองน้ัน จนมีการล้อเลียนกันว่า นคร

แวนคูเวอรเ์ป็นทีรู้่จักกันใหม่ว่า Van Kong เพราะเศรษฐีจากเมืองขึน้ของอังกฤษได้เข้าไป

ตัง้ถิน่ฐานในเมืองน้ันมากขึน้ และถา้จาํไม่ผดิ นิตยสาร Far Eastern Economic Review 

ได้พมิพค์าํว่า Van Kong ประกอบภาพนครแวนคูเวอรบ์นหน้าปกอีกด้วย อย่างไรกด็ ีนาย 

หล ีก้า ฉิง มิไดใ้ช้ประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยแ์ปลงมหาศาลน้ัน จงึไปหาซือ้ทีอ่ื่น 

เพราะมีคนเตอืนเขาว่าทีต่ัง้ซึง่เขาซือ้ไปจนเป็นข่าวใหญ่น้ัน “ฮวงจุ้ย” ไม่ด ี 
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 ข่าวการลงมตขิองสมัชชาประชาชนแหง่ชาตจินีทีก่รุงปักกิง่ใหผ่้านกรอบกฏหมาย

ดังกล่าวเป็นทีรั่บทราบกันทั่วไปในฮ่องกง มวลชนกลุ่มหน่ึงแสดงปฏกิริิยาด้วยการ

ประทว้งในทอ้งถนน  แต่ถูกหน่วยปราบจลาจลใช้กาํลังสลายอย่างรุนแรง เช่นทีเ่กดิขึน้

ทกุคร้ังในระยะหลังๆ มานี ้และเหตุการณก์เ็งยีบสงบลง 

 ส่วนสภานิตบิัญญัตฮ่ิองกง น้ัน ได้เลื่อนกาํหนดการลงมตใินกฏหมายหา้มชาว

ฮ่องกงดูหมิ่นเพลงชาตจินีแผ่นดนิใหญ่ไปเป็นวันที ่4 มิถุนายน ซึง่ทราบดว่ีาเป็นวัน

ครบรอบปีที ่31 ของการสังหารหมู่บรรดาเยาวชนและประชาชนชาวจนีโดยกองทพัปลด

แอกประชาชนทีจ่ัตุรัสเทยีนอันเหมินทีก่รุงปักกิง่ และนักเคลือ่นไหวเพือ่ประชาธิปไตยใน

ฮ่องกงมีนัดทีจ่ะชุมนุมในวันน้ัน อันเป็นทีท่ราบกันทั่วไป 

  สภานิตบิัญญัตฮ่ิองกงได้นาํร่างกฎหมายหา้มการดูหมิ่นเพลงชาตจินีแผ่นดนิใหญ่

เข้าสู่การพจิารณาลงมตติามกาํหนดใหม่ในวันที ่4 มิถุนายน เกดิปัญหาบ้างเน่ืองจาก

สมาชิกทีไ่ม่นิยมปักกิง่ซึง่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างได้อภปิรายคัดค้าน สร้างความไม่พอใจ

ใหแ้ก่สมาชิกฝ่ายจนีแผ่นดนิใหญ่ จงึมีการปะทะคารมกันและเกดิการใช้กาํลังกันหรือที่

สาํนักข่าวต่างประเทศใช้คาํว่า scuffle ซึง่มิได้ทาํใหเ้สียเวลามากนัก ในทีสุ่ดร่างกฎหมาย

ฉบับนีก้ผ่็านสภาฯ โดยไม่มีอุปสรรคอื่นใด 

 ในส่วนทีเ่กีย่วกับการชุมนุมเพือ่ราํลึกถงึการสังหารหมู่ทีจ่ัตุรัสเทยีนอันเหมินใน 

กรุงปักกิง่ซึง่ตรงกับวันที ่4 มิถุนายนทีป่ระมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวฯ เมื่อเดอืน

พฤษภาคม กล่าวถงึว่า “ชาวฮ่องกงมีนัดทีจ่ะชุมนุมใหญ่ (ในโอกาสวันทีร่ะลึกน้ัน) อยู่ก่อน

แล้ว คาดได้ว่าฝ่ายจนีคงจะใช้กาํลังสลายอย่างรุนแรง...แม้ทีผ่่านมาการชุมนุมในฮ่องกง

จะเป็นไปด้วยความสงบ โดยน่ังถอืเทยีนในสวน Victoria Park กต็าม” 

 เมื่อถงึวันที ่4 มิถุนายน ในปีนี ้สาํนักข่าวเช่น CNN กลับมิได้รายงานถงึการชุมนุม

ใดๆ จนถงึคํ่าวันน้ัน ตามเวลาในไทย พอจะได้ทราบข่าวกใ็นวันที ่5 มิถนุายน เมื่อปรากฏ

รายงานของ Kristie Lu Stout และ Ivan Watson จาก CNN ทัง้ทางโทรทศันแ์ละ Online ว่า
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นักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงจาํนวนมากได้ชุมนุมกันโดยสงบใน Victoria Park ทางฝ่ังฮ่องกง

ดังทีข้่าพเจ้ากล่าวถงึก่อนแล้ว แต่ไม่มีการใช้กาํลังปราบปรามหรือสลายการชุมนุม ซึง่ 

Ivan Watson ตัง้คาํถามว่า ไม่แน่ว่าในปีหน้าการชุมนุมทาํนองนีจ้ะรอดจากการใช้กาํลัง

หรือเปล่า เน่ืองจากในบรรดาแผ่นป้ายของผู้ชุมนุม มีอยู่ป้ายหน่ึงอย่างน้อยทีสุ่ดที่

เรียกร้องเอกราชใหแ้ก่ฮ่องกง อันเป็นการต้องหา้มตามกรอบกฎหมายว่าด้วยความม่ันคง

ของฮ่องกงทีจ่นีกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการยกร่างโดยละเอียด  

 ตามรายงานของแหล่งข่าวโทรทศันใ์นประเทศไทยในวันที ่15 มิถุนายน เจ้าหน้าที่

กจิการฮ่องกงของจนีผู้หน่ึงกล่าวว่ากฏหมายว่าด้วยความม่ันคงจะไม่ถูกใช้ย้อนหลัง 

หมายความว่าชาวฮ่องกงทั่วไปจะไม่ถูกลงโทษ อันค่อนข้างจะคลุมเครือว่าขอบเขตการใช้

บังคับของกฏหมายใหม่เป็นอย่างไรกันแน่ 

 ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ BBC เมื่อวันที ่19 มิถุนายน 

ศกนี ้รัฐสภายุโรปได้ลงมตเิหน็ชอบใหน้าํเร่ืองทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีออกกฏหมายว่า

ด้วยความม่ันคงของฮ่องกงขึน้ศาลยุตธิรรมระหว่างประเทศทีก่รุงเฮก และใหส้หภาพยุโร

ปแต่งตัง้ผู้แทนพเิศษไปตดิตามความเคลื่อนไหวในฮ่องกง คล้ายๆ Special Rapporteur  

โดยทีเ่พิง่จะมีข่าวเกีย่วกับมตใินวันนี ้จงึยังไม่ทราบรายละเอียดของคาํฟ้องและปฏกิริิยา

จากรัฐบาลจนี ไม่แต่เทา่น้ัน ข่าวนียั้งมิได้ปรากฏในการรายงานของสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด 

อันทีจ่ริง สหราชอาณาจักรในฐานะคู่ภาคีของปฏญิญาร่วมกับจนี น่าจะเป็นผู้ฟ้อง

มากกว่า 

 เมื่อคืนวันเสารท์ี ่20 มถิุนายน ทางการจนีได้เปิดเผย “พมิพเ์ขียว” ของกฎหมายว่า

ด้วยความม่ันคงของฮ่องกง อันเป็นไปตามทีท่ราบกันก่อนนี ้กล่าวคือประเดน็สาํคัญได้แก่

การยกเลิกสถานะกึง่การปกครองตนเองหรือ semi-autonomous status ด้วยการทีปั่กกิง่จะ

เข้ามาควบคุมเขตปกครองพเิศษฮ่องกงมากขึน้โดยผ่านทางศาลในคดเีกีย่วกับความม่ันคง 

ซึง่จนีจะสามารถใหเ้จ้าหน้าทีจ่ากจนีแผ่นดนิใหญ่มาตดิตามการพจิารณาอรรถคดแีละ

ดูแลความเคลือ่นไหวด้านความม่ันคงภายในดนิแดน แม้จะใช้ศาลของฮ่องกง แต่จนี
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แผ่นดนิใหญ่จะมีเขตอาํนาจเหนือกว่า อันเป็นการครอบงาํความเป็นอิสระของฝ่ายตุลา

การฮ่องกงใน “special circumstances” โดยมิได้นิยามว่ากรณีพเิศษดังกล่าวนีห้มายถงึ

อะไรบ้าง ข้าพเจ้าเข้าใจว่า จนีทรงอาํนาจทีจ่ะนาํคดทีีข่ึน้สู่ศาลฮ่องกงไปพจิารณาในจนี

แผ่นดนิใหญ่ เสมือนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทีถู่กถอนเร่ืองไปเน่ืองจาก ผู้ชุมนุมประทว้งใน

ฮ่องกงต่อต้านเมื่อปีทีแ่ล้ว 

 ตามรายงานของสาํนักข่าว Xinhua ของจนีซึง่เปิดเผยพมิพเ์ขียวดังกล่าว สาํนักงาน

ความม่ันคงของจนีแผ่นดนิใหญ่ในฮ่องกงจะกาํกับดูแลการตรวจตราความเคลื่อนไหว

เกีย่วกับความม่ันคงแหง่ชาตแิละจะประมวลกับวิเคราะหข่์าวกรองในเร่ืองเดยีวกันด้วย 

ไม่แต่เทา่น้ัน รัฐบาลฮ่องกงจะต้องจัดตัง้  National Security Commission โดยมีนางแคร่ี 

ลัม หวัหน้าผู้บริหารของฮ่องกง เป็นกรรมาธิการใหญ่ แต่จนีแผ่นดนิใหญ่จะตัง้ทีป่รึกษา

ฝ่ายความม่ันคงแหง่ชาตมิาร่วมอยู่ในคณะกรรมาธิการด้วย (คงจะเพือ่การกาํกับดูแลอีก

ช้ันหน่ึง) 

 Claudia Mo สมาชิกสภานิตบิัญญัตฝ่ิายนิยมประชาธิปไตยชาวฮ่องกง กล่าวว่า   

“ฮ่องกงเร่ิมเข้าสู่ยุคแหง่ความเศร้าสลดใจและเจบ็ปวดรวดเร้าแล้ว…  From now on, 

Hong Kong is nothing but just another mainland Chinese city.” 

 

เมื่อเดอืนก่อนหน้า ข่าวว่าอะไรเกดิขึน้กับนายคิม จอง อุน ผู้นาํสูงสุดของเกาหลี

เหนือแพร่สะพัดไปทั่ว เน่ืองจากจอมเผดจ็การคอมมิวนิสตเ์กาหลีมิไดป้รากฏตัวในโอกาส

วันสาํคัญทีต่ามปกตเิขาจะต้องไปเข้าร่วมหลายคร้ัง จนลือกันว่า เขาอาจจะป่วยหรือตาย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เพราะมีข่าวว่า เขาเข้ารับการผ่าตัดหวัใจและมีอาการแทรกซ้อนจน

กาํลังรับการรักษาพยาบาลอยู่ 

 จนถงึวันที ่13 มิถุนายน กยั็งไม่มีคาํยนืยันจากแหล่งเปิดเผยใดๆ ว่านายคิม จอง 

อุน หายหน้าไปเพราะเหตุใด แม้จะมีข่าวทีพ่อเช่ือได้ว่าเขาไปพักผ่อนทีบ่้านพักชายทะเล
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ของเขาทีว่อนซานทางฝ่ังทะเลตะวันออกของประเทศ เพราะภาพถ่ายดาวเทยีมของสหรัฐ

แสดงว่ารถไฟส่วนทีเ่ป็นโบกีพ้เิศษเฉพาะผู้นาํสูงสุดได้ไปจอดอยู่หน้าบ้านพักดังกล่าว แต่

ข่าวนีก้ม็ิได้ไขปริศนาว่าเพราะเหตุใด เน่ืองจากโบกีนี้จ้ะใช้ในกรณีพธีิสาํคัญ รวมทัง้ในพธีิ

ศพด้วย 

 เมื่อการคาดเดาในวงการภายนอกเป็นไปเช่นนี ้ฝ่ายทีรั่บผิดชอบในด้านสารสนเทศ 

ซึง่เข้าใจกันว่าอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ คมิ โย-จอง (Kim Yo-Jong) น้องสาวคนเดยีว

ของ คิม จอง-อุน ซึง่บัดนีม้ีบทบาทมากขึน้อย่างมีนัยยะสาํคัญ จงึมีการแพร่ข่าวและภาพ

ของพีช่ายมากขึน้ เร่ิมด้วยข่าวทีว่่าคิม จอง-อุน ได้ส่งสารไปยังผู้นาํต่างประเทศ ตามด้วย

ภาพถ่ายของผู้นาํสูงสุดไปตัดริบบิน้ในพธีิเปิดโรงงานผลิตปุ๋ ยฟอสเฟตแหง่หน่ึง กับเป็น

ประธานการประชุม ซึง่ในกรณีหลังนี ้การข่าวของประเทศตะวันตกยืนยันว่าน่าจะถูกต้อง 

 อย่างไรกด็ ีกระแสข่าวจากเกาหลีเหนือในระยะหลังมานีส่้อไปในทางทีไ่ม่เป็นมิตร

กับประเทศภายนอกเท่าใด เช่นการเร่งพัฒนาขีปนาวุธพสัิยไกล และการทดลองขีปนาวุธ

พสัิยกลางโดยยงิไปตกกลางทะเลในทศิทางซึง่คุกคามทัง้ญี่ปุ่ นกับเกาหลีใต้ ซึง่ประจวบ

กับความตงึเครียดมากขึน้ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจนีกับสหรัฐอเมริกา ถงึขั้นทีน่าย 

Fareed Zakaria ผู้จัดรายการ Global Public Square (GPS) ทาง CNN และคอลัมนิสตด์้าน

การเมืองโลก ในวอชิงตัน โพสต ์ตัง้หวัข้อเร่ืองว่า Will U.S. and China Stumble into War 

อันน่าวิตกอยู่ ในขณะทีภ่ัยร้ายแรงจาก Pandemic ทีก่าํลังระบาดไปทั่วโลก แม้วงการ

ภายนอกจะไม่ทราบว่าเกาหลีเหนือต้องรับผลกระทบจากการระบาดนีเ้พยีงใด 

 ไม่ว่าเกาหลีเหนือจะกาํลังคิดอะไรอยู่ จู่ๆ เมื่อวันที ่9 มิถุนายน เกาหลีเหนือก็

เปลี่ยนทา่ทกัีบเกาหลีใต้ด้วยการตัดทางตดิตอ่สื่อสารทัง้หมด รวมทัง้สายด่วน (HOTLINE) 

ระหว่างผู้นาํ ซึง่ตดิตัง้ขึน้เมื่อปลายปี 2018 เพือ่ป้องกันการกระทบกระทั่งกันทางอาวุธโดย

อุบัตเิหตุ ด้วยการที ่คมิ โย จอง เรียกเกาหลีใต้ว่าเป็น “enemy” นับเป็นการปิดฉาก

นโยบายเป็นมิตรร่วมคาบสมุทรเกาหลีทีม่ีมาประมาณ 2 ปี 
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 นาย Choi Hyun-soo โฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลงว่า ทางเกาหลีเหนือ

มิได้ตอบโทรศัพทส์ายของทหารเมื่อเรียกเข้าไปตอนเช้าวันอังคารที ่9 มิถุนายนเป็นคร้ัง

แรกนับแต่ได้ตดิตัง้ขึน้เมื่อปี 2018 เมื่อเรียกเข้าไปทาง hotline ของคณะตดิต่อร่วมซึง่

เกาหลีเหนือแจ้งว่าตัดสายไปแล้วตัง้แต่วันศุกรก่์อน กไ็ม่มีเสียงตอบเช่นกัน  

 กระทรวงการรวมชาตขิองรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกแถลงการณว่์า “เส้นทาง

การสื่อสารระหว่างเกาหลี (Inter-Korean communication lines) จะตอ้งคงมีไว้ตามความตก

ลงเพราะเป็นวิธีการพืน้ฐานของการตดิต่อระหว่างกัน รัฐบาล (เกาหลใีต้) จะดาํเนินการ

สืบต่อไปเพือ่สันตภิาพและความเจริญรุ่งเรืองของคาบสมุทรเกาหลีโดยยดึม่ันตามความ

ตกลงระหว่างเกาหลีทัง้สอง” 

 เกาหลีเหนือแถลงว่า การเปลี่ยนทา่ทกัีบเกาหลีใต้เป็นการแสดงความไม่พอใจ

อย่างยิง่กับการทีอ่ดตีผู้แปรพักตรจ์ากเกาหลีเหนือซึง่ไปอยู่ในเกาหลีใต้ได้ส่งบลัลูนพร้อม

ข้อความในใบปลิวและภาพถ่ายเกีย่วกับโลกภายนอกเข้าไปในเกาหลีเหนือ อันเป็นสาร

เชิงโฆษณาชวนเช่ือซึง่เป็นการกระทาํต้องหา้มในทศันะของฝ่ายเหนือ  

 เกาหลีเหนือถอึว่า บัลลูนและใบปลิวเหล่าน้ัน ซึง่อันทีจ่ริงถูกส่งไปโดยกลุ่มเอกชน

ในเกาหลีใต้ ละเมิดความตกลงในการประชุมระดับสุดยอดเมื่อเดอืนเมษายน 2018 ทีท่ัง้

สองฝ่ายตกลงทีจ่ะยุตกิารกระทาํทัง้หมดอันเป็นการมุ่งร้ายและขจัดวิธีการต่างๆ ของการ

กระทาํเช่นน้ัน รวมทัง้การกระจายเสียงผ่านลาํโพงและการแพร่ใบปลิวในบริเวณ

พรมแดนร่วม การตัดเส้นทางสื่อสารเมื่อวันอังคารเน่ืองจากได้รับการตดิตัง้ขึน้มาตาม

ความตกลงดังกล่าว 

 ตามความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ความยุ่งยากทีเ่กดิขึน้เป็นปฏกิิริยาตามตาํราของ

เกาหลีเหนือทีมั่กจะสร้างวิกฤตการณข์ึน้ แต่ข้าพเจ้าคิดว่า ความตัง้ใจของเกาหลีเหนือ

คร้ังนีล้ํา้ลึกกว่าน้ัน เพราะมีกระแสข่าวว่านางคมิ โย จองมีแผนทีจ่ะล้มเลิกความสัมพันธ์

ฉันมิตรกับเกาหลีใต้ และยกเลิกโครงการเขตอุตสาหกรรมเคซอง จะด้วยมูลเหตุจูงใจ
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ประการใด ยังไม่อาจคาดเดาได้ในชั้นนี ้อาจเป็นได้ว่า เกาหลีใต้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับ

สหรัฐซึง่ได้ขึน้บัญชีช่ือนางคิม โย จองเป็นคนหน่ึงทีถู่กควํ่าบาตร 

 การถูกสหรัฐควํ่าบาตรคร้ังแล้วคร้ังเล่าทาํใหเ้กาหลีเหนือซึง่ยากจนอยู่แล้ว ยิง่ตก

หนักมากขึน้ เพราะมาตรการต่างๆ ทีก่าํหนดไว้ทาํใหเ้กาหลีเหนือไม่สามารถจะส่งสิ่งใด

เป็นสินค้าออกได้เลย จนมีข่าวว่าเกาหลีเหนือต้องขายทรายจากชายหาดซึง่มีอยู่มากเพือ่

หารายได้ แต่กไ็ม่ได้มามากนัก ความขัดสนดังกล่าวเป็นสาเหตุสาํคัญทีท่าํใหน้ายคิม จอง 

อุนพยายามใช้กลวิธีต่างๆ ทีจ่ะชักนาํใหน้ายโดนัลด ์ทรัมป์หลงเช่ือเพือ่จะได้ยกเลิก

มาตรการควํ่าบาตรทัง้หมด ซึง่เกอืบจะได้ผล แม้นายคิม จอง อุนจะมิได้ตัง้ใจจะยกเลิก

โครงการพฒันาอาวุธนิวเคลียรแ์ละขีปนาวุธนาํส่งกต็าม มาตรการควํ่าบาตรจงึเป็นเหตุผล

สาํคัญใหผู้้นาํสูงสุดแหง่เกาหลีเหนือเดนิออกจากการประชุมระดับสุดยอดกับ

ประธานาธิบดทีรัมป์ทีก่รุงฮานอย การประชุมสุดยอดทีท่รัมป์คุยโวกับฐานเสียงใน

ประเทศตัง้แต่ทีส่ิงคโปรว่์าประสบความสาํเร็จมาก ได้รับผลตอบแทนมาเพยีงซากศพของ

ทหารสหรัฐทีเ่สียชีวิตในสงครามเกาหลีเมื่อปี ค.ศ. 1950-1953 เทา่น้ัน    

 

 

 

รายงานข่าวด่วนมาก ส่งเมื่อ 15.30 น. ตามเวลาในไทย วันที ่16 มิถนุายน 2563 

ความตงึเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิม่ความน่าหว่งกังวลในวัน

อังคาร ที ่16 มิถุนายน วันนี ้เมื่อแหล่งข่าวเกาหลีใต้แจ้งว่ากองกาํลังของเกาหลีเหนือได้

ระเบดิทีท่าํการสาํนักงานตดิต่อ (Liaison Office) ระหว่างสองเกาหลีทีเ่มืองอุตสาหกรรม 

Kaesong ในบริเวณชายแดน ซึง่เกาหลีใต้ได้ลงทนุประมาณ 8 ล้านดอลลารช่์วยสร้างไว้

ให ้เพือ่ผลิตสินค้าด้วยเทค็โนโลยขีองเกาหลีใตซ้ึง่จ่ายค่าแรงใหค้นงานเกาหลีเหนือที่
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ทาํงานในเมืองน้ันด้วย โดยจ่ายผ่านรัฐบาลเกาหลีเหนือ ในช้ันนี ้ยังไม่ทราบว่ามี

ผู้เช่ียวชาญจากฝ่ายใตไ้ปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวในขณะทีเ่กดิระเบดิหรือไม่ 

(รายงานในวันต่อมาแจง้ว่า ไม่มใีครอยู่ในอาคารขณะถูกระเบดิ) 

ความตงึเครียดคร้ังนีเ้กิดขึน้ในช้ันแรกเมื่อวันที ่9 มิถุนายน อันเป็นวันทีเ่กาหลีใต้

พบว่าเกาหลีเหนือได้ตัดเส้นทางตดิต่อสื่อสารทกุทางรวมทัง้ hotline ระหว่างผู้นาํของทัง้

สองประเทศ ทีไ่ด้จัดตัง้ขึน้ตามความตกลงสองฝ่ายอันเป็นผลจากการประชุมระดับสุด

ยอดระหว่างนายคิม จอง-อุนกับประธานาธิบดมูีน แจ-อินเมื่อเดอืนเมษายน 2018 ด้วย

สาเหตุทีเ่กาหลีเหนืออ้างว่ามาจากการทีฝ่่ายเกาหลีใต้ปล่อยใหอ้ดตีผู้แปรพกัตรจ์าก

เกาหลีเหนือส่งบัลลูนจาํนวนมากพร้อมใบปลวิ ภาพถ่ายการดาํเนินชีวิตในโลกภายนอก

เงนิตราต่างประเทศและอาหารลอยไปในเกาหลีเหนือ ซึง่ถอืเป็นการละเมิดความตกลง

สองฝ่ายทีจ่ะยุตกิารส่งสาร (อันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ) ข้ามแดน 

 

นาง คิม โย-จอง น้องสาวแท้ๆ  ของผู้นาํเกาหลีเหนือ ซึง่บัดนีม้ีบทบาทสาํคัญมาก

ขึน้ หลังจากทีพ่ีช่ายหายหน้าไปพักใหญ่เมื่อไม่นานมานี ้เรียกเกาหลีใต้ว่าเป็น enemy 

และเป็นผู้ส่ังการวางระเบดิในวันนี ้ได้ขู่ไว้เมื่อวานนีว่้าเกาหลีเหนือจะดาํเนินการเดด็ขาด

กับเกาหลีใต้ ปล่อยไว้ใหเ้ป็นทีเ่ข้าใจว่าอาจเป็นการกระทาํทางการทหาร ซึง่รัฐบาลเกาหลี

ใต้ได้ตอบว่า จะตอบโต ้แม้ยังมุ่งหมายทีจ่ะสร้างความสงบทั่วคาบสมุทรเกาหลีตาม

เจตนารมภข์องทีป่ระชุมระดับสุดยอดเมือ่สองปีมาแล้ว 

 

นางคิม โย-จองกล่าวดว้ยว่า เกาหลีเหนืออาจจะ remilitarize ทีบ่ริเวณชายแดนร่วม

อีกด้วย อันน่าจะหมายถงึเขตปลอดทหารหรือ Demilitarized Zone ตรงเส้นขนานที ่38 

เขตนีเ้กดิขึน้ตามคาํส่ังของผู้บัญชาการทหารสหรัฐในวันก่อนหน้าทีญ่ี่ปุ่นกาํลังจะยอม
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จาํนนทีเ่รียกว่า General Order No. 1 ทีใ่หท้หารโซเวียตเข้าไปยดึดนิแดนในคาบสมุทร

เกาหลีจากญี่ปุ่ น ในขณะทีท่หารสหรัฐจะเข้ายดึทางใต้ของเส้นขนาน 38 อันเป็นรางวัลที่

ไม่ควรใหแ้ก่สหภาพโซเวียต ซึง่มิได้เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่ นจนกระทั่งระเบดิปรมาณูลูก

ที ่2 ถูกทิง้ลงทีน่างะซาก ิเปิดโอกาสใหส้ตาลินฝีกปรือทหารเกาหลีเหนือภายใต้คิม อิล-ซุง 

จนเปิดสงครามเกาหลขีึน้อีก 5 ปีต่อมา  

 

เดอืนมิถุนายนมีความหมายพเิศษ เพราะเมื่อเวลา 04.00 ตามเวลาในคาบสมุทร

เกาหลีของวันที ่25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 แสนยานุภาพของเกาหลีเหนือได้ยกพลบุกข้าม

เส้นขนานที ่38 และรุกเข้าโซลและเมอืงต่างๆ จนเป็นสงครามเกาหลี 

 

ขณะนี ้สภาวการณร์ะหว่างจนีกับสหรัฐกาํลังไม่สู้จะน่าวางใจนัก กองทพัจนีได้มี

การซ้อมรบใหญ่ไปเมื่อไม่กีวั่นมานี ้ในขณะทีก่องทพัเรือสหรัฐได้ส่งเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ 

3 ลาํไปในบริเวณทะเลจนีใต้ พร้อมกับเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิประเภท B-1 จากฐานบนิใน

เทก็ซัสไปในแถบน้ันตามคาํส่ังของผู้บัญชาการ Global Strike Command เพือ่แสดงว่า แม้

สหรัฐจะกาํลังมีโรคระบาดใหญ่ พลานุภาพทางทหารมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดอันเป็น

การแสดงการพร้อมรบอยู่ ซึง่พืน้ทีป่ฏิบัตกิารดังกล่าวไม่หา่งจากคาบสมุทรเกาหลีเทา่ใด

นัก 

สถานการณใ์นคาบสมุทรเกาหลีส่อเค้าจะรุนแรงขึน้ในวันที ่17 มิถุนายน เมื่อคิม 

โย จอง ทาํตามคาํขู่ด้วยการส่ังใหก้องทพัส่งทหารเข้าไป “ซ้อมรบ” ในบริเวณประชิดกับ

เขตปลอดทหารทีปั่น มุน จอม และสือ่ KCNA ของเกาหลีเหนือได้เร่ิมเสนอรายงานไป

ในทางทีคุ่กคามเกาหลใีต้อย่างชัดแจ้ง 
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เมื่อถงึจุดนี ้เกาหลีใต้จงึไม่อาจถอืทา่ทเีป็นฝ่ายรับอีกต่อไป ในชั้นแรก รัฐมนตรี

กระทรวงการรวมชาตเิกาหลีใต้ได้ขอลาออกจากตาํแหน่ง ซึง่ประธานาธิบดมูีน แจ อินได้

อนุมัตใิหอ้อก และมิไดต้ัง้ผู้ใดใหรั้บตาํแหน่งแทน ตอ่จากน้ัน เคร่ืองบนิจากองทพัอากาศ

เกาหลีใต้รุ่น F-35 ซึง่ล่องหนได้ ออกบนิไปใกล้เขตปลอดทหาร อันเป็นเคร่ืองบนิรบ

ทนัสมัย หลังจากน้ัน รถถังทนัสมัยเช่นกันทีส่ร้างในเกาหลีใต้ได้วิ่งไปในเขตตดิต่อกับปัน 

มุน จอม พร้อมด้วยทหารภาคพืน้ดนิได้ออกไปเตรียมการป้องกันประเทศใกล้เส้นขนานที ่

38 ไม่มีข่าวว่า เรือรบเกาหลีใต้ได้ออกไปในทอ้งทะเลนอกฝ่ังประเทศหรือไม่ ส่วนกอง

กาํลังสหรัฐซึง่ตัง้อยู่ในเกาหลีใต้ น้ัน ยังมิได้เคลื่อนไหวออกจากทีม่ั่น 

เหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ผลักดันให ้คิม โย จอง แสดงบทบาทชั้นนาํ ถอืได้ว่านับแต่ที่

เธอได้ทาํหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าทมีกฬีาโอลิมปิกฤดูหนาวทีเ่ปียงชานในเกาหลีใต้ โดยทีเ่ธอ

เป็นคิมสายตรงคนแรกทีก้่าวเข้าไปในเกาหลีใต้ตัง้แตส่งครามเกาหลี และมีโอกาสเข้าไป

หารือกับประธานาธิบดมูีน แจ อิน ที ่Blue House พร้อมกับนาย Kim Yong Nam ซึง่มี

ตาํแหน่งเป็นรัฐประมุขตามพธีิการในขณะน้ัน แต่ผู้ทีท่าํหน้าทีใ่นการเจรจาได้แก่ คมิ โย 

จอง ซึง่ทาํได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นผู้จัดการประชุมระดบัสุดยอดระหว่างพีช่ายของ

เธอกับประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ทีไ่ปมีขึน้ทีส่ิงคโ์ปร ์หมายถงึเธอเป็นผู้ออกคาํเชิญ

ผ่านประธานาธิบดมูีน แจ อินในการพบปะกันทีท่าํเนียบ Blue House เมื่อวันที ่10 

กุมภาพันธ ์2018 

ทีว่่า คิม โย จอง เป็นคมิสายตรงคนแรก เพราะเธอสืบสายโลหติสาย Paektu คือ

จากคิม อิล ซุง Paektu เป็นช่ือภูเขาสูงในเทพนิยาย ในบริเวณไม่หา่งจากพรมแดนจนีของ

เกาหลีเหนือ เป็นธิดาคนสุดทอ้งของ คมิ จอง อิล ซึง่ช่ืนชมว่าเ ธอเป็นคนฉลาดเฉลียวไม่

น้อยและดูจะคาดหมายกันว่า หากมีอะไรเกดิขึน้กับคิม จอง อุน เธอได้รับการเตรียมตัว

ใหรั้บช่วงอยู่ ในขณะเดยีวกันกเ็ป็นได้ว่า หากเธอแข่งบารมีกับพีช่ายมากเกนิไป กอ็าจถูก

พีช่ายกาํจัดในทางต่างๆ ได้ แตส่ื่อทางการของเกาหลีเหนือกจ็ะมีข่าวในทางดเีกีย่วกับคิม 

โย จองแทบไม่เว้นแต่ละวันเช่นกัน 
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ปัญหาทีข้่าพเจ้าอดคดิไม่ได้คือ  อะไรเกดิขึน้กับคิม จอง อุน? ตลอดเวลาที่

น้องสาวเล่นเกม Brinkmanship อยู่นี ้ดูจะไม่มกีารส่งสัญญาณใดๆ จากพีช่ายเลย จริงอยู่

โลกภายนอกทราบว่า คิม จอง อุน มสุีขภาวะไม่สู้ดนัีก นํา้หนักตัวมาก ดืม่หนักและดู

เหมือนจะเป็นเก๊าทด์้วย อาการทางหวัใจไม่อาจจะทราบได้  การรับการผ่าตัดเมื่อหลายปี

มาแล้ว เข้าใจว่าเป็นทีข้่อเทา้ เหล่านีค้วรแก่การหาความจริง อันไม่งา่ยสาํหรับเกาหลี

เหนือ เพราะแม้แต่อายุทีแ่ทจ้ริงของ คิม จอง อุน กเ็ป็นความลับสุดยอด อย่างไรกด็ ี

หากคิม จอง อุน เป็นอะไรไป บรรดาผู้เช่ียวชาญคงจะรายงานข่าวไปบ้างแล้ว 

ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศในวันเสารท์ี ่20 มิถุนายน เกาหลีเหนือกาํลังจะส่ง

บัลลูนตอบโต้พร้อมใบปลิวซึง่โจมตปีระธานาธิบดมูีน แจ อินไปยังเกาหลีใต้ อันเป็นการ

ตอบโต้ทีไ่ม่น่าจะได้ผลทางโฆษณาชวนเชื่อแม้แต่น้อย เน่ืองจากประธานาธิบดมูีน แจ อิน 

เพิง่จะได้ชัยชนะในการเลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงทว่มท้นเป็นประวัตกิารณข์องการ

เลือกตัง้ในเกาหลีใต ้ทัง้นีม้ิใช่เพราะผลงานจากการดาํเนินความสัมพนัธกั์บเกาหลีเหนือ 

แต่เพราะการรับมือกับการระบาดของโควิด 19 ในช่วงแรก ข้อความโจมตเีขาไม่มี

ประโยชนแ์ตอ่ย่างใด เน่ืองจากเกาหลีใต้ใช้ระบอบประชาธิปไตย หากจะแพร่กระจาย

ข้อความดังกล่าวกับชาวเกาหลีเหนือกน่็าจะมีประโยชนม์ากกว่า หวังว่าการตัดสินใจ

ของคิม โย จองจะไม่นาํผลร้ายมาสู่เธอ ในสายตาของผู้นาํสูงสุด อันเป็นสิ่งทีต่้องพสูิจน ์

เพราะยังไม่มีข่าวยนืยันว่า ในทีสุ่ดได้มีการส่งบัลลูนดังกล่าวข้ามแดนไปหรือเปล่า 

ในทีสุ่ด ผู้นาํสูงสุดของเกาหลีกป็รากฏเป็นข่าวในวันที ่24 มิถุนายน ตามรายงาน

ของสาํนักข่าวระหว่างประเทศ รวมทัง้ BBC ด้วย โดยสาํนักข่าวทางการของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้รายงานว่า นายคิม จอง อุนได้ส่ังการในการประชุม 

Central Military Commission ของพรรคแรงงานว่าเกาหลีเหนือจะระงับ (suspend) การ

ดาํเนินการทางทหารกับเกาหลีใต้ การใช้คาํว่า “ระงับ” มิใช่การยกเลิก แต่ความหมายกไ็ม่

ต่างกันในทางปฏบิัต ิอันแสดงถงึการลดความตงึเครียดหรือ de-escalation  ใน

ความสัมพันธร์ะหว่างเกาหลีทัง้สอง ผู้สือ่ข่าวของ BBC กล่าวว่า กรณีทีเ่กดิขึน้เป็นเช่น
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การแสดงความเป็น Good cop-Bad cop ระหว่างพีน้่องสกุลคมิ และยนืยันความเป็นผู้นาํ

สูงสุดในเกาหลีเหนือของ คิม จอง อุน โดยไม่มีผลกระทบต่อ คิม โย จอง ผู้น้อง 

 ในขณะเดยีวกัน  เกาหลีเหนือได้ถอนแผงลาํโพงในบริเวณพรมแดน ซึง่จะใช้โหม

การโจมตฝ่ีายใต้ออกไปทัง้หมด อันแสดงว่า ทกุอย่างกลับคืนสู่สภาพเดมิ ก่อนเกดิความ

ตงึเครียดหรือ Status Quo Ante ส่วนสาํนักงานตดิต่อทีเ่มืองอุตสาหกรรมแคซองกต็กเป็น

หน้าทีข่องเกาหลีเหนือทีจ่ะทาํความสะอาดต่อไป อันมิใช่เร่ืองยาก เพราะเกาหลีเหนือ

เคยระเบดิสถานทีเ่ช่นโรงงานทดลองขีปนาวุธและเตาปฏกิรณนิ์วเคลยีรม์าหลายคร้ังก่อน

หน้านี ้ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา  

 

ด้วยเมื่อปี 2013 อันเป็นปีที ่60 ของการสถาปนาสมาคมสหประชาชาตแิหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าไดล้งพมิพบ์ทความพเิศษเร่ืองสงครามเกาหลี บททดสอบแรกของสหประชาชาต ิ

ซึง่เหน็ว่าคงจะเป็นภูมิหลังอันมีประโยชนใ์นการอ่านเร่ืองล่าสุดเกีย่วกับคาบสมุทรเกาหลี

ดังข้างต้น พร้อมด้วยข้อมูลเพิม่เตมิต่อทา้ย ดงัต่อไปนี ้

 

เมื่อ เวลา 0400 ตามเวลาทอ้งถิน่ในคาบสมุทรเกาหลี  ของวันอาทติย ์ที ่25 

มิถุนายน 2493 (ค.ศ. 1950) ซึง่ตรงกับเวลา 1400 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐ 

อันเป็นทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่สหประชาชาต ิในวันเสาร ์ที ่24 มิถุนายน ค.ศ. 1950  

แสนยานุภาพของเกาหลีเหนือ ด้วยความสนับสนุนในช้ันแรก ทัง้ในการวางแผนยุทธการ 

อาวุธยุทโธปกรณแ์ละการส่งกาํลังบาํรุงทกุเหล่าทพัจากสหภาพโซเวียต  ได้ยกพลข้าม

เส้นขนานที ่38 และเข้าโจมตเีป้าหมายต่าง ๆ ในเขตซึง่บัดนีเ้รียกว่าสาธารณรัฐเกาหลี 

หรือเกาหลีใต้ รวมทัง้กรุงโซล นครหลวง ภายในเวลาอันสั้น เกดิเป็นสงครามเกาหลีขึน้ 
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 ในตอนน้ัน ผู้เขียนมีอายุย่าง 15 ปี แต่กพ็อจะจาํเหตุการณต์่าง ๆ ไดบ้้าง 

โดยเฉพาะเมื่อต่อมาปรากฏว่ารัฐบาลไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านการรุกรานในนามของ

สหประชาชาต ิตามความจาํของเดก็คนหน่ึงทีช่อบตดิตามข่าวคราวทาํนองนีเ้ป็นนิสัยอยู่

แล้ว ทางการได้ประกาศรับอาสาสมัครเพือ่ไปร่วมรบทีเ่กาหลี มีผู้มาสมัครเป็นจาํนวนมาก 

ทหารซึง่ประจาํการอยู่แล้วกไ็ด้อาสาเข้าร่วมในกองกาํลังด้วย เรือรบหลวงจากราชนาวี

ไทยได้ไปยังสมรภูมิ และดูเหมือนจะได้ยนิข่าวและเหน็ภาพถ่ายในหนังสือพมิพว่์า เรือรบ

หลวงประแสร ์(?) จะประสบปัญหาเกยตืน้  มีอีกบางประการทีพ่อย้อนราํลีกได้ คือ

ประเทศในเอเชียคู่แรกทีต่อบรับจะส่งทหารไปได้แก่ไทยและตุรก ีดุเดอืดในการรบไม่แพ้

กัน  อาสาสมัครจากไทยคนหน่ึงหรือสองคนมักจะเดนิเทา้เปล่า ยํ่าหมิะอันหนาวเหน็บไป

เดีย่ว ๆ และมักจะกลับมายังฐานทีม่ั่นโดยแบกศพทหารข้าศึกมาราวกับเป็นงานอดเิรก 

ในวัยของผู้เขียนขณะน้ัน เป็นธรรมดาทีจ่ะมีความโน้มเอียงไปทาง “บชูาวีรบุรุษ” และดูจะ

สนุกกับการสู้รบทีเ่กดิขึน้ เพราะไม่ใกล้ตัวเหมอืนสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึง่ต้องอพย

พลงเรือจากฝ่ังพระนครไปยังแถวคลองบางหลวงทางฝ่ังธนบุรีเพราะเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ

ใกล้บ้านพัก ต้องปิดไฟฟ้าและตะเกยีงกับลงหลุมหลบภัยเมื่อ “เสียงหวอ” ดังขึน้ อาการ

เร่ิมไม่สู้ด ีเมือ่เหน็พวงระเบดิถูกทิง้ลงมา (แถวสะพานพุทธฯ) จากเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ

ขนาดยักษข์องอเมริกัน จนเมื่อสงครามยุตลิงแล้ว ยังมิวายต้องผวากับไฟซึง่โหมไหม้โรง

กล่ันนํา้มันมะพร้าวของญี่ปุ่ นใกล้ ๆ บ้านทีอ่พยพไปหลบภัยเป็นการส่งทา้ยอีก   

ต่อมา เมื่อผู้เขียนได้ค้นคว้าเพือ่จัดทาํวิทยานิพนธใ์นหวัข้อเกีย่วกับเอเชีย

ตะวันออก  หลายสิ่งหลายอย่างกป็รากฏชัดขึน้ว่าทาํไมสงครามเกาหลีจงึอุบัตขิึน้  เพยีง 5 

ปีหลังจากการสิน้สุดลงของสงครามโลกคร้ังที ่2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา ในระยะที่

สหประชาชาต ิซึง่มีภารกจิหลักในการธาํรงรักษาสันตภิาพและความม่ันคงระหว่าง

ประเทศ เพิง่มีอายุได้เพยีงไม่ถงึ 5 ปี แต่กต็้องรับมือกับความทา้ทายอันหนักหน่วงมิใช่

น้อย 
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 อันทีจ่ริง  สงครามเกาหลีได้เพาะตัวมาตัง้แตส่งครามโลกคร้ังที ่2 ตามแผนบน

พมิพเ์ขียวของฝ่ายหน่ึงในกลุ่มมหาสัมพันธมิตร (Grand Alliance)  

 หลายทา่นคงทราบว่า   สหภาพโซเวียตมิได้เข้าร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา        

จนกระทั่งนาทสุีดทา้ย ก่อนสงครามยุตลิง 

 ผู้นาํฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ทัง้ประธานาธิบดแีฮรี เอส. ทรูแมนแหง่สหรัฐ และ

เซอรว์ินสตัน เชอรชิ์ลล ์นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ดูจะมีวสัิยทศันไ์ม่กว้างไกลนักในส่วนที่

เกีย่วกับเอเชียในขณะน้ัน ต่างจากโจเซฟ สตาลิน จอมเผดจ็การคอมมิวนิสต ์ ซึง่มี

ความหมายม่ันป้ันมือทีจ่ะใหไ้ด้ครอบครองดนิแดนมากทีสุ่ดโดยไม่ตอ้ง “ลงทนุ”  เทา่ใด

นัก  

ฉะน้ัน ในการประชุมระดับสุดยอดระหว่างผู้นาํฝ่ายพันธมิตรทกุคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นที่

ไคโร ยัลตา และโดยเฉพาะที ่Potsdam กต็าม ในขณะทีส่หรัฐและอังกฤษมุ่งหมายใหก้าร

ประชุมเหล่านีเ้ป็นการประสานยุทธศาสตรเ์พือ่เอาชนะสงครามเหนือฝ่ายอักษะ  สตาลิน

ไปไกลกว่าน้ันด้วยความมุ่งหมายทีจ่ะหาทางใช้ความเคลือ่นไหวในการรบ ณ ยุทธภูมิต่าง 

ๆ เพือ่ในอนาคตอันใกล้ สหภาพโซเวียตจะไดเ้ป็นเจ้าเข้าครองหรือมีอิทธิพลเหนือ

ดนิแดนต่าง ๆ อย่างเตม็ที ่ เพราะมิได้หลงคิดเหมือนสหรัฐว่าสัมพันธมิตรทกุฝ่าย น้ัน 

ไว้วางใจกันได ้

แม้กระทั่งสมัยทีป่ระธานาธิบดรูีสเวลทยั์งมีชีวิตอยู่ กด็ูจะฉงนใจว่า เพราะเหตุใด 

สตาลินจงึยังคงใช้ประโยชนจ์ากโคมินเทอรน์ในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสตอ์ยู่       

สตาลินจงึพยายามเอาใจผู้นาํสหรัฐด้วยการยุบโคมินเทอรน์ในวันที ่15 พฤษภาคม ค.ศ. 

1943 และในเดอืนกันยายน ปี ค.ศ. 1947 ได้จดัตัง้โคมินฟอรม์ขึน้ มภีารกจิทีอ้่างว่าเพยีง

การเผยแพร่ข่าวสารในแนวทางเดยีวกับสัมพันธมิตร อันเป็นเพยีงกลลวงเทา่น้ัน เพราะ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรมแต่อย่างใด สหรัฐกม็ิได้กดดันใหเ้ปลี่ยนแปลง



17 
 

ยิง่กว่าน้ัน อาจจะเพราะเกรงความแตกแยกของมหาสัมพันธมิตร โคมินฟอรม์จงึอยู่มา

จนถงึ ปี ค.ศ. 1956 หลังจากยุคของสตาลินแล้ว 

 หากจะมีผู้นาํทา่นหน่ึงทีพ่อจะรู้ทนั กเ็หน็จะได้แก่เซอรว์ินสตัน เชอรชิ์ลล ์ซึง่เร่ิม

ไหวตัวในระยะทา้ย ๆ ของสงครามภาคพืน้ยุโรป  เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1939 เชอรชิ์ลลไ์ด้

แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษว่า ทา่นไม่อาจจะคาดหมายพฤตกิรรมของโซเวียตได้ 

เพราะ “Russia is a riddle, wrapped in a mystery inside an enigma” จนต่อมา เมือ่สังเกต

ความเคลื่อนไหวของกองกาํลังโซเวียตในทศิทางต่าง ๆ และการดาํเนินการทางการเมือง

ภายในยุโรปแล้ว ส่อเจตนาอันร้ายกาจ จงึได้เร่งรัดใหส้หรัฐและกองกาํลังของอังกฤษเอง 

บุกเข้ายดึดนิแดนบางส่วนของเยอรมันไว้ในช่วงทีก่องทพัแดงและสหายในทอ้งถิน่

ทัง้หลายยดึครองประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันออกและแม้กระทั่งเยอรมันตะวันออกกับ

บอลข่าน แตถ่งึกระน้ัน เชอรชิ์ลลก์ม็ิไดส้นใจมากนักในสมรภูมิภาคเอเชีย แม้ลอรด์ หลุย 

เม้าทแ์บตแทนแหง่อังกฤษ จะไดต้ัง้กองบัญชาการภาคตะวันออกอยู่ทีเ่มือง Kandy ในซี

ลอนขณะน้ันกต็าม เพราะอังกฤษยังครองเมืองขึน้ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้อยู่เป็นจาํนวนมากในสมัยน้ัน นอกจากน้ัน ในเอเชียและแปซฟิิก สหรัฐกรั็บหน้าไป

อย่างเตม็ทีแ่ล้ว ทัง้ทางบก เรือ และอากาศ 

 เมื่อพบกันที ่Potsdam และประธานาธิบดทีรูแมน ผู้สืบตาํแหน่งภายหลังการ

อสัญกรรมของรูสเวลท์ “กระซบิ” ใหส้ตาลินทราบว่า สหรัฐได้ทดลองระเบดิปรมาณูเป็น

ผลสาํเร็จแล้ว สตาลินได้รับทราบไว้เฉย ๆ เพราะสาํหรับเขา ความสาํเร็จของสหรัฐมิใช่

เร่ืองใหม่ เน่ืองจากโซเวียตมีสายลับ ซึง่เป็นนักวิทยาศาสตรร่์วมอยู่ในโครงการแมนฮัตตัน

ของสหรัฐมาตลอด ผลการจารกรรมเหล่านีไ้ด้ถูกส่งผ่านเครือข่ายทีแ่คนาดาไปยังสหภาพ

โซเวียตทกุขั้นตอน และเพราะเหตุนีโ้ซเวียตรัสเซยีจงึสามารถทดลองระเบดิปรมาณูได้ใน

ปี ค.ศ.1949 นาโต้หรือองคก์ารสนธิสัญญาแอตแลนตคิเหนือและแนวป้องกันของ

ตะวันตกภายในยุโรปเร่ิมก่อตัวขึน้ในปีน้ันเช่นกัน และในปีเดยีวกัน ภายในเอเชีย 

สาธารณรัฐประชาชนจนีกไ็ด้สถาปนารัฐบาลคอมมิวนิสตข์ึน้เหนือจนีแผ่นดนิใหญ่ ส่วน
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จนีคณะชาตหิรือพรรคกัวมินตั๋ง ภายใต้การนาํของนายพลจาง ไค เช็ค กไ็ด้ย้ายไปตัง้อยู่ 

ณ กรุงไทเป บนเกาะไต้หวัน 

 หลังจาก Potsdam ไม่นาน กองกาํลังของโซเวียตกไ็ด้เตรียมตัว และรอจนสหรัฐฯ 

ทิง้ระเบดิปรมาณูลูกแรกที ่Hiroshima ตามด้วยลูกทีส่องที ่Nagasaki ในต้นเดอืนสิงหาคม 

ค.ศ. 1945 สหภาพโซเวยีตกไ็ด้ถอืโอกาสประกาศสงครามกับญี่ปุ่น และใช้ความเป็นคู่

สงครามน้ันเข้ายดึดนิแดนหลายแหง่ทางเอเชียตะวันออก หมู่เกาะตา่ง ๆ ซึง่กยั็ง

ครอบครองอยู่จนบัดนี ้อาวุธจากแมนจูเรีย (แมนจูกัว) และทีอ่ื่น ๆ ถกูส่งผ่านไปใหก้อง

กาํลังของเกาหลีเหนือภายใต้คิมอลิซุง  และบางส่วนใหแ้ก่จนีคอมมิวนิสต ์

 เมื่อสงครามระเบดิขึน้ในวันที ่25 มิถุนายน 2493 (1950)  ทหารเกาหลีเหนือจงึมี

อาวุธพร้อมรวมทัง้ยานเกราะ รถถังและเคร่ืองบนิรบด้วย ขณะทีเ่กาหลีใต้ไม่มีกาํลังทหาร

ทีผ่่านการฝีกและซ้อมรบกับยุทโธปกรณเ์ทา่ใดนัก มีเพยีงตาํรวจและเพราะฉะน้ัน การ

รุกรานจงึเป็นไปได้อย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบ กรุงโซล และเมอืงต่าง ๆ ถูกยดึภายใน

พริบตา ด้วยพลังอาวุธทีเ่หนือกว่า และกองกาํลังทีรุ่กคืบหน้าอย่างเดด็เดีย่ว 

 ทัง้หมดเป็นเช่นน้ันได้เพราะมหาอาํนาจทีท่รงพลังทีสุ่ดในขณะน้ันคือ

สหรัฐอเมริกาไม่ทนัคิด และไม่พร้อมทีจ่ะเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ในขณะทีส่ตาลินวาง

หมากไว้หมดแล้ว แม้สหรัฐกับพันธมิตรใกล้ชิดจะหนัไปพึง่กลไกของสหประชาชาต ิ

โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะมนตรีความม่ันคงกเ็พยีงเพือ่เป็นสัญลักษณข์องปฏบิัตกิารใน

ระดับพหภุาคี เน่ืองจากตระหนักดถีงึข้อจาํกัดซึง่ในช้ันน้ันยังมีอยู่มาก 

   

 ประวัตศิาสตรก์ารทตูแสดงว่า ความพยายามของสหรัฐอเมริกาทีจ่ะไม่นาํตัวไป

พัวพันกับกจิการหรือความยุ่งยากของโลกเก่า อันได้แก่ยุโรป ตามคาํแนะนาํของ

ประธานาธิบดวีอชิงตัน ในคาํอาํลาตาํแหน่ง เมื่อปี ค.ศ.1796 และความโน้มเอียงทีจ่ะให้

ความสนใจกับความดาํรงอยู่โดยอสิระของซกีโลกตะวันตก (Western Hemisphere) ทาํให้
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คนอเมริกันมักพยายามทีจ่ะโดดเดีย่วตนเอง (isolationist) แม้ผู้นาํบางคนจะมีใจไปในทาง

ทีจ่ะเข้าช่วยเพือ่สรรคส์ร้างคุณธรรม ดั่งกรณีของวู๊ดโรว ์วิลสันในสงครามโลก คร้ังที ่1 ผู้มี

ช่ือว่าเป็นนักอุดมคตทิีไ่ด้ประกาศหลักการ 14 ข้อ เพือ่จัดระเบยีบโลกใหม่ (ส่วนใหญ่

หมายถงึการจัดการในภายหลังสงคราม รวมทัง้การก่อตัง้องคก์ารเพือ่สันตภิาพระหว่าง

ประเทศ อันได้รับการสถาปนาต่อมาเป็น “สันนิบาตชาต”ิ แต่การเมืองภายในกส็กัดกัน้มิ

ใหส้หรัฐเข้าเป็นสมาชิกอยู่ด)ี 

 สาํหรับสงครามโลกทัง้ 2 คร้ัง ซึง่คร่าชีวิตคนกว่า 70-80 ล้านคน น้ัน  สหรัฐมิได้มี

ส่วนร่วมรบด้วยโดยตรงตัง้แต่แรกเร่ิม 

 ในสงครามโลกคร้ังที ่2 ความพยายามทางการเมืองทีจ่ะโดดเดีย่วจากเหตุทีเ่กดิขึน้

ในสมรภูมิยุโรป แม้จะช่วยป้อนอาวุธและอาสาสมัครใหแ้ก่อังกฤษกต็าม แต่ทา่ทเีหล่านี ้

กต็้องแปรผันไป เมื่อกองเรือเฉพาะกจิพร้อมเคร่ืองบนิประจัญบาน/ทิง้ระเบดิของญี่ปุ่ น

จาํนวนมาก ซึง่ไปซุ่มรออยู่ทางมหาสมุทรแปซฟิิกเหนือตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1941 

คอยแต่เพยีงคาํส่ังจากกองบัญชาการทีก่รุงโตเกยีวก่อนทีจ่ะเปิดฉากปฏบิัตกิารโจมตฐีาน

ทพัเรืออเมริกันทีเ่พริล์ ฮารเ์บอร ์ในเกาะฮาวาย ซึง่ในทีสุ่ดเพยีงก่อนเช้าตรู่วันที ่7 

ธันวาคม ค.ศ. 1941 เลก็น้อย กองกาํลังเฉพาะกจิของญี่ปุ่ นกไ็ด้บุกพร้อมกันจู่โจมเข้า

ทาํลายกองเรือสหรัฐทีจ่อดเทยีบทา่อยู่ในอ่าวและนักบนินาวีกับหน่วยสนับสนุนเป็น    

พัน ๆ คน กองทพัญี่ปุ่ นได้รุกเข้าประเทศไทยและฐานบนิของสหรัฐทีต่ัง้อยู่ในกรุงมะนิลา

ของฟิลิปปินสใ์นระยะใกล้เคียงกัน จงึทาํใหส้หรัฐฯซึง่คาดไม่ถงึว่าญี่ปุ่นจะรุกมาไกลขนาด

น้ัน ไม่มีทางเลือก ประธานาธิบดแีฟรงคลิน เดลาโน รูสเวลท ์ประกาศทางวิทยุทั่ว

ประเทศว่า 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 เป็นวันเสื่อมเกยีรตศัิกดิย์ิง่ (Day of Infamy) และสหรัฐฯ 

กไ็ด้เข้าสู่สงครามอย่างเตม็ภาคภมู ิ

 เมื่อเข้าสู่สมรภูมิ ทัง้ในภาคพืน้ยุโรป แอฟริกา เอเชียตะวันออกและแปซฟิิกแล้ว มี

การสู้รบกันอย่างหนักกับฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแปซฟิิกตะวันตก ซึง่กาํลังรบ

ทางเรือ อากาศและนาวิกโยธิน มุ่งม่ันทีจ่ะรุกคืบหน้าไปสู่หมู่เกาะญีปุ่่ น ทหารอเมริกัน
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และญี่ปุ่ นต่างสูญเสียชีวิตไปเป็นจาํนวนมาก สหภาพโซเวียตได้เฝ้าดจูังหวะอันควรทีจ่ะ

กระโดดเข้าไปร่วมด้วยเพือ่ใหสั้มฤทธิผลตามแผนทีว่างไว้นานแล้ว กับเพือ่อุปโภคสิทธิใน

ดนิแดนทีต่กลงกันไว้ในการประชุมสุดยอดต่าง ๆ  รวมทัง้เกาหลีด้วย โดยการประกาศ

สงครามกับญี่ปุ่ นในนาททีีญ่ี่ปุ่ นจะพ่ายแพ้แก่อเมริกันอยู่แล้ว 

 น่ีเป็นภูมิหลังอันในทีสุ่ดนาํมาสู่สงครามเกาหลี โดยเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายรุกราน

อย่างไม่ต้องสงสัย 

 ถ้าจะว่าสหรัฐ ฯ เอง มส่ีวนใหส้งครามเกาหลีเกดิขึน้กน่็าจะไม่ผิด และกน่็าจะไม่

ผิดเช่นกันทีจ่ะบ่งว่าสหรัฐฯ น่ันเองเป็นต้นเหตุหน่ึงใหส้งครามในคาบสมุทรเกาหลีระเบดิ

ขึน้ โดยวางเฉยต่อเจตนาอันร้ายกาจของสหภาพโซเวียต เพราะตามรายงานลับของ

กระทรวงการต่างประเทศโซเวียต ซึง่ได้รับการยกเลิกช้ันความลับแล้ว สตาลินได้อนุญาต

ใหค้ิม อลิ ซุง ส่งกองกาํลังเข้าบุกเกาหลีใต้นับแต่เดอืนเมษายน ปี ค.ศ. 1950 โดยมี

เงือ่นไขว่า เหมาเจ๋อตุงตกลงทีจ่ะส่งกาํลังทหารจนีคอมมิวนิสตเ์ข้าไปเสริม หากจาํเป็น 

  

 

ขอย้อนหลังไปในช่วงทีส่งครามมหาเอเชียบูรพาสิน้สุดลงโดยทางการในวัน VJ Day หรือ

วันไดชั้ยชนะญี่ปุ่น ซึง่ตรงกับวันที ่14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 

 หลายทา่นคงทราบกันแล้วว่า เกาหลตีกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นมา 40 ปีเศษ 

ในช่วงทา้ยของสงคราม กองบัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐฯ ได้ออกคาํส่ัง General 

Order No. 1 ใหก้องกาํลังสหรัฐฯ และโซเวียต (ซึง่ตอนน้ันเพิง่เข้าสงคราม) เข้ายดึพืน้ทีใ่น

คาบสมุทรเกาหลี โดยมีเส้นแบ่งระหว่างกองกาํลังสองฝ่ายอยู่ทีเ่ส้นขนาน 38 เส้นนีแ้บ่ง

เกาหลีออกเป็นสองภาค และเปิดโอกาสใหส้หภาพโซเวียตเข้าควบคุมสถานการณใ์นทีซ่ึง่

บัดนีไ้ด้แก่ เกาหลีเหนือ 
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 หา้ปีเป็นเวลานานพอทีจ่ะเปิดโอกาสใหส้หภาพโซเวียตตดิอาวุธ และฝึกอบรมก

องกาํลังฝ่ายเกาหลีเหนือใหเ้ป็นกองทพัทีม่ีสมรรถภาพไม่น้อย พร้อมทีจ่ะถล่มภาคใต ้ซึง่

ยังไม่อาจสร้างเอกภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพราะชาวเกาหลีใต้ยังมอิาจแก้ไขความ

ขัดแย้งทางการเมืองภายใต้ ซงิ มัน รี ผู้นาํฝ่ายขวาจัด และสหรัฐฯ กไ็ม่สามารถจะเข้าไป

ช่วยเสริมสร้างกาํลังทางทหารได้ เพราะในระยะน้ันไม่มีนโยบาย และเมื่อสงครามหมด 

ทหารอเมริกันกค็ิดทีจ่ะมุ่งหน้ากลับบ้านตามปกตวิิสัย 

 ในระยะหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา แม้จะมกีารสถาปนาองคก์ารสหประชาชาติ

ขึน้เมื่อวันที ่24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 เพือ่คุ้มครองสันตภิาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ 

และมีโครงการหน่ึงคือการลดอาวุธ สหรัฐฯ เสนอแผนการ Baruch ทีจ่ะทาํลายอาวุธ

ปรมาณูทัง้หมด  สหภาพโซเวียตยังมิได้ใหช้าวโลกทราบว่าตนได้ลอกเลียนแบบไว้

หมดแล้ว โครงการบารุคจงึเป็นเสมือนการประกาศว่า สหรัฐฯ จะไม่ใช้อาวุธอานุภาพ

ร้ายแรงนีอ้ีกต่อไป แต่เมื่อฝ่ายอื่น ๆ มิได้ตอบสนอง เร่ืองนีจ้งึตกไป สหรัฐจงึรอดจากการ

ตกหลุมฝังตนเองไปอีกคร้ังหน่ึง เสมือนการประชุมลดกาํลังทางนาวีเมื่อปี ค.ศ. 1922 ณ 

กรุงวอชิงตัน ซึง่ทาํความอ่อนแอใหก้องทพัเรือของสหรัฐมาก ในขณะทีฝ่่ายอื่น ๆ เช่น

ญี่ปุ่ นมิได้ลดกาํลังของตนลงเลย ทัง้ในหมู่เกาะญี่ปุ่ น เกาหลีและไต้หวัน ซึง่ในขณะน้ัน

เป็นเมืองขึน้ของญี่ปุ่ น ทาํใหญ้ี่ปุ่ น ซึง่มีแผนจะรุกสู่ภาคใต้อยู่แล้ว ดงัพอคาดหมายไดจ้าก

การทีพ่วกกระหายดนิแดนไดข้นานนามเกาะไต้หวันว่าเป็น Tonan no seki หรือตามศัพท์

แปลว่า “ก้อนหนิทีเ่ล็งเป้าไปทางใต้” ส่วนฝ่ายยุทธการญี่ปุ่นเหน็ว่า ดนิแดนไต้หวันเป็น

เรือบรรทกุเคร่ืองบนิขนาดมหาศาลแหง่ชาต(ิญี่ปุ่ น) และเป็นเรือบรรทกุเคร่ืองบนิทีไ่ม่

อาจล่มได้ ฉะน้ัน ญี่ปุ่นจงึมีสมรรถภาพเพยีบพร้อมตัง้แต่ก่อนทีจ่ะเร่ิมสงครามมหาเอเชีย

บูรพาอยู่แล้ว 

 อีกด้านหน่ึงของโลก ไม่นานหลังจาก VE Day หรือวันชัยชนะยุโรป ประเทศใหญ่ 

ๆ เช่นอังกฤษ กเ็ฝ้ามองความเคลื่อนไหวอันน่าหว่ง ของสหภาพโซเวยีตและขบวนการ

คอมมิวนิสต ์ซึง่ได้เข้าครองยุโรปตะวันออกไว้หมดแล้ว และพยายามแผ่ขยายลงไปยัง
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บอลข่าน และกรีซ สหรัฐฯ ใช้เวลาอยู่นานจงึได้เร่ิมต้านกลับด้วยไม้นวมก่อน 

ประธานาธิบดทีรูแมนได้ประกาศแผนสี่ (Point Four) เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกจิ

และด้านอื่นใหป้ระเทศภายใต้แผนนีด้าํรงอยู่ได้ ถ้าจะว่าไป แผนนีใ้ช้แนวคิดตามแผนการ 

Marshall Plan ซึง่ช่วยประคองยุโรปตะวันตกใหม้ีประสิทธิภาพและความม่ันคงขึน้ไว้ได้

ก่อนหน้าน้ัน และปิดประตูมิใหส้หภาพโซเวียตรุกคืบเข้าครองอีกต่อไป 

 Point Four ไปไกลกว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกจิ เพราะคลุมถงึความสามารถใน

การคุ้มครองตนเองทางด้านความม่ันคงด้วย 

 เมื่อถงึระยะน้ัน คนไร้ปัญญาและผู้นิยมคอมมวินิสตเ์ทา่น้ันจะไม่เข้าใจนัยของการ

รุกคืบหน้าของสหภาพโซเวียต แม้จะไม่มีใครยอมแสดงทา่ทใีหแ้จ้งชัดกต็าม 

 ในปี ค.ศ. 1949 ความตงึเครียดปรากฏอยู่ทั่วยุโรป เมื่อฝ่ายตะวันออกปิดล้อมกรุง

เบอรล์ิน พันธมิตรตะวันตกได้ทุม่กาํลังทางอากาศลาํเลียงสัมภาระและเสบยีงอาหาร

ปริมาณมหาศาลเข้าไปช่วยเหลือประชากรชาวยุโรป จนสามารถสลายการปิดล้อมได้ ในปี

เดยีวกันน้ัน สหภาพโซเวียตกไ็ด้ประกาศความสาํเร็จในการทดลองระเบดิปรมาณู 

พันธมิตรตะวันตกได้จดัตัง้สนธิสัญญาป้องกันตนเองหรือนาโต้ขึน้ เมื่อถงึตอนน้ัน “โอวาท

อาํลาตาํแหน่ง” ประธานาธิบด ีของจอรจ์ วอชิงตัน กต็้องเปิดทางใหค้วามเปลี่ยนแปลงใน

โลกกาํหนดภาระหน้าทีข่องประเทศทีย่ิง่ใหญ่และทรงอาํนาจเช่นสหรัฐดูแลความม่ันคง

ของโลกต่อไป 

 ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1949 คงจะเป็นสัญญาณแจ่มชัดพอใหท้างเครม

ลินปรับแผนใหม่เกี่ยวกับยุทธศาสตรท์างยุโรป ซึง่ดูจะปิดทางเข้าสาํหรับฝ่ายโซเวียตแล้ว

หลังจากทียุ่โรปตะวันตกฟ้ืนตัวจากพษิภัยของสงครามโลก แต่ตามหลักฐานทีผู้่เขียนได้

ศึกษามา พันธมิตรตะวันตกดูจะช้าไปสักหน่อยทีจ่ะคาดหมายการเปลี่ยนทศิทาง

ยุทธศาสตรข์องโซเวียต และปรับเปลี่ยนสมมตฐิานทีย่ดึถอืมานานปี 
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 ทีก่ล่าวเช่นนีก้เ็พราะการดาํเนินการในด้านต่าง ๆ และการกาํหนดนโยบายของ

สหรัฐฯในตะวันออกไกลมิได้ประเมินสถานการณใ์นเอเชียตะวันออกถูกทศิถูกทางเทา่ใด

นัก และการอ่านสถานการณท์ีค่่อนข้างสับสนและบดิเบอืนทาํใหน้โยบายสหรัฐขาด

จุดมุ่งหมายทีชั่ดเจน วงการเมืองภายในต่างมองเหตุการณข์องโลกไปในทางต่าง ๆ โดย

ส่วนใหญ่สมัครใจทีจ่ะใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในยามทีเ่ศรษฐกจิหลังสงคราม

เจริญรุ่งเรืองขึน้อย่างมาก ทหารหาญทีก่ลับมาจากการสู้รบได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็น

แรงงานซึง่ช่วยเพิม่พูนผลิตภาพใหแ้ก่อุตสาหกรรมนานาชนิด 

 สหรัฐฯ อาจคิดว่าการทีม่อบหมายใหน้ายพลดักลาส แมคอาเธอร ์เป็นผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุดในตะวันออกไกล ด้วยกองบัญชาการทีก่รุงโตเกยีว คงจะควบคุมสถานการณ์

ได้   

 ปัญหาการตัดสินใจเลอืกแนวทางนโยบายเอเชียตะวันออกของสหรัฐฯ  ค่ังค้างมา

แต่ระหว่างสงคราม 

 ด้วยความทีค่ิดอยู่ด้านเดยีวทีจ่ะทาํทกุอย่างเพื่อใหช้นะสงครามกับญีปุ่่น ฝ่าย

สหรัฐฯ จงึได้มองข้ามปัญหาและมิตติ่าง ๆ ทีอ่าจเป็นเร่ืองขึน้มา และหลายฝ่ายในกรุง

วอชิงตันไม่ยอมรับว่าบริบทของการเมืองระหว่างประเทศได้ผันแปรไปแล้ว 

 ในระยะต่อมา ความขัดแย้งในทางความคิด กอปรกับการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์

และขบวนการล่าแม่มดของโจ แมค็คาธี ซึง่ทาํใหผู้้เช่ียวชาญด้านตะวันออกไกลต้องถูก

จับหรือโยกย้ายหน้าทีไ่ปมาก พวกนีอ้ยู่ในกลุ่มของโอเวน แลตมิอร ์จากฝ่ายตะวันออก

ไกลในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เป็นเหตุใหเ้กดิความสับสนในกระบวนการกาํหนด

นโยบายอย่างยิง่ ประเดน็สาํคัญในช่วงน้ันได้แก่นโยบายต่อจนี  

ประเดน็สาํคัญคือจนีมิได้มีเอกภาพ พรรคคอมมิวนิสตภ์ายใต้เหมาเจ๋อตุง และ

พรรคกัวมินตั๋ง ภายใต้นายพลจางไคเช็ค มิไดร่้วมรบกับญี่ปุ่ นอย่างเอาจริงเอาจังตามที่
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สหรัฐฯ มุ่งหวัง  ทัง้สองฝ่ายต่างหํา้หั่นกันเตม็ทีเ่มื่อสบโอกาส  ปัญหาการคอรรั์ปช่ันใน

ฝ่ายกัวมินตั๋งยิง่รุนแรงขึน้อีก 

เมื่อสงครามยุตลิง สหรัฐฯ กม็องโลกในแง่ดว่ีามีทางใหจ้นีคณะชาตกัิบจนีคอม

มิวนิสตเ์จรจาสงบศึกกันได้ นายพลมารแ์ชลลไ์ด้พยายามใหม้ีการพบปะกัน โดยผ่านการ

เจรจาภายใต้ Marshall Mission ซึง่นายพลมารแ์ชลล ์อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐ เป็นตัวกลาง แต่กไ็ม่เป็นผล และในทีสุ่ดกไ็ด้ขอเลิกภารกจิ ความ

ผิดหวังเหล่านีท้าํใหส้หรัฐฯ “เบือ่โลก” อยากจะ “ปล่อยมัน” ตามยถากรรม ถงึตอนน้ัน 

เป็นการยากทีจ่ะชีชั้ดว่า นโยบายสหรัฐฯ เป็นอย่างไร เมื่อจนีคอมมิวนิสตไ์ด้ชัยชนะและ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจนีขึน้ในวันที ่1 ตุลาคม ค.ศ.1949 ส่วนจาง ไค เช็คและ

พวกได้ย้ายไปตัง้หลักอยู่บนเกาะไต้หวันก่อนหน้าแล้ว ปัญหาเฉพาะหน้าของสหรัฐอยู่ทีว่่า

สหรัฐฯ จะรับรองรัฐบาลใหม่หรือไม่ 

 ในช่วงทีเ่บือ่โลกนีแ้หละทีส่หรัฐฯ เร่ิมเบกิทางของนโยบายใหม่ ซึง่ผู้เขียนเหน็ว่า

เป็นอีกทางหน่ึงทีเ่ชือ้เชิญใหเ้กดิสงครามเกาหลีขึน้ 

 ในช่วงทา้ย ๆ ของปี ค.ศ. 1949 และต้นปี ค.ศ. 1950 สหรัฐฯ ได้ผันเงนิทีจ่ะใหแ้ก่

จนี (กัวมินตั๋ง) มาใหเ้อเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้  ไม่ใช่จาํนวนมากนัก แต่เป็น

การเปลี่ยนทศิทางอันมีนัยสาํคัญ 

 ประธานาธิบดทีรูแมนได้กล่าวคาํปราศรัยด้านนโยบายในวันที ่5 มกราคม ค.ศ. 

1950 ถงึนโยบายเกีย่วกับเอเชียตะวันออก ซึง่ย่อมต้องรวมจนีเป็นหลัก อันแสดงชัดถงึ

แนวโน้มของสหรัฐทีจ่ะละทิง้การคุ้มครองจนีและไปสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอื่น

ในเอเชีย ซึง่ไทยเป็นเป้าหมายหน่ึงในช้ันน้ัน  นโยบายดังกล่าวนี ้บรรดาผู้ทีส่นใจใน

กจิการเอเชียทัง้หลายมีความเหน็โต้แย้งกันมาก ในขณะทีก่ลุ่มลอ็บบีข้องจนีคณะชาตไิด้

เร่งดาํเนินการเพือ่มิให้สหรัฐวางมือโดยละเลยฝ่ายตน 
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 อีกเจด็วันต่อมา คือวันที ่12 มกราคม ค.ศ. 1950 ดนี แอชีสัน (Dean Acheson) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงต่อสโมสรหนังสือพมิพแ์หง่ชาติ

กาํหนดเส้นซึง่สหรัฐฯ จะถอืว่าอยู่ในความคุ้มครองของกองกาํลังสหรัฐฯ 

 เส้นทีว่่านี ้ขีดชัดว่าเกาหลีและไต้หวันไม่อยู่ในเขตคุ้มครองของสหรัฐหากผู้ใดจะ

โจมต ี

 ผู้นาํทางการเมืองและการทหารสหรัฐรู้สึกหนักใจมากกับแนวคิดใหม่ของรัฐบาล 

วุฒสิมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาํทางทหาร รวมทัง้นายพลดไวท ์ไอเซน็

ฮาวร ์กล่าวเป็นเสียงเดยีวกันว่า ถ้อยแถลงในวันที ่12 มกราคม ค.ศ. 1950 ของดนี แอชี

สัน และผู้อื่นในระนาบเดยีวกันเป็น “คาํเชือ้เชิญ” ใหม้ีการโจมตคีาบสมุทรเกาหลีและ

เกาะไต้หวัน โดยสหรัฐจะไม่ต่อต้าน 

ก่อนหน้าวันที ่25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 นายพลดักลาส แมคอาเธอรไ์ด้เสนอบันทกึ

ลับว่าด้วยการประเมินสถานการณ ์ซึง่ทาํนายเหตุการณไ์ว้ค่อนข้างตรงกับสภาพการณท์ี่

เกดิขึน้ว่าทัง้เกาหลีและไต้หวันกาํลังจะถูกโจมต ีและในทีสุ่ด สหรัฐกจ็ะไม่สามารถหลบ

เลี่ยงความรับผิดชอบทีจ่ะต้องเข้าไปช่วยได้ นายจอหน์สัน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมและผู้นาํฝ่ายทหาร เหน็พ้องกันว่าความเหน็ทีเ่สนอมาน้ันน่าวิตก และ

ตัง้ใจจะนาํเสนอต่อประธานาธิบดทีรูแมนได้อ่านในวันที ่27 มิถุนายน หลังจากทีก่ลับจาก

การหยุดพักผ่อนทีเ่มืองอินดเีพนเดนซ ์มลรัฐมิสซูรี  แต่สงครามกไ็ดร้ะเบดิขึน้ในวันที ่25 

มิถุนายน 

ขณะทีท่ราบกันถงึเจตนาของสหภาพโซเวียตทีจ่ะเข้ายดึครองหรือขยายเขต

อิทธิพลเหนือดนิแดนดังทีก่ล่าว แต่สหรัฐฯ ซึง่ต้องเข้าไปสู้รบ เสียชีวิต ทรัพยส์ินไปมาก

เพือ่ปกป้องเกาหลีใต้ ในขอบเขตตามสถานะเดมิเมื่อปี ค.ศ. 1950  สหภาพโซเวียตได้

ปรับปรุงสมรรถภาพทางกองทพัอากาศของเกาหลีเหนือ รวมทัง้ได้ไปช่วยปฏบิัตกิารทาง

อากาศด้วย และเมื่อกองกาํลังฝ่ายสหประชาชาตโิต้กลับจนไปทางตอนเหนือได้หลังจากที่
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ถูกผลักดันไปถงึปูซานและทางใต ้ทาํใหส้หรัฐฯ ต้องแก้เกมด้วยการยกพลขึน้บกทีอ่ิน

ชอนทางฝ่ังตะวันตก อันเป็นปฏบิัตกิารทีเ่สี่ยงภัยมาก เพราะมีเกาะแก่ง โขดหนิและคลื่น

ลมจัดมาก การยกพลขึน้บกหลังแนวข้าศึกคร้ังน้ันได้รับความสาํเร็จอย่างด ีทาํใหก้อง

กาํลังพันธมิตรสามารถรุกคืบหน้าไปยดึเมืองเปียงยางและรุดหน้าต่อไปจนเกอืบถงึแม่

นํา้ยาลู อันอยู่ตดิชายแดนจนีพอด ีเมื่อมีทา่ว่าเกาหลีเหนือกาํลังจะเพลี่ยงพลํา้ ทหารจนี

คอมมิวนิสตป์ระมาณ 1 ล้านคนกไ็ด้เคลื่อนกาํลังในยามคํ่าคืนข้ามแม่นํา้ยาลูมาช่วยกู้

สถานการณ ์นับแต่น้ัน ทัง้สองฝ่ายต่างรุกและรับกัน ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเส้นขนาน 38 

สงครามไดด้าํเนินไป 3 ปี โดยมีการเจรจาระหว่างกันด้วย และทียุ่ตลิงได้กเ็พราะตัวการ

ในการเปิดฉากการรุกรานคือจอมเผดจ็การสตาลินได้เสียชีวิต การเจรจาเพือ่ยุตกิารสู้รบ

จงึบังเกดิผลเป็น Armistice Agreement ในวันที ่27 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1953 

 แม้ว่าในข้อเขียนนีจ้ะกล่าวเป็นเชิงว่าสหรัฐอเมริกามีส่วนใหส้งครามเกาหลี

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นเหตุของสงครามมใิช่เช่นน้ัน สหภาพโซเวียตภายใต้เผดจ็การสตาลิน 

เป็นฝ่ายวางแผนและใหค้วามสนับสนุนในทกุทาง    จนทาํใหส้งครามระเบดิขึน้            

ผู้เขียนเองได้เคยไปชมพพิทิธภัณฑท์หารเรือโซเวียตทีเ่ลนิน กราด ผู้บรรยายได้ชีแ้จง

สรรพาวุธต่าง ๆ ทีไ่ดใ้ช้ในยุทธภูมิหลายแหง่ รวมทัง้เคร่ืองบนิมิคและย๊ัค ซึง่ใช้ปฏบิัตกิาร

ในสงครามเกาหลีด้วย 

 ดังทีต่ัง้หวัข้อรองจากหวัข้อใหญ่ของบทความพเิศษนีว่้า  สงครามเกาหลีเป็น “บท

ทดสอบแรกของสหประชาชาต”ิ น้ัน สืบเน่ืองมาจากเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ กล่าวคือการ

โจมตข้ีามเส้นขนานที ่38 โดยกองกาํลังของเกาหลีเหนือ ข้อเขียนต่อจากนีไ้ป จงึเป็น

ประเดน็อันเกีย่วพันกับสหประชาชาต ิและมิตใินทางกฏหมายเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ผู้เขียน

เหน็ว่าเหมาะแก่การบันทกึไว้ในหนังสือทีร่ะลึก 60 ปีของการก่อตัง้สมาคมสหประชาชาติ

แหง่ประเทศไทยเล่มนี ้

 ปฏกิริิยาแรกของคณะมนตรีความม่ันคงแหง่สหประชาชาต ิได้แก่การลงมตทิี ่82 

เป็นเอกฉันท ์ในวันที ่25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 ประณามการบุกรุกของกองกาํลังจาก
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ภาคเหนือของประเทศ ทีว่่าเป็นเอกฉันทห์มายถงึสมาชิกทกุประเทศทีม่าเข้าร่วมในการ

ประชุมคณะมนตรีความม่ันคง ซึง่ไม่นับผู้แทนสหภาพโซเวียตทีม่ิได้มาร่วมการประชุม

ด้วย โดยอ้างเหตุผลอันไม่เกีย่วกับเกาหลี   แตแ่สดงความไม่เหน็ด้วยกับการทีผู้่แทนจนีมิ

ได้มาจากสาธารณรัฐประชาชนจนี   ซึง่มีปัญหาว่าใครควรเป็นผู้แทนประเทศจีนดังกล่าว   

มิได้ผ่านการลงมตเิหน็ชอบจากสมัชชาสหประชาชาตจินปลายเดอืนตุลาคม ค.ศ. 1971  

แต่กเ็ป็นเร่ืองในระเบยีบวาระการประชุมของสมัชชาตดิต่อกันมาทกุปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1950   

อันมีรายละเอียดอยู่มาก   เพราะเป็นความขัดแย้งซึง่ยดืเยือ้มาตลอดสงครามเยน็ 

 อีกประเดน็หน่ึง ซึง่ขอกล่าวถงึในทีนี่ไ้ด้แก่การกล่าวถงึ คาํว่า    “การรุกราน” 

(aggression) ดังทีค่ณะมนตรีความม่ันคงนาํมาใช้ ตัง้แตต่้นมาจนบัดนี ้ความพยายามของ

สหประชาชาต ิ    โดยผ่านคณะกรรมการที ่ 6  (ดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ)  และโดย

การจัดตัง้คณะกรรมการพเิศษ  เพือ่ใหค้าํนิยามของคาํนี ้ ไม่บังเกดิผล 

 ศาสตราจารยจ์ูเลียส สโตน (Professor Julius Stone)  ผู้เช่ียวชาญดา้นกฎหมาย

ระหว่างประเทศด้านสงครามจากมหาวิทยาลัยซดินีย ์ในออสเตรเลีย ซึง่มาสอนช้ันที่

ผู้เขียนศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยกฎหมายและการทตูเฟล็ตเชอร ์(The Fletcher School of Law 

and Diplomacy) ทีส่หรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1956 และ 1957 ยอมรับว่าความพยายามทีจ่ะ

กาํหนดคาํนิยามสาํหรับ “การรุกราน” ดูจะไม่ง่ายนักและอาจไม่สามารถจะเหน็พ้อง

ต้องกันได้ในระหว่างผู้เช่ียวชาญด้านกฏหมายระหว่างประเทศ  เมื่อเป็นเช่นนี ้จงึจะง่าย

กว่าทีจ่ะพเิคราะหส์ถานการณท์ีเ่กดิขึน้จริง “เสมือนการวาดรูปช้าง เมื่อปรากฏตัวขึน้ ทกุ

คนกจ็ะบ่งชัดว่าน่ันแหละคือช้าง” ในทาํนองเดยีวกัน เมื่อฝ่ายหน่ึงเคลื่อนย้ายกาํลังพร้อม

อาวุธยุทโธปกรณข้์ามแดนมาโจมตอีีกฝ่ายหน่ึง ซึง่มิได้เป็นฝ่ายก่อเหตุหรือย่ัวยุ       ผู้

เป็นกลางกย่็อมจะเหน็ว่าการรุกรานได้เกดิขึน้แล้ว 

 หลังจากทีไ่ด้ลงมตข้ิอ 82 ไปได้ 2 วัน คณะมนตรีความม่ันคงแหง่สหประชาชาตกิ็

ได้ร่วมกันพจิารณาสถานการณเ์ร่งด่วน เพราะฝ่ายรุกได้ส่งกาํลังคืบหน้าไปในทศิทาง

ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และในวันที ่27 มิถุนายน ค.ศ. 1950 กไ็ด้ลงมตทิี ่83 เสนอแนะรัฐ



28 
 

สมาชิกใหใ้หค้วามช่วยเหลือทางการทหารแก่สาธารณรัฐเกาหลี ผู้เขยีนเข้าใจว่ารัฐบาล

ไทยและประเทศอื่นๆ ทีส่มัครใจได้สนองตอบข้อเสนอแนะของสหประชาชาตโิดยรับทีจ่ะ

ส่งกาํลังไปช่วยสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป ได้ปฏบิัตติามข้อมตดิังกล่าวนี ้

 ในวันเดยีวกันน้ัน ประธานาธิบดทีรูแมน ได้ส่ังการใหก้าํลังทางอากาศและทางเรือ

ไปช่วยสาธารณรัฐเกาหลี ขณะทีน่ายพลแมคอาเธอรไ์ด้รับมอบหมายใหเ้ป็นผู้บัญชาการ

ปฏบัิตกิารทางทหารโดยกองกาํลังสหรัฐในญี่ปุ่น และใหก้องทพัเรือที ่7 สาํหรับภาคพืน้

เอเชีย-แปซฟิิกเข้าคุ้มครองช่องแคบไต้หวันและเกาะ Pescadores แตใ่นขณะเดยีวกัน 

สหรัฐได้ขอร้องมิใหจ้นีคณะชาตใินไต้หวันเคลือ่นกาํลังหรือไปสนับสนุนการต่อต้านการ

รุกรานของเกาหลีเหนือ ในช้ันแรกเพราะเกรงว่าจะเป็นการดงึจนีแผ่นดนิใหญ่เข้าสู่

สมรภูมิในเกาหลี ซีง่ตามหลักฐานทางประวัตศิาสตร ์สหภาพโซเวียตกับจนีคอมมิวนิสต์

ได้ตกลงในหลักการทีจ่ะใหจ้นีเข้าช่วยดังทีไ่ด้กล่าวถงึมาก่อนหน้านีแ้ล้ว หากสภาวการณ์

ในสนามรบส่อว่าเกาหลีเหนือจะตกเป็นฝ่ายรับจนเสี่ยงต่อการพ่ายแพ้ แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานใดทีแ่สดงว่า สหภาพโซเวียตจะส่งกาํลังทหารภาคพืน้ดนิเข้าไปช่วย อาจเพราะ

เกรงว่าสหรัฐจะใช้ระเบดิปรมาณู ซึง่ในช้ันน้ัน ยังไม่มีข้อหา้ม และสหรัฐกไ็ด้เร่ิมผลิต

อาวุธร้ายแรงนีม้าพอสมควร ในขณะทีส่หภาพโซเวียตยังเพิง่อยู่ในข้ันแรก ๆ ของการ

พัฒนา 

 สหภาพโซเวียตบอยคอตตก์ารประชุมคณะมนตรีความม่ันคงแหง่สหประชาชาตอิยู่

จนถงึวันที ่4 กรกฏาคม ค.ศ. 1950 เมือ่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โซเวียตออกแถลงโจมตสีหรัฐว่าเป็นฝ่ายแทรกแซงทางการทหารในนามของเกาหลีใต ้

สหภาพโซเวียตถอืว่าปฏบัิตกิารของสหรัฐขาดความชอบธรรม เพราะว่าข้อมตคิณะมนตรี

ความม่ันคงเป็นผลจากรายงานข่าวกรองของสหรัฐเกีย่วกับความเคลือ่นไหวทางการทหาร

ในตะวันออกไกล มิใช่จากรายงานของคณะผู้สังเกตการณข์องสหประชาชาตเิอง และ

เกาหลีเหนืออันเป็นคู่กรณีมิได้รับเชิญใหไ้ปร่วมการประชุม ซึง่ถอืเป็นการละเมิดข้อบทที ่

32 ของกฏบัตรสหประชาชาต ิสหภาพโซเวียตเหน็ว่าความขัดแย้งภายในเกาหลีอยู่นอก
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ขอบข่ายของกฏบัตรสหประชาชาต ิเพราะเป็นสงครามกลางเมอืง ดว้ยเหตุนี ้สหภาพโซ

เวียตจงึปฏเิสธทีจ่ะเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความม่ันคง  

 อีก 4 เดอืนเศษนับแต่เร่ิมสงคราม การดาํเนินการผ่านคณะมนตรีความม่ันคงเร่ิม

จะไม่คล่องตัว เพราะสหภาพโซเวียตเร่ิมขัดขวางการอภปิรายและกระบวนการออกเสียง

ลงมตเิป็นระยะ ๆ  และเพราะเหตุนีป้ฏบัิตกิารทางทหาร โดยสหรัฐและประเทศที่

สนับสนุนอีกประมาณ 20 ประเทศ รวมทัง้ไทยด้วย ต้องเผชิญกับศึกทีห่นักขึน้ เน่ืองจาก

สาธารณรัฐประชาชนจนีได้ตัดสินใจเคลื่อนกาํลังซึง่จนีเลือกทีจ่ะเรียกว่า “อาสาสมัคร” ใน

จาํนวนเกอืบ 1 ล้านคน ข้ามแม่นํา้ยาลู เข้ามาช่วยรบ เร่ิมแต่เดอืนตุลาคม ปี ค.ศ. 1950  

ในระยะทีผ่่านมาน้ัน ดีน แอชีสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้ระดม

เสียงสนับสนุนในสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาต ิจนตกลงผ่านข้อมตสิมัชชาฯ ที ่377 A 

(V) หรือ Uniting for Peace Resolution ได้เป็นผลสาํเร็จ คนส่วนใหญ่เรียกข้อมตนีิว่้า 

Acheson Resolution  เพราะฟอรมู์ลาทีน่าํมาอ้างได้แก่การใช้ความรับผิดชอบในการช่วย

เสริม หรือ Subsidiary Responsibility with regard to international peace and security ตาม

ข้อบท 14 ของกฏบัตรสหประชาชาต ิทัง้นี ้เพราะคณะมนตรีความม่ันคงขาดเสียงเอก

ฉันทข์องสมาชิกถาวรในการทีจ่ะปฏบิัตติามความรับผิดชอบเบือ้งแรก (primary 

responsibility) เพือ่ธาํรงรักษาสันตภิาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ เมื่อเกดิ

เหตุขัดข้องเช่นน้ัน สมัชชาจงึรับช่วงด้วยการนาํเร่ืองเข้าสู่การพจิารณา และหากคณะ

มนตรีความม่ันคงจะขอร้องใหส้มัชชามีการประชุมสมัยพเิศษ เพือ่พจิารณากรณีทีอ่ยู่ใน

ข่ายของการรักษาสันตภิาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ สมัชชากย่็อมจะจัดใหม้ีการ

ประชุมสมัยพเิศษขึน้เพือ่เสนอแนะมาตรการอันเหมาะสม—รวมทัง้การใช้กาํลังทหาร 

เมื่อจาํเป็น ทีเ่รียกว่าการประชุมสมัยพเิศษ เพราะตามปกต ิสมัชชาจะมีการประชุมสมัย

สามัญเป็นประจาํเร่ิมแต่วันอังคารที ่3 ของเดอืนกันยายน ใช้เวลาประมาณ 3 เดอืน 

 ข้อมต ิUniting for Peace นี ้มีการโต้แย้งกันมาก ทัง้ในแง่กฏหมาย และในมุมมอง

ของนักประวัตศิาสตร ์บางฝ่ายเหน็ว่า โดยการลงมตคิร้ังน้ัน สมัชชามิได้ทาํการแทนคณะ
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มนตรีความม่ันคงอย่างเตม็ที ่โดยเลือกใช้คาํว่า “เสนอแนะ” อันมิไดม้ผีลผูกพันทาง

กฏหมายในระดับเดยีวกันกับข้อมตขิองคณะมนตรี ส่วน ศาลยุตธิรรมระหว่างประเทศ 

น้ัน ได้ใหค้วามเหน็ข้อปรึกษาว่า ข้อมต ิ377 A (V) น้ัน มีผลรับได้ ดงัปรากฏในรายงาน

ของศาลฯ เมือ่ปี ค.ศ. 1971 (วรรค 22 หน้า 16) ในคดทีีแ่อฟริกาใต้คงกาํลังอยู่ในดนิแดน

คุ้มครองทีเ่รียกกันต่อมาว่านามิเบยี จากเดมิคอื Southwest Africa อย่างไรกด็ ีProfessor 

Dr. Ruhl  J. Bartlett อาจารยด์้านประวัตศิาสตรข์องผู้เขียน เป็นหว่งว่าเร่ืองนีจ้ะสร้าง

ปัญหาแก่สหรัฐเอง หากในอนาคตไม่อาจพึง่พวกมากลากไปได ้เพราะในระยะน้ัน สหรัฐ

สามารถระดมเสียงสนับสนุนตนได้ แต่ถ้าตอ่ไป เสียงเหล่านีแ้ตก ข้อมตนีิก้จ็ะย้อนศรแก่

สหรัฐเอง ซึง่กค็งจะเป็นเช่นน้ัน ในเมื่อประเทศต่าง ๆ ทีต่กเป็นเมืองขึน้ได้เอกราชกัน

มากขึน้ และได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหประชาชาต ิโดยจาํนวนไม่น้อยคิดต่างจากสหรัฐ 

อย่างไรกด็ ีข้อมตนีิไ้ดใ้ช้กันต่อมาถงึ 10 คร้ัง ๆ แรกได้แก่กรณีสงครามคลองสุเอซ

ระหว่างอิสราเอล อังกฤษและฝร่ังเศสกับอียปิต ์ในปี ค.ศ. 1956 โดยสหรัฐกับสหภาพ

โซเวียตกลับมาอยู่ข้างเดยีวกัน แต่กไ็ด้ผล เพราะอังกฤษและฝร่ังเศสยอมตาม เสดจ็ใน

กรมฯพระองคเ์จ้าวรรณไวทยากรณ ์ทรงดาํรงตาํแหน่งประธานสมัชชาในปีน้ัน คือสมัยที ่

11 ซึง่ทรงต้องรับมือกับเร่ืองหนักไม่น้อยอีกหน่ึงเร่ือง คือ Hungarian Uprising  

 

   

 สงครามเกาหลี ดังทีไ่ดบ้รรยายมานี ้มักถูกขนานนามว่าเป็นสงครามทีโ่ลกลืม แต่

สงคราม ไม่ว่าจะอุบัตขิึน้ทีใ่ด กย่็อมจะเป็นประสบการณอั์นเจบ็ปวด สาหสัสากรรจย์ิง่ 

ผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ กล่าวว่า สงครามเกาหลี น้ัน สู้รบกันเยี่ยงสงครามโลก คร้ังที ่1 และ 2 

ลักษณะของการรบเปรียบได้เช่นการอาศัยสนามเพลาะเป็นหลัก แม้ในระหว่างสงคราม   

ประธานาธิบดทีรูแมนจะเอ่ยถงึอาวุธปรมาณู แต่กม็ิได้ไปไกลถงึขั้นตัดสินใจใหใ้ช้ สหรัฐ

และพันธมิตรดูจะไม่ตอ้งการใหส้งครามขยายขอบข่ายเกนิอาณาเขตของเกาหลี แม้ว่า

นายพลแมคอาเธอรพ์ยายามจะบุกข้ามเข้าไปในประเทศจีน ด้วยเจตนาจะเผดจ็ศึกกับจนี 
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แต่กไ็ม่ได้ผลในทางปฏบัิต ิเพราะทหารจนี แม้จะประสบปัญหาด้านการส่งกาํลังบาํรุง

อย่างหนัก แต่กส็ามารถตแีนวเข้ามายังด้านสหประชาชาต/ิสหรัฐ หลายต่อหลายครั้ง จงึ

สามารถตรึงกาํลังกันได้ เมื่อนายพลแมคอาเธอรถ์ูกปลด และนายพลแมทธิว ริดจเวยม์า

รับหน้าที ่กาํลังรบฝ่ายสหประชาชาตกัิบฝ่ายตรงข้ามและจนี จงึผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่

ในบริเวณเส้นขนาน 38 หลายเดอืน ซึง่ได้มีการเจรจากันเป็นคู่ขนานกับการรบ จน

สามารถตกลงสงบศึกกันได้ในวันที ่27 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1953   

แม้สงครามจะได้ยุตลิง แต่ความเคียดแค้นระหว่างปวงชนเลือดเนือ้เชือ้ไขเดยีวกันยังค้าง

คาสืบตอ่มาจนทกุวันนี ้ความตงึเครียดประทขุึน้บ่อยคร้ัง ค่าของความเป็นมนุษยด์ูจะ

แตกต่างกันระหว่างเหนือกับใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกาหลีเหนือได้ทุม่เทความพยายาม

ไปในการสร้างเสริมพลานุภาพในทางต่าง ๆ รวมทัง้การลงทนุสร้างระเบดินิวเคลียร ์

ขีปนาวุธ และยานอวกาศ โดยได้รับการเกือ้หนุนในทางเทคโนโลยเีพื่อการรบจากสหภาพ

โซเวียต ก่อนทีโ่ซเวียตเองจะล่มสลาย โดยจนีได้รับช่วงในการเป็นตัวกลาง เกาหลีเหนือ

ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ทัง้ในการโฆษณาชวนเช่ือและการล้างสมอง ในขณะทีผู้่คนยังอดอยาก

ขาดแคลนอยู่ไม่น้อย มีผู้นาํเป็นจอมเผดจ็การสืบทอดกันมา แต่จะกรวงสักเพยีงใด ต้อง

เฝ้าดูกันต่อไป   ตา่งอย่างมากจากเกาหลีใต้ อันเป็นเสมือนนกฟีนิกซ ์ซึง่ฟ้ืนตัวและผงาด

ขึน้ แทบจะว่าจากเถ้าถา่น แต่แม้จะเร่ิมด้วยการปกครองระบอบเผดจ็การ เกาหลีใต้กไ็ด้

พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว จนเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยแทจ้ริงและได้พัฒนา

ประเทศในทกุด้านไปในทางสร้างสรรค ์และนวัตกรรม โดยมุ่งต่อยอดและขยายผลจาก

ผลิตภาพอันสูงขึน้เป็นลาํดับ จนสามารถก้าวหน้ามาเป็นเศรษฐกจิอันดับต้น ๆ ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  และเป็นผู้นาํด้านเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการ

สื่อสารและสารสนเทศ และทีช่าวเกาหลีใต้น่าจะภาคภมูิใจได้เตม็ทีก่เ็พราะสหประชาชาติ

ซึง่ได้มาช่วยสู้รบในการสงครามระหว่างเหนือกับใต้ แต่ในรอบ 6 ปีมาจนปัจจุบันนี ้ชาว

เกาหลีใต้ได้รับเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดขององคก์ารโลก คือเลขาธิการสหประชาชาต ิ

ในนามของนายบัน ค-ีมูน  
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บทความพเิศษทีจ่บไปแล้วน้ัน ได้กล่าวถงึความเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการของนโยบาย

ด้านความม่ันคงและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ซึง่ใช้เวลานานกว่าจะตกผลึกใน

การยอมรับความรับผิดชอบในความปลอดภัยของสาธารณรัฐเกาหลีโดยการสร้างสรรค์

ระบบสัมพันธมิตรระหว่างกัน ในขณะทีเ่กาหลีเหนือได้พัฒนาอาวุธทนัสมัยขึน้มากด้วย

ความช่วยเหลือของรัสเซยีและสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยอาจจะไดรั้บคาํแนะนาํด้วย

จากผู้เช่ียวชาญชาวปากสีถาน 

อย่างไรกด็ ีเมื่อเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเ์ป็นผลสาํเร็จ กเ็ป็นปัญหา

หนักทางด้านความม่ันคงของสหรัฐและพันธมิตร ซึง่ประธานาธิบดหีลายคนพยายาม

หาทางทีจ่ะแก้ปมนีใ้นวาระต่างๆ โดยการเจรจา อันเป็นทีท่ราบกันมากทีสุ่ดได้แก่การ

เจรจา 6 ฝ่าย แต่ไม่ปรากฏผล จนในทีสุ่ดประธานาธิบดบีารัค โอบามากไ็ม่สามารถบรรลุ

ข้อตกลงได้เมื่อครบวาระ จงึได้บอกฝากใหป้ระธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์พยายามต่อมา 

แม้จะทราบว่า ทรัมป์ขาดความรู้และความเข้าใจในความซับซ้อนของปัญหา เน่ืองจากสิ่ง

ทีท่รัมป์ต้องการคือการเป็นข่าวหรือในศัพทข์องผู้สังเกตการณว่์า Photo Op มากกว่า

สาระสาํคัญของการเจรจา ทาํใหข้้าพเจ้าวิเคราะหไ์ว้ในรายงานเช่นฉบับนีห้ลังจากการ

ประชุมระดับสุดยอดทีส่ิงคโปรว่์า “ถูกเดก็หลอก”  คร้ังแล้วคร้ังเล่า ผู้สังเกตการณ์

ต่างประเทศกว็ิเคราะหไ์ม่ต่างกัน ล่าสุด นายจอหน์ โบลตัน อดตีทีป่รึกษาฝ่ายความม่ันคง 

ของประธานาธิบดทีรัมป์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “THE ROOM WHERE IT HAPPENED” ซึง่

ผู้พพิากษาสหรัฐยนิยอมใหอ้อกจาํหน่ายได้เมือ่วานนี ้(20 มิถุนายน ศกนี)้ ว่า “เกาหลี

เหนือเป็นภัยคุกคามแก่สหรัฐยิง่กว่าสมัยใด”  
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 ตามปกต ิรัสเซยีจะจัดการฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนีในวันที ่9 พฤษภาคม ด้วย

การสวนสนามและแสดงอาวุธยุทโธปกรณอ์ย่างเอิกเกริก บางปีมีการจัดนิทรรศการอาวุธ

ใหม่ๆ ทีส่วนในบริเวณใกล้เคียงกับจัตุรัสแดงนอกวังเครมลิน โดยผู้นาํของประเทศจะ

เป็นประธานในพธีิโดยยนืเรียงลาํดับกันอยู่บน Lenin Mausoleum ในสมัยทีเ่ป็นสหภาพโซ

เวียต ลาํดับของผู้นาํมนัียยะสาํคัญ เพราะทาํใหผู้้สังเกตการณพ์อทราบได้ว่า ใครยิง่ใหญ่

กว่าใครในคณะ Presidium และ Politburo 

 แต่โรคระบาดใหญ่ของโคโรน่าไวรัส 2019 ในปีนี ้ทาํใหรั้สเซยีภายใต้

ประธานาธิบดวีลาดเิมยีร ์ปูตนิต้องเลื่อนการฉลองชัยชนะมาเป็นในวันที ่24 มิถุนายน 

วันนี ้โดยมิได้เชิญผู้นาํต่างประเทศมาร่วมด้วยเช่นในปีอื่น 

 ข้าพเจ้าไดต้ดิตามงานฉลองคร้ังใหญ่ในวันนีเ้พราะสถานีโทรทศันจ์ีนได้

ถ่ายทอดสดตลอดรายการ ทัง้ๆ ทีข้่าพเจ้าไม่ทราบภาษาจนี ปูตนิได้แสดงแสนยานุภาพ

อย่างเตม็ที ่ทหารเหล่าต่างๆ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ ์รวมทัง้เคร่ืองบนิประเภทต่างๆ 

เป็นจาํนวนมาก ได้แสดงแสนยานุภาพอย่างมากกว่าปกต ิทัง้ยานเกราะนานาชนิด

รถบรรทกุขีปนาวุธหลากหลายประเภท แม้จะมี SAM 400 แต่ส่วนใหญ่เป็น ICBM   

 เมื่อขบวนสวนสนามผ่านพ้นไปแล้ว ปูตนิ พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหาร ได้ไปทาํพธีิ

ทีล่านจัตุรัสแดง ด้วยความกระฉับกระเฉง คงเพือ่แสดงว่าสุขภาพเขาด ีแม่โรคระบาดจะ

ทาํใหจ้าํนวนผู้ตดิเชือ้ในรัสเซยีตดิอันดับช้ันนําต่อจากสหรัฐอเมริกากต็าม 

 ในวันต่อมาที ่25 มิถุนายน ประธานาธิบดปูีตนิกไ็ด้เร่งรัดใหม้ีการออกเสียงรับรอง

การแก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ อันจะเป็นหลักประกันใหเ้ขาสามารถดาํรงตาํแหน่งผู้นาํ

สูงสุด ในฐานะประธานาธิบด ีอยู่ได้จนถงึปี 2036 ตามแนวของผู้นาํฝ่ายอาํนาจนิยมจนี 

คือประธานาธิบดสีี จิน้ ผิง แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 
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 ตามทีไ่ด้รายงานมาก่อนเดอืนนี ้ว่าในทีสุ่ดประธานาธิบดอีิสราเอลได้สาบานตัว

นาย Benjamin Netanyahu ใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที ่5 เป็นเวลา 18 เดอืน และใหน้าย 

Benny Gantz ดาํรงตาํแหน่งต่ออีก 18 เดอืนหลังจากน้ัน โดยทีน่ายเนตันยาฮูแถลงว่า 

รัฐบาลอิสราเอลจะดาํเนินการผนวกดนิแดนในฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดน ตาม

ข้อเสนอแก้ปัญหาตะวันออกกลางทีป่ระธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์เป็นผู้เสนอ น้ัน 

 นาย Ehud Olmert ประธานาธิบดอีสิราเอล ซึง่เป็นอดตีนายกรัฐมนตรีมาก่อน มี

ความเหน็ว่า แผนการดังกล่าวไม่มคีวามจาํเป็นทางด้านความม่ันคงของอิสราเอลแต่อย่าง

ใด และดูจะไม่สอดคล้องกับแนวทางการระงับกรณีพพิาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน ์

แต่ทีน่ายเนตันยาฮูเร่งรัดใหม้ีการดาํเนินการ น้ัน คงเป็นเพราะเขาประเมินแล้ว เหน็ว่า 

โดนัลด ์ทรัมป์คงจะไม่สามารถเอาชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดใีนปีนีไ้ด้ จงึต้องการจะ

เร่งการดาํเนินการก่อนทีจ่ะสายเกนิไป 

 โดยทีป่ระเทศต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ประเทศอาหรับเทา่น้ัน แม้สหภาพยุโรปกไ็ม่เหน็

ด้วยกับแผนการผนวกดนิแดน โดยจะมีการนาํเร่ืองนีเ้ข้าสู่การพจิารณาของคณะมนตรี

ความม่ันคงแหง่สหประชาชาตใินไม่กีวั่นนี ้

 

 

 

ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนกรกฎาคม 2563 (2020) 

 

 วันที ่1 กรกฎาคม 2563 (2020) เป็นวันครบรอบปีที ่23 ของการส่งฮ่องกงใหแ้ก่ 

(Handover-ตามทีอั่งกฤษเรียก หรือ Return-ตามทีจ่นีใช้) สาธารณรัฐประชาชนจนี ตาม 

“ปฏญิญาร่วมหรือ Sino-British Joint Declaration” อันเป็นประวัตกิารณร์ะหว่างประเทศที่

สาํคัญและได้รับการถ่ายทอดสดโดยสื่อโทรทศันข์องโลกตลอดรายการเมื่อ 23 ปีมาแล้ว

ซึง่ผู้มีประสบการณข์องการปฏบิัตหิน้าทีท่างการทตูและกงสุลในฮ่องกงเช่นข้าพเจ้าได้

ตดิตามดูอย่างใกล้ชิดตามปกตวิิสัย แม้ในคนืน้ันจะได้ย้ายไปประจาํการในประเทศต่างๆ 

ทางซกีโลกตะวันตกและเกษียณอายุราชการแล้วหลายปี 

 ลูกๆ ของข้าพเจา้ซึง่เฝ้าดูอยู่ด้วยคงแปลกใจทีเ่หน็ข้าพเจ้านํา้ตาร่วงมาบ้างเมื่อ

เหน็ภาพทหารมหาดเล็กอังกฤษเชิญธงชาตขิองประเทศเขาลงจากเสาต่อหน้าพระพักตร ์

Prince of Wales และโดยเฉพาะอย่างยิง่ทา่ทางของทหารจนีสวมทอ็ปบู๊ตด้วยสีหน้า

ภาคภูมิเป็นพเิศษสะบัดธงชาตจินีคอมมิวนิสตผื์นใหญ่ขณะเชิญขึน้สู่เสาในระดับสูงกว่า

ธงใหม่ของเขตปกครองพเิศษฮ่องกงอย่างเหน็ได้ชัด 

ความทีรู้่สึกเศร้าใจกด็้วยเหตุผลหลายประการ ประเดน็หน่ึงน่าจะเป็นเพราะ

เสียดายความรู้สึกอันดทีีไ่ด้รับตลอดเวลาสองปีเศษทีเ่ป็นกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเมือ่ปี

1974-สิน้ปี 1976 โดยในระหว่างน้ันได้ทาํงานตามทีไ่ด้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้

ปฏบิัตโิดยได้รับความร่วมมือทัง้จากรัฐบาลฮ่องกงของอังกฤษและมิตรประเทศทัง้หลาย 

และทีแ่น่ทีสุ่ดมิใช่ความรู้สึกต่อต้านจนี เน่ืองจากได้ตดิต่อประสานงานกับตัวแทนของเขา

ทัง้ในเร่ืองราชการและเร่ืองส่วนตัวด้วยความเป็นกันเองอยู่บ่อยคร้ัง ซึง่ผู้มีใจเป็นธรรม

ย่อมจะยอมรับส่วนเกือ้กูลของข้าพเจ้าในหลายสิ่งหลายอย่างทีไ่ด้ทุม่เททาํไปใน

กระบวนการสถาปนาสัมพันธภาพทางการทตูระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
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ประชาชนจนี และเมื่อนาย ไฉ เจ้อ หมิน ผู้เป็นเอกอัครราชทตูจนีคนแรกประจาํประเทศ

ไทย พร้อมด้วยนาย จาง จิว่ หวน ล่ามภาษาไทยวัยหนุ่มซึง่หลายปีต่อมาได้เป็น

เอกอัครราชทตูประจาํไทยเช่นกัน จะเดนิทางผ่านฮ่องกงไปรับตาํแหน่งทีก่รุงเทพฯ 

ข้าพเจ้าได้นาํรถไปใหก้ารต้อนรับเมื่อทัง้สองเดนิทางถงึฮ่องกงทีส่ถานีรถไฟทางฝ่ังเกาลูน 

พาไปรับประทานอาหารกลางวันและอาํนวยความสะดวกตลอด จนพาไปส่งขึน้เคร่ืองบนิ

ต่อไปรับตาํแหน่งโดยเรียบร้อย 

 อย่างไรกด็ ีนํา้ตาของข้าพเจ้าสะทอ้นความรู้สกึอันลึกซึง้กว่าเหตุผลต่างๆ ทีก่ล่าว

มา เบือ้งลึกแล้ว ข้าพเจ้าเป็นหว่งชาวฮ่องกงว่า สักวันหน่ึงเขาจะสูญเสียความเป็นเสรีชน

ทีเ่ขาคุ้นชินมา เพราะเจ้าเมืองใหม่ทีโ่บกสะบดัธงชาตดิ้วยทา่ทางภาคภูมิใจไปเมือ่ก่อน

หน้าน้ัน จะไม่ทนรอไปอีก 50 ปีตามพันธกรณีทีร่ะบุไว้อย่างแจ้งชัดใน “ปฏญิญาร่วม” ขอ

ยํา้ว่าความรู้สึกเป็นหว่ง น้ัน ระคนกับความมุ่งหวังในทางทีด่ว่ีา จนึคงจะถอืตามคาํม่ัน

สัญญาทีใ่หไ้ว้ซึง่นายกรัฐมนตรี จ้าว สี่ หยางแหง่จนีและนายกรัฐมนตรีมากาเร็ต แธต

เช่อรแ์หง่สหราชอาณาจักร ได้ลงนามร่วมกันไว้ว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศทีม่ีผล

ผูกพันทางกฏหมายทัง้ฉบับโดยคู่ภาคีได้จดทะเบยีนไว้กับสหประชาชาตเิมื่อวันที ่12 

มิถุนายน ค.ศ. 1985 ตามมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาต ิและสาํนักเลขาธิการฯได้

พมิพเ์ผยแพร่เรียบร้อยแล้วในทนัทตีามกระบวนการในกฏบัตร 

 เสรีภาพอันควรแก่การหวงแหนเป็นมรดกตกทอดของวิถชีีวิตทีช่าวฮ่องกงยดึถอืมา

ตลอดเวลาทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของอังกฤษ เสมือนเป็นสมบัตทิีไ่ด้รับมอบมาในฐานะ

ชาวเมืองขึน้ แทนการกดขี่ข่มเหงทีเ่จ้าอาณานิคมมักจะประตบิัตติ่อชาวเมืองขึน้แหง่อื่นๆ 

ในโลก 

 ชาวฮ่องกงจงึดาํรงชีวิตมาด้วยวิถน้ัีน ซึง่ได้ขยายวงไปถงึระบบการค้าเสรี เมืองทา่

เสรี ทนุนิยมทางเศรษฐกจิ การใช้หลักนิตธิรรมหรือ rule of law มีฝ่ายตุลาการอันเป็น

อิสระปราศจากการแทรกแซงโดยอาํนาจภายนอก มีสิทธิในการแสดงออก และมีสิทธิใน

การชุมนุม โดยองคร์วมคือความเป็นประชาธิปไตยน่ันเอง 
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 จนีเองเป็นฝ่ายใหค้าํม่ันอันทรงคุณค่าแก่มนุษยชาต ิดังปรากฏใน “ปฏญิญาร่วม” 

และคาํประกาศนโยบายทีข่ยายความในภาคผนวก ว่าในระยะเปลี่ยนผ่านจนถงึปี ค.ศ. 

2047 ฮ่องกงไม่ตอ้งยดึถอื “ระบบสังคมนิยมทีใ่ช้ปฏบัิตใินแผ่นดนิใหญ่” ทาํใหอ้ดนึกไม่ได้

ถงึคาํกล่าวของ เติง้ เสีย่ว ผิง ซึง่มีบทบาทในการเจรจาไม่น้อย ว่าไม่ว่า “แมวจะสีขาวหรือ

ดาํ ตราบใดทียั่งจับหนูได้” กยั็งยอมรับ ข้าพเจา้ไม่อยู่ในฐานะจะตัง้ปัญหาถงึนํา้ใสใจจริง

ของรัฐบุรุษทา่นน้ันซึง่มีส่วนสาํคัญใหจ้นีบุกเบกิแนวทางอันนาํไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

ของสาธารณรัฐประชาชนจนีหลายปีหลังจากทีท่า่นวายชนม ์

 

 วันที ่10 ธันวาคม ค.ศ. 1976 ข้าพเจ้าและครอบครัว ซึง่รวมลูกสาวผู้หน่ึงทีถ่อื

กาํเนิดในฮ่องกง ออกเดนิทางไปรับหน้าทีใ่หม่ อันเปลี่ยนวิถชีีวิตจากการทตูทวิภาคีเป็น

พหภุาคี เปิดโอกาสใหไ้ด้ดูแลและมส่ีวนส่งเสริมผลประโยชนข์องมวลมนุษยจ์าํนวนมาก 

อันได้แก่ผู้ลีภ้ัยนับล้านจากสงครามในบ้านเกดิของเขาทีม่าพักพงิในประเทศไทยด้วยการ

ร่วมมือกับข้าหลวงใหญ่แหง่สหประชาชาตว่ิาด้วยผู้ลีภ้ัย และมวลชนในฐานะพัฒนาน้อย

ทีสุ่ดและกาํลังพัฒนากว่า 130 ประเทศในฐานะประธานกลุ่ม 77 ทัง้ทีน่ครเจนีวาอันเป็น

ต้นกาํเนิดของกลุ่มฯ และกรุงเวียนนา 

 ระหว่างเดนิทางด้วยเคร่ืองบนิของการบนิไทยไปสู่ทีห่มายปลายทาง ข้าพเจ้าได้

ย้อนคิดถงึ 2 ปีเศษทีไ่ดไ้ปใช้ชีวิต ณ เกาะน้อยๆ นอกฝ่ังจนีแผ่นดนิใหญ่ ซึง่ยังจาํได้ไม่ลืม

เลือนต่อมาจนทกุวันนี ้อาท—ิ 

  การสนทนาในโอกาสทีไ่ด้ไปอาํลา Sir Murray McClehose ทีช่าวฮ่องกงเรียกตาม

สาํเนียงพืน้เมืองว่า “หมักเล๋โห ่ผู้ว่าราชการฮ่องกงตลอดเวลาทีอ่ยู่ทีน่ั่น ด้วยความสุข

สบายและสะดวกทกุประการ และได้ไปพบกันอีกเมื่อทา่นไปร่วมการประชุมเร่ืองผู้ลีภ้ัย

จากอินโดจนีทีส่หประชาชาต ิณ นครเจนีวา  เน่ืองจากฮ่องกงเป็นถิน่แรกรับเช่นเดยีวกับ

ไทย 
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  การได้ไปเยอืนประเทศจนีเป็นคร้ังแรกในชีวิตโดยเกาะทา้ยแถวคณะของทา่น

นายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ ์ปราโมช คราวไปเปิดความสัมพันธท์างการทตูกับจนีเมื่อปี 1975 

โดยก่อนหน้าน้ันทีค่ณะแวะระหว่างทางทีฮ่่องกง ทา่นได้ไปน่ังพักผ่อนทีท่าํเนียบกงสุล

ใหญ่ด้วยและมอบหนังสือ “โครงกระดูกในตู้” อันมีข้อความเกีย่วกับบรรพบุรุษของ

ข้าพเจ้าด้วย ทา่นปรารภว่า บรรยากาศทีบ้่านพัก “เหมือนขุนตาล” ทีท่า่นโปรด 

  การทีเ่กอืบจะเข้าตาจนเมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายจนีว่า คณะของทา่นทตูอานันท ์ปัน

ยารชุน ซึง่ไปเจรจากับจนีทีก่รุงปักกิง่เพือ่เตรียมการเปิดความสัมพันธท์างการทตู พลาด

เทีย่วบนิขากลับ ทาํให้ต้องเดนิทางโดยรถยนตจ์ากในจนีมาทีช่ายแดนกับฮ่องกงอัน

จะต้องใช้เวลานานมาก ข้าพเจ้าจงึตัดสินใจหารือกับผู้บังคับการ Air Auxiliary ของอังกฤษ 

และได้รับทราบความพร้อมใจจะช่วยแก้ปัญหาโดยส่งเคร่ืองบนิเฮลิคอปเตอรกู้์ภัยสี

เหลืองสด 2 เคร่ือง พร้อมด้วยรถ Land Rover อีก 2 คันไปรับคณะของทา่นทตูฯ ทีด่่าน

ชายแดนนาํข้ามทวิเขามาร่อนลงทีล่านจอดข้างเคร่ืองบนิแอรส์ยามทีส่นามบนิไคตั๊คช่วย

ใหส้ามารถนาํผลการเจรจาเสนอต่อรัฐบาลไดท้นักาล ทีน่่าประทบัใจได้แก่การทีข้่าพเจ้า

ได้เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณไปยังผู้บงัคับการบนิอังกฤษ เขาได้ตอบขอบคุณ

กลับมาทีใ่หโ้อกาสกองทพัอากาศอังกฤษได้ช่วยใหภ้ารกจิสาํคัญของฝ่ายไทยลุล่วงไปได้ 

ก่อนหน้าน้ัน ผู้บัญชาการทหารอากาศอังกฤษในฮ่องกงยังกรุณาใหเ้ฮลิคอปเตอร ์1 

เคร่ือง พร้อมนายทหารตดิต่อ นาํข้าพเจ้าบนิชมทวิทศันท์ั่วฮ่องกงรวมทัง้จุดทีส่ามารถไป

ได้ใกล้ชายแดนจนีอีกดว้ย 

และทีล่ืมไม่ได้กค็ืองานเลีย้งอาหารส่งข้าพเจ้าโดยผู้อาํนวยการใหญ่ของสาํนักข่าว

ซนิ หวา ซึง่เป็นผู้แทนทางการของจนีในฮ่องกงของอังกฤษ อันน่าประทบัใจในไมตรีจติร

มิตรภาพ นับเป็นการกระชับความรู้สึกอันดกัีบจนีเป็นอย่างยิง่ ฯลฯ 
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นักเคลื่อนไหวเพือ่เรียกร้องเสรีภาพส่วนบุคคลชาวฮ่องกงได้เร่ิมการเตรียมตัวทีจ่ะ

ไม่ยอมใหม้ีการลิดรอนสิทธิของพวกตนมาตัง้แต่ก่อนวันส่งคืนการปกครองไปสู่จนี

แผ่นดนิใหญ่ในวันที ่1 กรกฎาคม 1997 แล้ว เพราะเขาไม่วางใจว่าจนีจะยดึม่ันตาม

นโยบายทีไ่ด้ประกาศไว้ อันได้แก่ถ้อยแถลงนโยบายประกอบ “ปฏญิญาร่วม” อันเป็นส่วน

สาํคัญของความตกลงระหว่างประเทศ ทีคู่่ภาค ีอันได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจนีกับ 

สหราชอาณาจักรได้เจรจาจัดทาํไว้ตามกระบวนการเช่นเดียวกับสนธิสัญญา ซึง่

นายกรัฐมนตรี Zhao Ziyang และ นายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher ได้ลงนามกันไว้ที่

กรุงปักกิง่ในวันที ่19 ธันวาคม ค.ศ. 1984 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเมื่อวันที ่

27 พฤษภาคม  ค.ศ. 1985 และทัง้สองประเทศได้ขึน้ทะเบยีนร่วมกันกับสหประชาชาตใิน

วันที ่12 มิถุนายน ค.ศ. 1985 ตามมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาต ิ

ความในมาตรา 102 มดีังนี ้“Article 102  Every treaty and every international 

agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter 

comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and 

published by it.” 

ในกรณีทีม่ีความขัดแย้งกับพันธกรณีทีคู่่ภาคีมีอยู่กับพันธกรณีในความตกลง

ระหว่างประเทศอื่นใด มาตรา 103    ระบุไว้ดงันี ้“Article 103  In the event of a conflict 

between the obligations of the Members of the United Nations under the present 

Charter and their obligations under any other international agreements, their obligations 

under the present Charter shall prevail.” 

ชาวฮ่องกงจงึร่วมชุมนุมกันในจาํนวนทีไ่ม่มากนัก ตัง้แต่วาระแรก แม้จะไม่มีการ

ต่อต้านโดยตาํรวจฮ่องกงกต็าม ประจวบกับคนืวันที ่1 กรกฎาคม เกดิเพลิงไหม้คร้ังใหญ่

ในดนิแดนอันไม่เกีย่วกับการชุมนุม แต่กเ็ป็นสัญญาณถงึเหตุไม่สงบทีเ่กดิขึน้หลายต่อ

หลายคร้ัง ในเขตปกครองพเิศษ ชาวฮ่องกงจาํนวนไม่น้อยได้ลีภ้ัยไปยังไต้หวัน แต่เมื่อ

สถานการณด์ูจะไม่บานปลาย กไ็ด้ย้ายกลับมา  
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นักเคลื่อนไหววัยต่างๆ กัน แต่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว มีการแสดงออกในทาง

ต่างๆ เช่นกลุ่มทีถ่อืร่ม (Umbrella Movement) และการปฏวัิตร่ิม (2014) โดยมีบางคนเป็น

สมาชิกสภานิตบิัญญัตขิองฮ่องกงด้วย ข้อเรียกร้องเร่ิมด้วยประเดน็ของเสรีภาพทั่ว ๆ ไป

และตกผลึกมากขึน้เป็นการต้องการสิทธิในการออกเสียงหรือ Universal Suffrage ซึง่แกน

นาํเช่น Joshua Wong และ Nathan Law เร่ิมเป็นช่ือทีรู้่จักกันในต่างประเทศ เน่ืองจากได้

เดนิทางไปร่วมการประชุมทางการเมืองในต่างประเทศ ทาํใหรั้ฐบาลจนีได้กดดันให้

ประเทศต่างๆ เช่นมาเลเซยีและไทยผลักดันใหอ้อกจากประเทศ ซึง่สมัยหน่ึงทางการของ

ประเทศเหล่านีไ้ด้ทาํตามคาํขอของจนี 

ทางการฮ่องกงได้ใช้กาํลังตาํรวจเป็นหลักในการควบคุมสถานการณ ์จนเมื่อปี 

2019 รัฐบาลกลางทีก่รุงปักกิง่ได้ส่ังใหรั้ฐบาลฮ่องกงตรากฏหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม

แดน เพือ่จะใหส่้งผู้ประทว้งชาวฮ่องกงไปดาํเนินคดใีนแผ่นดนิใหญ่ การชุมนุมประทว้งจงึ

เกดิขึน้บ่อยคร้ัง ซึง่ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศฯ ได้รายงานมาโดย

ละเอียดอีกทางหน่ึงแล้ว 

สาํหรับรัฐบาลสหราชอาณาจักร น้ัน ได้แถลงข่าวประทว้งอย่างเป็นทางการหลาย

คร้ัง ดังเช่นเมื่อวันที ่19 ธันวาคม 2019 อันเป็นวันครบรอบปีที ่35 ของการลงนามใน

ปฏญิญาร่วมว่าด้วยฮ่องกง ในฐานะทีเ่ป็นความตกลงระหว่างประเทศอันมีผลผูกพันทาง

กฎหมายจนทกุวันนี ้นาย Dominic Raab รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช

อาณาจักร แถลงว่า “This agreement between the UK and China made clear that Hong 

Kong’s high degree of autonomy, rights and freedoms would remain unchanged for 50 

years. The undertakings made by China, including the right to freedom of expression, 

an independent judiciary and the rule of law are essential to Hong Kong’s prosperity 

and way of life. 

“Hong Kong is experiencing its greatest period of turmoil since the handover. As 

a co-signatory of the Joint Declaration, the UK takes these commitments seriously and 
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supports their implementation through the ‘One Country, Two Systems’ framework. The 

only way to guarantee Hong Kong’s future success and stability is by respecting these 

and addressing the legitimate concerns of the people of Hong Kong through meaningful 

political dialogue.”   

 การประทว้งการจะออกกฏหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนทาํใหรั้ฐบาลฮ่องกงถอนร่าง

กลับไปอย่างน้อย 2 คร้ังด้วยกัน ตามทีน่างแครร่ี์ ลัม หวัหน้าผู้บริหารหรือ Chief 

Executive ของรัฐบาลฮ่องกง แถลงออกมา อันน่าจะเป็นมูลเหตุใหรั้ฐบาลปักกิง่ถอืโอกาส

เปลี่ยนเป็นการออกกฎหมายว่าด้วยความม่ันคงแหง่ชาตแิทน เร่ิมด้วยการวางกรอบว่าจะ

ครอบคลุมการกระทาํใดบ้าง โดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจ์นีเป็นฝ่ายริเร่ิม 

ซึง่เมื่อมีข่าวเล็ดลอดออกมา เป็นธรรมดาทีช่าวฮ่องกงไม่น้อยจะประทว้ง เน่ืองจากในปีที่

แล้วจนถงึต้นปีนี ้จาํนวนผู้ประทว้งมากขึน้อย่างปรากฏชัด บางวันนับล้าน ตาํรวจปราบ

จลาจลและกองกาํลังพเิศษได้ขัดขวางอย่างเตม็ที ่การกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงจงึ

เกดิขึน้ เน่ืองจากการชุมนุมประทว้งได้ขยายวงไปในทีต่่างๆ รวมทัง้ท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศ สถานีขนส่งมวลชน และทีท่าํการของรัฐบาล รวมทัง้สภานิตบิัญญัต ิโดย

เจ้าหน้าทีไ่ด้ใช้ระเบดินํา้ตาผสมพริกไทย กระสุนยางแม้กระทั่งอาวุธปืนด้วยกระสุนจริง

บางคร้ัง  ในการควบคุมมวลชน ฝ่ายประทว้งได้ตอบโตด้้วยการขว้างก้อนอิฐและหนิ 

บางคร้ังมีการเข้ายดึอาคารในสถานศึกษา เช่นทีเ่กดิขึน้ทีว่ิทยาลัยโปลีเทค็นิคซึง่ใช้เวลา

ปราบปรามอยู่เป็นวัน โดยทั่วไป ฝ่ายประทว้งมิได้เร่ิมใช้ความรุนแรง แต่จาํต้องโตต้อบ

เมื่อถูกเจ้าหน้าทีโ่จมต ีในระยะหลังเมื่อมีข่าวว่ากฎหมายว่าด้วยความม่ันคงแหง่ชาต ิ(จนี) 

ผ่านสมัชชาประชาชนแหง่ชาตทิีก่รุงปักกิง่แล้ว ฝ่ายเจ้าหน้าทีฮ่่องกงได้ตัง้รับก่อนหน้าที่

จะมีผู้ชุมนุมออกมาในทอ้งถนนเสียอีก โดยบุกเข้าปราบปรามทนัท ีและจับกุมผู้ประทว้ง

ไปนับร้อย 

โดยทีก่ารชุมนุมประทว้งและเรียกร้องประชาธิปไตยมีขึน้ในวันสุดสัปดาห์

ต่อเน่ืองกันตัง้แต่ปีทีแ่ล้วกว่า 7 เดอืนและต่อมาประปรายในต้นปีนีซ้ึง่เร่ิมเกดิโรคระบาด
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อันลามมาถงึชายแดนฮ่องกง รัฐบาลกลางทีก่รุงปักกิง่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยสาํแดง

อาํนาจเหนือฮ่องกงอย่างชัดแจ้งและส่งทหารกองทพัปลดแอกประชาชนมาอยู่ใกล้เขต

ปกครองพเิศษ จนปัญหาฮ่องกงแปรสภาพเป็นประเดน็ความขัดแย้งระหว่างประเทศขึน้ 

เพราะประจวบกับการทีจ่นีเร่ิมใช้แนวทางการทตูในช่ือทีเ่รียกว่า “Wolf Warrior” ซึง่นาย

หวัง อี ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนี ได้แถลงเป็นเชิงเตอืนไว้พักใหญ่แล้ว 

ในช่วงทีจ่นี Assertive มากขึน้ แต่ในช้ันแรกอาศัยการดาํเนินการด้านสารนิเทศ ด้วยการ 

tit-for-tat โดยใช้คนทีท่ราบภาษาอังกฤษดใีช้ทวิตเตอรต์อบโต้ทนัควัน เดมิใช้นาย Zhao 

Lijian ขณะเป็นทีป่รึกษาประจาํสถานเอกอัครราชทตูจนี ณ กรุงอิสลามาบัด ปากสีถาน

เมื่อเดอืนกรกฎาคม ปี 2019  และบัดนีก้ลับมารับหน้าทีโ่ฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

จนี ส่วนนางสาว Hua Chunying ซึง่เป็นอธิบดกีรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศจนี 

และเป็นผู้บังคับบัญชาของ Zhao มักจะทาํหน้าทีท่ัง้ในการตอบโต้และแถลงข่าวอย่างเป็น

ทางการ โดย Hua Chunying ได้เปิดบัญชี (account) ทางทวิตเตอรเ์มื่อเดอืนตุลาคม 2019 

และมีผู้ตดิตามอ่านไม่น้อยกว่า 500,000 คน   ในขณะเดยีวกันจนีกไ็ด้แสดงออกทาง

การทหารด้วย ดังทีเ่หน็ในการปะทะกันกับทหารอินเดยีแถบแคชเมียรบ์นเทอืกเขา

หมิาลัยหลายรอบ การเพิม่ความกดดันต่อไต้หวัน การอ้างสิทธิเหนือทะเลจนีใต้ การ

กดดันทางการค้ากับออสเตรเลีย อันอาจเป็นเหตุใหอ้อสเตรเลียต้องทาํความตกลงเพือ่

ความร่วมมือทางทหารกับอินเดยี การทีจ่นีเพิ่มงบประมาณทางการทหารอีกเป็นจาํนวน

มากโดยตัดงบเพือ่โครงการอื่นลง การซ้อมรบทางอากาศและทางทะเลใกล้กับหมู่เกาะ

พาราเซลสใ์นทะเลจนีใต้ ประชันกับการซ้อมรบทางทะเลของกองทพั Indo-Pacific 

Command ของสหรัฐอันประกอบด้วยเรือบรรทกุเคร่ืองบนิขนาดใหญ่ 2 ลาํเพิม่จากการ

ระดมกาํลังทางเรือและอากาศทีไ่ด้รายงานไว้ในประมวลฯ เมื่อเดอืนทีแ่ล้ว และทีเ่หน็ชัด

แจ้งทีสุ่ดได้แก่กรณีของฮ่องกง โดยทีท่ัง้หมดนีม้ีนัยยะสาํคัญยิง่ต่อการเมืองระหว่าง

ประเทศ เพราะต้นเหตุหลักมาจากการตัง้ตัวเป็นอริกับจนีของประธานาธิบดโีดนัลด ์

ทรัมป์ ด้วยเหตุผลจากการเมืองภายในของสหรัฐ จงึจะขอแยกไปวิเคราะหใ์นรายงาน

ต่างหากถ้าเวลาและสุขภาพอาํนวย เพราะตามรายงานล่าสุดในวันพฤหสับด ีที ่16 
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กรกฎาคม ตามเวลาในสหรัฐ ทรัมป์กาํลังจะตดัสินใจควํ่าบาตรจนีเพิม่มากขึน้โดยจะหา้ม

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจ์นีทัง้หมดเข้าไปในประเทศ ส่วนความตกลงทางการค้าเพือ่ยุติ

สงครามทางการค้าทีเ่ขาก่อขึน้ น้ัน ถอืว่าถูกระงับไปแล้วโดยปริยาย เป็นความพลิกผัน

ของสถานการณอั์นน่าเป็นหว่งกังวลยิง่ โดยเฉพาะในปีนีซ้ึง่คะแนนนิยมของทรัมป์ตํ่าลง

มากตามการสาํรวจของทกุสาํนัก อันสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายในระดับโลกไม่น้อย เน่ืองจาก

ประธานาธิบดทีรัมป์ไดล้งนามในคาํส่ังฝ่ายบริหารเรียกว่า Hong Kong Autonomy Act 

ยกเลิกสถานะพเิศษของฮ่องกง และสิทธิพเิศษทางการค้าและการลงทนุ โดยไม่สนใจ

ผลกระทบต่อชาวอเมริกัน 85.000 คนทีท่าํธุรกจิไม่น้อยกว่า 1.300 กจิการอยู่ในฮ่องกง

ขณะนี ้ทางด้านการค้า นอกจากอัตราภาษีศุลกากรซึง่จะปรับสูงขึน้เทา่กับสินค้าจนีในช่วง

สงครามการค้าแล้ว ดุลการค้าทีส่หรัฐเคยได้เปรียบฮ่องกงเป็นมูลค่ามหาศาลกจ็ะต้อง

แปรเปลี่ยนไปด้วย และยังมีข้อหา้มในส่วนทีเ่กีย่วกับ sensitive product and technology 

weaponry และทรัพยส์ินทางปัญญาอีกด้วย 

การทีจ่นีได้บัญญัตกิฎหมายว่าด้วยความม่ันคงแหง่ชาตซิึง่มีผลใช้บังคับในคืนวันที่

1 กรกฎาคม ศกนี ้คนเป็นกลางย่อมทราบดว่ีาขัดกับคาํม่ันสัญญาตามความตกลงระหว่าง

ประเทศทีม่ีผลผูกพันทางกฏหมาย ซึง่จนีจะต้องเคารพ ตามภาษิตลาตนิ “Pacta sunt 

servanda” (Pact to be observed) เพือ่ประโยชนแ์ก่ทา่นผู้อ่าน จงึได้คัดเนือ้หาจาก

ปฏญิญาร่วมมาไว้ทีภ่าคผนวกของรายงานบทนี ้อัน กลุ่ม G-7 ในการประชุมคร้ังที ่45 ได้

แถลงว่า “The G-7 reaffims the existence and importance of the Sino-British Joint 

Declaration of 1984 on Hong Kong and appeals for avoidance of violence.” และเมื่อ

วันที ่3 กันยายน 2019 หลังจากทีก่ระทรวงการต่างประเทศจนีได้แถลงโต้ว่าไม่มีประเทศ

หรือองคก์รใดมีสิทธิแทรกแซงกจิการภายในของจนี วุฒสิมาชิก Marco Rubio สังกัด

พรรครีพับลิกันของสหรัฐได้ลงบทความ (op-ed) ในหนังสือพมิพว์อชิงตันโพสตว่์า “Most 

obviously, the Chinese Communist Party is preventing the city’s government from acting 

with the autonomy that Beijing had promised it in a legally binding 1984 international 
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treaty with Britain, under Hong Kong’s Basic Law, and in China’s diplomatic outreach to 

the United States and other nations.” วุฒสิมาชิกรูบโิอและวุฒสิมาชิกเทด็ ครูซ เป็นนัก  

การเมืองอเมริกัน 2 ใน 3 คนทีถู่กรัฐบาลจนีหา้มเดนิทางไปเยอืนจนีเมื่อไม่กีวั่นมานี ้

สหราชอาณาจักรได้ประทว้งจนีคร้ังแล้วคร้ังเล่า เมื่อต้นเดอืนกรกฎาคม ศกนี ้นาย 

Dominic Raab รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษแถลงต่อ BBC และ

รอยเตอรว่์า รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ “ประเมินกฎหมายว่าด้วยความม่ันคงแหง่ชาติ

ตามทีไ่ด้รับการพมิพเ์ผยแพร่เมื่อเวลาดกึของวันอังคาร (ที ่ 30 มถิุนายน) ด้วยความ

รอบคอบแล้วเหน็ว่า It constitutes a clear violation of the autonomy of Hong Kong, and a 

direct threat to the freedoms of its people, and therefore I’m afraid to say it is a clear and 

serious violation of the Joint Declaration treaty between the United Kingdom and China.” 

และด้วยเหตุนี ้ สหราชอาณาจักรจะเสนอใหช้าวฮ่องกงประมาณ 3 ล้านคนทีจ่ะขอ

สัญชาตบิริตชิได ้

ในวันพธุต่อจากน้ัน นายกรัฐมนตรีบอริส จอหน์สันได้แถลงต่อสภาสามัญในกรุง

ลอนดอนว่า “The enactment and imposition of this national security law constitute a clear 

and serious breach of the Sino-British Joint Declaration.” [He added] that Britain would 

stand by its pledge to give British National Overseas (BNO) passport-holders in Hong 

Kong a path to British citizenship, allowing them to settle in the United Kingdom. Reuters 

added that almost 3 million Hong Kong residents are eligible for the passport, and that 

there were 349,881 holders of the passports as of February. 

หลังจากทีก่ฏหมายเร่ิมมีผลใช้บังคับแล้ว แกนนาํของฝ่ายนิยมประชาธิปไตย เช่น

นายโจฉ่ัว หว่อง ได้ประกาศยุบพรรค Demosisto เพราะเหน็ว่า ไม่มปีระโยชนอ์ีกต่อไป 

เพราะผู้แทนของพรรคคงจะถูกข้อหาว่าขาดคุณสมบัตใินการสมัครรับเลือกตัง้ เช่นทีเ่ขา

ถูกมาแล้วในปีก่อนเมื่อเขาสมัครเข้ารับเลือกตัง้สภาทอ้งถิน่ แต่โจฉ่ัว หว่องกยั็งพาํนักอยู่

ในฮ่องกง ส่วนจะมีใครหสบหนีไปต่างประเทศแล้วกีค่น ยังไม่ปรากฏในรายงานข่าว มี
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เฉพาะ นาย Nathan Law อายุ 27 ปี ซึง่ในช้ันแรก ปกปิดว่าเขาไปอยู่ทีใ่ด แม้จะไปปรากฏ

ตัวในรายการ Global Public Square ของ Fareed Zakaria ทาง CNN เมื่อคืนวันอาทติยท์ี่

แล้ว ซึง่เขามิได้เปิดเผยว่าไปอยู่ ณ ทีใ่ด จนต่อมาอีกสองวัน Nathan Law ได้ใหสั้มภาษณ ์

Stephen Zackur ในรายการ Hard Talk ของสถานีโทรทศัน ์BBC ทีก่รุงลอนดอน ซึง่ผู้จัด

รายการได้เปิดเผยเองว่าเขาอยู่ในสหราชอาณาจักร เพือ่เป็นปากเสียงใหฝ่้ายเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในวงการระหว่างประเทศ โดย Nathan ยํา้ว่าจนีจะต้องรับผิดชอบกับทกุสิ่ง

ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ในฮ่องกงทัง้ในบัดนีแ้ละต่อไป 

ความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทีเ่กดิขึน้แล้วในฮ่องกงเป็นกรณีเกีย่วกับ

เสรีภาพในทางต่างๆ อาท—ิ 

ความเคลื่อนไหวของจนีทีจ่ะจาํกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน ทัง้สือ่ระหว่างประเทศ

และสือ่ของฮ่องกงเอง แต่ไหนแต่ไรมา ฮ่องกงมิได้เป็นอุปสรรคในการทาํหน้าทีป่กตขิอง

สื่อทกุประเภท จงึเป็นทีต่ัง้ของสื่อระดับโลกและเป็นทีท่าํการส่วนภูมิภาคของสื่อตา่งๆ 

เช่น The New York Times  C.N.N.  Bloomberg  the Wall Street Journal  CNBC The 

Financial Times  AFP กับสาํนักข่าวอีกจาํนวนมาก รวมทัง้สาํนักงานของนิตยสารอีกไม่

น้อย แม้กระทั่งสถานีวิทยุและโทรทัศน ์“RTHK” ซึง่ได้รับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลฮ่องกงก็

กาํลังถูกตัง้ข้อกล่าวหาว่าเข้าข้างฝ่ายประทว้งเพือ่ประชาธิปไตย คอลัมนิสตข์อง Apple 

Daily ซึง่มี Jimmy Lai เศรษฐีชาวฮ่องกงเป็นนายทนุ กถ็ูกฝ่ายข่าวกรองของจนีทีป่ฏบิัติ

หน้าทีใ่นฮ่องกงเพ่งเล็งว่า “เป็นมือมดืทีมุ่่งทาํลายแผ่นดนิใหญ่” เมื่อสถานการณก์ลับ

กลายเป็นเช่นนี ้The New York Times ได้ย้ายคณะทาํงานจาํนวน 1 ใน 3 ไปปฏบัิตหิน้าที่

ทีก่รุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ปัญหาทีเ่กดิขึน้คือความยากลาํบากในการขอวีซ่าในการอยู่

ในฮ่องกง จนหว่ันเกรงกันว่าทางการอาจใช้การออก credential requirement เช่นทีใ่ช้กัน

อยู่ในจนีแผ่นดนิใหญ่ อันทาํใหเ้ป็นการยากทีส่ื่อจะปกปิดแหล่งข่าว 

สิทธิของชาวฮ่องกงทีจ่ะสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภานิตบิัญญัตขิองฮ่องกงก็

กาํลังจะถูกลดิรอน ด้วยข้ออ้างว่าขาดคุณสมบัต ิ(Disqualified) โดยทีส่ภานิตบิัญญัตื
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ฮ่องกงมีกาํหนดจะเลือกตัง้ซ่อมในวันที ่6 กันยายน ผู้สมัครจากฝ่ายนิยมประชาธิปไตยจงึ

ถูกข้อหา้มไปแล้ว 6 คน รวมทัง้ Edward Leung ซึง่ถูกจาํคุกด้วยข้อหาว่ามีส่วนในการก่อ

จลาจล 

--ฯลฯ-- 

ไต้หวันซึง่ถูกจนีแผ่นดินใหญ่กล่าวหาว่าละเมดิกฏเกณฑ ์1 ประเทศ 2 ระบบและ

จะต้องถูกเล่นงานต่อไป หลังจากทีไ่ต้หวันเปิดทีท่าํการรับชาวฮ่องกงทีห่ลบหนีกฏหมาย

ว่าด้วยความม่ันคงแหง่ชาตขิองจนีไปอยู่ทีเ่กาะไต้หวัน ได้จัดซ้อมรบทางต่างๆ เพือ่

เตรียมพร้อมหากถูกจีนใช้กาํลังข้ามช่องแคบ ได้เตอืนฝ่ายตา่งๆ ใหร้ะวังจนีใช้การทตู

แบบยดึตัวประกัน (Hostage Diplomacy) ในกรณีของฮ่องกง เหมือนกับทีท่าํกับนักการทตู

แคนาดา 2 คน ซึง่ถูกข้อหาว่ากระทาํจารกรรม หลังจากทีท่างการแคนาดาส่ง Chief 

Financial Officer ของบริษัท หว่า เหวย แก่สหรัฐตามคาํเรียกร้องของประธานาธิบดทีรัมป์ 

 

ANNEX: JOINT SINO-BRITISH DECLARATION REGARDING HONG KONG 

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the People's Republic of China have reviewed with satisfaction the 

friendly relations existing between the two Governments and peoples in recent years 

and agreed that a proper negotiated settlement of the question of Hong Kong, which is 

left over from the past, is conducive to the maintenance of the prosperity and stability of 

Hong Kong and to the further strengthening and development of the relations between 

the two countries on a new basis. To this end, they have, after talks between the 

delegations of the two Governments, agreed to declare as follows: 
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1. The Government of the People's Republic of China declares that to recover the Hong 

Kong area (including Hong Kong Island, Kowloon and the New Territories, hereinafter 

referred to as Hong Kong) is the common aspiration of the entire Chinese people, and 

that it has decided to resume the exercise of sovereignty over Hong Kong with effect 

from 1 July 1997. 

2. The Government of the United Kingdom declares that it will restore Hong Kong to the 

People's Republic of China with effect from 1 July 1997. 

3. The Government of the People's Republic of China declares that the basic policies of 

the People's Republic of China regarding Hong Kong are as follows: 

 (1) Upholding national unity and territorial integrity and taking account of the history of 

Hong Kong and its realities, the People's Republic of China has decided to establish, in 

accordance with the provisions of Article 31 of the Constitution of the People's Republic 

of China, a Hong Kong Special Administrative Region upon resuming the exercise of 

sovereignty over Hong Kong. 

(2) The Hong Kong Special Administrative Region will be directly under the authority of 

the Central People's Government of the People's Republic of China. The Hong Kong 

Special Administrative Region will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign 

and defence affairs which are the responsibilities of the Central People's Government. 

(3) The Hong Kong Special Administrative Region will be vested with executive, 

legislative and independent judicial power, including that of final adjudication. The laws 

currently in force in Hong Kong will remain basically unchanged. 



15 
 

(4) The Government of the Hong Kong Special Administrative Region will be composed 

of local inhabitants. The chief executive will be appointed by the Central People's 

Government on the basis of the results of elections or consultations to be held locally. 

Principal officials will be nominated by the chief executive of the Hong Kong Special 

Administrative Region for appointment by the Central People's Government. Chinese 

and foreign nationals previously working in the public and police services in the 

government departments of Hong Kong may remain in employment. British and other 

foreign nationals may also be employed to serve as advisers or hold certain public 

posts in government departments of the Hong Kong Special Administrative Region. 

(5) The current social and economic systems in Hong Kong will remain unchanged, and 

so will the life-style. Rights and freedoms, including those of the person, of speech, of 

the press, of assembly, of association, of travel, of movement, of correspondence, of 

strike, of choice of occupation, of academic research and of religious belief will be 

ensured by law in the Hong Kong Special Administrative Region. Private property, 

ownership of enterprises, legitimate right of inheritance and foreign investment will be 

protected by law. 

(6) The Hong Kong Special Administrative Region will retain the status of a free port 

and a separate customs territory. 

(7) The Hong Kong Special Administrative Region will retain the status of an 

international financial centre, and its markets for foreign exchange, gold, securities and 

futures will continue. There will be free flow of capital. The Hong Kong dollar will 

continue to circulate and remain freely convertible. 
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(8) The Hong Kong Special Administrative Region will have independent finances. The 

Central People's Government will not levy taxes on the Hong Kong Special 

Administrative Region. 

(9) The Hong Kong Special Administrative Region may establish mutually beneficial 

economic relations with the United Kingdom and other countries, whose economic 

interests in Hong Kong will be given due regard. 

(10) Using the name of 'Hong Kong, China', the Hong Kong Special Administrative 

Region may on its own maintain and develop economic and cultural relations and 

conclude relevant agreements with states, regions and relevant international 

organisations. 

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region may on its own issue 

travel documents for entry into and exit from Hong Kong. 

(11) The maintenance of public order in the Hong Kong Special Administrative Region 

will be the responsibility of the Government of the Hong Kong Special Administrative 

Region. 

(12) The above-stated basic policies of the People's Republic of China regarding Hong 

Kong and the elaboration of them in Annex I to this Joint Declaration will be stipulated, 

in a Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China, by the National People's Congress of the People's Republic of 

China, and they will remain unchanged for 50 years. 

 

4. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's 

Republic of China declare that, during the transitional period between the date of the 
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entry into force of this Joint Declaration and 30 June 1997, the Government of the 

United Kingdom will be responsible for the administration of Hong Kong with the object 

of maintaining and preserving its economic prosperity and social stability; and that the 

Government of the People's Republic of China will give its cooperation in this 

connection. 

5. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's 

Republic of China declare that, in order to ensure a smooth transfer of government in 

1997, and with a view to the effective implementation of this Joint Declaration, a Sino-

British Joint Liaison Group will be set up when this Joint Declaration enters into force; 

and that it will be established and will function in accordance with the provisions of 

Annex II to this Joint Declaration. 

6. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's 

Republic of China declare that land leases in Hong Kong and other related matters will 

be dealt with in accordance with the provisions of Annex III to this Joint Declaration. 

7. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's 

Republic of China agree to implement the preceding declarations and the Annexes to 

this Joint Declaration. 

8. This Joint Declaration is subject to ratification and shall enter into force on the date 

of the exchange of instruments of ratification, which shall take place in Beijing before 30 

June 1985. This Joint Declaration and its Annexes shall be equally binding. 
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บทวิเคราะห ์ 

ความขัดแย้งระหว่างจนีกับสหรัฐ และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ 

 

ความหว่งกังวลว่าทรัมป์จะใช้กลวิธีหลายดา้นเพือ่ใหเ้ขาคงเป็นผู้นาํสหรัฐต่อไป

อันมีผลทีต่ามมาเป็นความไม่สงบทัง้ภายนอกประเทศและภายใน เร่ิมมีความเป็นไปได้

มากขึน้ในปัจจุบันนี ้เมื่อนายโดนัลด ์ทรัมป์ส่ังการฝ่ายต่างๆ ในรัฐบาลใหด้าํเนินการก่อ

การกระทบกระทั่งกับจีนเพิม่จากสงครามทางการค้าด้วยการรับมือกับจนีทีไ่ด้ทาํการอุก

อาจเยีย่งอภมิหาอาํนาจอีกฝ่ายหน่ึงและการสร้างสถานการณภ์ายในตามมลรัฐและเมือง

ต่างๆ ทีม่ีผู้บริหารสังกัดพรรคเดโมแครต อันเป็นพรรคเดยีวกับอดตีประธานาธิบดบีารัค 

โอบามาและอดตีรองประธานาธิบดโีจ ไบเด้น ซึง่เป็นคู่แข่งของโดนัลด ์ทรัมป์ในการ

เลือกตัง้ประธานาธิบดใีนอีก 3 เดอืนเศษ นับจากนี ้(วันที ่23 กรกฎาคม) และฝ่ายสืบสวน

และสอบสวนอเมริกันได้กล่าวหาว่าจนีได้กระทาํการจารกรรมตามเมืองต่างๆ ภายใน

สหรัฐทั่วไปหมด ในสายตาของนาย Christopher Wray ผู้อาํนวยการ FBI จนีเป็นภัย

คุกคามสหรัฐมากทีสุ่ด ทาํใหเ้ขา “ต้องเฝ้าตดิตามความเคลือ่นไหวของจนีทกุ 9 ช่ัวโมง” 

 ผลการสาํรวจคะแนนนิยมทั่วประเทศ อันแสดงว่า โจ ไบเด้น มีคะแนนนาํจาก

โพลลท์กุสาํนักอย่างมนัียยะสาํคัญรวมทัง้สื่อฝ่ายขวาเช่น FOX News ด้วย สร้างความวิตก

กังวลใหแ้ก่โดนัลด ์ทรัมป์เป็นพเิศษ เน่ืองจากเป็นคนทีไ่ม่ยอมรับความพ่ายแพ้มาตลอด 

จงึไม่น่าประหลาดใจทีเ่พราะเหตุใดนักจติวิทยา รวมทัง้ Mary Trump หลานสาวแท้ๆ  ของ

ตนเองซึง่เป็น Clinical psychologist จงึแต่งหนังสือ Too Much and Never Enough: How 

My Family Created the World’s Most Dangerous Man ทีว่างตลาดและขายหมดแล้วใน

วันนี ้ได้กล่าวว่าทรัมป์มีอาการ Narcissism อันเป็นความผิดปกตทิางบุคลิกภาพ 

(Personality Disorder) อยู่ในโลกทีไ่ม่เป็นความจริง ชอบการยกยอและยกย่อง บางทเีหน็

ว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่น นิยมการเรียกร้องความจงรักภักดจีากทกุคนทีท่าํงานกับเขาเช่น
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กรณีทีเ่ขาปลดอดตีผู้อาํนวยการ FBI ฯลฯ อาการเช่นนีเ้ป็นการวิเคราะหข์องนักจติวิทยา

ชาวอเมริกันเป็นจาํนวนมาก หลานสาวเขากล่าวว่า ทรัมป์เป็นเช่นนีม้าแต่เดก็และรุนแรง

ขึน้เมื่อเตบิใหญ่ ตัง้แตนี่ไ้ปอาการจะหนักขึน้ นักจติวิทยาบางคนเรียกทรัมป์ว่า เป็นอาวุธ

ทีส่ามารถสร้างความสับสนได้อย่างกว้างขวาง (Weapon of mass confusion) เพราะเป็น

คนไม่อยู่กับร่องกับรอย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และมี Attention span สั้น บรรดาทีป่รึกษา

ฝ่ายความม่ันคงแหง่ชาตหิลายคนเหน็ว่า ทรัมป์ขาดความเหมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน่ง

ประธานาธิบด ีพลเอกนอกราชการเจมส ์แมต็ทสิ อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ของทรัมป์มีความเหน็ในทาํนองเดยีวกัน นาย John Bolton ทีป่รึกษาด้านความม่ันคง

แหง่ชาตคินก่อน ได้เปิดเผยในหนังสือ The Room Where It Happened ว่าในการประชุม

กลุ่ม 20 ทีน่ครโอซากา ทรัมป์ได้ขอใหป้ระธานาธิบด ีส ีจิน้ผิง แหง่จนีช่วยใหต้นได้

ตาํแหน่งประธานาธิบดอีีกหากจนีจะชือ้ผลิตผลทางการเกษตรของสหรัฐจากภาคกลาง

ค่อนตะวันตกใหม้ากๆ เช่นทีเ่คยทาํมาก่อนกจ็ะช่วยใหเ้ขาได้เสียงจากเกษตรกรอเมริกัน

ได้มาก และเขาสนับสนุนการทีจ่นีจะจับชาวซนิจางและอุยกูรเ์ข้าค่ายกักกัน 

(concentration camps)   อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานของสหรัฐอย่าง

ชัดแจ้ง เพราะเป็นการล้างเผ่าพันธุ ์แต่นักวิเคราะหห์ลายคนเหน็ว่าความรู้สึกของทรัมป์

ต่อจนี น้ัน เอาแน่ไม่ได ้ยิง่ความรู้สึกต่อสี จิน้ผงิ แล้วยิง่อ่านยากขึน้อีก เน่ืองจาก

ตามปกตเิขาชอบผู้นาํตา่งประเทศฝ่ายอาํนาจนิยมเช่นสี จิน้ผิง และวลาดเิมียร ์ปูตนิ อยู่

แล้ว แม้ว่าในกรณีปูตนิ จะมีเหตุปัจจัยทีล่ึกลับซับซ้อนโดยจาํเพาะ ซึง่ได้กล่าวถงึแล้วใน

วิเคราะหข่์าวหลายฉบับก่อนหน้านี ้ 

 เมื่อตอนทีท่รัมป์จะไล่นาย Rex Tillerson ออกจากตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยแจ้งผ่านทางทวิตเตอร ์เขาได้สบประมาท Rex ว่า

โง่เง่า ส่วนเขาเองน้ันมี IQ สูงกว่ามาก ตอ่จากน้ันทรัมป์เรียกตนเองว่าเป็น “Stable 

Genius” การทีเ่ขาเองทาํตัวเป็นคนเหยยีดผิว น้ัน มีประวัตมิาเก่าแก่ทัง้ในกรณีทีเ่ขาไม่

ยอมใหค้นแอฟริกันอเมริกันมาเข้าพักในอพารต์เม้นทท์ีบ่ดิามอบใหเ้ขาจัดการ จนใน
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ทีสุ่ดศาลในนิวยอรก์ได้ส่ังการใหเ้ขายอมรับ มิฉะน้ันจะผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือก

ปฏบิัต ิเมื่อเขาทราบว่า มีคนผิวสีมาทาํงานในบริษัทของเขา ทรัมป์ได้ไล่ใหอ้อกไป เพราะ

คนเช่นน้ันจะมาจับเงนิของบริษัทเขาไม่ได้ แตท่ีย่ดืเยือ้มากได้แก่กรณีทีเ่รียกกันว่า 

Central Park Five เมื่อทรัมป์เรียกร้องให้นาํชายผิวสี 5 คนซึง่ถูกศาลปล่อยตัวจากการที่

ถูกกล่าวหาในช้ันแรกว่าฆ่าคนใน Central Park แต่การสอบสวนแสดงชัดว่า ดเีอ็นเอ ของ

ทัง้ 5 ไม่ตรงกับผู้ต้องหาตัวจริง ซึง่ทรัมป์กไ็ม่ยอมรับผลการพจิารณาคดทีัง้ๆ ทีไ่ม่มีส่วน

เกีย่วข้อง และไดล้งพมิพแ์จ้งความใหน้าํทัง้ 5 ไปประหารชีวิตต่อมาอกีหลายปี จนตัวเอง

เข้าสู่วงการเมืองอเมริกัน จงึระงับเร่ืองไป 

 ในการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 นายทรัมป์ซึง่ใช้กลวิธีต่างๆ ทีข้่าพเจา้ได้นาํหลักฐานมา

รายงานไว้ละเอียดแล้ว รวมทัง้ความช่วยเหลือจากรัสเซยีภายใต้ปูตนิ ทาํใหเ้ขาได้ชัยชนะ

ด้วยคะแนนของคณะผู้เลือกตัง้หรือ Electoral College อย่างเฉียดฉิว แต่แพ้คะแนน 

Popular Vote ทั่วประเทศของฮลิลารี คลินตันถงึเกอืบ 3 ล้านเสียง เขาได้พยายามให้

สืบสวนว่าการเลือกตัง้คร้ังน้ันมีการออกเสียงอย่างไม่ถูกกฎหมายมากมาย โดยมีการตัง้

คณะสืบสวนมาหลายชุด ซึง่ทัง้หมดกพ็บว่าไม่มีการโกงการเลือกตัง้ในทีใ่ดทั่วทกุเขตแม้

พรรครีพับลิกันจะเป็นฝ่ายกาํหนดเขตใหพ้รรคได้เปรียบ (Gerrymandering) มาบัดนี ้ซึง่ได้

กล่าวแล้วถงึความเป็นไปได้อย่างมากว่า โจ ไบเด้น อาจจะชนะทรัมป์แบบถล่มทลาย แม้

ในเขตทีเ่รียกกันว่า Battleground and Swing States ทรัมป์จงึใช้แนวทีเ่คยใช้ในการ

อภปิรายตัวต่อตัวกับฮลิลารี ตลินตันเมื่อปี 2016 ว่าเขาจะไม่ตอบว่าจะยอมรับหรือไม่

ยอมรับผลการเลือกตัง้คร้ังนี ้ส่อเจตนาว่าเขาคงจะหาว่าการเลอืกตัง้ 2020 โกงกันอย่าง

โจ่งแจ้ง และเขาได้เร่ิมแล้วด้วยการไม่ยอมรับการออกเสียงโดยทางไปรษณีย ์ซึง่เขาอ้าง

ว่าเปิดโอกาสใหม้ีการโกงการออกเสียง แต่ผู้มส่ีวนรับผิดชอบในการเลือกตัง้ไม่เหน็ด้วย

กับข้ออ้างของเขา และผู้สันทดักรณีทีเ่ป็นกลางกล่าวว่า Mail-In Balloting ไม่ช่วยในการ

โกง แต่ถ้าค่ายทรัมป์จะค้านผลการเลือกตัง้ การออกเสียงทางไปรษณียซ์ึง่ทรัมป์เองกใ็ช้ 

จะมีหลักฐานแจ้งชัดว่าผู้ออกเสียงเป็นใครแน่ สามารถตรวจได้เพราะเป็นลายลักษณ์
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อักษร แต่อาจเสียเวลาไม่น้อยในการตรวจสอบหลักฐานทีม่ีอยู่แน่และจะไม่สูญหายไป

ไหน 

 การวิเคราะหน์ายโดนัลด ์ทรัมป์อย่างละเอียดเทา่ทีน่าํเสนอมานีจ้าํเป็นเพราะเป็น

เร่ืองเกีย่วกับความตงึเครียดระหว่างอภมิหาอาํนาจอันดับหน่ึงของโลกกับมหาอาํนาจที่

กาํลังจะขึน้มาแข่งขันเป็นระดับเดยีวกัน แม้จะยังไม่สามารถแซงหน้าได้ในวันนีก้ต็าม 

เพราะสหรัฐยังมีอาวุธยุทโธปกรณม์ากกว่าทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 วิกฤตการณใ์นความสัมพันธกั์บจนีเป็นผลจากการทาํตัวของนายโดนัลด ์ทรัมป์เอง

เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศ ความหลง

ตัวเองเป็นมูลเหตุหลักทีเ่ขารู้ไม่เทา่ทนัความมุ่งหวังของผู้นาํจนีคนปัจจุบันทีใ่นสายตา

ของคนภายนอกเหน็ว่า เป็นคนสุขุมคัมภรีภาพแต่คิดลกึและใฝ่อาํนาจ ทีน่่าจะอ่านออก

ในบัดนีไ้ด้แก่วิสัยทศันแ์บบผู้นาํจนีแต่โบราณ ตามแนวคิดของขงจื๊อซึง่เน้นผลสัมฤทธิ์

ของ Deep State อันผลักดันใหเ้ขาเรืองอาํนาจเหนือผู้อื่นและกลายเป็นผู้นาํโดยปราศจาก

คู่แข่งทางการเมืองภายในโดยนอกจากจะทาํใหจ้นีสามารถครอบงาํอริราชศัตรูในอดตี

แล้ว เขาได้ขยายอาํนาจและอิทธิพลไปในภูมภิาคต่างๆ ทั่วโลกด้วยการสานต่อนโยบาย

ของอดตีผู้นาํบางคนทีเ่ร่ิมแผ่อาํนาจทางทะเลและมหาสมุทรและการนาํเสนอนโยบาย

หรือยุทธศาสตร ์One Belt One Road หรือทางสายไหมแหง่ศตวรรษที ่21 โดยมีจนีเป็น

ต้นทาง ซึง่อินเดยีและญี่ปุ่นปฏเิสธทีจ่ะไปร่วมการประชุมระดับสุดยอดด้วยเพราะอ่าน

สถานการณไ์ด้ถูกตอ้ง ตามบทวิเคราะหข์อง บบีซี ีความเคลื่อนไหวเชิงรุกของสี จิน้ผิง 

“show that he is more committed than ever to his legacy project of the great 

rejuvenation of the Chinese nation.”  

 บททดสอบสาํคัญได้แก่การบริหารจัดการโรคระบาดโคโรน่า ไวรัส 2019 ซึง่การ

รับมือกับโรคในรอบแรกแสดงใหเ้หน็แล้วว่า จนีได้รับความสาํเร็จน่าพอใจเพยีงไร 

แม้กระทั่งนายทรัมป์เองกไ็ด้กล่าวช่ืนชมผลงานภายใต้การนาํของประธานาธิบด ีส ีจิน้ผิง 

ในขณะทีภ่ายใต้การนาํอันล้มเหลวของประธานาธิบดทีรัมป์ สหรัฐกลายเป็นประเทศทีม่ีผู้
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ตดิเชือ้มากทีสุ่ดในโลกตดิต่อกันมาหลายเดอืนแล้วคือกว่า 4 ล้านคนในเวลาอันสั้นและมี

คนถงึแก่ชีวิตกว่าหน่ึงแสนศพ จนในบางมลรัฐต้องใช้รถบรรทกุชนิดมีเคร่ืองทาํความเยน็

เกบ็ศพเพือ่รอการทาํพิธีฝังตามประเพณี ไม่แต่เทา่น้ันแทนทีจ่ะเปลี่ยนวิธีการตาม

คาํแนะนาํของผู้เช่ียวชาญและนักวิทยาศาสตรก์ารแพทยก์ลับส่ังใหบ้รรดาโรงพยาบาล

ทัง้หลายแจ้งตัวเลขผู้ป่วยและข้อมูลทัง้หมดไปใหก้ระทรวงสาธารณสุขและบริการ

ประชาชน โดยไม่ส่งไปให ้ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคหรือ Centers for Disease Control 

and Prevention – CDC ซึง่เคยรับมือกับโรคระบาดใหญ่ทัง้ในสหรัฐและใหค้วามร่วมมอื

กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกภายใตรั้ฐบาลประธานาธิบดคีนอื่นโดยมศูีนยบั์ญชาการอยู่ใน

ฝ่ายความม่ันคงของทาํเนียบขาว แต่ถูกรัฐบาลทรัมป์ส่ังยุบ 

 และโดยทีก่ารตรวจหาเชือ้หรือทีเ่รียกกันว่า Testing ช่วยมากในการหาผู้ทีจ่ะ

แพร่กระจายโรค ประธานาธิบดทีรัมป์กลับเกบ็งบประมาณหลายพันล้านดอลลารท์ี่

สามารถช่วยใหม้ลรัฐรับมือกับโรคระบาดใหญ่ดังเช่นทีส่ั่งการใหม้ลรัฐวอชิงตันชะลอการ

ตรวจเมื่อเชือ้ระบาดแต่แรกเร่ิมเพราะเกรงว่าจะทาํใหต้ัวเลขคนป่วยเพิม่มากขึน้ (ตามคาํ

ชีแ้จงของ Dr. Tom Friedman อดตีผู้อาํนวยการ CDC) และปัจจุบันนี ้ทาํใหวุ้ฒสิมาชิก

อิสระ Angus King จากมลรัฐเมนกล่าวว่า “สร้างความงุนงง” ใหแ้ก่บรรดาสมาชิกสภา

ทัง้หลายซึง่ได้อนุมัตงิบประมาณส่วนนีไ้ปนานแล้ว ในการปราศรัยหาเสียงทีเ่มือง Tulsa 

มลรัฐโอ็คลาโฮมา ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ยํา้ถงึความไม่จาํเป็นทีจ่ะตรวจหาเชือ้อีกคาํรบ

หน่ึงด้วยเหตุผลเดมิ ทาํใหส้ื่อแนวขวา FOX News เสนอผลการประเมินว่า ความสามารถ

ในการบริหารจัดการโรคระบาดโควดิ 19 จะเป็นตัวชีข้าดว่าผู้สมัครคนใดจะเป็นผู้ชนะการ

เลือกตัง้ในอีก 100 วัน 15 ช่ัวโมงนับจากวันและเวลาทีเ่สนอผลการประเมินดังกล่าว 

ในขณะทีพ่มิพเ์ร่ืองนีอ้ยู่ CNN กเ็สนอข่าวว่า โคโรน่า ไวรัสจะเป็น “The single most 

important issue” ในการเลือกตัง้ในวันที ่3 พฤศจกิายน ศกนี ้และยกตัวอย่างว่าด้วย

คะแนนจากการวัดผลในระดับทีโ่จ ไบเด้นได้รับอยู่ในขณะนี ้ผลต่อทรัมป์กค็งเป็นเช่นที ่  
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Gerald Ford  Jimmy Carter  และ George H.W. Bush เคยได้รับมาคือเป็นประธานาธิบดี

ได้เพยีงสมัยเดยีว 

  อีกกรณีหน่ึงได้แก่การกล่าวหาว่า ไวรัสตัวนีห้ลุดมาจากหอ้งทดลองในอู่ฮ่ันของจนี 

ซึง่ไม่มีหลักฐานทีเ่ช่ือถอืได้ แต่กท็าํใหท้รัมป์เรียกช่ือโรคว่า Chinese Virus และรัฐมนตรี

ต่างประเทศปอมเปโอเรียกว่า Wuhan Virus ในส่วนของจนีได้เดนิแต้มอันเหนือกว่าด้วย

การส่งเคร่ืองบนินาํแพทย/์พยาบาล ยาและเวชภัณฑท์ีจ่นีมีอยู่มากไปใหอ้ิตาล ีฝร่ังเศส 

อิหร่าน เซอรเ์บยี และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทาํใหเ้กดิความขัดแย้งและ Tit-for-Tat กันอยู่

นาน โดยทรัมป์ได้กล่าวหาว่าจนีเป็นต้นเหตุของเชือ้ ในขณะทีจ่นีหาว่า ทหารสหรัฐได้

แพร่กระจายโรคนีใ้นรูปของการทาํสงครามชีวภาพหรือ Germ Warfare หรือ Biological 

Warfare 

 ต้องไม่ลมืว่า ทรัมป์มีนิสัยกล่าวเทจ็เป็นประจาํ โดยสื่อมวลชนในสหรัฐต้องมีผู้ทาํ

หน้าที ่Fact Checker เช่นหนังสือพมิพว์อชิงตัน โพสตท์าํเป็นสถติว่ิาทรัมป์ได้กล่าวเทจ็

และอ้างข้อมูลต่างๆ อันไม่เป็นความจริงไปกว่า 20,000 คร้ังใน 3 ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง 

หลานสาวของเขาได้วิเคราะหว่์า เมื่อกล่าวเทจ็ไปแล้ว สมองของเขาจะบันทกึว่าเป็นความ

จริง และฝังลึกเป็น Mindset ไปนาน ในปี 2016 ทีม่ีการเลือกตัง้ นิตยสาร The Economist 

ได้ลงบทความเกีย่วกับนิสัยผิดธรรมดาของคนจะเป็นผู้นาํในด้านนีโ้ดยละเอียดในเล่มทีม่ี

หน้าปกซึง่เรียกทรัมป์ว่า Lord of the Lies  

 สิ่งทีท่รัมป์และคณะทีป่รึกษามองข้ามไปได้แก่สถานะความเป็นผู้นาํของ “โลก” น้ัน

ได้สึกกร่อนไปแล้ว ในขณะทีท่รัมป์มุ่งสร้างเป็นนโยบายหลักคือ America First น้ันจนีก็

สามารถทีจ่ะถอืว่าจนีจะใช้ China First ได้เช่นกันถ้าเป็นผลประโยชนแ์หง่ชาตขิองตน   

  

 แม้จะได้กล่าวก่อนนีว่้าความรู้สึกของทรัมป์ตอ่ สี จิน้ผิง น้ันไม่แน่นอน แต่ทศันะ

คตติ่อต้านจนี น้ัน ทรัมป์มักจะเหน็ว่าจนีเอาเปรียบสหรัฐอยู่บ่อยคร้ังตัง้แต่ในช่วงหาเสียง
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เพือ่การเลือกตัง้เมื่อปี 2016 โดยโจมตว่ีาจนี manipulate เงนิตรา ซึง่นายปีเตอร ์นาวารโ์ร่ 

ทีป่รึกษาด้านการค้าและการผลิตอุตสาหกรรมของทรัมป์ได้นาํไปใช้กับแองเกลา แมรเ์คิ่ล 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนีด้วย อันไม่ตรงกับข้อเทจ็จริงทัง้สองกรณี จริงอยู่นานมาแล้ว

อาจจะมีข้อกล่าวหาจนีในด้านนี ้แต่ในระยะหลังมานี ้จนีได้ปฏบัิตกิารในกรอบของ

กองทนุการเงนิระหว่างประเทศเพือ่จะทาํใหเ้งนิตราของตนอยู่ในข่าย Freely Convertible 

แต่สหรัฐเองได้ปล่อยใหค่้าเงนิ ดอลลาร ์ขึน้ลงอยู่บ่อยคร้ัง ตัง้แต่ทีป่ระธานาธิบดนิีกสัน

ได้ยกเลิกมาตรฐานทองคาํ โดยใหด้อลลารเ์ป็นเงนิตราระหว่างประเทศและเป็นทนุสาํรอง

เงนิตราของหลายประเทศ ราคาเหล็กกล้าเป็นอีกกรณีหน่ึงซึง่ทรัมป์หาว่าจนีทุม่ตลาด 

(Dumping) อันทาํใหฮ้ลิลาร่ี คลินตันโต้ว่า โครงการอสังหาริมทรัพยข์องทรัมป์ น้ัน ใช้

เหล็กกล้าจากจนีทัง้น้ัน และเมือ่ทรัมป์เข้ามารับตาํแหน่งกใ็หน้าย Wilbur Ross 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ดาํเนินการออกมาตรการต่อตา้นการทุม่ตลาดของจนี 

ตามรายงานทีม่ีอยู่ Ivanka Trump ลูกสาวของเขาจากอดตีภริยา (Ivana) ซึง่ทรัมป์ตัง้ให้

เป็นทีป่รึกษาอาวุโสเช่นเดยีวกับสามีเธอ มธุีรกจิไม่น้อยในจนี แต่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ 

Shell Companies เช่นธุรกจิอีกมากมายของเธอ 

 การดาํเนินการเชิงรุกทางการทหารของจนี และการเตรียมรับมือของสหรัฐอันทาํ

ใหโ้ลกเกดิความตงึเครียดยิง่กว่าคร้ังใด เพราะมีความเคลื่อนไหวของชาตอิื่นๆ ราวกับ

เป็นการจัดแนวพันธมิตร มีเหตุการณบ์างด้านอันควรแก่ความสนใจดังต่อไปนี ้

• พลเรือเอก Philip Davidson ผู้บัญชาการ Indo Pacific Command ที ่ฮาวาย ใช้

วาทกรรมเชิงรุกหนักกับจนีโดยกล่าวแก่นักเขียนด้านการป้องกันประเทศทีก่รุง

วอชิงตันว่า “It is important to keep Beijing from achieving its goal of 

overturning the rule-based international order in the pernicious manner in 

which they’re trying to do it.” 

• นาย Mark Esper รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวคาํปราศรัยออนไลน์

ไปยังสถาบันศึกษาด้านยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศทีก่รุงลอนดอนว่า 
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“Washington is prepared to uphold its pledge to maintain a free and open 

Indo-Pacific, banking on a three-pillar strategy to do so: preparedness, 

strengthening partnerships and promoted a more network region: a strategic 

network our competitors cannot match.” อันเป็นถ้อยแถลงเชิงข่มขู่จนีโดยตรง 

• โฆษกจนีได้โต้กลับมาว่า กองทพัเขามีอาวุธทาํลายล้างเรือบรรทกุเคร่ืองบนิได้

เฉียบขาด (จนีมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิขณะนีอ้ยู่ 2 ลาํๆ แรกสร้างด้วยเทค็โนโลยี

ของรัสเซยี และลาํทีส่องด้วยฝีมือจนีเอง ซึง่ไดท้ดลองเทีย่วแรกเมื่อต่อเสร็จ

โดยแล่นผ่านทะเลจนีใต้ลงไปในน่านนํา้ใกล้ออสเตรเลียและกลับมาผ่านช่อง

แคบไต้หวัน ส่วนสหรัฐ น้ัน มีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิกว่า 20 ลาํ เรือใตน้ํา้รวมทัง้

เรือพลังนิวเคลียรอ์ีกจาํนวนมากทั่วทกุมหาสมุทรและทะเล ส่วนกองเรือ

ประเภทอื่นรวมทัง้เรือยกพลขึน้บกอีกจาํนวนมากเช่นกัน ส่วนรัสเซียมีเรือ

บรรทุกเคร่ืองบนิซึง่เป็นเรือธงของกองทพัแต่ค่อนข้างเก่าแก่ คิอเรือคุสเนต

สอบ แต่ปูตนิคุยว่ารัสเซยีมีเรือใต้นํา้ทีอั่นตรายมากและสามารถเคลือ่นทีไ่ด้เร็ว

เป็นพเิศษ)   

• การทีจ่นีสร้างเหตุจนเกิดการปะทะกันกับทหารอินเดยีใกล้กับดนิแดนทีเ่ป็นข้อ

พพิาทกันเมื่อปี ค.ศ. 1962 บนเทอืกเขาหมิาลัยใกล้กับแคชเมียร ์ซึง่ตัง้แต่ปีที่

แล้วจนปีนี ้ทาํความเสยีหายใหแ้ก่ฝ่ายอินเดียมาก  ส่วนความเสียหายแก่ทหาร

จนีน้ัน หาตัวเลขลาํบาก เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถเช่ือรายงานของทัง้จนี

และอินเดยีได้เพยีงไร แต่กท็าํใหชั้ดเจนแล้วว่า จนืกับอินเดยีเป็นศัตรูซึง่กัน

และกันแล้ว โดยอินเดยีได้เตรียมความพร้อมทางทะเลด้วยการจัดทาํความตก

ลงว่าด้วย Military Base Access Agreement กับออสเตรเลีย ตามข้อมูลจาก 

นาย Mark Esper รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ในระยะหลังๆ มานี้

อินเดยีเร่ิมไม่ถอืทา่ทเีงยีบเฉยในกรณีเกี่ยวกับทะเลจนีใต้ ในเดอืนนี ้อินเดยีได้

ร่วมการซ้อมรบทางทะเลใกล้เกาะนิโคบารใ์กล้กับภาคใต้ของไทยกับกองเรือ
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สหรัฐอันมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ USS Nimitz ของสหรัฐกับเรือสนับสนุนอีก

หลายลาํเป็น Strike Force นาํด้วยฝูงบนิทัง้เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิและเคร่ืองบนิ

ประจัญบาน อินเดยีได้ส่ังชือ้เคร่ืองบนิรบทนัสมัย ทัง้ Sukhoi และ MIG 29 กว่า

100 เคร่ืองจากรัสเซยี ซึง่ต้องการเงนิ แม้ปูตนิจะอยู่ข้างจนีกต็าม 

• จนีเร่ิมกดดันญี่ปุ่นแถบหมู่เกาะ Senkaku ซึง่จนีเรียกว่า Daioyu และได้ส่ง

เคร่ืองบนิไปรอบๆ น่านนํา้และน่านฟ้าจนญี่ปุ่นแถลงว่าเป็น A matter of grave 

concern รัฐบาลญี่ปุ่ นได้ออกสมุดปกขาวว่าจนีพยายามจะเปลี่ยนแปลงสถานะ

คงเดมิ (Status Quo) ดว้ยการใช้กาํลังบังคับ 

• ฟิลิปปินส ์ซึง่มีความสัมพันธกั์บเวียดนามไม่ดนัีก ได้ออกแถลงการณเ์กีย่วกับ

การระรานโดยเรือยามฝ่ังของจนีต่อเรือประมงของเวียดนาม 

• เมื่อจนีซ้อมรบใหญ่ในทะเลจนีใต้ใกล้เกาะพาราเซลสซ์ึง่เวียดนามอ้างสิทธิ ์

สหรัฐได้ส่งเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ Nimitz และ Ronald Reagan พร้อมเรือใน 

Strike Groups อีกจาํนวนมาก นาํโดยฝูงบนิทิง้ระเบดิและประจัญบาน เข้าไปใน

ในบริเวณ อันนับเป็นคร้ังแรกใน 6 ปีทีท่ัง้สองลาํแล่นผ่านทะเลแถวน้ัน USS 

Ronald Reagan Strike Group มีกาํหนดจะซ้อมรบกับ Maritime Defense Force 

ของญี่ปุ่ นและทพัเรือของออสเตรเลียในอ่าวเบง็กอลในไม่กีวั่นนี ้

• นาย Wang Wenbin โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจนีแถลงว่าวอชิงตันใช้ A 

Cold War mentality ต่อจนี ในขณะทีห่นังสือพมิพ ์Global Times ซึง่เป็น

กระบอกเสียงของจนี ได้ขู่ว่าจนีจะซ้อมรบบ่อยขึน้ 

• ประเทศอื่นๆ เหน็ในทาํนองเดยีวกันว่าจนีได้ทาํตัว Belligerent มาก 

• ในสัปดาหท์ีผ่่านมา Morgan  Ortagus โฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐได้แถลงคาํส่ังของต้นสังกัดว่า เพือ่ปกป้อง Intellectual Property and 
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Private Information สหรัฐใหจ้นีปิดสถานกงสุลใหญ่จนี ณ นครฮวิสตนั ในมล

รัฐเทก็ซัสใน 72 ช่ัวโมง ทางการจนีโต้ตอบว่าสหรัฐละเมิดกฏหมายระหว่าง

ประเทศและความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางการกงสุล และไดส่ั้ง

ใหส้หรัฐปิดสถานกงสุลใหญ่ทีเ่ฉิงตูในมณฑลเสฉวนซึง่มีเขตอาณาคลุมด้านจนี

ตะวันตก ธิเบต และตะวันตกเฉียงใต้ ทัง้สองฝ่ายได้ปิดสถานกงสุลของตน

ภายในกาํหนดเวลา โดยคาดว่าจะไม่มีการดาํเนินการด้านนีอ้ีก 

• สหรัฐได้แถลงว่าประเทศทีร่่วมการเตรียมพร้อมกับตน น้ัน ได้แก่ อินโดนีเซยี 

มาเลเซยี ฟิลิปปินส ์บรูไน และเวียดนาม อันเป็นประเทศทีแ่ย้งสิทธิเ์หนือเกาะ

แก่งในทะเลจนีใต้ กับประเทศอื่นๆ ทีเ่ป็นพันธมิตรซึง่สาํนักข่าว CNN กล่าวว่า

มีอีกหลายประเทศ แต่มิได้รายงาน ตามข้อมูลทีพ่อทราบได้ในกรุงเทพฯ ไทย

ได้ส่งทหาร 150 คนไปซ้อมรบ “ผสม” กับสหรัฐทีฮ่าวาย เพราะโฆษก “ศบค” 

แถลงว่าในจาํนวนนี ้8 คนตดิเชือ้ โควิด 19 โดยตรวจพบเมื่อกลับถงึประเทศ

ไทย  

 ตามรูปการณถ์งึวันนี ้ทางจนีและสหรัฐคงจะถงึเวลาทีจ่ะไม่ย่ัวยุเช่นทีท่าํกันมา 

เน่ืองจากไม่เช่ือว่าแตล่ะฝ่ายต้องการใหเ้กดิการใช้กาํลังระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ยามนีท้ีโ่รคระบาดใหญ่ยังเป็นวิกฤตการณอั์นหนักหน่วงสาํหรับสหรัฐ โดยในรอบไม่ถงึ 

12 ช่ัวโมงมานี ้สหรัฐมผู้ีเสียชีวิตจากโรคแล้วถงึ 150,000 ศพ แม้จนีจะตรวจพบเชือ้ได้กว่า 

100 คน ส่วนประธานาธิบดทีรัมป์ซึง่ไม่ยอมรับความจริง น้ัน ได้ไปหาเงนิบริจาคช่วยการ

เลือกตัง้ทีม่ลรัฐเทก็ซัสอันเป็น Hot Spot ของการแพร่เชือ้อยู่ กป็รากฏตัวในทีส่าธารณรัฐ

ยังไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยเช่นเคย 

 อันทีจ่ริงผู้ใฝ่สันตภิาพทัง้หลายไม่ควรละเลยโอกาสของโรคระบาดใหญ่ทีอ่งคก์าร

อนามัยโลกพบว่า อันตรายทีสุ่ดสาํหรับชาวโลก ควรหนัหน้ามาร่วมมือกันในการพัฒนา

วัตซนีหรือยารักษาทีจ่ะช่วยชีวิตทกุคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่สถานใด แทนการใช้
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ชาตนิิยมเป็นบรรทดัฐานของการเข้าถงึยารักษาโรค คุณค่าของการแบ่งปันโอกาสอันเป็น

ผลจากความร่วมมือระหว่างประเทศในทางสร้างสรรคเ์พือ่ประโยชนถ์้วนหน้าสูงยิง่กว่า

การแข่งขันกันในการแสวงหาอาวุธทีมุ่่งแต่การทาํลายล้างซึง่กันและกัน สาํหรับประเทศ

ไทย ซึง่ในปีเศษนับจากนีจ้ะฉลองปีที ่75 ของการทีไ่ทยเข้าเป็นสมาชิกอันดับ 55 ของ

องคก์ารสหประชาชาต ิหากไทยซึง่บัดนีเ้ป็นประเทศอันดับที ่1 ในโลกทีรั่บมือกับโรค

ระบาดโคโรน่า ไวรัส 2019 ได้ดเียีย่ม อยู่ในฐานะทีจ่ะเป็นตัวเช่ือมในการนาํผู้เช่ียวชาญ

จากจนีกับสหรัฐใหร่้วมมือกันพัฒนาวิธีการอันได้ผลในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด

ร้ายแรงทีค่ร่าชีวิตอันมีค่าของมนุษยท์ั่วโลกไปแล้วเป็นจาํนวนมาก เช่นที ่Dr. Zhong จาก

จนีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์มาก่อนแล้ว โดยระดมความร่วมมือจากสถาบัน

อื่นๆ ทัง้จากอังกฤษ รัสเซยี เยอรมนี ฝร่ังเศส อินเดยี สวิตเซอรแ์ลนด ์และ ฯลฯ กับ

องคก์ารอนามัยโลก  

 ในตอนต้น ได้กล่าวถงึการสร้างสถานการณภ์ายในของผู้นาํสหรัฐไว้ ขอขยายความ

สั้นๆ ว่า หมายถงึการจดัการโดยไร้สตใินชั้นนีว่้า นับจากการฆาตกรรมนาย George Floyd 

เมื่อวันที ่25 พฤษภาคม ศกนี ้ได้เกดิกระแสประทว้งตอ่ต้านการใช้กาํลังเกนิเหตุของ

ตาํรวจต่อคนผิวสีของมวลชนในนาม Black Lives Matter ทั่วสหรัฐ ประกอบกับเหตุ

ทาํนองเดยีวกันในมลรัฐอื่นๆ ซึง่แพร่ไปยังประเทศอื่นๆ อีกหลายแห่งทั่วโลก 

ประธานาธิบดทีรัมป์ซึง่มีปัญหาเหยยีดผิวมานานอยู่แล้ว จงึไม่เข้าใจประเดน็อันสะสมมา

นับศตวรรษ และตัดสินใจใช้กาํลังจากส่วนกลางมารับมือกับการประทว้ง ด้วยการขู่ว่าจะ

ใช้กาํลังทหาร โดยเร่ิมทีก่รุงวอชิงตัน  

 ต่อมา เมื่อเกดิการยดึสถานทีร่าชการ ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ส่งกองกาํลังจาก

กระทรวงความปลอดภยัของมาตุภูมิ ฝ่ายปราบปรามยาเสพตดิ ฝ่าย US Marshals และ 

ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่มลรัฐทีม่ีผู้บริหารเป็นพรรคเดโมแครต ความวุ่นวายซึง่กาํลังจะ

เบาบางลงแล้ว จงึกลับรุนแรงขึน้อีก เมืองพอรต์แลนด ์มลรัฐวอชิงตนั เป็นตัวอย่างของ

การใช้กาํลังรัฐบาลกลางโดยทีม่ลรัฐและเมืองต่างๆ มิได้ขอร้อง ขณะทีพ่มิพอ์ยู่นี ้กก็าํลัง
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มีการปะทะกันทีเ่มืองพอรต์แลนดอ์ีก ความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้ แสดงถงึความขัดแย้งกัน

ระหว่างรัฐบาลกลางทีก่รุงวอชิงตันกับรัฐบาลมลรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทาํใหไ้ม่แน่ใจ

ว่าทรัมป์ต้องการสงครามกลางเมอืงหรือเปล่า? 

 

 

          ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนสิงหาคม 2563 (2020) 

 

 

 แรงระเบดิจากสารเคมแีอมโมเนียม ไนเตรท (Ammonium Nitrate) 2,750 ตันซึง่ถูก

เกบ็ไว้อย่างขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ในโกดัง (warehouse) 12 ทีท่า่เรือ

หลักของกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน มาเกอืบ 7 ปี เป็นวินาศภัยร้ายแรงทีสุ่ดใน

ประวัตศิาสตรข์องประเทศในตะวันออกกลางแหง่นีท้ีเ่ผชิญภัยจากการระเบดิจากสาเหตุ

ต่างๆ เช่นกรณีการจุดระเบดิพลีชีพในรถบรรทกุ 2 คัน โดยกลุ่ม Hezbollah เมื่อเช้าตรู่

ของวันที ่23 ตลุาคม 1983 เป็นเหตุใหท้หารสหรัฐทีอ่ยู่ในบ้านพักเสียชีวิต 241 นายและ

ทหารฝร่ังเศส 58 นาย ซึง่เป็นกองกาํลังนานาขาตใินเลบานอนระหว่างสงครามกลางเมือง

ในประเทศ  

 แรงระเบดิเมื่อเวลาทอ้งถิน่ 18.00 น. เศษของวันอังคารที ่4 สิงหาคม 2020 ทาํใหม้ี

ผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 170 ศพเป็นอย่างน้อย  7 วันผ่านไป ผู้คนยังหาญาตมิิตรและผู้สูญ

หายไม่ได้ มีผู้ได้รับการบาดเจบ็ไม่น้อยกว่า 6,000 คน โรงพยาบาลทีต่้องรับภาระหนักใน

การรักษาผู้ป่วยจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 อยู่แล้ว ไม่สามารถรับมือกับผู้บาดเจบ็

ได้ เพราะโรงพยาบาล 2 แหง่ทีเ่หลืออยู่พังไปด้วยแรงระเบดิ กระจกประตูและหน้าตา่ง

แตกกระจายไปทั่ว พยาบาลหญิงคนหน่ึงวิ่งเข้าไปอุ้มทารกเกดิใหม่มาประคองไว้ในอ้อม

อก 3 ชีวติ มีคนถ่ายภาพไว้และแพร่ไปทั่วโลก ทาํใหเ้ธอกลายเป็น Hero ในสายตาของ

ชาวโลกในช่วงเวลาอันสั้น กรุงเบรุตเองพังและเสียหายหนักเกอืบทัง้เมือง ประชาชน

ประมาณ 3 แสนคนไร้ทีอ่ยู่ ความเสียหายร้ายแรงกนิวงกว้างรัศมี 9 กโิลเมตร แม้ว่าด้าน

หน่ึงจะเป็นทอ้งนํา้ด้านตะวันออกของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แต่เรือซึง่จอดอยู่หน้าทา่ 1 

ลาํไดล่้มไปทนัท ี
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 มูลค่าความเสียหายจากการระเบดิทีท่า่เรือกลางกรุงเบรุตดังกล่าวไดรั้บการ

ประเมินในขั้นแรกว่าไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านดอลลาร ์ประเทศเช่นเลบานอนซึง่การ

เศรษฐกจิล่มสลายมาตัง้แต่ทีธ่นาคารแหง่ชาตไิม่อาจชาํระหนีภ้าครัฐจาํนวนมหาศาลได้ 

ไม่อยู่ในฐานะจะช่วยตวัเองได้ ตา่งชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ประธานาธิบดเีอ็มมานูเอล มา

ครองแหง่ฝร่ังเศส ได้เดนิทางไปตรวจความเสียหาย รับทีจ่ะระดมความช่วยเหลือ ซึง่จะ

มอบใหแ้ก่ประชาชนโดยตรง  

 มหนัตภ์ัยคร้ังนีวั้ดได้ด้วยมาตรของเยอรมัน 3.5 magnitude แรงระเบดิรู้สึกได้ไกล

ถงึเกาะไซปรัสซึง่อยู่หา่งไปทางเหนือประมาณ 240 กโิลเมตร นาย Marwan Abboud ผู้ว่า

ราชการกรุงเบรุตหล่ังนํ้าตาเทยีบความรุนแรงว่าเปรียบได้กับระเบดิปรมาณูทีเ่มืองฮโิรชิ

มาเมื่อเข้าตรู่วันที ่6 สิงหาคม 1945 หรือ 75 ปีกับเกอืบ 2 วันมาแล้ว 

 Ammonium Nitrate 2,750 ตันทีร่ะเบดิขึน้มานี ้เป็นสารเคมีทีม่ีต้นตอจากจอรเ์จยี 

ซึง่เป็นรัฐเอกราชจากอดตีสหภาพโซเวียต บรรทกุมาโดยเรือสินค้าช่ือ M.V Rhosus ที่

ได้รับการจดทะเบยีนเรือในรัสเซยี และแล่นมาทางทะเลดาํโดยแวะจอดทีน่ครอิสตันบูล

ของตุรกก่ีอนเดนิทางผ่านช่องแคบเข้าสู่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไปสู่ทา่เรือกลางกรุงเบรุต 

จงึถูกทางการยดึเน่ืองจากสินค้าทีบ่รรทกุมาเป็นสารต้องหา้ม แอมโมเนียม ไนเตรท 

2,750 ตันได้ถูกขนลงจากเรือและนาํไปเกบ็ไว้ในโกดัง (warehouse) ทีท่า่เรือน้ัน แทนทีจ่ะ

ปล่อยใหต้่อไปยังทีห่มายปลายทางอันได้แก่ บริษัท Fábrica de Explosivos Moçambique 

(FEM) ในประเทศโมซัมบคิ เพือ่จะใช้ทาํระเบดิในการทาํเหมือง 

 ผู้แทนบริษัทในโมซัมบิคแจ้งแก่ผู้สื่อข่าว CNN ว่าบริษัทเคยตัง้ใจจะจา่ยค่าสารเคมี

ใหแ้ก่ผู้ผลิต แต่โดยทีไ่ม่ได้สินค้าตามส่ัง จงึเปลี่ยนใจ แต่กอ็ดแปลกใจมิได้ว่า ทางการ

เลบานอนคิดอย่างไร ถงึได้กักเกบ็ไว้ถงึ 6 ปี ตามการวิเคราะหข์องข้าพเจ้า รัฐบาล

เลบานอนดูจะมิไดค้ดิอะไรทัง้สิน้ แม้เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรหลายคนจะได้มีหนังสือขอให้

รัฐบาลจัดการอย่างใดอย่างหน่ึงกับสารอันตรายนีต้ลอด 6 ปีทีผ่่านมา แรงระเบดิเมื่อเยน็

วันที ่4 สิงหาคม ศกนี ้จงึเป็นเสียงเตอืนคร้ังสุดทา้ย แล้วทกุอย่างกส็ายเกนิไป 
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 หลายคนพยายามจะหาสาเหตุของวินาศภัยปานระเบดิปรมาณูทีผู้่รับหน้าทีใ่นการ

ปกครองของเลบานอนทกุคนจะต้องรับผิดชอบ   แม้ในทีสุ่ดจะพบว่าเป็นผลของอุบัตเิหตุ

กต็าม เทา่ทีรั่ฐบาลดาํเนินการไปในระยะแรกได้แก่การควบคุมตัวพนักงานทา่เรือเพือ่

สอบสวน 16 คน และอายัดบัญชีเงนิฝากในธนาคารของผู้อาํนวยการทา่เรือและหวัหน้า

ศุลกากร 

 แต่เพือ่ความถูกต้องทางวิชาการ ขอนาํความบางตอนจากบทความของ Ken 

Patterson จากกองบรรณาธิการวารสาร Chemical Engineer’s Loss Prevention Bulletin 

มานาํเสนอดังนี—้“Ammonium Nitrate is a hazardous chemical which has caused a 

string of accidents—indeed many of the world’s biggest industrial accidents.. . .The 

hazards of Ammonium Nitrate are extremely well-known and the Health and Safety 

Executive had specific guidance on the storage and handling of Ammonium Nitrate in 

the 1980’s. It is always potentially unstable and becomes more unstable if its purity is 

compromised. . . Ammonium Nitrate requires a significant igniter. The video evidence in 

Beirut showing the fire before the explosion, with fireworks apparently exploding all the 

time, would have provided an obvious source of ignition for the Ammonium Nitrate 

store.” 

 ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศในวันที ่14 สงิหาคม สาํนักงานสืบสวนสหรัฐหรือ 

FBI ได้รับทีจ่ะไปสืบหาสาเหตุของการระเบดิคร้ังใหญ่ทีท่า่เรือกลางกรุงเบรุตหลังจากที่

เหตุร้ายเกดิขึน้แล้ว 10 วัน แต่โดยทีท่างการเลบานอนได้กัน้เส้นทางทัง้หมดทีจ่ะไปสู่จุด

เกดิเหตุ จงึน่าจะเป็นประโยชนท์ีจ่ะได้มีการเข้าไปตรวจตราอดตีโกดังซึง่กลายเป็นหลุม

ลึกประมาณไม่น้อยกว่า 43 เมตรอย่างละเอียดว่ามีหลักฐานของการจุดชนวนหรือไม่

เพราะนาย Robert Mueller III อดตีผู้อาํนวยการ FBI ซึง่ได้ควบคุมการสืบหาผู้ก่อการร้าย

ในกรณี 9/11 จนเป็นผลสาํเร็จในการระบุผู้ก่อเหตุในการปล้นเคร่ืองบนิโดยสารไปชน

อาคาร World Trade Center ทีน่ครนิวยอรก์ ทีต่กึเพน็ตาก้อนและทีต่กในมลรัฐเพนซลิเว
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เนีย และทีส่ืบหาอดตีเจ้าหน้าทีข่่าวกรองลิเบยี 2 คนว่าเป็นผู้วางระเบดิเคร่ืองบนิ      

แพนแอมจนตกที ่Lockerbie ในสกอ็ตแลนดเ์มือ่ปี 1988 โดยใช้เวลาสบือยู่ 3 ปี และล่าสุด

ได้รับแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้สืบสวนดาํเนินคดพีเิศษกรณีนายโดนัลด ์ทรัมป์ว่าร่วมมือกับรัสเซยี 

(Collusion) หรือไม่ในการเลือกตัง้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดเีมื่อปี 2016 ซึง่น่าเสียดายที่

เขามิได้เจาะจงว่าทรัมป์ผิดจริง เพราะถูกจาํกัดด้วยแนวทางปฏบิัตขิองกระทรวงยุตธิรรม

ว่า ไม่ควรตัง้ข้อหากับประธานาธิบดทีีอ่ยู่ในตาํแหน่ง หากคณะเจ้าหน้าทีซ่ึง่จะไปสืบหา

สาเหตุของการระเบดิของ Ammonium Nitrate ทีท่า่เรือกรุงเบรุตจะมีความพนิิจพเิคราะห์

เช่นนาย Mueller กน่็าจะได้ความจริงโดยปราศจากอคตใินไม่ช้า 

 ต่อมาในวันนี ้หวัหน้ากลุ่มเฮซบอลลาหไ์ด้เกร่ินว่า อิสราเอลน่าจะเป็นตัวการใน

การจุดชนวนระเบดิในกรุงเบรุตและถ้าเป็นจริงกจ็ะตอบโตใ้หส้าสม ซึง่อันทีจ่ริง ทัง้สอง

ฝ่ายต่างมีประวัตมิานานในการส่งกาํลังไปทาํลายสถานทีแ่ละสังหารบุคคลสาํคัญมาหลาย

สิบปี    

  สาํหรับวิดโิอซึง่บันทกึภาพควันจากไฟไหม้ทีเ่กบ็พลุและดอกไม้เพลิง ควันสีแสด/

ส้มจากไนโตรเย่นไดอ๊อกไซ้ดแ์ละกลุ่มควันสีขาวขนาดใหญ่จากแอมโมเนียมไนเตรท 

2,750 เมตริกตันทีพ่วยพุ่งเป็นดอกเหด็ น้ัน ตามคาํบอกเล่าของผู้จัดทาํสื่อสังคมของ

สาํนักข่าว CNN ประจาํกรุงเบรุต มีทัง้ภาพจริงและภาพตัดตอ่ ทีต่ัดตอ่จะมจีรวด ภาพ

คล้ายเคร่ืองบนิไอพ่นหรือโดรนอยู่ด้านบน ซึง่อุปกรณต์รวจความถูกต้องของสื่อสังคมจะ

ขึน้คาํเตอืนเป็นภาษาอาระบคิอันมีความหมายว่า False info แนบอยู่ด้วย มีคนดู 1,500 

views  ทีไ่ม่มีคาํเตอืนมคีนเหน็และแชรด์้วย 8,400 คร้ัง สื่อสังคมทีล่งคาํเตอืนมี 

FACEBOOK TWITTER  YOUTUBE และ TIKTOK ตามรายงานของ CNN เช่นกัน นาย 

Mehsen Mekhtfe (ช่ือทีจ่ดไว้สะกดอย่างนี)้ ซึง่ชอบไปเดนิแถวทา่เรือ วันน้ัน ได้ไปไม่หา่ง

จากโกดังนักและได้ถา่ยภาพระเบดิจริงไว้ด้วย ไม่เหน็ยานใดบนิไปเหนือบริเวณน้ัน อ่าน

จากรายงานไม่อาจระบุชัดได้ว่า “ไม่หา่ง” น้ัน ระยะทางเทา่ใด เพราะเขาไม่ได้รับบาดเจบ็
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จากแรงระเบดิ คล้ายเจ้าสาวคนหน่ึงในชุดแต่งงานเพือ่รับการบันทกึภาพ ซึง่อยู่ไม่หา่ง

จากทา่เรือเทา่ใดนัก เน่ืองจากเธอหลบเข้าไปในอาคารใกล้เคียงได้ทนั จงึปลอดภัย 

 ประวัตศิาสตรข์องเลบานอนแสดงว่า หลังจากทีเ่ป็นประเทศเอกราชในระยะ

สงครามโลกคร้ังที ่2 จากการทีต่้องอยู่ใต้การปกครองของฝร่ังเศสตาม “อาณัตหิรือ 

Mandate” ของสันนิบาตชาตแิล้ว เลบานอนมโีอกาสดาํรงอยู่ด้วยความสงบและมี

เสถยีรภาพน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นผลของการแทรกแซงจากซเีรีย การต่อสู้ระหว่าง

อิสราเอลกับปาเลสไตนซ์ึง่เคยมีผู้ลีภ้ัยอยู่ในดินแดนทางใต้ของประเทศ การชิงอาํนาจทาง

การเมืองภายใน รวมทัง้การเกดิสงครามกลางเมืองอยู่นานปี จนคณะมนตรีความม่ันคง

แหง่สหประชาชาตติ้องลงมตหิลายคร้ัง รวมทัง้การส่งกองกาํลังนานาชาตไิปช่วยรักษา

ความสงบ แต่กถ็ูกกลุ่มในประเทศวางระเบดิ “truck bombs” จนเสียชีวิตนับร้อย และการ

จัดตัง้ UNIFIL  แต่ถงึกระน้ันเลบานอนกม็ีโอกาสไดส้ร้างความเจริญรุ่งเรืองใหป้ระเทศ 

จนมีการกล่าวว่ากรุงเบรุตเป็น Paris of the Middle-East ในทศวรรษหน่ึง แม้จะไม่ย่ังยนืก็

ตาม 

 สาํหรับการระเบดิสังหารผู้นาํทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่นายกรัฐมนตรี น้ัน

เลบานอน อาจจะเป็นหน่ึงในบรรดาประเทศทีค่รองสถติโิลกได ้ดังกรณีการระเบดิสังหาร

นายกรัฐมนตรี Rafik Hariri ทีเ่ป็นข่าวโด่งดังไม่น้อย 

 แม้ประธานาธิบด ีMichel Aoun ในปัจจุบัน ทีเ่ป็น Lebanese Armed Forces 

Commanding General เมื่อปี 1968 และเป็น Maronite Christian ซึง่ได้รับแต่งตัง้เป็น

รักษาการนายกรัฐมนตรี “รัฐบาลเอกภาพแหง่ชาต”ิ ในช่วงน้ันเลบานอนจงึถูกแบ่งเป็น

รัฐบาลคริสเตยีนคร่ึงหน่ึง อีกคร่ึงหน่ึงเป็นรัฐบาลมุสลิม ในเดอืนกุมภาพันธ ์1989 นายพล 

Aoun ได้ประกาศสงคราม “ปลดแอก” เพือ่ขับกองทพัซเีรียออกจากประเทศ สมัยหน่ึงได้

ขอลีภ้ัยอยู่ในสถานเอกอัครราชทตูฝร่ังเศส ณ กรุงเบรุตและได้ย้ายไปอยู่ทีก่รุงปารีส ใน

ทีสุ่ดได้เดนิทางกลับประเทศ  
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 ในระยะสามปีทีผ่่านมานี ้การทีป่ระชาชนจาํนวนมากเดนิขบวนประท้วงฝ่าย

ปกครอง จนแทบจะเป็นปรากฏการณป์ระจาํวัน สาเหตุจากความเสื่อมทรามทาง

เศรษฐกจิ การทีรั่ฐบาลขึน้อัตราภาษีหลายรายการ การทีรั่ฐบาลหลายชุดถูกกล่าวหาว่า

ทจุริต ปัญหาการคอรรั์ปช่ันซึง่แม้แต่กลุ่มเฮซบอลลาหก์ไ็ม่พ้นข้อกล่าวหา เทศบาลกถ็ูก

ประทว้งใหญ่เน่ืองจากไม่มีการเกบ็ขยะและสิง่ปฏกูิลจนเกลื่อนไปทั่วกรุงเบรุต ค่าเงนิตรา

ปอนดข์องเลบานอนไดต้กตํ่ามาตัง้แต่ทีธ่นาคารชาตไิม่สามารถชาํระหนีต้่างประเทศ 

(Sovereign Debts) กว่า 90 พันล้านดอลลารแ์ละมาตรการ Capital control ซึง่จะใช้บังคับ

ไปจนอย่างน้อยปี 2025 อัตราเงนิเฟ้อสูงอย่างมาก เป็นรองกเ็พยีงเวเนซูเอลาซึง่สูงเลย

หลักล้าน ส่วนการเดนิขบวนประทว้งต่อเน่ืองกันหลายวันโดยมีการปะทะกันกับตาํรวจซึง่

ใช้ระเบดินํา้ตาคร้ังล่าสุดเร่ิมมาเพยีงสองสามวันหลังจากการระเบดิจากสารเคมี

แอมโมเนียมไนเตรทเมื่อเยน็วันที ่4 สิงหาคม ปรากฏผลว่า นายกรัฐมนตรี Hassan Diab 

ได้ลาออก เพราะก่อนหน้าน้ัน รัฐมนตรีสามคนในรัฐบาลได้ลาออกเพือ่แสดงความ

รับผิดชอบไปแล้ว การลาออกมีผลใหค้ณะรัฐมนตรีทีเ่หลือทัง้คณะต้องพ้นตาํแหน่งไป

ด้วย 

 เลบานอนต้องรับผลกระทบของความยุ่งยากและความสลับซับซ้อนของการเมือง

แหง่อาํนาจในตะวันออกกลางตลอดมา ดังตัวอย่างเช่น เมื่อปีทีแ่ล้ว นายกรัฐมนตรี Hariri 

บุตรของอดตีนายกรัฐมนตรี Rafik Hariri ซึง่ถูกสังหารโดย car bomb เมื่อหลายปีมาแล้ว 

เกดิหายตัวไปจากกรุงเบรุต ในชั้นแรกไม่มีใครในเลบานอนทราบว่า เขาหายไปไหน 

ต่อมาเขาได้กล่าวคาํปราศรัยถงึชาวเลบานอนจากกรุงริยาดว่า เขาจะกลับมายังกรุงเบรุต 

วงการภายนอกคาดเดากันว่า มกูฏราชกุมาร MBS คงมีส่วนในการยดึตัวเขาไป เพือ่กันมิ

ใหอ้ิหร่านทาํอะไรบางอย่าง ข้าพเจ้ามิได้ตดิตามความเคลือ่นไหวในกรณีนี ้จงึกล่าวถงึได้

เพยีงเทา่ทีไ่ด้พยายาม เพราะได้พูดเกีย่วกับประเดน็หลักไว้แล้ว 

 หลายคนตัง้คาํถามว่าเลบานอนเป็นรัฐล้มเหลว (a failed state) แล้วหรือยัง ในทาง

ปฏบิัตอิาจถอืได้ว่าใกล้ถงึสถานะเช่นว่าแล้ว เพราะศรัทธาของประชาชนในคณะปกครอง
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น้ัน ดูจะเหลือน้อยเตม็ท ีเสียงเรียกร้องใหม้ีการปฏรูิปประเทศอย่างขนานใหญ่มีมานาน

แล้ว เมื่อวันที ่3 สิงหาคม 2020 นาย Nassif Hitti รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เลบานอน ซึง่เป็นอดตีนักการทตูและมารับตาํแหน่งเมื่อเดอืนมกราคม ศกนี ้เหน็ว่าการ

เศรษฐกจิซึง่ตกตํ่ามากของประเทศตน ควรอย่างยิง่ทีจ่ะปฏรูิปประเทศยกใหญ่เสียท ี

เพราะเลบานอนจะเดนิหน้าไปไม่ไหว ประกอบกับไม่พอใจทีน่ายกรัฐมนตรี Diab ใช้

คาํพูดไม่เหมาะสมกับความตัง้ใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝร่ังเศสที่

อุตส่าหเ์ดนิทางไปยังกรุงเบรุตเพือ่หารือถงึแนวทางปฏรูิปประเทศ จงึล่ันวาจาก่อนขอ

ลาออกว่า “Lebanon is slipping into becoming a failed state” if “contradictory masters 

and interests” failed to “convene on the interest of the Lebanese people. . .the boat will 

sink with everyone [in it].” 

 กองบรรณาธิการหนังสือพมิพ ์The Financial Times ฉบับวันที ่3 สิงหาคม 2020 ซึง่

รายงานข่าวข้างต้น ไดร่้วมกันเขียนบทบรรณาธิการเรียกร้องใหเ้ลบานอนดาํเนินการ

ปฏรูิปประเทศเสียท ี

 Nassif Hitti รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเลบานอน ล่ันวาจาดังกล่าว

เมื่อวันจันทร ์  1 วัน ก่อนหน้าเหตุระเบดิคร้ังใหญ่เมื่อเยน็วันอังคารที ่4 สิงหาคม 2020 

อนาคตของเลบานอนว่าจะปฏรูิปประเทศได้เพยีงไร ดูจะต้องฝากไว้ใหป้ระธานาธิบดเีอ็ม

มานูเอล มาครอง แหง่ฝร่ังเศสระดมความร่วมมือจากประชาคมระหว่างประเทศในการ

ร่วมกันปฏิรูปเลบานอนในช้ันนี ้ด้วยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนชาวเลบานอนมีส่วนใน

การปฏรูิปอย่างเตม็ที ่โดยนานาชาตแิละสถาบันการเงนิระหว่างประเทศใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงนิโดยปราศจากเงือ่นไข เพือ่ฟ้ืนสถานะของประเทศใหพ้้นจากความ

ล้มเหลวทีเ่กดิขึน้แล้ว 
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 ในช้ันนี ้ขอแทรกข่าวความเคลือ่นไหวสั้นๆ ในประเดน็ทีป่ระมวลรายงานและ

วิเคราะหข่์าวฯ เช่นฉบับนีเ้คยใหพ้ืน้ทีอ่ย่างมากมาก่อน อันได้แก่ BREXIT ซึง่ผู้แทน 

สหราชอาณาจักรกับผู้แทนสหภาพยุโรปได้เจรจากันมา เพือ่จัดทาํความตกลงกาํหนด

สัมพันธภาพระหว่างกันเมื่อสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปหลังจากหมดระยะ

เปลี่ยนผ่านแล้วในวันที ่31 ธันวาคม ศกนี ้อันเป็นการตัดสินใจทีข้่าพเจ้าเหน็ว่าน่าจะไม่

สอดคล้องกับจังหวะทางการเมืองระหว่างประเทศ แม้ข้าพเจ้าจะมิใช่คนอังกฤษกต็าม แต่

เช่ือว่า สหราชอาณาจักรจะมีคุณค่าแก่สหภาพยุโรปมากกว่าและเสถยีรภาพของโลกเสรี

จะม่ันคงยิง่ขึน้หากจะคงอยู่ต่อไป สมกับทีส่มาชิกรัฐสภายุโรปได้พร้อมกันร้องเพลง โอลด์

แล็งไซนใ์นวันทีส่หราชอาณาจักรอาํลาจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ  ตัวอย่างอัน

เป็นรูปธรรมได้แก่กรณีของฮ่องกง ซึง่จนีได้ละเมิดปฏญิญาร่วมกับอังกฤษในประการ

ต่างๆ ตลอดมาจนถงึทกุวันนี ้โดยไม่แยแสกับถ้อยแถลงของสหราชอาณาจักรเลยแม้แต่

น้อย 

 ตามรายงานด้วยเสียงของ บบีซี ีจากกรุงบรัสเซลสซ์ึง่ค่อนข้างรวบรัดมาก การ

เจรจาจัดทาํความตกลงระหว่างผู้แทนสองฝ่ายได้มีต่อมาเป็นระยะๆ โดยทางโทรภาพ

เพราะเหตุจากโรคระบาด แต่ยังตกลงกันไม่ไดใ้นหลายประเดน็ เช่นการค้าเสรี ซึง่ฝ่าย 

EU ไม่อาจรับข้อเสนอของ UK ได้ เพราะได้ยืน่ข้อเสนอทีจ่ะเลือกเงือ่นไขตามตลาดเดยีว

เทยีบเทา่สมาชิกสมบูรณซ์ึง่ EU ไม่อาจจะสนองตอบได ้อีกประเดน็หน่ึงได้แก่ปริมาณที่

แต่ละฝ่ายจะจับปลาในเขตของอีกฝ่ายหน่ึง ซึง่ยังตกลงกันไม่ได้ ส่วนเร่ืองอาํนาจศาล 

European Court of Justice ในกรณีทีม่ีปัญหาอันตกลงกันไม่ได้ น้ัน เร่ืองนี ้นายบอริส 

จอหน์สัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรถอีทา่ทมีาตัง้แต่ต้นว่าจะไม่ยอมรับเขตอาํนาจ

ของศาลยุโรปอย่างแน่นอน 

 ปัญหาหลักได้แก่ข้อมตขิองสภาสามัญในสหราชอาณาจักรก่อนหน้านีท้ีไ่ม่ยอมรับ

ให ้UK ออกจาก EU โดยปราศจากความตกลง (No-deal Brexit) ยังมีสถานะภาคบังคับอยู่
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หรือไม่ หรือ Withdrawal Agreement ซึง่ใช้ตามทีม่ีมาตัง้แตส่มัยนายกรัฐมนตรีเธรีสซ่า 

เมย ์จะเพยีงพอ 

 ตามรายงานข่าวล่าสุดในวันเสารท์ี ่22 สิงหาคม ทัง้นาย Michel Barnier หวัหน้า

คณะผู้เจรจาฝ่าย EU และนาย David Frost หวัหน้าทมีฝ่าย UK ต่างวาดภาพซึง่มิได้ให้

ความหวังนักว่าจะมีทางตกลงกันได้ในประเดน็สาํคัญ โดยฝ่าย EU เสริมว่า ฝ่าย UK ดูจะ

มิได้ตัง้ใจใหม้ีความตกลงระหว่างกัน สื่อของอังกฤษบางฉบับวิจารณว่์า นายกรัฐมนตรีบอ

ริส จอหน์สันไร้ความสามารถในการเจรจา  

 ในขณะเดยีวกัน สมาชิกสภาสามัญสังกัดพรรคต่างๆ กันกาํลังเร่งรัดใหม้ีการ

สืบสวนโดยอิสระ (Independent investigation) ถงึการแทรกแซงการเลือกตัง้ต่างๆ   ใน 

สหราชอาณาจักร รวมทัง้การลงประชามตว่ิาจะมี BREXIT หรือไม่ ซึง่มีรายงานข่าวกรอง

มาก่อนหน้านีว่้ารัสเซยีภายใต้ปูตนิได้ดาํเนินการอย่างอุกอาจในการแทรกแซงการ

เลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐเพือ่ช่วยใหน้ายโดนัลด ์ทรัมป์ได้ชัยชนะเมื่อปี 2016 และการ

ลงประชามตใินสหราชอาณาจักรว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ ในกรณีหลังนี ้ส.ส. 

ได้มีหนังสือร่วมกันไปยังนายบอริส จอหน์สันทีท่าํเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวน่ิ์ง โดย

ขอใหต้อบภายใน 2 สัปดาห ์หากรัฐบาลยังน่ิงเฉย กจ็ะดาํเนินคดใีนฐานละเมิดสิทธิตาม

พธีิสาร ฉบับที ่1 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึง่ประกันการลงประชามตคิร้ัง

น้ันใหป้ราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 

 

 

 เมื่อวันที ่19 สิงหาคม 2020 ประธานาธิบด ีIbrahim Boubacar Keita หรือทีเ่รียกกัน

ว่า IBK แหง่มาลีได้ถูกโค่นตาํแหน่งโดยคณะทหารหลังจากความยุ่งยากทางการเมืองภาย 

ในอันมีมาตัง้แต่การเลอืกตัง้รัฐสภาเมือ่เดอืนมีนาคม ความไม่สงบจากกลุ่มก่อการร้ายทัง้

ขบวนการอัล ไคดาและกลุ่มไอซสิซึง่เคลื่อนไหวอยู่ภายในประเทศมานานและการก่อ
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ความวุ่นวายจากกลุ่มทีต่่อต้านรัฐบาลทีป่ระเทศเพือ่นบ้านในองคก์ร ECOWAS อันเป็น

องคก์รทางเศรษฐกจิของอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกได้พยายามหาทางไกล่เกลี่ยอยู่ก่อน

หน้านี ้

 ประธานาธิบด ีKeita วัย 75 ปี ได้เป็นประธานาธิบดขีองมาลีมาตัง้แตเ่ดอืน

กันยายน 2013 และคงอยู่ในตาํแหน่งมาจนถงึวันถูกรัฐประหารเมื่อ 3 วันมานี ้คณะทหาร

ซึง่เรียกตนเองว่าเป็นคณะเปลี่ยนผ่านหรือ National Committee for the Salvation of the 

People (CNSP)  ได้จับกุม Keita และพรรคพวกจาํนวนหน่ึง แม้ IBK จะยอมทาํตามคาํ

เรียกร้อง “เพือ่หลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนือ้” และประกาศปิดพรมแดนกับจะหาบุคคลที่

เหมาะสมมารับตาํแหน่งผู้นาํแทน 

 สหประชาชาตไิด้เรียกร้องใหค้ณะทหารปล่อยตัว Keita ต่อมา ประธานาธิบด ี

Muhammadu Buhari แหง่ไนจเีรียได้ออกแถลงการณเ์รียกร้องใหด้าํเนินการตามที ่African 

Union  สหประชาชาต ิองคก์ารระหว่างประเทศอื่นๆ  ECOWAS และคณะผู้นาํของ

แอฟริกาตะวันตกเรียกร้องใหป้ล่อยตัว Keita และผู้ทีถู่กจับกุมทัง้หมด ฟ้ืนสถานการณใ์ห้

กลับสู่ปกต ิตามรัฐธรรมนูญของมาล ีเพือ่เสถยีรภาพของแอฟริกาตะวันตก และใหผู้้แทน

พเิศษ Goodluck Jonathan อดตีประธานาธิบดไีนจเีรีย Jean-Claude Kassi ประธานของ 

ECOWAS เข้าไปไกล่เกลี่ยภายในมาลี พร้อมด้วยทหารจาก African Union และประเทศ

ใน ECOWAS จนถงึวันที ่22 สิงหาคม ยังไม่มปีฏกิริิยาจากคณะทหารในคณะเปลี่ยนผ่าน

ในมาลี   

 สถานีโทรทศันอั์ลจาซร่ีารายงานโดยอาศัยข่าวจากรอยเตอรแ์ละเอ.พ.ี ว่า นาย 

Goodluck Jonathan และผู้แทนจาก ECOWAS ได้มีโอกาสพบกับคณะทหาร นาํโดย 

Assimi Goita ทีก่ระทรวงกลาโหมมาลใีนวันเสารท์ี ่22 สิงหาคม อันเป็นการประชุมทีสั่้น

เพยีง 20 นาท ีโดยไม่มกีารตกลงแต่อย่างใด ส่วนนาย Jonathan กล่าวว่าเขาได้มีโอกาส

พบกับนาย Keita เข้าใจว่าในทีคุ่มตัว ซึง่ได้แจง้ว่าเขาเรียบร้อยดี 
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 ในกรุงบามาโก ประชาชนชาวมาลีจาํนวนมากได้ออกมาฉลองในทอ้งถนนทีไ่ด้มี

การรัฐประหารและถอดถอนนาย Keita ออกจากตาํแหน่ง ส่วนประเทศสมาชิก ECOWAS 

ได้เร่ิมตัดความช่วยเหลือมาลีทางการเงนิและทางเศรษฐกจิอื่นๆ ข่าวบางกระแสอ้างว่า

ผู้นาํประเทศในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอย่างน้อย 2 คนไม่เหน็ด้วยกับเหตุการณท์ี่

เกดิขึน้ในมาลี เพราะเกรงจะเกดิขึน้กับตนในทาํนองเดยีวกัน 

 

 การเลือกตัง้ประธานาธิบดใีนเบลารุสปรากฏผลว่า Alexander Lukashenko ซึง่

ครองตาํแหน่งมาตัง้แตปี่ 1994 (2537) ได้รับชัยชนะอย่างทว่มท้น คือกว่าร้อยละ 80  

 ฝ่ายค้าน นาํโดย Svetlana Tikhanovskaya ได้เร่ิมประทว้งในกรุงมิน้สก ์พร้อมด้วย

ประชาชนในจาํนวนทีม่ากขึน้เป็นลาํดับจนถงึประมาณแสนคน โบกธงเบลารุส ประณาม

ว่าการเลือกตัง้ทีม่ีขึน้ขาดความเสรีและเป็นไปอย่างไม่บริสุทธิยุ์ตธิรรม รัฐบาลได้ส่ังให้

เจ้าหน้าทีป่ราบปรามผู้ชุมนุม มีการจับกุมตัวผู้ประทว้งไปจาํนวนหน่ึง เมื่อถูกปล่อยตัว

หลังจากน้ัน ผู้ประทว้งทีเ่ป็นชายได้เปิดร่างกายทีม่ีร่องรอยและบาดแผลใหส้ื่อ

ต่างประเทศเหน็ว่าถูกทรมานระหว่างถูกคุมขังซึง่กป็รากฏชัด แต่การประทว้งก็ยังยดืเยือ้

ต่อไป โดย Svetlana Tikhanovskaya ผู้นาํฝ่ายค้านได้ขอร้องประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่สหภาพยุโรป มิใหรั้บรองผลการเลือกตัง้ ซึง่เป็นไปอย่างทจุริต ตามรายงานข่าว

ของหนังสือพมิพ ์Independent รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้แถลงปฏเิสธทีจ่ะใหก้ารรับรอง 

แต่ไม่มีข่าวจากประเทศในยุโรปอื่นๆ อาจเป็นเพราะหลายประเทศในยุโรปตะวันตกต้อง

เผชิญกับโรคระบาดระลอกใหม่ทีม่ีผู้ตดิเชือ้เพิม่สูงขึน้ 

 การประทว้งได้มีตดิต่อกันถงึกว่า 15 วัน และจะมีต่อไปโดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์

จนกว่าประธานาธิบด ีLukashenko จะยอมใหม้ีการเลือกตัง้ใหม่ ผู้สังเกตการณจ์าก

องคก์าร OSCE เหน็ด้วยว่า ควรมีการเลือกตัง้ใหม่โดยมีผู้สังเกตการณด์ูแลการออกเสียง

ลงคะแนนใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย Lukashenko ซึง่หารือกับประธานาธิบดปีูตนิแหง่
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รัสเซยีโดยทางโทรศัพท ์อันเป็นสิ่งทีเ่กดิขึน้เสมอ กแ็ถลงว่า การเลอืกตัง้ใหม่จะมีขึน้ได้ก็

ต่อเมื่อ”ฆ่าเขาเสีย” แต ่Lukashenko เองได้ใช้วิธีการต่างๆ เพือ่ใหก้ารประทว้งยุตลิงเสียท ี

เช่นการคุกเข่า ต่อหน้าผู้ประทว้ง และถอื Assualt rifle ไปในทอ้งถนน ส่วนการ

ปราบปรามของเจ้าหน้าทีน้ั่น หนักมือขึน้ มีการใช้ทัง้ระเบดินํา้ตาและกระสุนจริง ซึง่ทาํให้

มีผู้ถงึแก่ชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 ศพ 

 สหภาพยุโรปได้มีการประชุมปรึกษากัน แต่ยังมิได้ลงมตทิีจ่ะกาํหนดมาตรการควํ่า

บาตรเบลารุส  แม้สื่อตา่งๆ จะกล่าวถงึ Lukashenko ว่าเป็นจอมเผดจ็การคนเกอืบ

สุดทา้ยของยุโรป สื่อในสหราชอาณาจักรดูจะไม่แน่ใจว่า ฝ่ายค้านคงจะเอาชนะนาย 

Lukashenko ได้สาํเร็จ แต่ข้าพเจ้าเช่ือว่า หากฝ่ายค้านม่ันคงจริง น่าจะได้ผล 

 ต่อมาในวันที ่25 สิงหาคม นาย David McAllister ประธานคณะกรรมการว่าด้วย

การต่างประเทศของรัฐสภายุโรปได้ชีแ้จงแก่ Becky Anderson ผู้จัดรายการ Connect the 

World ของ CNN ว่าสหภาพยุโรปสนับสนุนฝ่ายค้านการเลือกตัง้ในเบลารุสและขอ

เรียกร้องใหท้กุฝ่ายหันหน้ามาหารือกันด้วยการเจรจาดังทีผู้่นาํฝ่ายค้าน Svetlana 

Tikhanovskaya แสดงความพร้อมทีจ่ะเข้าร่วม เพราะฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากอยู่ชัดเจน 

น่ันคือมากกว่าเสียงสนับสนุนนาย Lukashenko ซึง่โดยนัยยะกห็มายความว่าสหภาพยุโรป

ไม่ยอมรับข้ออ้างของประธานาธิบดว่ีาตนได้ชัยชนะถงึร้อยละ 80 การเจรจาดังกล่าว

หมายถงึคู่เจรจาจะทาํหน้าทีท่าํนองคณะเปลีย่นผ่านทีจ่ะตกลงกันใหจ้ัดการเลือกตัง้ใหม่

ภายใต้การกาํกับดูแลขององคก์าร OSCE ตามระบอบประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง 

 ก่อนหน้าน้ัน Svetlana Tikhanovskaya ได้จดัตัง้คณะปฏวัิตปิระชาธิปไตย ซึง่ 

“neither pro- nor anti-Russian, nor pro- or anti-European” ขึน้ โดยเธอได้เดนิทางไปพบ

กับรัฐสภายุโรปและแถลงว่า สมาชิกคณะปฏวัิตฯิ หลายคนได้ถูกจับกุมคุมขังและถูกทบุต ี

อันได้รับการยนืยันโดยข่าวจาก BBC ว่า สมาชิกแกนนาํของคณะประสานงานการปฏวัิติ

สองคน คอื Olga Kovalkova และ Sergei Dylevsky ถูกตัดสินใหจ้าํคุก 10 วัน ส่วน 

Svetlana Tikhanovskaya น้ัน ยังคงอยู่ในต่างประเทศโดยล่าสุดได้ไปแถลงข่าวทางวิดโิอ
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จากลิธูเอเนียทางตะวันตกเฉียงเหนือของเบลารุส สาํหรับประธานาธิบด ีLukashenko น้ัน 

ยังคงใช้ทา่ทแีข็งกร้าวเช่นเดมิ แต่นาย Steve Rosenberg ผู้สื่อข่าวการเมืองของ บบีซี ี

รายงานว่า “If Lukashenko didn’t believe (or didn’t want to believe) the strength of 

feeling against him, he surely does now.” อย่างไรกด็ ีความเคลือ่นไหวทางการเมืองใน

เบลารุสคงจะยดืเยือ้ไปอีกพักใหญ่ 

 

 

 การก่อการร้ายคร้ังแรกและคร้ังเดยีวในประวัตศิาสตรข์องนิวซแีลนดถ์งึจุดจบใน

วันนีท้ี ่27 สิงหาคม 2020 ด้วยคาํพพิากษาใหจ้าํคุกชาวออสเตรเลียนผู้ก่อเหตุตลอดชีวิต

โดยไม่มีการใหอ้ภัยหรือลดหย่อนผ่อนโทษอย่างเดด็ขาด 

 เหตุร้ายแรงดังกล่าวเกดิขึน้เมื่อวันที ่15 มีนาคม ปี ค.ศ.2019 โดยนาย Brenton 

Tarrant ชาวออสเตรเลยีนผิวขาว วัย 29 ปี ไดใ้ช้อาวุธปืนสงครามซึง่ซือ้มาปลิดชีวิตชาว

มุสลมิทีไ่ปทาํพธีิทางศาสนาทีมั่สยดิ Al Noor และทีศู่นยศ์าสนาอิสลาม Linwood รวม 51 

ศพและทาํความบาดเจบ็ใหกั้บเหยือ่อีกรวม 40 คน ในนครไคร้ทเ์ช๊ิรช์ทางเกาะใต้ของ

ประเทศนิวซแีลนด ์

 นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวถงึนาย Tarrant ว่าเป็นคน 

“White supremacist and right-wing terrorist” มพี่อเคยเป็นพนักงานเก็บขยะและแม่เป็นครู 

เมื่อพ่อเขาเสียชีวิต นาย Tarrant ได้ออกเดนิทางไปเทีย่วในเอเชียและยุโรปเป็นเวลา

ประมาณ 1 ปีซึง่กล่าวกันว่าเขากลับมาด้วยแนวคิดทีรุ่นแรง ก่อนย้ายไปอยู่ในนิวซแีลนด์

เมื่อปี 2017 และได้เตรียมตัวทีจ่ะก่อการร้ายด้วยการศึกษาถงึเหยือ่แต่ละคน ส่ังซือ้อาวุธ

ปืนอันในระยะน้ันยังสามารถทาํได้ในนิวซแีลนด ์แต่ออสเตรเลียเป็นของต้องหา้ม โดยได้

เรียบเรียง Manifesto เพือ่แถลงแนวคิดทีจ่ะก่อเหตุร้ายทีเ่ขามีตดิตัวในวันทีถู่กจับและ

นายกรัฐมนตรีหญิง Jacinda Ardern แหง่นิวซีแลนดไ์ด้เหน็  
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 ในวันที ่15 มีนาคม 2019 นาย Tarrant ทีห่วัคาด webcam เพือ่บันทกึภาพ

เหตุการณท์ัง้หมดออกอากาศสด พร้อมอาวุธปืนและกระสุนจาํนวนมาก ได้ขับรถส่วนตัว

ไปยังมัสยดิ Al Noor ในนครไคร้สทเ์ช๊ิรช์และเปิดฉากยงิผู้อยู่ในมัสยิดและทีก่าํลังจะเดนิ

เข้าไป เมื่อสังหารคนบริสุทธิจ์าํนวนมากแล้ว เขาได้ออกมาเพือ่นาํอาวุธปืนอีกกระบอก

หน่ึงไปเพือ่จะสังหารส่วนทีเ่หลือและไปยังศูนยศ์าสนาอิสลามทีถ่นนลินวูด แล้วขับรถ

ต่อไปเพือ่จะก่อการร้ายเพิม่เตมิ แต่ถูกเจ้าหน้าทีต่าํรวจรวบจับเสียก่อน 

 นางจาซนิดา อารเ์ดริน์ นายกรัฐมนตรีหญิงวัย 39 ปีของนิวซแีลนด ์รับมือกับ

เหตุร้ายอันน่าสลดใจยิง่ด้วยความมีสตแิละรอบคอบ โดยไดส่ั้งการใหฝ่้ายต่างๆ 

ดาํเนินการอย่างเฉียบขาดกับเหตุทีเ่กดิขึน้เป็นคร้ังแรกในประวัตศิาสตรป์ระเทศของเธอ 

และรายงานถงึเหตุการณก์ารก่อการร้ายว่าประเดน็แรกทีรั่ฐสภาจะตอ้งดาํเนินการ

ในทนัทไีด้แก่การบัญญัตกิฏหมายหา้มการจาํหน่ายและการครอบครองอาวุธปืนอย่าง

เคร่งครัด อันเป็นสิ่งทีอ่อสเตรเลียได้ดาํเนินการเมื่อเกดิการสังหารหมู่ในประเทศซึง่

ปรากฏผลด ีเพราะทาํใหอ้อสเตรเลียเป็นประเทศอันดับนาํของโลกทีม่ีการควบคุมอาวุธ

ปืนอย่างมีประสิทธิผลยิง่ ต่างจากสหรัฐซึง่ National Rifle Association  (N.R.A.) เป็น Gun 

lobby อันทรงอิทธิพลมาก โดยได้รับนายโดนัลด ์ทรัมป์ เข้าเป็นสมาชิกก่อนหน้าจะได้เป็น

ประธานาธิบดเีสียอีก และเป็นแหง่แรกๆ ทีท่รัมป์ไปกล่าวคาํปราศรัยหลังจากทีไ่ด้ชัยชนะ

ในการเลือกตัง้เมื่อปลายปี 2016 

 คดขีองนาย Brenton Tarrant ได้รับการพจิารณาตามกระบวนการในข้อหา

ฆาตกรรม และการก่อการร้าย ซึง่จาํเลยไม่มีอาการสะทกสะทา้น โดยส่วนใหญ่ได้วางเฉย 

เน่ืองจากเขาพร้อมทีจ่ะได้รับโทษ ผู้พพิากษาได้ระบุรายละเอียดเหยื่อแต่ละบุคคล จงึใช้

เวลาประมาณ 7 ช่ัวโมง โดยประณามด้วยว่า เขาเป็น inhuman และพพิากษาใหเ้ขาถูก

จาํคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษแม้แต่น้อยหรือ Life imprisonment without 

parole  
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 เมื่อวันที ่20 สิงหาคม ศกนี ้นาย Alexey Navalny นักการเมืองฝ่ายค้านทีต่่อต้าน

การคอรรั์ปช่ันและประธานาธิบดวีลาดเิมียร ์ปตูนิแหง่รัสเซยี ได้เดนิทางไปหาเสียงเพือ่

การเลือกตัง้ทอ้งถิน่ทีไ่ซบเีรีย ได้แวะดืม่นํา้ชา 1 ถ้วยทีห่อ้งพักผู้โดยสารก่อนขึน้เคร่ืองบนิ

เพือ่เดนิทางกลับกรุงมอสโก แต่เมื่อเคร่ืองบนิออกจากสนามบนิไปไม่นานนัก เขากล้็มลง 

ทาํใหเ้คร่ืองบนิต้องร่อนลงฉุกเฉินทีท่า่อากาศยาน Omsk เพือ่นาํตัวเขาส่งโรงพยาบาล

ด้วยอาการหนัก ถงึขั้นโคม่า เข้าใจว่านํา้ชาทีเ่ขาดืม่ก่อนขึน้เคร่ืองบนิคงจะมียาพษิ

บางอย่าง 

 คณะแพทยท์ีโ่รงพยาบาล Omsk เปิดเผยแต่เพยีงว่า อาการของเขาหนัก แต่ไม่

ยนืยันว่าเป็นผลจากยาพษิ  

   

 เมื่อโรงพยาบาลที ่Omsk ได้รับนาย Alexey Navalnyไว้ในฐานะผู้ป่วยหนักแล้ว 

รายงานข่าวทีก่ระจายออกไปทาํใหต้่างชาตคิาดกันว่า เขาคงจะถูกวางยาพษิอันมิใช่เหตุ

ใหม่ทีมั่กเกดิขึน้กับบุคคลทีเ่ป็นศัตรูของประธานาธิบดปูีตนิ ฝ่ายบรรเทาภัยของเยอรมัน

ได้ส่งเคร่ืองบนิพยาบาลมาทีเ่มือง Omsk ในแคว้นไซบเีรียในวันรุ่งขึน้ แต่คณะแพทย์

รัสเซยียังไม่ยอมส่งตัวให ้โดยอ้างว่า อาการเขายังหนัก อยู่ในโคม่า และไม่ทรงตัวพอจะ

ใหเ้คลื่อนย้ายได้ ไม่แตเ่ทา่น้ัน  ผลการตรวจร่างกายไม่พบว่า เขาได้รับ toxic substances 

แต่อย่างใด เคร่ืองบนิพยาบาลจงึได้จอดรออยู่ทีส่นามบนิ 

 สามวันต่อมา หน่วยบรรเทาภัยของเยอรมันจงึสามารถรับผู้ป่วยใส่บนเปลและ

รถเข็นไปขึน้เคร่ืองบนิพยาบาลซึง่รีบออกเดนิทางไปยังกรุงเบอรล์ินเพือ่รับการตรวจ

รักษาในโรงพยาบาล แต่การตรวจร่างกายช้ันแรกยังไม่สามารถวินิจฉัยถงึสาเหตุของการ

ล้มป่วยอย่างกะทนัหนัได้  

 ในวันศุกร ์ที ่28 สิงหาคม นาย Leonid Volkov ซึง่เป็น Chief of Staff ของนาย 

Alexey Navalny ได้แจ้งข่าวเป็นคร้ังแรกว่า แพทยเ์ยอรมันสามารถตรวจพบร่องรอยของ
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สารพษิในร่างกายของเขา แต่ยังไม่อาจระบุไดว่้าเป็นสารพษิชนิดใดเพราะจะต้อง

วิเคราะหใ์หล้ะเอียดต่อไป ส่วนอาการของเขายังหนักอยู่ แต่เร่ิมจะทรงตัว (stable)   

 ตัง้แต่ต้นของเหตุการณ ์รัฐบาลรัสเซยีมิได้ออกคาํแถลงใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 วันที ่15 สิงหาคม เป็นกาํหนดทีจ่นีกับสหรัฐจะทบทวนความตกลงทางการค้าฉบับ

ที ่1 (Phase 1 Agreement) ทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์ได้ลงนามร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีจนี

ทีท่าํเนียบขาวเมื่อปีกว่ามาแล้ว แต่เมือ่ใกล้วันทีก่าํหนด ฝ่ายสหรัฐได้ขอเลื่อนการทบทวน

ออกไปก่อน จะด้วยเหตุจากความเสื่อมทรามของความสัมพันธร์ะหว่างสองฝ่ายหรือไม่

ยากทีจ่ะด่วนสรุป 

 ประธานาธิบดทีรัมป์ไดก้ล่าวเกีย่วกับความสัมพันธท์างการค้ากับจนีเป็นทาํนองที่

ต้องตคีวามโดยสาํนักข่าวใช้คาํว่า cryptic ดังนี ้“We’re doing very well on our trade deal. 

But I feel differently about China than I’ve ever felt.” 

 เมื่อสัปดาหก่์อนหน้าน้ัน นาย Yang Jiechi นักการทตูจนีได้เขียนบทความใน

วารสารกระทรวงการต่างประเทศจนีมีความตอนหน่ึงว่า “China hopes the US will 

cooperate to create favorable conditions for implementation of the trade deal.” 

 จนีเองกก็าํลังมีปัญหาหนักทางเศรษฐกจิอยู่ไม่น้อยเพราะผลกระทบจากโรคระบาด

และอุทกภัยใหญ่ซึง่ทาํลายพืน้ทีท่างการเกษตรไปหลายล้านเอเคอร ์จาํเป็นทีจ่ะต้องรักษา

ความสัมพันธกั์บสหรัฐ ซึง่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ไว้ จนีนาํเข้าถั่วเหลืองถงึสิน้เดอืนมิถุนายนไป

เพยีงมูลค่า 40.3 พันล้านดอลลาร ์หรือ 1 ใน 5 ของเป้าหมายในปี 2020 ในเดอืน

กรกฎาคม จนีซือ้ถั่วเหลืองอเมริกันอีก 4.6 ล้านตัน ทัง้สองประเทศมีผลประโยชนร่์วมกัน

ทีจ่ะใหค้วามสัมพันธท์างเศรษฐกจิม่ันคง ประธานาธิบดทืรัมป์เองเคยขอให้
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ประธานาธิบดสี ีจิน้ผิงในการพบปะกันทีโ่อซาก้าใหซ้ือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐมากๆ เพือ่

ช่วยหาเสียงแก่เขาในการเลือกตัง้ในปี 2020  

 ตามความเหน็ของศาสตราจารย ์Mauro Gullen ทางด้านการจัดการจาก Wharton 

School ทีม่ลรัฐเพน็ซลิเวเนีย ถงึอย่างไร การเศรษฐกจิอันดับ 1 กับอันดับ 2 ของโลก ก็

น่าจะพูดจากันเพือ่หาทางแก้ปัญหาและหาทางตกลงกัน มิฉะน้ันการเศรษฐกจิของโลกก็

เดนิหน้าไปลาํบาก  

 

 ประมาณปลายเดอืนมถิุนายน 2020 ประธานาธิบดทีรัมป์ได้แถลงความตัง้ใจทีจ่ะ

เคลื่อนย้ายกาํลังทหารซึง่ประจาํการอยู่ในเยอรมนีจาํนวน 9,500 คนออกไปตัง้ ณ ทีอ่ื่นใน

ยุโรปตะวันตก โดยมีแผนจะย้ายส่วนทีเ่หลืออกีทัง้หมดประมาณสามหมื่นคนออกไปยัง

ประเทศอื่นต่อไป ด้วยเหตุผลเดมิคือเยอรมนีมไิด้จ่ายเงนิบาํรุงองคก์ารสนธิสัญญา      

แอตแลนตคิเหนือหรือ North Atlantic Treaty Organization ตามส่วน อันเป็นข้ออ้างทีไ่ม่

ตรงกับความจริง แทนทีจ่ะอ้างเหตุผลทางยุทธศาสตร ์เน่ืองจากเยอรมนีได้บริจาคเงนิให้

นาโต้มาตามพันธกรณีโดยตลอด การขึน้ส่วนบริจาคคร้ังต่อไปไดแ้ก่ปี 2024 

 การเลือกเยอรมนีเป็นศูนยก์ลางของกองกาํลังหลักอันได้แก่สหรัฐและเป็นทีต่ัง้ของ 

Command and Control Centers ของสหรัฐในภาคพืน้ยุโรป น้ัน ชอบด้วยเหตุผลทาง

ยุทธศาสตร ์ตราบใดทีส่มมตฐิานว่ารัสเซยีเป็นภัยคุกคามต่อสัมพันธมิตรยังไม่เปลี่ยน 

การโยกย้ายกองบัญชาการกลางไปจากเยอรมนีย่อมเป็นการเอาใจเข้าข้างปูตนิอย่างไม่

ต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ฝ่ายข่าวกรองมีหลักฐานว่ารัสเซยีกาํลังใช้วิธีการต่างๆ เพือ่

ช่วยใหน้ายทรัมป์ชนะเลือกตัง้ เช่นทีไ่ด้ทาํมาเป็นผลสาํเร็จในการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 

 ตามรายงานต่อมาในเดอืนสิงหาคม อันใกล้กาํหนดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับ

ลิกัน (Republican National Convention-RNC) เพือ่เป็นโอกาสใหน้ายโดนัลด ์ทรัมป์แสดง

สุนทรพจนค์ร้ังใหญ่เพื่อรับเป็นตัวแทนของพรรคในการสมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตัง้
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ประธานาธิบด ีทาํเนียบขาวได้ออกข่าวใหม้ีการถอนทหาร 11,900 คน จากเยอรมนี โดย

ย้ายทหาร 5,400 คนไปประจาํทีอ่ื่นในยุโรป ส่วนทีเ่หลือใหย้้ายกลับสหรัฐ สาํหรับ 

Command and Control Centers ย้ายจากเยอรมนีไปอยู่ทีเ่บลเยี่ยม ทหารพลร่มและ

กองบนิประจัญบาน F-16 เคลื่อนออกจากเยอรมนีไปประจาํการณใ์นอิตาล ีในระยะใกล้

เคียงกันนายไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เดนิทางไป

ยังกรุงวอซอวเ์พือ่ทาํพธีิแจ้งการย้ายกองกาํลังส่วนหน่ึงไปยังโปแลนดต์่อรัฐมนตรีว่าการ

ต่างประเทศโปแลนด ์

 แผนการเคลื่อนย้ายกาํลังสาํคัญเหล่านี ้ได้รับการวิเคราะหจ์ากหลายฝ่ายว่าไม่

ถูกต้องตามหลักยุทธศาสตร ์นักวิเคราะหจ์าก School of Advanced International Studies 

หรือ SAIS ทีม่หาวิทยาลัย Johns Hopkins เหน็ว่า การละเลยประเทศเยอรมนีซึง่เป็น

ศูนยก์ลางและมีโครงสร้างพืน้ฐานทนัสมัยสาํหรับการรบยุคใหม่ ไม่ถูกต้องอย่างยิง่ 

เน่ืองจาก potential flash points ในปัจจุบันนี ้ได้แก่ Estonia  Latvia Lithuania และ 

ภูมิภาค ทะเลดาํ  ส่วนนาย Bastian Giegerich ผู้อาํนวยการสาํนักวิเคราะหท์ี ่The 

International Institute of Strategic Studies ในกรุงลอนดอน น้ัน ได้ตัง้คาํถามถงึ 

Effectiveness ของการเคลื่อนย้ายกาํลังสหรัฐไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป เพราะไม่เหน็ว่า

จะช่วยใหก้ารรับมือกับการรุกรานดขีึน้อย่างไร สาํหรับพลโท Mark Hertling ซึง่เคย

ประจาํการอยู่กับกองกาํลังสหรัฐในยุโรปตัง้แต่ปี 1975-2011 น้ัน เหน็ว่าเยอรมนี “Is key” 

เพราะอยู่ตรงกลางของ “Old Europe” ทางตะวันตก และประเทศต่างๆ ทางตะวันออก ทัง้

ทางรางและทางเคร่ืองบนิ เยอรมนีจะส่งเสริมความสามารถทางส่งกาํลังบาํรุง ทางวิ่งของ

เคร่ืองบนิทีท่ันสมัยในเยอรมนีมีพร้อมอยู่แล้ว ถงึอย่างไร แผนการเคลื่อนย้ายกองกาํลัง

ต่างๆ “Not a done deal” อันหมายความว่า ยังต้องใช้เวลาอีกนาน 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนกันยายน 2020 (2563) 

 

 ประธานาธิบดโีดนัลด ์เจ. ทรัมป์มอบหมายให้นาย Jared Kushner ลูกเขยคน

โปรดไปเร่งรัดการดาํเนินการด้านตะวันออกกลางด้วยความร่วมมอืกับนายเนตันยาฮู 

นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ในการชะลอแผนการทีจ่ะผนวกดนิแดนในฝ่ังตะวันตกของ

แม่นํา้จอรแ์ดนไว้ก่อนเพือ่ชักนาํใหส้หรัฐอาหรับเอมิเรตสต์กลงปรับความสัมพันธกั์บ

อิสราเอลใหเ้ป็นปกตโิดยเปิดสัมพันธภาพทางการทตูและทางอื่นๆ เพือ่ทรัมป์จะอ้าง

ได้ว่าเขาประสบความสาํเร็จในการสร้างสันตภิาพระหว่างอิสราเอลกับรัฐอาหรับ อัน

อาจทาํใหเ้ขาไดค้ะแนนเสียงเพิม่เตมิในการเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐซึง่จะมีขึน้ใน

วันที ่3 พฤศจกิายน 2020 

 ตามทีว่งการภายนอกได้ระแคะระคายมาก่อนนี ้อิสราเอลได้มีเส้นทางตดิต่อ

อย่างไม่เปิดเผยกับรัฐอาหรับมาหลายปีแล้ว แต่ทกุฝ่ายพยายามปกปิดความ

เคลื่อนไหวเหล่านีเ้พราะอาจจะสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ปาเลสไตน ์ซึง่ต้องการใหม้ี

การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตนด์้วยการยอมรับความเป็น

รัฐเอกราชของปาเลสไตนภ์ายในเขตแดนทีม่ั่นคงก่อนสงครามหกวันเมื่อปี 1967  สูตร

ของการแก้ปัญหาระหว่างสองฝ่ายทีส่หรัฐในอดตี (คือก่อนหน้าสมัยของประธานาธิบดี

ทรัมป์) ประการหน่ึงได้แก่การยอมรับนับถอืการสร้างสรรค ์Two States ทีต่่างเป็นเอก

ราชเคียงคู่กัน อันหมายถงึการทีป่าเลสไตนจ์ะได้รับคืนดนิแดนทีอ่ิสราเอลได้เข้ายดึ

ครองมานับแต่สงคราม 6 วันในปี 1967 เว้นแต่ทีร่าบสูงโกลานอันเคยเป็นของซเีรีย 

แต่ประธานาธิบดทีรัมป์ได้ละเมดิความเข้าใจดังกล่าวและข้อมตสิหประชาชาตมิาโดย

ตลอด ดังเหน็ได้จากการประกาศฝ่ายเดยีวให้นครเจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของ

อิสราเอลและการประกาศแผนสันตภิาพตะวันออกกลางอันทาํใหป้าเลสไตนแ์ทบจะไม่

มีดนิแดนในฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดนเหลืออยู่เทา่ใดนัก ซึง่ทราบกันดว่ีานาย 
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Jared Kushner เป็นคนวางแผน เพราะนายทรัมป์เองดูจะไม่ทราบพืน้ภูมิในบริเวณที่

เป็นข้อพพิาทใดเทา่ใดนัก สูตรในการแก้ไขกรณีพพิาทนี ้ประเทศสมาชิกสันนิบาต

อาหรับซึง่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตสด์้วยสนับสนุนมาตลอด โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ Anwar Gargash แหง่ UAE ได้ยนืยันในการใหสั้มภาษณแ์ก่

สื่อระหว่างประเทศเช่น CNN ภายหลังจากทีไ่ด้บรรลุความตกลง Abraham Accords 

แล้ว 

ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศได้เคยนาํเสนอแผนสันตภิาพ

ในตะวันออกกลางฉบับทีท่รัมป์ประกาศทีท่าํเนียบขาวมาก่อน ซึง่ลาํเอียงเข้าข้าง

อิสราเอลอย่างชัดแจ้ง โดยไม่คาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความมุ่งมาดปรารถนาของชาว

ปาเลสไตนแ์ม้แต่น้อย ทัง้นี ้เพราะประธานาธิบดทีรัมป์รับฟังเฉพาะความตอ้งการของ

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนตันยาฮูแหง่อิสราเอลแต่ดา้นเดยีว ซึง่ไปปรากฏตัวอยู่ข้าง

แผนสันตภิาพฯ ทีท่าํเนียบขาวโดยตลอด ส่วนนาย Benny Gantz ว่าทีน่ายกรัฐมนตรี

อิสราเอลซึง่ได้รับเชิญไปกรุงวอชิงตันด้วย มิได้เข้าร่วมในโอกาสน้ัน 

 อย่างไรกด็ ีประเดน็ทีไ่ม่ควรมองข้ามได้แก่ความตัง้ใจของเนตันยาฮูทีจ่ะผนวก

ดนิแดนใน West Bank อันเป็นเขตยดึครองมาตัง้แต่สงครามปี 1967 รวมทัง้ Jordan 

Valley และส่วนทีอ่ิสราเอลใช้ตัง้ถิน่ฐานหรือนิคม settlement หลายแหง่อันเป็นการ

ละเมิดข้อมตขิองสหประชาชาตมิาตลอด ซึง่เป็นดนิแดนทีอ่ดตีนายกรัฐมนตรี Ehud 

Olmert เหน็ว่าไม่มีความสาํคัญต่อความม่ันคงของอิสราเอล แต่ทีน่ายเนตันยาฮูเร่งรัด

ทีจ่ะผนวกคงเป็นเพราะเขาประเมินแล้วว่า นายโดนัลด ์ทรัมป์คงจะมิได้เป็น

ประธานาธิบดสีหรัฐอีกในวาระทีส่อง 

ถงึกระน้ัน ประเทศอาหรับทีเ่ป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับต่างไม่ยอมรับแผน

สันตภิาพในตะวันออกกลางตามทีท่รัมป์ประกาศ ซึง่สหภาพยุโรปกม็ีความเหน็ใน

ทาํนองเดยีวกัน เมื่อ Christiane Amanpour จาก CNN สอบถามนาย Jared Kushner 

ลูกเขยและทีป่รึกษาของประธานาธิบดทีรัมป์ว่า แผนดังกล่าวดูจะไม่เป็นไปตามแนว

ทางการแก้ไขกรณีพพิาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตนอั์นเป็นทีย่อมรับของหลาย
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ประเทศในประชาคมโลก นาย Kushner ชีแ้จงตอบอย่างยดืยาวอันพอสรุปได้ว่า เราจะ

มัวคิดล้าสมัยไปถงึปี 1967 หรือเก่ากว่าน้ันไม่ได้ เพราะขณะนีเ้ป็นปี 2020 แล้ว ตอ้ง

พจิารณาถงึสถานการณใ์นพืน้ทีท่ีเ่ปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว 

การตดิต่อระหว่างอสิราเอลกับรัฐอาหรับในตะวันออกกลาง อาจจะเป็นทีท่ราบ

กันในวงผู้ทีส่นใจในกจิการความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ แม้ทกุฝ่ายจะปกปิดเป็น

ความลับตลอดมากต็าม การเปิดเผยความตกลงปรับสภาพความสัมพันธใ์หเ้ป็นปกติ

ระหว่างรัฐอิสราเอลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์หรือทีเ่รียกกันว่า The Abraham 

Accords ได้สร้างความแปลกใจใหแ้ก่วงการระหว่างประเทศมิใช่น้อย เน่ืองจากหลาย

ฝ่ายไม่คาดว่า ทัง้สองประเทศจะบรรลุข้อตกลงกันได้ไม่นานหลังจากทีสั่นนิบาต

อาหรับซึง่รวม UAE ด้วยจะไม่ยอมรับข้อตกลงแหง่ศตวรรษหรือ Deal of the Century

เพือ่สันตภิาพและความเจริญรุ่งเรืองในตะวันออกกลางตามรายละเอียดที่

ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ประกาศต่อหน้านายกรัฐมนตรีเนตันยาฮู ณ ทาํเนียบขาว

เมื่อวันที ่29 มกราคม ศกนี ้

ประธานาธิบดทีรัมป์อาจจะยนิดทีีอ่ิสราเอลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสส์ามารถ

ตกลงกันได้ เน่ืองจากเขาคิดเฉพาะเหตุผลทางการเมือง ด้วยความคาดหวังว่าคะแนน

เสียงในการเลือกตัง้ประธานาธิบดซีึง่เขามีคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ

ตามหลังอดตีรองประธานาธิบด ีโจ ไบเด้น คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต อย่างมี

นัยสาํคัญ ด้วยเหตุปัจจัยจากความผิดพลาดของเขาเองหลายประการ ซึง่ขอละเว้นที่

จะกล่าวถงึในบริบทนี ้

สาํหรับนาย Jared Kushner บุตรเขยนายทรัมป์ซึง่รับหน้าทีใ่นการไกล่เกลี่ย

กรณีพพิาทในตะวันออกกลาง น้ัน เคยพยายามจะไปเรียนรู้ศิลปะการทตูจาก ดร.    

เฮนรี คิสซงิเจอร ์แต่ไม่เป็นผล ได้รับแต่เทพนิยายกรีกอันเปรียบเทยีบเขาเช่น Icarus 

ซึง่ไม่รู้จักเอาตัวรอดด้วยความรู้เทา่ไม่ถงึการณ ์ 

ตามรายงานของ CNN นาย Anwar Gargash รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ UAE ยนืยันว่า Abraham Accords ไม่เกีย่วกับการซือ้เคร่ืองบนิไอพ่น
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ทนัสมัยแบบ F-35 จากสหรัฐ แต่มีข่าวค่อนข้างหนาหวู่า Kushner ใช้การสัญญาว่าจะ

จัดซือ้เคร่ืองบนิประเภทนีเ้ป็นสินนํา้ใจให ้UAE ยอมทาํความตกลง ดังทีเ่คยอ้างมา

ก่อนว่า เขาเองเป็นคนเจรจากับบริษัทผู้ผลิตลดราคาใหซ้าอุด ิอาระเบยีโดย

มกุฎราชกุมาร MBS ได้ซือ้ฝูงบนิสมรรถนะสูงยิ่งแบบ F-35 ตามทีท่รัมป์แสดง

แค็ตตาล็อคให ้MBS ได้ดูด้วยตนเองก่อนหน้าทีเ่ขาจะนาํคณะไปเยอืนตะวันออกกลาง

คร้ังแรก   โดยเร่ิมการเยอืนทีซ่าอุด ิอาระเบยีและบนิข้ามประเทศไปเยอืนอิสราเอล 

ความล่าช้าในการที ่UAE จะส่ังซือ้เคร่ืองบนิสมรรถนะสูงแบบ F-35 อาจเป็น

ด้วยยังมิได้ผ่านขั้นตอนในการอนุมัตกิารส่งออกจากรัฐสภาและกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐหรืออาจเป็นเพราะอิสราเอลไม่ประสงคจ์ะใหม้ีการกระจายพลานุ

ภาพไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอันจะกระทบถงึดุลแหง่อาํนาจของตนเองแม้

อิสราเอลจะมีฝูงบนิ  F-35 ซึง่ได้มาประจาํการในกองทพัอากาศของอสิราเอลด้วย

ความเหน็ชอบของรัฐบาลโอบามาอยู่แล้ว (แม้ทรัมป์จะอวดอ้างอย่างผิดๆ ว่าเขาเอง

เป็นคนอนุมัตกิต็าม)  

ความตกลงระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไ์ด้รับเสียงขานรับในทาง

ทีด่จีากอียปิตแ์ละจอรแ์ดน ซึง่เคยทาํสนธิสัญญากับอิสราเอลที ่Camp David ในสหรัฐ

เพือ่แลกกับดนิแดนในคาบสมุทรไซนายไปจนถงึอ่าวอัคคาบาแตก่ท็าํใหอ้ียปิตถ์ูกโดด

เดีย่วจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอยู่กว่าสิบปีและทาํใหฝ่้ายต่อต้านระดมยงิสังหาร

ประธานาธิบดอัีนวาร ์ซาดัตและแขกระหว่างประเทศจาํนวนหน่ึงระหว่างพธีิสวนสนาม

แหง่ชาตเิมื่อปี 1981 ส่วนสนธิสัญญาสันตภิาพกับจอรแ์ดนได้มีส่วนบังคับใหก้ษัตริย ์ 

ฮุสเซนต้องปราบปรามพวกทีเ่คยใหค้วามสนับสนุนทา่น ซึง่เป็นสมาชิกองคก์รภราดร

ภาพมุสลมิหรือ Muslim Brotherhood 

หากจะดูปฏกิริิยาของฝ่ายต่อต้านทีป่รากฏชัดกม็ีแน่ คือปาเลสไตน ์ซึง่กล่าวว่า 

UAE ได้กระทาํการอันเป็นการ Betray ชาวปาเลสไตนอ์ย่างยิง่ อิหร่านกล่าวว่าความ

ตกลง Abraham Accords เทา่กับเป็น a “dagger that was unjustly struck by the UAE 

in the back of the Palestinian people and all Muslims.” ซึง่น่าจะหมายความว่า 
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วิกฤตการณกั์บอิหร่านเช่นทีเ่กดิขึน้ตลอดปีทีแ่ล้วจะเลวร้ายยิง่ขึน้ และโดยทีปี่หน้าจะ

มีการเลือกตัง้ประธานาธิบดใีนอิหร่าน เหตุทีเ่กดิขึน้จะเป็นแรงผลักดันใหผู้้สมัครฝ่าย

อนุรักษนิ์ยมหวัรุนแรงอาจจะหาเสียงด้วยข้ออ้างว่า อิหร่านถูกโดดเดีย่วในวงล้อมของ

อาํนาจทีมุ่่งร้ายหลายด้าน วาทกรรมเช่นว่าจะเสริมพลังใหกั้บฝ่ายการเมืองภายในทีจ่ะ

ต่อต้านการกลับไปสู่การต่ออายุความตกลงนิวเคลียรแ์ละใหใ้ช้บังคับต่อไปในกรณีทีโ่จ 

ไบเด้นชนะเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐในเดอืนพฤศจกิายน ศกนีแ้ละเข้ารับตาํแหน่ง

ในวันที ่20 มกราคม ศกหน้า  

อีกประเทศหน่ึงทีป่ระณาม Abraham Accords ได้แก่ตุรก ีซึง่มีข้อขัดแย้งกับ 

UAE อยู่แล้วในกรณีความพัวพันในลิเบยีและการตัง้ตัวเป็นอริกับกาตาร ์กับยังมี

ปัญหาทีเ่พิง่เกดิใหม่คือการทีตุ่รกรุีกเข้าไปขุดเจาะก้าสธรรมชาตทิางภาคตะวันออก

ของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน อันเป็นบริเวณพพิาทระหว่างกรีซกับตุรกีซึ่งทาํใหน้าโต้ได้

เตอืนตุรกใีหร้ะวังมิใหเ้กดิความยุ่งยากระหว่างคู่ภาคีในยามนี ้

ความเป็นไปได้ทีป่ระเทศอาหรับอื่นๆ จะเดนิรอยตาม UAE กไ็ม่แน่ชัด แม้นาย 

Jared Kushner และคณะจะได้เดนิทางจากกรุงเทลอาวิบโดยเคร่ืองบนิ El Al ของ

อิสราเอลผ่านน่านฟ้าของซาอุด ิอาระเบยีไปยังกรุงอาบู ดาบใีน UAE และมีข่าวว่าได้

ถอืโอกาสแวะกรุงมานามาในบาหเ์รนและกรุงริยาดห ์ราชอาณาจักรซาอุด ิอาระเบยี

เพือ่พบกับมกุฏราฃกุมารบนิ ซาลมานด้วย 

สาํหรับซาอุด ิอาระเบยี น้ัน คงต้องคดิทบทวนอย่างหนักหากจะเปิด

ความสัมพันธท์างการทตูกับอิสราเอล ปัญหาสาํคัญได้แก่สถานะของนครเจรูซาเล็มซึง่

บัดนีท้รัมป์ได้ยกใหเ้ป็นเมืองหลวงของอิสราเอล แม้กระทั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตสก์็

ตาม มีผู้สังเกตการณต์ัง้คาํถามว่า จะทาํอย่างไร หาก Abraham Accords เป็นทีย่อมรับ

กันในเจรูซาเล็ม แต่ผู้คนในอาบู ดาบใีนโอกาสต่อไปกลับคิดตา่ง  

เนตันยาฮูเองกเ็ช่นกัน ในช้ันนี ้“เลื่อนเวลา” การผนวกดนิแดนในฝ่ังตะวันตก

ของแม่นํา้จอรแ์ดนออกไปก่อน แต่ยังมิได้เปลี่ยนความตัง้ใจ ตัวแปรใหญ่ได้แก่

ประธานาธิบดโีจ ไบเดน้ ซึง่มีโอกาสอย่างมากทีจ่ะได้เข้ามาดาํรงตาํแหน่ง เพราะถงึแม้
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เขาจะเข้าข้างอิสราเอลอันเป็นนโยบายของสหรัฐมาตัง้แต่ปี 1948 แตไ่บเด้นและ

บรรดาทีป่รึกษาฝ่ายการต่างประเทศ  เช่น โทน่ี บลินเก้น อดตีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศและนิโคลัส เบริน์ส ์อดตีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต่าง

ไม่เหน็ด้วยกับการทีอ่ิสราเอลจะผนวกดนิแดนในฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้จอรแ์ดนอย่าง

ชัดแจ้ง 

ตามรายงานจากสาํนักข่าวระหว่างประเทศในวันที ่12 กันยายน ศกนี ้

ประธานาธิบดทีรัมป์ไดแ้ถลงว่า บาหเ์รนได้ตกลงทีจ่ะปรับสภาพความสัมพันธกั์บ

อิสราเอลใหเ้ป็นปกตทิาํนองเดยีวกับ UAE  โดยจะมีการลงนามในความตกลงที่

ทาํเนียบขาวต่อไป เร่ืองนี ้นายออเร็น ลีเบอรม์าน ผู้สื่อข่าวประจาํอสิราเอลของ CNN 

มีความเหน็ว่า ประเทศในอ่าวเล็กๆ แหง่นีอ้ยู่ในข่ายเป็นไปได้มากทีสุ่ด (Top of the 

list) ทีจ่ะทาํความตกลงปรับความสัมพันธกั์บอสิราเอล เพราะต้องการเข้าถงึเทค็โนโลยี

และความก้าวหน้าด้านอื่นๆ เช่นสาธารณสุขทีอ่ิสราเอลมอียู่แล้ว ทีต่อ้งเฝ้าดูได้แก่ซา

อุด ิอาระเบยี ซึง่เป็นราชอาณาจักรยิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน GCC จะตดัสินใจอย่างไร เพราะ

ทรัมป์พยายามอย่างยิง่ทีจ่ะใหท้าํตาม UAE  เน่ืองจากลึกๆ แล้ว UAE กก็าํลังเร่ง

ความก้าวหน้าของตนในทกุทาง รวมทัง้การสาํรวจอวกาศด้วย ถ้าจาํไม่ผิดกาํลังส่งยาน

ไปดาวพระอังคาร ตามหลังยานของสหรัฐและจนีซึง่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน ทีน่่า

แปลกใจกค็ือ แม้จะต้องลงทนุมากในการแสวงหาความก้าวหน้าเหล่านี ้หอการค้าไทย

ยังรายงานเมื่อเร็วๆ นีว่้า ทัง้ UAE และสหรัฐยังมิได้จ่ายเงนิค่าสินค้านาํเข้าจากไทย

เป็นจาํนวนไม่น้อย 

ตามรายงานวิทยุ สทร. FM 106 ในกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทติยท์ี ่13 กันยายน 

นายเบน็จามิน    เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล แถลงว่า บาหเ์รน ได้ตกลงทีจ่ะ

ปรับความสัมพันธกั์บประเทศอิสราเอลแล้ว “โดยจะไปมีพธีิลงนามในความตกลงที่

ทาํเนียบขาวในกรุงวอชิงตันในวันอังคารที ่15 เดอืนนี ้ซึง่ถอืว่าเป็นความสาํเร็จ

ทางการทตูอีกคร้ังหน่ึงของประธานาธิบดทีรัมป์” ถ้อยคาํทีน่ายเนตันยาฮูใช้ดังกล่าว

ย่อมถูกใจนายทรัมป์อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะอาจถอืว่าเป็นชัยชนะทางการ

ต่างประเทศของเขาในสัปดาหนี์ท้ีป่รากฏข่าวในทางลบทางการเมืองเกีย่วกับอัต
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ลักษณเ์ขาอย่างยิง่ ประเดน็อยู่ทีน่ายจาเร็ด คุชเนอรน์าํความหมายของแต้มทาง

การเมืองทีจ่ะได้แก่ผู้นาํสหรัฐ ไปเป็นข้อสาํคัญในการเจรจากับผู้นาํประเทศอาหรับใน

อ่าวหรือเปล่า ถา้เขาใช้ นัยยะต่อสถานะความเป็นผู้นาํของประธานาธิบดทีรัมป์ต่อไป

จะเป็นเช่นไร  

ในประสบการณข์องข้าพเจ้าเอง บาหเ์รนดูจะปฏบิัตติามคาํม่ันทีใ่หไ้ว้กับไทยว่า

จะสนับสนุนประเทศไทยในกรณีการขึน้ทะเบยีนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก แม้

ด้วยเหตุผลทางการเมืองในไทย เราจะได้แถลงต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่

นคร Quebec ว่า ขอถอนตัวแล้วกต็าม ส่วนนายกรัฐมนตรีบาหเ์รนกเ็สดจ็โดย

เคร่ืองบนิส่วนพระองคม์าเยอืนไทยปีละหลายคร้ัง กับยังใหท้นุนักศึกษามุสลิมจากสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตข้องไทยไปศึกษาต่อทีบ่าหเ์รนอีกด้วย   

อีกประเทศหน่ึง คือโอมาน น่าสนใจ เพราะในระยะหลายปีทีผ่่านมา โอมาน

ยดึถอืนโยบายเป็นกลางและถอืทา่ท ีlow profile จงึทาํใหอ้ยู่ในฐานะทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา

ข้อขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคอย่างเงยีบๆ ได้อยู่ตลอดมา ด้วยเหตุนี ้จงึดูไม่

จาํเป็นทีจ่ะเปลี่ยนแนวทาง แต่การเมืองในตะวันออกกลางเป็นเร่ืองซับซ้อน จงึขอ

เสนอความเหน็ไว้เพยีงเทา่นีก่้อน 

พธีิลงนามในความตกลง Abraham มีขึน้ทีส่นามด้านใต้ของทาํเนียบ โดยแต่ละ

คนทีเ่กีย่วข้องได้กล่าวคาํปราศรัยจากระเบยีงด้านบนเร่ิมด้วยประธานาธิบดทีรัมป์ 

ตามด้วยนายกรัฐมนตรีอิสราเอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ์และบาหเ์รนตามลาํดับ 

การตดิตามรายงานทางโทรทศันแ์ละการสัมภาษณบุ์คคลต่างๆทาํใหท้ราบ

คาํตอบข้อสงสัยทีไ่ด้กล่าวไว้ในรายงานข้างตน้หลายประการดังต่อไปนี ้

1. ประธานาธิบดทีรัมป์อ้างว่าการลงนามในความตกลงฯ เมื่อวันที ่15 

กันยายน ศกนี ้เป็นเพียงการเร่ิมต้น “อีก 5-6 ประเทศอาหรับจะทาํความตก

ลงในทาํนองเดยีวกันต่อไป เขากล่าวเปรยๆ ว่าอาจจะมีลิเบยี โมร็อคโก 
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ซูดานและซาอุด ิอาระเบยี ฯลฯ ตามเวลาทีแ่ตล่ะประเทศเหล่านีเ้หน็ว่า

เหมาะสม 

2. การจัดทาํความตกลงดงักล่าวถอืเป็นความตกลงสันตภิาพในตะวันออก

กลางอันหมายถงึความตกลงสันตภิาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน ์ซึง่

ปรากฏชัดแล้วว่าปาเลสไตนถ์ูกกดีกันไปจากกระบวนการเจรจาอย่าง

แน่นอน นางฮานาน อัชราวี่ ทีป่รึกษาของ Palestinian Authority กล่าว

ชัดเจนว่าดนิแดนปาเลสไตนยั์งเป็นเขตยดึครองอยู่เช่นเดมิ คาํว่าสันตภิาพ

น่าจะหมายถงึการยุตสิงครามระหว่าง UAE และบาหเ์รนกับคู่ศึก แต่ไม่

ปรากฏว่าทัง้สองประเทศน้ันสู้รบอยู่กับประเทศใด ตามข้อเทจ็จริง UAE 

เป็นทีต่ัง้ฐานทพัอากาศของสหรัฐมาหลายปี มเีคร่ืองบนิรบสหรัฐอยู่หลาย

แบบรวมทัง้ F-35 ด้วย ในขณะทีบ่าหเ์รนเป็นทีต่ัง้ Central Command ของ

กองทพัเรือสหรัฐเพือ่ปฏบิัตกิารทางเรือครอบคลุมทอ้งทะเลแถบอ่าวเปอร ์

เซยี 

3. เมื่อถูกถามโดย Becky Anderson จาก CNN ถงึจังหวะเวลาในการทาํความ

ตกลง นาย Anwar Gargash ซึง่เป็น UAE Minister of State for Foreign 

Affairs ตอบว่า กาํหนดการเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐทีจ่ะมีขึน้ในอีกไม่

นานนีเ้ป็นเหตุผลหลัก 

4. นาย Jared Kushner ชีแ้จงว่าเคร่ืองบนิทนัสมัยรุ่น F-35 เป็นอาวุธส่วนหน่ึงที ่

UAE จะได้รับกับอาวุธอื่นๆ เพือ่รับมือกับอิหร่าน ซึง่เป็นชาตศัิตรูของ

ประเทศทัง้หลายทีร่่วมความตกลงกัน อันดูขัดกับคาํกล่าวในโอกาสเดยีวกัน

ของประธานาธิบดทีรัมป์ว่าหลังจากการเลือกตัง้ในอเมริกา อิหร่านกค็งจะ

เข้ามาร่วมกระบวนการเพือ่สันตภิาพ เพราะ “บัดนีเ้ป็นรุ่งอรุณแหง่สันตภิาพ

ทั่วตะวันออกกลางแล้ว”  

5. พธีิลงนามคร้ังนีม้ีผู้ไปร่วมทีส่นามทาํเนียบขาวนับร้อย น้อยคนปฏบิัติตาม

คาํแนะนาํของฝ่ายสาธารณสุขในการสวมหน้ากากอนามัยและรักษา

ระยะหา่งทางสังคม เช่นเดยีวกับการชุมนุมหาเสียงทีท่รัมป์จัดในสองสามวัน

ก่อนหน้านี ้ ในวันที ่16 กันยายน ประธานาธิบดทีรัมป์กไ็ด้กล่าวเชิงตาํหนิที ่
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ดร. Robert Redfield ผู้อาํนวยการ  Centers for Disease Control and 

Prevention ของสหรัฐ ใหก้ารต่อกรรมาธิการสาธารณสุขของสภา “UNDER 

OATH” ว่าเขาเชื่อว่าการสวมหน้ากากจะป้องกันเขาจากโรคระบาด”อย่าง

ได้ผลเตม็ที”่ ดกีว่าวัคซนีซึง่ยังไม่มใีนวงกว้างอีกนาน ในพธีิลงนาม นายก

รัฐมนตรีเบน็จามิน เนตันยาฮู แหง่อิสราเอลจงใจไม่สวมหน้ากากตามอย่าง

ทรัมป์ แม้ว่าเขาจะได้ออกคาํส่ังให ้Lock Down ในประเทศอิสราเอลเป็นคร้ัง

ทีส่องในปีนี ้เน่ืองจากการเพิม่ขึน้อย่างมากของโรคระบาดโควดิ 19 แม้จะ

ยังไม่มากเทา่กับอัตราการตดิเชือ้ในอเมริกาซึง่ยังมากทีสุ่ดในโลกตดิต่อกัน

มาหลายเดอืนแล้ว ต่างจากประวัตศิาสตรข์องโรคระบาดใหญ่ในโลกซึง่

สหรัฐเป็นผู้นาํในการต่อต้านโรคตลอดมา ความเป็นผู้นาํ น้ัน หมายถงึการ

ตัดสินใจใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าควบคุมการระบาดและป้องกันมิใหโ้รค

ร้ายระบาดเข้าไปในสหรัฐและร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ประเทศกาํลังพัฒนาทีม่ีความสามารถในการรับมือกับภัยทางสาธารณสุขไม่

พอ ร่วมกับองคก์ารอนามัยโลกและหรือหน่วยงานทีม่ีความสามารถ ในการ

สกัดกัน้การระบาดในเขตประเทศอย่างได้ผล ทีส่าํคัญยิง่คือการใหท้าํเนียบ

ขาวเป็นศูนยส่ั์งการ (Command Center) โดยมผู้ีเช่ียวชาญพร้อมปฏบิัติ

หน้าทีแ่ละคลังเกบ็เวชภัณฑอ์ยู่พร้อม หากจาํเป็นต้องผลิตและจัดหา

เพิม่เตมิ  กใ็ช้ Defence Production Act ได้ ตามผลการสาํรวจของ PEW 

Research Center ว่าจะมีความเฃือ่ม่ันในความเป็นผู้นาํของผู้ใดในโลกที่

พัฒนาแล้วในสภาวะการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ปรากฏว่า ผู้

ได้รับความไว้วางใจตามลาํดับมากทีสุ่ดได้แก่นางแองเกลา แมรเ์คิ่ล

นายกรัฐมนตรีสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมัน รองลงมาไดแ้ก่

ประธานาธิบดเีอม็มานูเอล มาครองแหง่สาธารณรัฐฝร่ังเศส และผู้นาํ

ประเทศอื่นอีก 3 – 4 ประเทศและทีต่ํ่าสุดได้แก่ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์

แหง่สหรัฐอเมริกา ผลการสาํรวจนีไ้ด้รับการรายงานโดยสื่อระหว่างประเทศ

เมื่อวันที ่15 กันยายน 2020  
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การทีน่าย Alexey Navalny นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามของวลาดเิมียร ์ปูตนิ ล้ม

ป่วยอย่างกะทนัหันในเคร่ืองบนิจากไซบเีรีย จนเคร่ืองบนิโดยสารต้องร่อนลงอย่าง

ฉุกเฉินทีเ่มือง Omsk เพือ่นาํเขาเข้ารับการรักษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาล Omsk ใน

อาการโคม่าจน 3 วันตอ่มา แพทยรั์สเซยีจงึยินยอมใหเ้คร่ืองบนิพยาบาลจากเยอรมนี

นาํตัวเขาไปตรวจร่างกายและรับการรักษาพยาบาลช่วยชีวิต เพราะสงสัยกันว่า 

Navalny คงถูกวางยาพษิบางอย่าง เน่ืองจากเขาเข้าโคม่าตัง้แตต่อนแรกๆ ทีล้่มป่วยใน

เคร่ืองบนิ 

นํา้ชาของรัสเซยี น้ัน น่ากลัวเพยีงไร ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวได้

นาํเสนอมาหลายคร้ังแล้ว แต่จะเป็นสารพษิประเภทใดผู้เช่ียวชาญทีก่รุงเบอรล์ินมี

ความสามารถเป็นเลิศ คงค้นพบ เพราะเมื่อข้าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทตู ณ นครเจนีวา

และจาํต้องนาํลูกสาวคนเล็กไปยังโรงพยาบาลเน่ืองจากเข้าใจว่าคงจะรับประทานยา

ความดันโลหติสูงอันเป็นเม็ดสีๆ เข้าไปตามประสาเดก็เล็ก แพทยไ์ด้พยายามจะหา

ข้อมูลเกีย่วกับตัวยาไปยังสถาบันพษิวิทยาทีก่รุงเบอรล์ินแหง่ทีว่่านี ้แม้หมอทีต่รวจจะ

มีช่ือจากสวติเซอรแ์ลนดก์ต็าม  

ภายในเวลาเพยีงสองสามวัน สถาบันทีก่รุงเบอรล์ินกส็ามารถยนืยันข่าวร้ายได้

ว่า สารพษิทีต่รวจพบในร่างกายของนาย Navalny น้ัน มีช่ือว่า Novichok เป็นสารเชิง

อาวุธเคมีของรัสเซยี มีหลายแบบ เช่นผงซึง่แพร่ไปในอากาศหรือตดิอยู่กับแผ่นไม้หรือ

วัตถุอื่นๆ ซึง่เป็นข่าวใหญ่เมื่อรัสเซยีพยายามกาํจัดอดตีสายลับของตนเองที ่Salisbury 

ในสหราชอาณาจักรสมัยทีเ่ธรีสซ่า เมยเ์ป็นนายกรัฐมนตรี  สายลับดังกล่าวซึง่เคยเป็น

double agent ใหกั้บ MI6 ของอังกฤษด้วย มีชื่อว่า Sergei Skripal และลูกสาว Yulia 

ได้รับสาร Novichok จากร้านอาหารอิตาเลียนในเมือง Salisbury เพราะมิได้ทาํงาน

ใหกั้บฝ่ายใดแล้ว และเมื่อทัง้สองออกจากร้านแล้วไปน่ังพักทีเ่ก้าอีใ้นสวนกล้็มป่วยลง

อย่างกะทนัหนั จงึถูกนําตัวไปรับการตรวจรักษาทีโ่รงพยาบาล อาการหนักอยู่นาน 
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ปรากฏว่าแพทยไ์ด้ช่วยใหอ้าการบรรเทาขึน้ ทราบต่อมาว่าเขาได้ออกเดนิทางไปอยู่

ประเทศอื่น แต่ไม่ถงึแก่ชีวิต ต่างจากเหยือ่อีกรายหน่ึง 

 รัฐบาลสหราชอาณาจกัรได้ตอบโต้รัฐบาลรัสเซยีในทางการทตูอย่างทนัทว่งท ี

เร่ืองนีไ้ด้เข้าสู่การพจิารณาของคณะมนตรีความม่ันคงแหง่สหประชาชาต ิแตดู่จะมิได้

ออกข้อมตเิป็นเอกฉันทไ์ด้ เพราะถูกขัดขวางโดยการใช้สิทธิยับยัง้ของผู้แทนถาวร

รัสเซยี  เหยือ่ของ Novichok อีกสองรายซึง่เป็นชาวอังกฤษทีไ่ด้ดมสารพษิจากขวด

นํา้หอมใน Amesbury ใกล้กับ Salisbury เมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2018 ได้แก่ Charlie 

Rowley (44) และ Dawn Sturgess (45) คนหลังนีถ้งึแก่ความตายเมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 

แต่นาย Rowley ซึง่มิไดสั้มผัสสารพษิมากนักและยังได้ล้างมือแล้ว รับการ

รักษาพยาบาลอยู่นานแต่มิได้เสียชีวิต หากแต่มีอาการทางสมองหรือ Meningitis 

เข้าใจว่าเป็นโรคเยือ่หุม้สมองอักเสบ ซึง่คงจะไม่เกีย่วกับสารพษิ ทัง้สองกรณีนี ้

หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหราชอาณาจักรได้ขอให ้Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons-OPCW ช่วยตรวจสารพษิอีกทางหน่ึงจงึได้รับการ

ยนืยันว่า Novichok ซึง่ OPCW เรียกว่า A-234 อันอยู่ในข่ายเป็นอาวุธเคมี มีอันตราย

มาก ผลิตโดยรัสเซยีตัง้แต่สมัยทียั่งเป็นสหภาพโซเวียตในหลายรูปแบบ แต่เป็น 

weapon grade ซึง่นาโตและรัฐบาลเยอรมันไดส่้งข้อมูลใหบ้รรดาพันธมิตรทัง้หลาย 

รวมทัง้สหรัฐด้วย แม้กระทั่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

และฝ่ายความม่ันคงแหง่ชาตกิท็ราบด ีแต่ประธานาธิบดกีลับทาํเป็นไม่ทราบ 

Alexey Navalny อยู่ในภาวะโคม่าต่อเน่ืองมาจากเมือง Omsk โดยไม่รู้สึกตัว

แม้กระทั่งระหว่างอยู่ในการดูแลของแพทยเ์ยอรมัน โดยเมื่อสถาบันพษิวิทยาได้บ่งชีว่้า

เป็น Novichok นางแองเกลา แมรเ์คิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ประณามรัสเซยีอย่าง

หนัก นายเจ็นส ์สโตลเต้นเบอรก์ เลขาธิการนาโตกไ็ด้แสดงความไม่พอใจในรัสเซยี 

เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามความเหน็ของประธานาธิบดทีรัมป์แหง่สหรัฐ เขากลับ

หลีกเลี่ยงการต่อว่ารัสเซยี โดยตอบว่าเร่ืองนียั้งไม่มีหลักฐาน (Proof) ว่าเป็นรัสเซยี 

อาจจะเป็นจนีกไ็ด้  และกล่าวพาดพงิไปถงึเกาหลีเหนือกับอัฟกานิสถานในทาํนอง

เดยีวกับปฏกิริิยาของเขาเมื่อได้รับทราบรายงานข่าวกรองของการทีรั่สเซยีได้
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แทรกแซงการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 ทีก่รุงมอสโก โฆษกหญิงของกระทรวงการ

ต่างประเทศรัสเซยีได้ปฏเิสธส่วนเกีย่วข้องเช่นเคย  

ทางกรุงเบอรล์ิน คณะแพทยเ์ยอรมันพยายามใหก้ารรักษาพยาบาลอย่างเตม็ที่

เพราะเป็นสารอันตรายยิง่ ส่วนนาง Litvinenko ซึง่สามีของเธอถูกสายลับรัสเซยีจาก 

FSS หรือ FSB อันเป็นหน่วยงานราชการลับของสหพันธฯ์ ทีปู่ตนิตัง้ขึน้ เตมิสาร

กัมมันตภาพรังสีในถ้วยนํา้ชาในหอ้งพักของโรงแรมกลางกรุงลอนดอนจนถงึแก่ชีวิต 

ได้เดนิทางมาใหก้าํลังใจทีก่รุงเบอรล์ิน ม่ันใจว่าปูตนิเป็นคนส่ังการเช่นการสังหารสามี

ของเธอ 

จนเมื่อเวลา 16.00 น. ตามเวลาในกรุงเบอรล์ินของวันจันทรท์ี ่7 กันยายน ข่าว

ด่วนจากกรุงเบอรล์ินแจ้งว่า Alexey Navalny พ้นจากภาวะโคม่าแล้ว แต่ผลระยะยาว

ต่อไปของสารพษิต่อระบบประสาทจะเป็นเช่นไร ยังไม่อาจรายงานได ้แต่กถ็อืเป็นข่าว

ดใีนระดับหน่ึง เพราะเขาไม่ถงึแก่ชีวิต 

เมื่อข่าวนีก้ระจายออกไป ปรากฏว่าที ่Novosibirsk ในภาคตะวันออกไกลของ

รัสเซยีในวันรุ่งขึน้ ชายสองคนในชุดดาํ สวมหน้ากาก ได้บุกเข้าไปในหอ้งทีอ่าสาสมัคร

ฝ่าย Navalny กาํลังทาํหน้าทีอ่ยู่ และถูกชายทัง้สองสาดของเหลวสีเหลืองซึง่ไม่ทราบ

ว่าเป็นสารพษิหรือไม่ อาสาสมัครฝ่าย Navalny จงึถูกนาํตัวขึน้รถพยาบาลไป

โรงพยาบาล ผลการตรวจเป็นอย่างไร ยังไม่อาจทราบได้ แต่เป็นเหตุการณท์ีมั่กเกดิขึน้

เสมอกับฝ่ายค้านปูตนิ ต้องตดิตามรายงานข่าวต่างประเทศต่อไป เช่นเดยีวกับเหตุ

ประทว้งในเบลารุส  ซึง่ผู้นาํหญิงของฝ่ายประทว้งได้ถูกกลไกของรัฐภายใต้

ประธานาธิบด ีLukashenko จอมเผดจ็การคนหน่ึงในยุโรป คุกคามในทางต่างๆ 

รวมทัง้การใช้กาํลัง เน่ืองจากเขามีพีเ่ลีย้งในเครมลินช่ือวลาดเิมียร ์ปูตนิ ซึง่เป็นที่

ปรึกษาคอยใหก้าํลังใจอยู่ตลอดมา และข่าวจากรุงมอสโกเมื่อวันที ่15 ปูตนิได้รับปาก

ทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลือลูกาเชนโกแหง่เบลารุสเป็นเงนิถงึ 1.5 พันล้านดอลลาร ์

ตามรายงานข่าว CNN เมื่อวันที ่15 และ 16 กันยายน Alexey Navalny สามารถ

ลุกน่ังบนเตยีงคนไข้ได้ ในช่วงสั้นๆ โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และถ่ายรูปคู่กับ
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ภริยาเขาได้อย่างยิม้แย้ม แต่แพทยยั์งมิได้เปิดเผยอาการของเขาซึง่ยังต้องรับการ

รักษาพยาบาลต่อไป อันเป็นกรณีทีค่าดหมายได้ เน่ืองจากสารพษิ Novichok ทีป่นอยู่

ในนํา้ชาทีเ่ขาดืม่ในหอ้งพักผู้โดยสารเคร่ืองบนิทีไ่ซบเีรียในสหพันธรัฐรัสเซยี น้ัน 

อันตรายยิง่เทยีบเทา่อาวุธเคม ี

เมื่อวันที ่17 และ 18 กันยายน นาย Matthew Chance ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ CNN 

ประจาํกรุงมอสโก รายงานว่าทมีงานของ Navalny ได้เข้าตรวจหอ้งทีเ่ขาพักในโรงแรม

ในไซบเีรียและนาํสิ่งของต่างๆ ทีเ่ขาใช้ รวมทัง้ขวดนํา้ที ่Navalny ดืม่จวนหมดแล้ว

ก่อนออกเดนิทางไปสนามบนิ ใส่ถุงพลาสตคิสฟ้ีาซึง่มัดปิดอย่างมิดชิด และส่งไปตรวจ

ยังหอ้งทดลองในต่างประเทศ ได้รับผลกลับมาแล้วว่า มี trace ของสารพษิ Novichok 

ในขวดนํา้ดังกล่าว จงึเชื่อว่า Navalny ได้รับสารพษิจากขวดนํา้ทีเ่ขาดืม่ในโรงแรม มิใช่

จากถ้วยนํา้ชาทีเ่ขาดืม่ก่อนขึน้เคร่ืองบนิ ส่วนการสอบสวนโดยฝ่ายรัสเซยีตามที่

นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมรเ์คิ่ลเรียกร้องไปยังปูตนิ น้ัน ยังไม่มีการดาํเนินการแต่

อย่างใด 

รายงานข่าวต่อมาเมื่อวันที ่23 กันยายน แจ้งว่า คณะแพทยท์ีโ่รงพยาบาล     

ชาริเต้ในกรุงเบอรล์ินได้อนุญาตใหน้าย Alexey Navalny ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว 

รวมเวลาทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล ทัง้สิน้ 32 วัน โดยอยู่ในหอ้ง ICU 24 ;วัน คณะแพทย์

เยอรมันไม่อาจคาดหมายได้ว่า ผลต่อระบบประสาทของเขาในระยะยาวจะเป็นเช่นไร 

ในวันเดยีวกัน มีการเปิดเผยผลการตรวจร่องรอยสิ่งของทีท่มีงานของ Navalny 

รวบรวมเกบ็มาจากหอ้งพักของเขาในโรงแรมทีไ่ซบเีรียโดยหอ้งทดลองในฝร่ังเศสและ

สวีเดนอันยนืยันว่าสารพษิได้แก่ Novichok ส่วนหน่วยงานด้านอาวุธเคมีของอังกฤษ

แจ้งว่า Novichok ทีใ่ช้กับ Navalny อยู่ในลักษณะทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากทีเ่คยค้นพบ ใน

อีกทางหน่ึง ทมีงานของ Navalny ได้ขอใหโ้รงพยาบาลทีเ่มือง Omsk คืนเสือ้ผ้าเคร่ือง

นุ่มหม่ทีเ่ขาสวมใส่เมื่อถูกนาํตัวจากเคร่ืองบนิไปรับการรักษาพยาบาล เพราะเช่ือว่า

น่าจะมีร่องรอยของสารพษิอยู่บ้าง แต่ได้รับแจ้งว่าเขาถูกนาํตัวไปขึน้เคร่ืองบนิ

พยาบาลเยอรมันโดยปราศจากเคร่ืองนุ่งหม่ใดๆ  
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วันศุกรท์ี ่11 กันยายนเป็นวันครบรอบปีที ่19 ของเหตุก่อการร้ายบันลือโลกที่

ผู้ก่อการร้าย 25 คนจากขบวนการอัลไคด้าไดย้ดึเคร่ืองบนิโดยสารขนาดใหญ่จากทา่

อากาศยานโลแกนของเมืองบอสตันและ Newark ในมลรัฐนิวเจอรซ์ขีองสหรัฐแล้วบนิ

ไปชนอาคารแฝด (twin-towers) ของ World Trade Center ในนครนิวยอรก์ ตกึทีท่าํการ

กระทรวงกลาโหม (Pentagon) ทีฝ่ั่งตรงกันข้ามกับกรุงวอชิงตัน ด.ีซ.ี และอีกเคร่ืองหน่ึง

ถูกผู้โดยสารต่อสู้จนเคร่ืองตกลงในเขตมลรัฐเพน็ซลิเวเนีย มีผู้เสียชีวิตรวมทัง้หมด

เกอืบสามพันศพ 

เหตุร้ายคร้ังนีไ้ด้รับการตอบสนองโดยภาคีองคก์ารสัมพันธมิตรแอตแลนตคิ

เหนือพร้อมใจกันลงมตติามข้อบทที ่5 ว่าการโจมตภีาคีประเทศหน่ึงใดถอืเป็นการ

โจมตภีาคีทกุประเทศ ซึง่ทัง้หมดจะร่วมกันป้องกันภัย อันเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดยีวที่

สัมพันธมิตรลงมตดิังกล่าวนับแต่ปี ค.ศ. 1949 ซึง่มีการสถาปนาองคก์ารนีข้ึน้ 

ผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่เป็นชาวซาอุด ิอีกส่วนหน่ึงมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

พวกทีท่าํการบนิได้รับการฝึกอบรมจากสหรัฐอเมริกาน่ันเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีศู่นย์

ฝึกการบนิอากาศยานพาณิชยใ์นมลรัฐฟลอริด้า ก่อนจะแยกย้ายไปตามทา่อากาศยาน

ต่างๆ ส่วนหวัหน้าขบวนการอัลไคด้าเป็นคนจากครอบครัวเศรษฐีจากซาอุด ิอาระเบยี

ในนามซึง่ทั่วโลกคงเคยได้ยนิหรือได้ฟังมาอันได้แก่โอซามา บนิ ลาเดน้ 

รายงานนีจ้ะไม่เสียเวลาใหกั้บโอซามามากนัก เพราะเขาเองถูกหน่วยปฏบิัตกิาร

พเิศษของสหรัฐเสี่ยงชีวิตไปสังหารเฉพาะตัวเขาในบ้านพักทีเ่มือง Abbottabad ใน

ปากสีถาน เมื่อวันที ่2 พฤษภาคม 2011 โดยคาํส่ังของประธานาธิบดบีารัค โอบามา

หลังจากทีไ่ด้มีการออกเสียงในระหว่างผู้บริหารช้ันนาํของสหรัฐในหอ้งประชุมลับที่

ทาํเนียบขาว 

เหตุก่อการร้าย 9/11 มปีรากฏการณซ์ึง่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Ironic อยู่หลาย

ประการ อาท—ิ 
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นายโดนัลด ์ทรัมป์หาเสียงขั้นแรกในปี 2016 ด้วยการป้ันข่าวว่า เมื่อ Twin-

Towers ของ World Trade Center ถูกเคร่ืองบนิชน “พวกอิสลามทางฝ่ังนิวเจอรซ์ไีด้โห่

ร้องฉลองชัยชนะกันด้วยความยนิด”ี ทรัมป์กล่าวเร่ืองเทจ็นีก้ว่า 1 คร้ัง  อดตีผู้ว่า

ราชการมลรัฐนิวเจอรซ์ีซึง่ช่วยเขาในการหาเสียง ใหสั้มภาษณผ่์านๆ ว่าเขาไม่เคยเหน็

การฉลองใดๆ  

เมื่อประธานาธิบดทีรัมป์จะเดนิทางไปเยอืนต่างประเทศคร้ังแรก เขาได้เลือก

ประเทศซาอุด ิอาระเบยีเป็นทีเ่ร่ิมการเยอืน  โดยได้ใหซ้าอุด ิอาระเบยีเชิญประเทศ

มุสลิมนิกายซุนน่ีจาํนวน 54 ประเทศมาร่วมประชุมเพือ่ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย 

ซึง่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในรายงานนีว่้า ทีป่รึกษาเขาวางแผนการเยอืนกันโดยไม่สาํนึก

หรืออย่างไรว่า ในบรรดาผู้ก่อการร้าย 25 คนทีน่าํเคร่ืองบนิเข้าชนอาคาร World Trade 

Center น้ัน 19 คนเป็นชาวซาอุด ิอาระเบยีและทีเ่หลือเป็นคน UAE? 

เมื่อ 3 วันก่อนหน้าวันที ่11 กันยายน ศกนี ้นางสาว Noor Bin-Laden หลานสาว

แท้ๆ  ของ Osama Bin-Laden ซึง่อยู่ในสวิตเซอรแ์ลนดไ์ด้ใหสั้มภาษณห์นังสือพมิพ ์

New York Post และมีการตพีมิพใ์นสื่อตา่งๆ อกี รวมทัง้ The Toronto Sun ในแคนาดา

ด้วย ว่าเธอสนับสนุนใหโ้ดนัลด ์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดอีีก เช่นทีไ่ด้เคยสนับสนุน

เขามาแล้วเมื่อปี 2016 เพราะเขาเทา่น้ันจะป้องกันเหตุเช่น 9/11 ได้ Noor เป็นคนใน

สกุลบนิลาเด้น แตม่ีมารดาเป็นคนสวิส บัดนีอ้ายุ 33   

 

 

รายงานข่าวไฟไหม้ป่าและหมู่บ้านผู้คนในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเป็น

อัคคีภัยร้ายแรงทีสุ่ดในประวัตศิาสตรก์นิเนือ้ทีห่ลายล้านเอเค่อรท์าํใหม้ีผู้เสียชีวิตไม่

น้อยกว่า 36 ศพ ยังสูญหายอีกไม่ทราบจาํนวนแน่ แม้จะมกีารอพยพหนีภัยนับแสนคน

มวลควันอันเป็นพษิและสีทอ้งฟ้าทีแ่ปรเปลี่ยนไปเป็นบริเวณกว้างน่าสะพงึกลัว

เน่ืองจากความร้อนระอุจากเปลวเพลิงซึง่ลุกโชนขึน้ไปตดิต่อกันมาหลายวัน กลุ่มควัน

อันทาํใหคุ้ณภาพอากาศเลวร้ายทีสุ่ดนีล้อยไปถงึนครนิวยอรก์ทางฝ่ังตะวันออกของ
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สหรัฐและทอ้งฟ้าของหลายประเทศในยุโรปตะวันตก ทาํใหค้นทั่วไปต่างเข้าใจว่า น่ี

แหละเป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) 

แต่ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์แหง่สหรัฐซึง่เดนิทางไปเยอืนมลรัฐ

แคลิฟอรเ์นียทางภาคตะวันตกของประเทศในวันจันทรท์ี ่14 กันยายน ศกนี ้ตามเวลา

ในสหรัฐ กลับแสดงความไม่เชื่อว่าภาวะแหง้แล้งอย่างผิดปกตใินพืน้ทีจ่ากความ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและโลกร้อน (Climate change and Global Warming) เป็น

สาเหตุของอัคคีภัยคร้ังใหญ่ เพราะเขาม่ันใจว่าสาเหตุหลักมาจากความละเลยในการ

จัดการบริเวณผืนป่า (Forest Management) โดยจงใจทีจ่ะกล่าวโทษเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่

ซึง่เป็นคนละพรรคการเมืองกับเขา และยํา้ทา่ทผีิดๆ ของเขาทีไ่ม่รับฟังความคิดของ

นักวิทยาศาสตรแ์ละผู้เช่ียวชาญอันเป็นเหตุให้ทรัมป์บดิเบอืนอันตรายของโรคระบาด 

Coronavirus 2019 อันทาํใหส้หรัฐมีผู้ตดิเชือ้กว่า 6 ล้านคน มากทีสุ่ดในโลก และมี

ผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 แสนศพ 

ผู้นาํของโลกทีน่่าเช่ือถอืเป็นจาํนวนมากเข้าใจและรับทราบภยันตรายอันความ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนจะนาํมาสู่มนุษยชาต ิอาจจะมิใช่ตัวทา่น

เอง แตอ่นุชนรุ่นต่อๆ ไป ซึง่ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวเช่นฉบับนีไ้ด้นาํมา

แบ่งปันแล้ว แต่เมือ่นายโดนัลด ์ทรัมป์ ซึง่ล้มเหลวในความเป็นผู้นาํมาในหลายเร่ือง  

ยังพยายามจะชักนาํปวงชนไปในทางทีเ่บาปัญญาอีก จงึขอนาํสิ่งทีม่ีคุณค่าตอ่มวล

มนุษยม์าเสนออีก ณ ทีนี่ ้

 

องคสั์นตะปาปาฟรานซสิได้ประกาศ Encyclical ยาว 180 หน้าเร่ืองความ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ในวันนี ้(18 มิถุนายน 2558) ยนืยัน

ว่า ความวิปริตของอากาศทีก่าํลังเกดิขึน้ในทกุวันนีเ้ป็นผลของพฤตกิรรมมนุษย ์ทัง้นี้

มิใช่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์หากแต่เป็นปรากฏการณจ์ริงทีนั่บวันจะยิง่รุนแรงขึน้

อีก และทาํความยากลาํบากใหแ้ก่คนยากจนในประเทศกาํลังพัฒนาและดอ้ยพัฒนา 

บรรดาคนรํ่ารวยและผู้อยู่ดกีนิดไีด้ทาํใหโ้ลกเตม็ไปด้วยความสกปรกโสมม การพัฒนา
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อุตสาหกรรมและทางอืน่ สร้างความเหลื่อมลํา้อันน่าสลดใจในสังคมโลกและนาํความ

เสื่อมโทรมมาสู่ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 ทา่นรับส่ังในพระราชสาสน์ด้วยว่า มลพษิทีม่อียู่ทั่วจะทาํลายโลกต่อไป ทา่นขอ

ประณามการใช้ Fossil และปล่อยสารพษิ ทาํใหม้ีความจาํเป็นรีบด่วนทีจ่ะต้องลด

อัตรา Emission ทา่นยํา้ว่า มนุษยท์กุคนมีส่วนในการทาํใหส้ภาวะอากาศในโลกเลวลง 

สาเหตุใหญ่ส่วนหน่ึงมาจากแนวทางการใช้ชีวิต (Lifestyles) 

 ทา่นรับส่ังด้วยถงึภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิดังจะเหน็ได้จากมหาวาตภัยทีท่าํให้

เมืองเช่นตาโคลบาน (ในฟิลิปปินส)์ และหมู่เกาะใกล้เคียงประสบความหายนะอย่าง

เกนิความสามารถทีจ่ะช่วยเหลือได้ 

 ทีอ่งคพ์ระสันตะปาปาทรงมีมโนคตเิช่นนี ้ไม่น่าจะเป็นเร่ืองแปลก เพราะทา่น

ทรงพระกรุณาแก่คนจนตลอดมา ตัง้แต่ก่อนหน้าทีจ่ะได้รับเลือกขึน้เป็นองคพ์ระ

ประมุขแหง่คริสตจักรแล้ว ทา่นไม่เคยลังเลทีจ่ะจูบเทา้คนจนและล้างเทา้ใหเ้ขา แต่

โดยทีท่า่นทรงมีแนวพระดาํริเช่นนี ้บรรดาบชิอบหรือแม้แต่คนธรรมดาทีม่ีหวัอนุรักษ์

นิยมจงึไม่สู้จะเหน็ด้วย พระราชสาสน์บางส่วนของทา่นจงึร่ัวไปยังสื่อในอิตาลี สมาชิก

พรรครีพับลิกันของสหรัฐบางคน รวมทัง้ Jeb Bush ผู้ประกาศตัวทีจ่ะแข่งขันเป็น

ประธานาธิบด ีได้แสดงชัดว่าไม่เหน็ด้วยกับแนวคิดขององคสั์นตะปาปา ทา่นเองไม่

ทรงเหน็ด้วยกับพวกทีพ่ยายามจะบดิเบอืนแนวทางของคณะกรรมการทีต่ดิตามศึกษา

ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

 ทา่นยํา้ความจาํเป็นทีจ่ะต้องเข้าร่วมการประชุมเร่ือง Climate Change ทีก่าํหนด

จะมีขึน้ทีก่รุงปารีสในปลายปีนี ้Encyclical ของทา่นคงจะเป็นเอกสารสาํคัญของการ

ประชุมคร้ังนี ้การประชุมในระดับโลกมีมาหลายคร้ังแล้ว ทัง้ที ่Rio de Janeiro ประเทศ

บราซลิ ทีม่อนทรีออล เกยีวโต และแอฟริกาใต้ ผู้เช่ียวชาญไทยทีไ่ด้ไปร่วมการประชุม

สหประชาชาตว่ิาด้วยการพัฒนาทีย่ั่งยนื ตัง้หวัข้อบทความทีเ่ขียนมาลงหนังสือฉลอง 

60 ปีของการจัดตัง้สมาคมสหประชาชาตแิหง่ประเทศไทย ว่า Rio+20 หรือ Rio-20 

และใหค้วามเหน็เกีย่วกับเอกสารการประชุมว่า “เนือ้หาข้อความในเอกสารส่วนใหญ่
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เป็นผลจากการประนีประนอม ขาดการระบุถงึความมุ่งม่ันตอ่การดาํเนินงาน ไม่มี

ข้อเสนอทีเ่ป็นแนวคิดใหม่ เป็นเพยีงการย้อนกลับไปยนืยันแนวคิดและหลักการเดมิ

ในปฏญิญาริโอ และ AGENDA 21 ทีไ่ด้เคยตกลงกันไว้เมื่อ 20 ปีทีแ่ล้วในการประชุม 

Earth Summit ปี 1992...” 

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

 

เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยของคืนวันที ่3-4 สิงหาคม 

2558 ประธานาธิบดบีารัค โอบามา ได้กล่าวคาํปราศรัยคร้ังสาํคัญยิง่คร้ังหน่ึงในวาระ

ของการดาํรงตาํแหน่งประมุขฝ่ายบริหารแหง่สหรัฐอเมริกาทีท่าํเนียบขาว เพือ่เปิดเผย

แผนการดาํเนินงานด้านพลังงานสะอาด โดยมีวัตถุประสงคห์ลักในการบรรเทาปัญหา

ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทีรุ่นแรงยิง่ขึน้ในระดับทีห่ากไม่ดาํเนินการโดยคน

ยุค (Generation) ปัจจุบันนีท้ีต่้องได้รับภยันตรายและผลกระทบโดยตรง และเป็นผู้คน

รุ่นสุดทา้ยทีจ่ะต้องดาํเนินการอันถอืได้ว่า เป็นภาระหน้าทีโ่ดยศีลธรรม (Moral Duty) 

เพราะ “สภาพความเป็นจริง (FACT)” อัน “มิใช่ความคิดเหน็ของผู้ใด (An Opinion)” 

ปรากฏชัดว่า แม้จะมีการดาํเนินการในชั้นนี ้ก็แทบจะ “สาย” เกนิแก้แล้ว 

 ก่อนหน้าทีจ่ะกล่าวคาํปราศรัยคร้ังสาํคัญนี ้กลุ่มชนหลายฝ่ายในสหรัฐ รวมทัง้

บรรดาผู้ประกาศตัวเข้าสมัครเป็นประธานาธิบดจีากพรรครีพับลิกัน อันมีจาํนวนมาก

เหลือเชื่อและพรรคนี ้ซึง่ตามพฤตกิรรมทีผ่่านมาต่อต้านแนวทางบรรเทาปัญหาความ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมาตลอดโดยอ้างเหตุว่าจะกระทบภาคเศรษฐกจิและ

อุตสาหกรรมโดยผลแหง่การกระทาํมากเกนิควรในภาครัฐ ในขณะทีพ่รรคเดโมแครต

โน้มเอียงไปในทางเหน็และเข้าใจมากขึน้เป็นลาํดับถงึการหวนกลับมิได้ของผลร้ายที่

ความผันแปรและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมตี่อมวลมนุษย ์ 

 ประธานาธิบดโีอบามาได้แสดงสุนทรพจนอั์นยากนีโ้ดยใช้ถ้อยคาํง่าย ๆ และ

ตรงประเดน็ ในทว่งทาํนองอันแสดงถงึความตระหนักแน่เช่นทีก่ล่าวในการเยอืน

แอฟริกาตะวันออกแม้บริบทจะต่างกัน กับได้มกีารวางแนวกันมิใหฝ่้ายต่อต้าน ซึง่
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รวมทัง้ภาคเอกชนบางส่วนโต้กลับ เพือ่แสดงภาวการณต์่าง ๆ ตามลาํดับจากสถานะที่

ปรากฏหลักฐานยืนยันชัดแจ้งทีสุ่ด สถานะทีห่ลักฐานอ่อนลงไปบ้าง และสถานะที่

หลักฐานยังไม่ชัดแจ้งมากพอ กับยํา้ว่า เร่ืองสิ่งแวดล้อมของโลกและความ

เปลี่ยนแปลงทาง ภูมิอากาศ น้ัน เกีย่วพันกันอย่างแยกมิได้ โดยตัง้ข้อสังเกตว่า 

ทัง้หมดนีม้ิใช่ปัญหาระหว่างพรรคการเมือง (Bipartisan) โดยแทจ้ริง  

 ประธานาธิบดโีอบามายํา้อย่างหนักแน่นว่า การทีบ่างฝ่ายอ้างว่าความ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมิใช่เป็นผลจากการกระทาํของมนุษย ์น้ัน ไม่ถูกตาม

ข้อเทจ็จริงอันปฏเิสธมิได้ และยกตัวอย่างหลายประการ อาท ิแผนภูมิอันแสดงว่า 

ความผันแปรและป่ันป่วนอย่างรุนแรงของอากาศเกอืบทัง้หมดเกดิขึน้ในซกีโลก

ภาคเหนือ ซึง่ชาวโลกเกอืบทัง้หมดประมาณ 7,000 ล้านคนอาศัยอยู่ ความร้อนของ

อากาศในรอบ 15 ปีทีผ่่านมา ร้อนหนักขึน้ 14 ใน 15 ปี ทีร้่อนทีสุ่ดกใ็นปี ค.ศ. 2014 

และถ้าจะว่าไปโลกค่อย ๆ ร้อนขึน้ทลีะน้อยนับแต่ทีม่ีการปฏวัิตอุิตสาหกรรม 

(Industrial Revolution) แล้ว และมามีแนวทางร้อนขึน้อย่างมากในรอบ 15 ปีหลังมานี ้

แนวโน้มดังกล่าวไม่มีทางดขีึน้ ธารนํา้แข็ง (Permafrost)หลายแหง่เร่ิมละลาย บรรดา

นํา้แข็งทีขั่้วโลกเหนือเร่ิมละลายมากขึน้อย่างไม่สามารถหยุดยัง้ได้ สหรัฐกม็ีส่วนใน

ภาวการณอั์นน่าสะพรึงกลัวดังกล่าว แต่สหรัฐ ทัง้โดยรัฐบาลกลาง กับรัฐบาลมลรัฐ ก็

ได้กาํหนดมาตรการต่าง ๆ ทัง้โดยความริเร่ิมของมลรัฐเองและโดยความร่วมมือกับ

รัฐบาลกลาง การกาํหนดการเปลี่ยนแปลงสูตรของนํา้มันในรูปแบบต่าง ๆ  การ

พยายามปรับปรุงถ่านหนิใหล้ดระดับการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจก ซึง่แม้จะไม่

เป็นผลมากมาย การปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่แต่ละมลรัฐกย่็อมแตกต่างกัน

ไป เน่ืองจาก “Energy Mix” ไม่เหมือนกันทเีดียว  

 เหล่านีไ้ด้มีการดาํเนินการมาตลอด ไม่ว่าจะโดยความริเร่ิมของพรรคการเมือง

ใด และไม่ว่าต่างมลรัฐจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวทางของตนได้เพยีงใด แต่

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ น้ัน ไม่เคยขาดตอนหรือละเลย 

เพราะทกุฝ่ายต่างกต็้องอาศัยโลกใบนีท้ัง้น้ัน  
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 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงไฟฟ้าต่าง ๆ 

เพือ่ความเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมนี ้และการขยายวงของการใช้พลังงานทีน่าํกลับมา

ใช้ได้อีก หรือ RENEWABLES มิได้ทาํใหภ้าคเอกชนต้องเพิม่ต้นทนุการผลิตแต่อย่าง

ใด และกด็้วยข้อเทจ็จริงนี ้ไม่แต่เพยีงผลตอบแทนจะสูงมากขึน้และเป็นการ “สร้าง

งาน” เป็นจาํนวนมากเทา่น้ัน ผลพลอยได้หรืออานิสงสใ์นทศิทางนี ้ทาํใหป้ระเทศ

สหรัฐขณะนีม้ี Wind Farm ใหญ่ทีสุ่ดในโลก เช่นเดยีวกับการใช้พลังงานแสงอาทติยซ์ึง่

ขยายตัวอย่างมาก เพราะภาคเอกชนเหน็ประโยชนต์่อธุรกจิของตน แม้กระทั่งพลาส 

ตคิ ขณะนี ้กไ็ด้พัฒนาใหม้ีพษิภัยน้อยลง รวมทัง้การนวัตกรรมไบโอพลาสตคิด้วย การ

ปรับเปลี่ยนพืน้ฐานการผลิตและการค้นหาพลังงานทางเลือกเหล่านี ้มใิช่การ สังหาร

หรือทาํลายอุตสากรรมเหมืองถ่านหนิแต่อย่างใด เลิกกันทว่ีา ใช้วิธีขู่ใหห้วาดกลัวหรือ 

Scare-mongering ว่ากันด้วยความเป็นจริง และคิดถงึชะตากรรมของลูกหลานดกีว่า 

การปล่อยใหโ้รคหดืหอบ Asthma ซึง่ทาํลายชีวิตปีปีหน่ึงเป็นจาํนวนมากน้ัน ช่วยกัน

หาทางป้องกันเหตุจะมีคุณค่ามากกว่า อันทีจ่ริง โรคภัยทีม่าจากความเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอากาศมีอุบัตกิารณอ์ยู่มาก และมากขึน้ ถ้าไม่แก้แต่เดีย๋วนี ้การกล่าวอ้างว่า 

การบรรเทาปัญหาจะทาํใหค้นทีย่ากจนอยู่แล้ว ยิง่จมปลักขึน้อีก น้ัน ไม่มีหลักฐาน

ยนืยันแม้แต่น้อย การดาํเนินงานเพือ่กอบกู้ภาวการณค์วามเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศจะเป็นการช่วยคนจนอย่างมากด้วยซํา้ ประจักษพ์ยานมีอยู่มาก ทียั่งไม่

สมบูรณก์เ็พราะยังมีเร่ืองทีจ่ะต้องทาํอยู่อีกมาก 

 องคพ์ระสันตะปาปาฟรานซสิ ซึง่ทรงปกครองคนนับถอืโรมันคาธอลคิประมาณ 

1,000 ล้านคนทั่วโลก ทรงตระหนักแน่ในความรุนแรงและรีบด่วนของปัญหานี ้ดังจะ

เหน็ได้จาก Encyclical เมื่อไม่นานนี ้ทา่นทรงห่วงใยเป็นพเิศษด้วยความเป็นจริงทีว่่า 

หากปัญหานีร้้ายแรงยิง่ขึน้ คนยากไร้จาํนวนมากในโลกใบนีจ้ะยิง่ตกระกาํลาํบากมาก

ขึน้ เข้าใจว่า องคพ์ระสันตะปาปาฟรานซสิคงจะทรงมีบทบาทสาํคัญในการประชุมว่า

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศทีก่รุงปารีสในปลายปีนี ้

 เมื่อปีทีแ่ล้ว ประธานาธิบดโีอบามาและประธานาธิบด ีสีจิน้ผิงแหง่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี จงึได้แถลงเจตนารมณร่์วมกันทีจ่ะแก้ปัญหาสภาวะก๊าซเรือนกระจกให้
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ถงึระดับทีจ่ะดขีึน้กว่าปัจจุบัน ข้อนีเ้ป็นความตัง้ใจร่วมของการเศรษฐกจิใหญ่อันดับ 1 

และ 2 ของโลก และบังเอิญเป็นประเทศปล่อยมลพษิในอากาศอันดับ 1 และ 2  โดย

จนียังครองความเป็นที ่1 อยู่ ซึง่จนีกท็ราบถงึปัญหาด ี

 เป้าประสงคห์ลักทีป่ระธานาธิบดโีอบามาประกาศวาระแหง่ชาตเิมื่อคนืนี้

ประการหน่ึง กล่าวคือจะลดภาวะก๊าซเรือนกระจก หรือ CO2 ใหไ้ด้ 32 % ภายในปี 

ค.ศ. 2030 

 โดยทีเ่ป็นเร่ืองสาํคัญยิง่เร่ืองหน่ึง ข้าพเจ้าจะพยายามนาํเสนอความเคลื่อนไหว

ในดา้นนีเ้ป็นระยะ ๆ ตอ่ไป เพราะไทยควรจะเตรียมตัวพร้อมและมีข้อเสนอกับ

แผนงานทนัการประชุมระดับสูงในสิน้ปีนี ้เพราะเทา่ทีผ่่านมา เราได้เข้าร่วมในการ

ประชุมด้านนีห้ลายต่อหลายคร้ังแล้ว และกลับมาพร้อมกับความผิดหวังทีก่ารประชุม

ทัง้หมดมิได้มีผลอย่างสร้างสรรคแ์ละย่ังยนื นอกเหนือจากการทบทวนผลการประชุม

คร้ังก่อน ๆ อาท ิการประชุม RIO PLUS 20 ซึง่ได้ทบทวนผลการประชุม Rio เมื่อ ยีส่ิบ

ปีก่อนหน้าน้ัน ทีข้่าพเจ้าได้รายงานมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ในรายงานเดอืนมิถุนายน 2558 

ฉบับที ่6 หน้าที ่26 ในประมวลรายงานทัง้เดอืน 

 รายงานฉบับนีเ้รียบเรียงเทา่ทีพ่อจะจาํได้จากการฟังคาํปราศรัยสดของ

ประธานาธิบดโีอบามา จากทาํเนียบขาว เมื่อกลางดกึมากในประเทศไทย  แต่ข้าพเจ้า

ค่อนข้างจะม่ันใจว่า มิได้คลาดเคลือ่นจากคาํกล่าวทีสั่งเกตดูแล้ว ไม่เหน็โอบามาดู

ต้นฉบับแต่อย่างใด บางตอนเป็นการกล่าวกลอนสดอย่างชัดแจ้ง  

ประธานาธิบดโีอบามาชีแ้จงด้วยว่า การกาํหนดแผนทีจ่ะแถลงนีใ้ช้เวลา 2 ปีใน

การเตรียมการ โดยส่วนงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม (Gina McCarthy) ได้หารือกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทัง้นักวิทยาศาสตรผู้์ชาํนาญการด้านนี ้และรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ 

ด้วย สิ่งทีจ่ะดาํเนินการต่อจากนีไ้ป ไดแ้ก่การประสานความอุตสาหะพยายามกับภาค

ส่วนต่าง ๆ รวมทัง้รัฐสภาด้วย ถ้าจะต้องบัญญัตเิป็นกฎหมาย ในช้ันนี ้เป็นแผน ซึง่

ฝ่ายบริหารสามารถประกาศและกาํหนดได้เอง (ภายใต้รัฐธรรมนูญ) ตามรายงานของ 

บบีซี ีแผนนีเ้รียกว่า Clean Energy Plan และขยายความต่อว่า ตามความตัง้ใจของ
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ประธานาธิบดโีอบามา แผนดังกล่าวเป็น “The biggest most important step we have 

ever taken in tackling CLIMATE CHANGE” 

ข้อหน่ึงทีป่ระธานาธิบดโีอบามาเน้นยํา้ ได้แก่การแก้ปัญหาความเปลีย่นแปลง

ของสภาพภมูิอากาศทีจ่ะมีการดาํเนินการต่อไป น้ัน สหรัฐจะมีบทบาทช้ันนาํ อันถอืได้

ว่าสหรัฐจะไม่หลีกเลี่ยงปัญหาและความรับผิดชอบ เฉกเช่นในอดตีทีส่หรัฐวางทา่ที

เป็นอุปสรรค และพยายามจะหลีกเลี่ยงพันธกรณี ในหลายต่อหลายคร้ังด้วยกัน เช่นที่

เกดิขึน้ในการประชุมทีเ่มืองเกยีวโต และพธีิสารทีน่ครมอนทรีออล เป็นต้น โดยแทนที่

จะร่วมแก้ปัญหา ทัง้ในเร่ือง CFC (Chlorofluorocarbon) และการกาํหนดมาตรฐานการ

แพร่กระจายก๊าซเรือนกระจก โดยบางคร้ังไดร้วบรวมมิตรประเทศใกล้ชิดไปจัดทาํ

ข้อตกลงตา่งหาก แทนการร่วมพันธกรณีในระดับโลก 

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

รายงานและวิเคราะหข่์าวเกีย่วกับวิวัฒนาการของการก่อการร้ายสากลตัง้แต่ต้น 

อาจจะสร้างความหนักใจ แต่กยั็งมีข่าวดสีาํหรับชาวโลก เพราะในช่วงเวลา 2 สัปดาห์

ทีผ่่านมา เพยีงไม่กีวั่นหลังจากเหตุร้ายทีก่ลางกรุงปารีสและการตามล่าหาตัวการที่

หลบซ่อนอยู่  ผู้แทนระดับสูงจาก 195 ประเทศได้มีการประชุมและการเจรจาต่อรอง

กันในกรอบของ COP21 และเมื่อเวลา 19.26 น. ตามเวลาในกรุงปารีส นาย Laurent 

Fabius ประธานการประชุมได้ล่ันค้อน อันแสดงว่า ประเทศ 195 ประเทศสามารถ

บรรลุความตกลงเพือ่ลดภาวะโลกร้อนได้ทีร่ะดับ 2 องศาเซลเชียสจากระดับนับจาก

การเร่ิมปฏวัิตอุิตสาหกรรม และจะพยายามใหล้ดอุณหภูมิได้ที ่1.5 องศาเซลเชียส 

โดยในช้ันแรกนีจ้ะจัดสรรเงนิจาํนวน 100 พันล้านดอลลาร ์เพือ่ช่วยประเทศกาํลัง

พัฒนาในการปรับระบบการผลิตใหไ้ด้ตามความตกลง 

 

ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ ซึง่รับช่วงตาํแหน่งจากประธานาธิบดโีอบามา ได้

ทาํลายวิสัยทศันข์องผู้นาํคนก่อนโดยสิน้เชิง โดยเรียกความพยายามบรรเทาปัญหา

ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศว่า A total disaster และต่อมาในวันที ่5 พฤศจกิายน 
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2019 เขาได้ปราศรัยทีส่นามในทาํเนียบขาว โดยได้ยนืยันแผนการทีส่หรัฐจะถอนตัว

จาก Paris Climate Accord ในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี ้ (2020) โดยรัฐบาลเขาได้แจ้งความ

ตัง้ใจใหแ้ก่ฝ่ายทีดู่แลความตกลงแล้ว ทีท่าํก่อนน้ันไม่ได้ เพราะความตกลงจะรับทราบ

ความตัง้ใจของรัฐบาลกต็้องเป็นในระยะปลายปีทีแ่ล้ว ผู้ได้รับมอบหมายใหด้าํเนินการ

ได้แก่นายไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

หากนายโจ ไบเด้น จะกลับเข้าร่วมในความตกลงอีก ถ้าเขาชนะการเลือกตัง้ ก็

สามารถทาํไดใ้นระยะหลังจากทีเ่ขาปฏญิาณตนเข้ารับตาํแหน่งในวันที ่20 มกราคม 

2021 เช่นเดยีวกับการทีจ่ะกลับเข้าในองคก์ารระหว่างประเทศทีน่ายทรัมป์ถอนตัว

ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์ารอนามัยโลก  

เมื่อวันที ่15 กันยายน ศกนี ้วารสาร Scientific American ได้ใหก้ารสนับสนุน 

(Endorse) นายโจ ไบเด้น ผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐ อัน

เป็นคร้ังแรกทีท่าํเช่นน้ัน อีกทางหน่ึง ชาวอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ 81 

คนได้ร่วมลงนามในหนังสือเวียนไม่ยอมรับการทีน่ายโดนัลด ์ทรัมป์จะเข้ามาเป็น

ประธานาธิบดสีหรัฐอีก 

Ruth Bader Ginsburg ผู้พพิากษาหญิงในองคค์ณะตลุาการศาลสูงสุดแหง่สหรัฐ 

(Supreme Court of the United States-SCOTUS) ผู้ทรงเกยีรตปิระวัติสูงส่งยิง่เพราะยดึ

ม่ันในหลักการแหง่ความยุตธิรรมถงึแก่อนิจกรรมเมื่อวันที ่18 กันยายน 2020 จาก

โรคมะเร็งทีต่ับอ่อน ในวัย 87 ปี  

ผลงานของทา่นผู้ล่วงลับไปแล้วมีอยู่มาก แต่จะเป็นคุณค่าทีแ่ทจ้ริงมากกว่าหาก

จะรับฟังจากคาํไว้อาลัยของคนอเมริกันและชนช้ันนาํของยุโรปทีใ่นทัศนะของข้าพเจ้า

คู่ควรแก่การรับทราบไว้เป็นแนวทาง อาท—ิ 

ผู้พพิากษาหวัหน้าคณะในศาลสูงสุด  John Roberts Jr., Chief Justice of the 

Supreme Court of the United States: “Our nation has lost a jurist of historic stature. 

We at the Supreme Court have lost a cherished colleague. Today we mourn, but 
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with confidence that future generations will  remember Ruth Bader Ginsburg as we 

knew her—a tireless and resolute champion of justice.” 

ผู้พพิากษาศาลสูงสุด Anthony Kennedy: “… .In our court sessions and 

conferences, Ruth was remarkably well prepared for every case, down to the 

smallest detail. If the two of us disagreed, it was always in a civil, principled, 

respectful way. By her learning she taught devotion to the law. By her dignity she 

taught respect for others and her love for America. By her reverence for the 

Constitution, she taught us to preserve it to secure our freedom.” 

อดตีประธานาธิบด ีWilliam Jefferson Clinton ซึง่เป็นผู้เสนอช่ือ Ruth Bader 

Ginsburg เข้ารับตาํแหน่งผู้พพิากษาศาลสูงสุดในปี 1993 และ RBG ได้รับการคัดกรอง

จากวุฒสิภาจนผ่านด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 97-3 นับว่ามากเป็นประวัตกิารณ ์กล่าว

ว่า: “We have lost one of the most extraordinary Justices ever to serve on the 

Supreme Court. Ruth Bader Ginsburg’s life and landmark opinions moved us closer 

to a more perfect union. And her powerful dissents reminded us that we walk away 

from our Constitution’s promise at our peril.” 

อดตีสตรีหมายเลข 1, อดตีวุฒสิมาชิก, อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐ Hillary R. Clinton: “Justice Ginsburg paved the way for so many 

women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG.” 

EU Commission President และสตรีคนแรกทีไ่ด้ครองตาํแหน่งนี ้ (อดตี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนี) Ursula von der Leyen: A “pioneer for 

women’ s right, law and justice. She proved that women belong in all places of 

power where decisions are made.” 

อดตีประธานาธิบด ีBarach Obama called her a “warrior for gender equality” 

who “inspired the generation who followed her from the tiniest trick-or-treaters to law 

students burning the midnight oil to the most powerful leaders in the land.” 
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ประธานาธิบด ีEmmanuel Macron แหง่สาธารณรัฐฝร่ังเศส ส่งทวิตเตอรด์้วย

ข้อความว่า  A truly exceptional woman who “fought for justice, gender equality and 

the respect for fundamental rights. Her outstanding legacy shall be our inspiration for 

a long time to come.” 

อนิจกรรมของทา่นผู้พิพากษาศาลสูงสุด Ruth Bader Ginsburg น่าจะเปิดทางให้

นักการเมืองทกุฝ่ายในวงการของสหรัฐละเว้นจากการแก่งแย่งกันช่วงชิงประโยชนท์าง

การเมืองเข้าสู่พรรคของตนจากตาํแหน่งทีว่่างลง โดยอย่างน้อยทีสุ่ดใหรั้บฟังความ

ปรารถนาสุดทา้ยของท่านผู้วายชนม ์

หลานสาวของทา่นผู้พพิากษาถามทา่นว่า ในนาทสุีดทา้ย ทา่นจะบอกฝาก

ข้อความอย่างใดโดยเธอมีเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์ร้อมอยู่แล้ว ข้อความอันคนในโลก

ตะวันตกเรียกกันว่า Her dying wish: “My replacement shall be appointed by the 

newly elected President.”  

ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ประกาศระหว่างการหาเสียงเลือกตัง้ประธานาธิบดี

ว่าเขาจะประกาศช่ือคนทีเ่ขามีอยู่ในบัญชีให้พรรครีพับลิกันในวุฒสิภาพจิารณาแต่งตัง้

ก่อนหน้าวันเลือกตัง้ ในขณะทีวุ่ฒสิมาชิกมิตช ์แม็คคอนเนลล ์หวัหน้าฝ่ายเสียงข้าง

มาก ได้ขานรับว่าเขาจะรีบดาํเนินการตามต่อไป ส่วนนายลินดซ์ ีแกรหม์ ประธาน

คณะกรรมาธิการยุตธิรรมของวุฒสิภาทีจ่ะพจิารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อจะรับลูกต่อไป 

ต้องไม่ลมืว่า เมื่อ 4 ปีทีแ่ล้ว ประธานาธิบดบีารัค โอบามาได้เสนอชื่อผู้

พพิากษา Merrick Garland เพือ่รับตาํแหน่งแทนผู้พพิากษาศาลสูงสุด Scalia ทีถ่งึแก่

อนิจกรรม กว่า 8 เดอืนก่อนถงึวันเลือกตัง้ประธานาธิบด ีในปี 2016 วุฒสิมาชิกมิตช ์

แม็คคอนเนลล ์จงใจ “แช่” ช่ือผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยโอบามาไว้เพือ่รอรับช่ือทีน่าย

ทรัมป์จะเสนอ อันได้แก่ผู้พพิากษานีล คอสึกค ์เพราะเขาตอ้งการใหฝ่้ายอนุรักษนิ์ยม

เป็นผู้พพิากษาในทกุระดับ ส่วนวุฒสิมาชิกลินดซ์ ีแกรหม์ แถลงชัดเจนเมื่อ 4 ปีทีแ่ล้ว

ว่า ควรรอใหพ้้นการเลือกตัง้เสียก่อน 
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เมื่อเยน็วันที ่23 กันยายน เจ้าหน้าทีไ่ด้อัญเชิญหบีบรรจุศพของทา่นผู้วายชนม์

คลุมด้วยธงชาตสิหรัฐขึน้บันใดศาลสูงสุด โดยจ่าศาล (Court clerks) ทีเ่คยปฏบิัตงิาน

กับทา่น ช่วยแบกหาม ดูจากโทรทศัน ์อดตีประธานาธิบดบีลิล ์คลินตนัและฮลิลารี 

คลินตันยนืใหค้วามเคารพอยู่ด้านข้าง เฃ่นเดยีวกับผู้นาํบางคน รวมทัง้ผู้พพิากษา

หวัหน้าคณะในศาลสูงสุด โดยไดม้ีพธีิเคารพศพเป็นการภายในในวันพุธ และพธีิ Lying 

In State ในหอ้งโถงของ SCOTUS ในวันที ่23 และ 24 และเข้าใจว่าจะอัญเชิญไป 

Lying In State ที ่Capitol Rotunda ในวันศุกรท์ี ่25 กันยายน นับเป็นผู้พพิากษาหญิง

ทา่นแรกทีไ่ด้รับเกยีรตเิช่นน้ัน 

แต่แม้พธีิศพจะยังไม่แล้วเสร็จ ข่าวกแ็พร่สะพดัไปแล้ว ว่าประธานาธิบดทีรัมป์

จะเสนอช่ือ Amy Coney Barrett (47-48) ปัจจุบันเป็นผู้พพิากษาศาลอุทธรณเ์ขต 7 ทีชิ่

คาโกซึง่ทรัมป์เองเป็นผู้เสนอ โดยคาดว่าเธอจะได้รับการเสนอฃือ่ในวันเสารท์ี ่26 

กันยายน และหวัหน้าเสียงข้างมากในวุฒสิภา มิตช ์แมค็คอนเนลลจ์ะบรรจุเร่ืองเพือ่

การพจิารณาโดยกรรมาธิการยุตธิรรมจะดาํเนินการไต่สวน (Hearing) ก่อนลงมตใิหท้นั

วันเลือกตัง้ต่อไป ในช้ันนียั้งไม่ทราบแน่ว่าพรรคเดโมแครตจะดาํเนินการอย่างไรต่อไป 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อศาลสูงสุดมีกาํหนดทีจ่ะพจิารณาข้อเสนอของประธานาธิบดี

ทรัมป์ทีจ่ะใหย้กเลิกรัฐบัญญัตทิีรู้่จักกันในช่ือว่า Obama Care ในวันที ่10 พฤศจกิายน 

ศกนี ้                                       ‘     

 

 เมื่อวันอังคาร ที ่22 กันยายน ศกนี ้เป็นวันเร่ิมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยที ่75 แตด่้วยเหตุของโรคระบาดโควดิ 19 และความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งรักษา

ระยะหา่งทางสังคม จงึต้องเป็นการประชุมแบบเสมือนจริง โดยผู้นาํประเทศต่างๆ 

และหวัหน้าคณะผู้แทนทัง้หลาย หรืออีกนัยหน่ึงทางวิดโิอ 

 ลาํดับการกล่าวสุนทรพจนเ์ป็นไปตามประเพณี คือเร่ิมด้วยบราซลิ โดย

ประธานาธิบด ีจาอีร ์บอลโซนาโร่ (เรียกกันว่า “ทรัมป์ของละตนิอเมริกา” เพราะใช้

แนวเดยีวกันในการรับมือกับโรคระบาดโควิด 19 จงึทาํใหส้หรัฐมีผู้ตดิเชือ้มากทีสุ่ดใน
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โลกคือกว่า 6 ล้านคน ตามมาเป็นอันดับสองด้วยบราซลิ) และอันดบั 2 ไดแ้ก่

ประธานาธิบดทีรัมป์ ซึง่ปราศรัยหน้าธงชาตสิหรัฐและธงประธานาธิบด ีจากทาํเนียบ

ขาว ในภาคเช้าเช่นเดยีวกันเป็นสุนทรพจนข์องประธานาธิบด ีสี จิน้ผงิแหง่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

 โดยทีส่มัยประชุมสมัชชาปีนีเ้ป็นสมัยที ่75 ของการลงนามในกฎบัตร

สหประชาชาตเิมื่อ 75 ปีมาแล้ว สุนทรพจนข์องประมุขแหง่รัฐผู้ก่อตัง้องคก์ารที่

กล่าวถงึจงึมคีวามหมายในทางสัญลักษณไ์ม่น้อย เพราะฝ่ายสหรัฐได้ส่งเสริมนโยบาย 

America First หรือ Unilateralism ในขณะทีป่ระธานาธิบดจีนีชักชวนใหท้กุฝ่ายร่วมกัน

ส่งเสริม Multilateralism และขอใหน้านาชาตร่ิวมมือกันแก้ปัญหาในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัญหาโรคระบาดคร้ังใหญ่ในปัจจุบัน ขณะทีท่รัมป์เร่ิมต้นด้วย

การโทษว่าจนีเป็นต้นเหตุของโรคระบาดและเรียกร้องใหจ้นีรับผิดชอบ 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนตุลาคม 2020 (2563) 

 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวฯ ฉบับเดอืนมกราคม 2563 (หาไดใ้น E-Book 

ของหน้าเว็บไซต ์กต.หวัข้อศูนยข่์าว 2563 หน้า 2) กล่าวตามรายงานของ KCNA ว่า

เกาหลีเหนือกาํลังจะพัฒนาอาวุธทางยุทธศาสตรใ์หม่ซึง่มีอานุภาพและสมรรถนะยิง่ 

เพือ่เป็นของขวัญวันคริสตม์าสใหป้ระธานาธิบดทีรัมป์ แต่มิได้แจกแจงรายละเอียด 

เจ้าหน้าทีท่างการทหารของสหรัฐตคีวามว่าคงจะเป็นการทดลองอาวุธใหม่ แต่

หลังจากน้ันมีเหตุการณร์ะหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และโรคระบาดโควิด 19 เข้า

มาแทรก จนมาถงึวันสุดสัปดาหท์ี ่11 และ 12 ตุลาคม ศกนี ้จงึปรากฏข่าวการสวน

สนามในกรุงเปียงยาง อันเป็นไปตามลาํดับพธีิเช่นทีรั่สเซียและสาธารณรัฐประชาชน

จนีจัด ได้แก่การแสดงอาวุธทางยุทธศาสตร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ขีปนาวุธในขบวน

สุดทา้ย โดยของเกาหลเีหนือถอืได้ว่าเป็นอาวุธใหม่จริงๆ ทัง้ตัวขีปนาวุธขนาดใหญ่

แบบทีน่่าจะสามารถตดิหวัรบได้พร้อมกันหลายชุด (Multiple Warheads) และยาน

ขับเคลื่อนขนาดใหญ่แบบทีเ่หน็ได้ในรัสเซยีและจนี กล่าวอีกนัยหน่ึงน่าจะเป็น

ขีปนาวุธพสัิยไกลหรือ ข้ามสมุทร (Inter-Continental Ballistic Missiles - ICBM) ซึง่เป็น

ภัยคุกคามสหรัฐได้ หากไม่ถูกยงิสกัดระหว่างทางเสียก่อน เพราะสหรัฐได้พัฒนาอาวุธ

ต่อต้านขีปนาวุธทกุประเภทไว้นานาชนิด ดังเช่น Thaad ทีใ่ช้สกัดในระดับเพดานบนิ

สูง ซึง่ได้ตดิตัง้ไว้ในเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นและตามเกาะของสหรัฐในมหาสมุทรแปซฟิิก ไม่

นับบนเรือทัง้พืน้ผิวและเรือใต้นํา้อีกจาํนวนมาก 

 อันทีจ่ริง เกาหลีเหนือได้ทดลองยงิขีปนาวุธพสัิยใกล้และกลางมาหลายคร้ัง 

ส่วนใหญ่ในทศิทางเอเชียตะวันออกและญี่ปุ่น แต่ความพยายามทีจ่ะทดลองยงิ



3 
 

ขีปนาวุธพสัิยไกล ดูจะไม่เป็นผลสาํเร็จ แม้จะมีการทดลองขีปนาวุธขนาดใหญ่เทา่ไอซี

บเีอ็มในช่ือว่า Hwasong-15 เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2017 ซึง่ผู้เช่ียวชาญเช่ือว่าได้ผลใน

ระดับหน่ึง แต่จู่ๆ กม็ีขบวนบรรทกุไอซบีเีอ็มเช่นเมื่อวันสุดสัปดาหท์ี ่10 ตลุาคม ซึง่

เพิง่ผ่านมา ทาํใหไ้ม่แน่ใจเตม็ร้อยว่าเป็นความก้าวหน้าของเกาหลีเหนือในทา่มกลาง

การระบาดของโควิด 19 และใต้ฝุ่นหลายลูกทีถ่ล่มบ้านช่องและพืน้ทีใ่นคาบสมุทร

เกาหลีเมื่อเร็วๆ นี ้หรือได้รับการถ่ายทอดเทค็โนโลยจีากบรรดาสหายทางเหนือและ

ทางตะวันตกกันแน่ 

 ยิง่กว่าน้ัน ประธานคิม จอง อุน ได้ถอืโอกาสการแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้

สารภาพต่อมวลชนว่า การเศรษฐกจิของประเทศประสบความล้มเหลวอย่างสิน้เชิง ทาํ

ใหม้วลชนชาวเกาหลีเหนือผู้ยากไร้อยู่แล้วต้องหล่ังนํา้ตากันอย่างเปิดเผยต่อชาวโลก 

และคิม จอง อุนเองกน็ํา้ตาไหล ถ้าเช่นน้ัน เขาเอาทนุรอนมาจากไหนเพือ่มาสร้าง

อาวุธอันอาจทาํลายโลกบางส่วนได ้

 ดังทีก่ล่าวถงึบ้างแล้วข้างต้น เกาหลีเหนือได้ทดลองยงิขีปนาวุธพสัิยใกล้และ

กลางมาหลายคร้ัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสมัยที ่คิม จอง อุน เป็นผู้นาํสูงสุด ส่วน

ขีปนาวุธแบบ ไอซบีเีอม็ น้ัน เคยมีข่าวความพยายามทดลอง แต่ไม่ปรากฏรายงาน

ยนืยันผลจนกระทั่งเมื่อเกอืบสองปีเศษมาแล้วทีเ่กาหลีเหนือได้ระงับการทดลอง

ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียรท์กุประเภท คงจะเพือ่ปูทางไปยังการประชุมระดับสุดยอด

กับประธานาธิบดมูีน แจ อิน แหง่เกาหลีใตอั้นเป็นจุดเร่ิมต้นของนโยบาย Detente บน

คาบสมุทรเกาหลีและการประชุมระดับเดยีวกันกับประธานาธิบดทีรัมป์แหง่สหรัฐที่

สิงคโปร ์แต่โดยทีก่ารระงับการทดลองอาวุธทางยุทธศาสตรเ์ป็นการตัดสินใจของ

เกาหลีเหนือฝ่ายเดยีว การกลับมาแสดงว่า เขามีขีปนาวุธก้าวหน้ามากแล้ว จงึเป็น

สิทธิของเกาหลีเหนือเอง แต่มิได้ใหค้วามกระจ่างว่า เกาหลีเหนือนาํอาวุธเหล่านีม้า

จากไหน บางทหีน่วยข่าวกรองในประเทศตะวันตกจะมีข้อมูลมากกว่า โดยสาํนักข่าว 

CNN ได้ลงรายงานพร้อมภาพถ่ายอย่างชัดเจน มีข้อมูลด้วยว่า ขีปนาวุธหน่ึงชุดคล้าย

กับประเภททีใ่ช้ยงิจากเรือใต้นํา้ ใช้ solid fuel และอีกหน่ึงชุด ซึง่เป็นประเภทไอซบีี

เอ็ม ยงิบนบกและใช้เชือ้เพลิงเหลว อันน่าหว่งเป็นพเิศษ หากใช้การได้จริงตาม
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รูปแบบทีป่รากฏ ปัญหาเฉพาะหน้าของคิม จอง อุนดูจะได้แก่การหาจังหวะอัน

เหมาะสมในการทดลองขีปนาวุธทีน่าํมาแสดงซึง่คงจะไม่เกดิขึน้ก่อนหน้าวันเลือกตัง้

ประธานาธิบดสีหรัฐ 

 อีกกรณีหน่ึงทีส่ร้างความงุนงงใหแ้ก่วงการภายนอกได้แก่การเงยีบหายไปจาก

สื่อทางการของเกาหลีเหนือตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ศกนี ้ของคิม โย จอง น้องสาวร่วม

สายโลหติของคิม จอง อุน และคาดกันว่าจะเป็นทายาททางการเมืองของพีช่ายซึง่หาย

หน้าไปพักใหญ่เมื่อต้นปีนี ้อย่างไรกด็ ีเมื่อวันที ่2 ตุลาคม ศกนี ้KCNA กล็งภาพถ่าย

ประธานคิม จอง อุนและคณะซึง่รวมคิม โย จองด้วย ในลาํดับแถวอันมิได้แสดงว่า 

เธอถูกลดช้ันแตอ่ย่างใด ภาพดังกล่าวนีถู้กส่งต่อโดยสาํนักข่าวฝร่ังเศส (AFP) และลง

พมิพใ์นหนังสือพมิพ ์Hindustan Times ของอินเดยี 

     

  

 การเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐซึง่กาํหนดจะมีขึน้ในวันที ่3 พฤศจกิายน 2563

หรือ 2020 มีความสาํคัญยิง่สาํหรับชาวโลกทีห่วังจะใหผู้้ได้รับการเลือกตัง้เป็นผู้มีความ

ตระหนักรู้ในการปกตรองประเทศอภมิหาอาํนาจชั้นนาํอย่างถูกทาํนองครองธรรมและ

มีวิสัยทศันท์ีจ่ะใหม้ีการจัดระเบยีบของโลกใหม่หรือ NEW WORLD ORDER หลังจาก

ทีผู้่นาํคนปัจจุบันได้สร้างความแตกแยกในประเทศและความบดิเบอืนจากสถานการณ์

ทีถู่กต้องในความสัมพนัธร์ะหว่างประเทศ อันจะนาํไปสู่สันตภิาพในโลกและความ

ปลอดภัยถว้นหน้า ในยามทีโ่รคระบาดใหญ่ลุกลามไปทั่วโลก 

 การทีป่ระธานาธิบดคีนที ่45 ของสหรัฐซึง่ปกครองประเทศมาด้วยการทาํใหท้ัง้

โลกตกอยู่ในสภาวะ “รวนเร” เช่นทีน่ายริชารด์ ฮาสส ์ประธาน Council on Foreign 

Relations ตัง้ช่ือหนังสือของตนเมื่อโดนัลด ์ทรัมป์เข้ามารับตาํแหน่งว่า World In 

Disarray ดังทีเ่กดิขึน้จริง กล่าวคอืแทนทีโ่ลกจะมี ORDER กลับเตม็ไปด้วย CHAOS 

ตามทีห่นังสือพมิพ ์Das Spiegel ของเยอรมนีใช้ในหน้าแรกของฉบับปีใหม่เมื่อ 3 ปี

มาแล้ว หากปล่อยใหเ้ป็นเช่นนีต้่อไป โรคระบาดใหญ่อาจจะขยายกลายพันธุไ์ปจน
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ควบคุมไม่ได้ ความเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศซึง่นายทรัมป์เหน็ต่างจากผู้เช่ียวชาญ

จะส่งผลร้ายแรงต่ออนุชนรุ่นหลังทีม่ิได้เป็นผู้ก่อเหตุ แต่ต้องรับผลอันจะมีมาอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ 

 

 ในปลายคริสตท์ศวรรษ 1930 ซึง่อดอรฟ์ ฮติเลอรแ์หง่พรรคนาซีเถลิงอาํนาจ

เป็นจอมเผดจ็การในเยอรมนี เช่นเดยีวกับเบนิโต มุสโซลินี หวัหน้าลัทธิฟาสซสิตใ์น

อิตาล ีซึง่เป็นฝ่ายอาํนาจนิยมขวาจัด ทราบว่าชาวอเมริกันจาํนวนไม่น้อยเชื่อว่ากระแส

ขวาจัดไม่มีทางเกดิขึน้ในอเมริกา - “It can’t happen here” แต่ต้องสังวรว่า กระแส

อาํนาจนิยมของกลุ่มเหยยีดผิว ลัทธิ White Supremacist กลุ่ม KKK (Ku Klux Klan)  

NEONAZI  ฯลฯ ไม่เคยสูญหายไปจากสังคมอเมริกันเลย แม้กระทั่งใน Trump’s 

America เหตุการณป์ะทะกันระหว่างพวกนีกั้บฝ่ายตอ่ต้านที ่ชาลอ็ตตว์ิลลใ์นมลรัฐ

เวอรจ์เินียเมื่อ 2 ปีกว่ามานีเ้ป็นประจักษพ์ยานชัดว่านํา้ใสใจจริงของประธานาธิบดี

ทรัมป์ทีเ่หน็ว่า ทัง้สองฝ่ายเป็น “คนดเีช่นกัน”  

 ยามทีม่ลรัฐต่างๆ ต้องกาํหนดมาตรการเข้มงวดเพือ่ป้องกันการแพร่กระจาย

ของโรคระบาด ประธานาธิบดทีรัมป์กไ็ด้สื่อสารไปยังกลุ่มขวาจัดใหเ้ข้าไป “ปลด     

แอกมลรัฐ” ทีผู้่บริหารเป็นคนจากพรรคเดโมแครตทัง้หมด โดยบางแหง่เป็นกลุ่ม

อันธพาล พร้อมอาวุธบกุเข้าไปยังทีว่่าการมลรัฐ   ในระหว่างการอภปิรายระหว่าง

ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดคีร้ังที ่1 เมื่อ นาย Chris Wallace ผู้ดาํเนินการอภปิรายจาก 

FOX News ตัง้คาํถามว่า ทรัมป์จะประณามฝ่ายขวาจัดหรือไม่ นายทรัมป์เงยีบไปพัก

หน่ึง และล่ันวาจาออกมาว่า “Stand back and Stand by”  ปรากฏต่อมาตามวดิโิอของ

สายลับ FBI ซึง่ซ่อนตัวอยู่กับพวกเหล่าร้ายว่า กลุ่มหวัรุนแรงขวาจัดได้แอบฝึกซ้อม

รบด้วยอาวุธสงคราม และวางแผนจะลักพาตัวกับสังหาร Gretchen Whitmer ผู้ว่าการ

มลรัฐมิชิแกน ซึง่เธอแถลงชัดว่าคาํกล่าวของประธานาธิบด ี(Stand back and Stand 

by) เป็นการ embolden กลุ่มขวาจดัใหท้าํร้ายเธออย่างแน่นอน ตามรายงานข่าว ผู้ว่า
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การมลรัฐเวอรจ์เินียสังกัดพรรคเดโมแครตเป็นเป้าหมายอีกคนหน่ึงทีจ่ะถูกทาํร้าย

เช่นเดยีวกัน 

 แม้การเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐจะมีนัยยะต่อโลกไม่น้อยดังกล่าว ประชาคม

ระหว่างประเทศไม่อาจจะวางใจได้ เน่ืองจาก ระบบการเลือกตัง้ของสหรัฐมิได้เป็น

ประชาธิปไตยอย่างเตม็ที ่เพราะยังมีเงือ่นไขอีกหลายอย่างทีท่าํใหผู้้ได้รับเลือกตัง้ไม่

จาํต้องเป็นผู้ได้รับเสียงข้างมากเสมอไป เน่ืองจากสหรัฐยังคงใช้การเลือกตัง้โดยผ่าน

คณะผู้เลอืกตัง้หรือ Electoral College จนถงึทุกวันนี ้นายโดนัลด ์ทรัมป์เองได้เป็นผู้

ชนะการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 แม้จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศหรือ 

Popular Votes น้อยกว่า Hillary Clinton ถงึเกอืบ 3 ล้านเสียง ความพยายามทีจ่ะ

ยกเลิกระบบคณะผู้เลือกตัง้ยังไม่เป็นผลสาํเร็จ นอกจากนี ้ยังมีการกาํหนดเขตเลือกตัง้

ทีจ่ะเป็นประโยชนแ์ก่พรรคเสียงข้างมากหรือทีเ่รียกกันว่า Gerrymandering อัน

หมายถงึการขีดเส้นโดยไม่เป็นไปตามทีป่รากฏอยู่ตามภูมิประเทศ ในการเลือกตัง้ปี

2016 ใครจะคาดคิดว่า นายเจมส ์โคมีย ์ซึง่ขณะน้ันเป็นผู้อาํนวยการสาํนักงานสืบสวน

สอบสวนของสหรัฐหรือ FBI และมิได้เป็นเดก็ใต้อิทธิพลของโดนัลด ์ทรัมป์ ได้ออก

หนังสือเวียนไปยังสมาชิกรัฐสภาว่า เจ้าหน้าทีใ่นสาํนักงานได้พบอีเมลข์องฮลิลารี 

คลินตันอีกจาํนวนหน่ึง จงึขอเปิดการสืบสวนใหม่ว่ามีมูลความผิดหรือไม่ โคมี่ยไ์ม่ได้

กล่าวโทษแต่อย่างใด แต่ถอืได้ว่าเป็น October surprise ฝ่ายหาเสียงของนายทรัมป์ได้

รีบหาเสียงด้วยการกล่าวโทษว่าฮลิลารี ทาํผิดแน่ ควรจะ “Lock her up” อีก 3 วันจะถงึ

วันเลือกตัง้ นายเจมส ์โคมี่ยก์ไ็ด้ส่งหนังสือเวียนอีกฉบับหน่ึง แจ้งว่า เจ้าหน้าทีไ่ด้

ตรวจสอบอีเมลอ์ย่างละเอียดแล้ว ปรากฏว่าไม่ใช่เร่ืองใหม่ จงึขอปิดเร่ือง แต่ความ

เสียหายแก่ฮลิลาร่ี คลนิตันได้เกดิขึน้แล้ว นับเป็นเหตุปัจจัยหน่ึงทีท่าํใหเ้ธอเสีย

คะแนนคณะผู้เลอืกตัง้ไปอย่างเฉียดฉิว และพลาดตาํแหน่งประธานาธิบดไีปอย่างไม่

น่าเช่ือ 

 ไม่นานหลังจากทีโ่ดนัลด ์ทรัมป์ได้รับตาํแหน่งประธานาธิบด ีเขาได้พบกับนาย

เจมส ์โคมี่ยท์ีท่าํเนียบขาวเฉพาะตัว ทรัมป์ไดต้ัง้คาํถามว่า เขาจงรักภักดแีก่ใคร นาย

โคมี่ยต์อบว่าในฐานะข้าราชการ  เขาสาบานตนทีจ่ะภักดเีฉพาะต่อรัฐธรรมนูญแหง่
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สหรัฐอเมริกา ทรัมป์ถามต่อไปว่า เขาไม่ภักดตี่อประธานาธิบดเีลยหรือ คาํตอบคง

เป็นไปตามเดมิ และไดอ้าํลาประธานาธิบดกีลับไปสู่ทีท่าํงาน ปรากฏว่า เขาถูกปลด

จากตาํแหน่งแล้ว 

 

 อีก 18 วันจะถงึกาํหนดวันเลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐ ทัง้โจ ไบเด้นจากพรรค

เดโมแครต และโดนัลด ์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันจงึกาํลังเร่งการรณรงคห์าเสียงกัน

อย่างหนักขึน้ แม้ตามรายงานของสื่อระหว่างประเทศ ผู้มีสิทธิออกเสยีงจะได้

ลงคะแนนตามเขตเลือกตัง้ต่างๆ โดยตรงจนถงึวันที ่16 ตุลาคมไปแล้ว 20 ล้านคน ไม่

นับผู้ออกเสียงโดยทางไปรษณียแ์ละผู้ทีไ่ม่อยู่ในประเทศหรือ Absentee ballots  ส่วน

การอภปิรายระหว่างผู้สมัครคร้ังที ่2 ในวันที ่15 ตลุาคม น้ัน โดยทีก่รรมาธิการ

เลือกตัง้กาํหนดใหใ้ช้วธีิเสมือนจริงหรือ Virtual ไม่เป็นทีย่อมรับของนายโดนัลด ์ทรัมป์ 

ทัง้ๆ ทีไ่ด้เคยใช้มาคร้ังแรกเมื่อปี 1961 ระหว่างจอหน์ เอฟ. เคนเนดีกั้บริชารด์ นิกสัน 

โดยแต่ละคนอยู่หา่งกันข้ามทวีป สาํนักข่าว NBC และ ABC จงึได้จัดใหแ้ต่ละคนตอบ

คาํถามพธีิกรและผู้ฟังในแบบ Townhall โดยทาง NBC สอบถามนายโดนัลด ์ทรัมป์ 

และ ABC สอบถามนายโจ ไบเด้นในเวลาเดยีวกัน แต่แยกเวทกัีน ปรากฏผลตามการ

ประเมินของสื่อต่างๆ ว่าไบเด้นได้คะแนนนาํอย่างมาก เพราะมุ่งตอ่การตอบปัญหาใน

ประเดน็นโยบายได้อย่างด ีในขณะทีท่รัมป์ไม่แต่เลี่ยงการตอบความจริงเทา่น้ัน แต่ยัง

ใช้เวลาไปในการโต้แย้งกับพธีิกร  (Argumentative) อีกด้วย กับยังใช้ถ้อยคาํดูหมิ่น 

Savannah Guthrie พธีิกรทีต่ัง้คาํถามกับเขาในวันถัดมาด้วย 

 ส่วนการอภปิรายกันตัวต่อตัว น้ัน เข้าใจว่าจะมีขึน้ในวันที ่22 ตุลาคม ตามเวลา

ในสหรัฐ ซึง่ตรงกับเวลา 8.00 น. วันศุกรท์ี ่23 ตุลาคม ตามเวลาในประเทศไทย โดย

นายไบเด้นตัง้เงือ่นไขว่าโดนัลด ์ทรัมป์ต้องไดรั้บการตรวจว่า หายจากโรคโควิด 19 

จริงๆ แล้ว สาํหรับเขาเอง น้ัน ตรวจหาเชือ้อยู่ทกุวัน สามารถใหห้ลักประกันได้ว่าไม่

ตดิเชือ้แตอ่ย่างใด นอกจากน้ัน กรรมาธิการดาํเนินการอภปิรายยังกาํหนดใหม้ีการ

แสดงวิสัยทศันใ์นด้านการต่างประเทศด้วย ซึ่งประธานาธิบดทีรัมป์คงมุ่งหวังทีจ่ะ

กล่าวถงึผลงานของตน (โดยการดาํเนินงานของนายจาเร็ด คุชเนอร ์บุตรเขยและนาย
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ไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) ในการเปิดความสัมพันธ์

ระหว่างอิสราเอลกับประเทศอิสลามในตะวันออกกลางและในแอฟริกาเหนือซึง่รวม

ซูดานและโมร็อคโกด้วย โดยอาจขยายวงไปถงึจนี ทีบ่ัดนีต้ัง้ตัวเป็นอริกับสหรัฐ เพือ่

กล่าวหาว่าไบเด้นเข้าข้างจนี ทัง้ๆ ทีน่ายจอหน์ โบลตัน อดตีทีป่รึกษาฝ่ายความม่ันคง

และการต่างประเทศไดเ้ขียนไว้ในหนังสือเปิดโปงของเขา “The Room Where It 

Happened” ว่า โดนัลด ์ทรัมป์ได้ขอใหป้ระธานาธิบดสี ีจิน้ผิงช่วยใหเ้ขาชนะการ

เลือกตัง้ในปีนีเ้มื่อพบกันในการประชุม G-20 ทีน่ครโอซากาเมื่อ 2 ปีมาแล้ว ด้วยการ

ส่ังซือ้ผลิตผลทางเกษตรจากอเมริกันใหม้ากขึน้ และยังส่งเสริมใหจ้นีเปิดค่ายกักกัน

ชาวซนิจาง/อุยกูรด์้วย โดยทรัมป์อาจจะไม่ทราบว่า นายไบเด้นได้แถลงมาก่อนแล้วว่า

การกระทาํของจนีในดนิแดนชนกลุ่มน้อยดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

ชัดแจ้ง ไม่แต่เทา่น้ัน การดาํเนินนโยบายต่อจนี ภายใต้รัฐบาลทรัมป์แสดงถงึความไม่

เข้าใจยุทธศาสตรก์ารเมืองระหว่างประเทศเท่าใดนัก นาย Tony Blinken อดตีรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดตีรองทีป่รึกษาฝ่ายความม่ันคงของ

ประธานาธิบดโีอบามา บัดนีเ้ป็นทีป่รึกษาด้านการต่างประเทศของนายโจ ไบเด้นเคย

ชีแ้จงในรายการ Global Public Square จัดโดย Fareed Zakaria ว่า นโยบายต่อจนีของ

นายไบเด้นจะดาํเนินไป “from a position of strength” และจะฟ้ืน “ความเป็นข้าราชการ

ฝ่ายการทตูของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใหม่” แทนการปลดออกและใหอ้อก

ของนักการทตูช้ันดซีึง่เกดิขึน้มาตลอดสมัยของนายทรัมป์ ทาํใหก้ระทรวงการ

ต่างประเทศขาดหญิงชายทีม่ีความสามารถไปเป็นจาํนวนมากดังทีท่ราบกันทั่วโลก

งบประมาณถูกตัดไปกว่าร้อยละ 30 ในปีแรกทีท่รัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบด ีทัง้ๆ ที่

ฝ่ายทหารและความม่ันคงจะเหน็ว่า ควรจัดสรรใหแ้ก่ฝ่ายงานด้านการทตูซึง่จะช่วยให้

ไม่ต้องใช้ทหารเกนิความจาํเป็น 

 สาํหรับประเดน็ด้านการต่างประเทศ น้ัน ยังไม่แน่นอนตามรายงานข่าวต่อมา 

ไม่แต่เทา่น้ัน สาํนักข่าว CNN  ในวันที ่21 ตุลาคมวันนี ้ได้เสนอรายงานการเปิดเผย

สถานะการเงนิของนายโดนัลด ์ทรัมป์ เพิม่เตมิจากการเปิดเผยการทีน่ายทรัมป์

หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีแก่รัฐบาลอเมริกันและรัฐบาลทอ้งถิน่ตลอดกว่าสิบปีทีผ่่านมา 
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โดยแสดงว่านายทรัมป์ได้เปิดบัญชีกับธนาคารจนีในนาม Trump International Hotels 

Management และเคยชาํระภาษีจากธุรกจิต่างๆ ใหแ้ก่รัฐบาลจนีและทางการทอ้งถิน่

อีกด้วย อันทีจ่ริง การทีท่รัมป์และลูกสาวอิวานก้าทาํธุรกจิและได้รับเคร่ืองหมาย

การค้าจากทางการจนี น้ัน ข้าพเจ้าทราบมาตัง้แต่ปี 2016-17 จากรายงานลับ (Dossier) 

ของนาย Christopher Steele อดตีสายลับจาก MI6 ของอังกฤษ ซึง่ไดท้าํรายงานความ

เกีย่วโยงของนายทรัมป์กับนายปูตนิ ซึง่ธุรกจิของทรัมป์ในจนีมีอย่างไรบ้าง น้ัน ปูตนิ 

ทราบด ีและเป็นหลักฐานหน่ึงทีอ่าจทาํใหเ้ขาถูกแบล็คเมลไ์ด้ แต่นายทรัมป์ได้

กล่าวหาว่า Dossier ดังกล่าวเป็นของปลอม ซึง่ฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐและสมาชิก

รัฐสภาในกลุ่ม Gang of Eight ทีจ่ะได้ทราบความลับสาํคัญย่อมทราบด ีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่วุฒสิมาชิก จอหน์ แม็คเคนและ วุฒสิมาชิกลินดซ์ ีแกรหม์ ซึง่สังกัดพรรครีพับ

ลิกันทัง้คู่  Dossier ทีว่่านีข้้าพเจ้าได ้download ไว้นานแล้วหลังจากทีส่าํนักข่าวอิสระ

แหง่หน่ึงได้ตัดสินใจเผยแพร่  แต่กไ็ด้ปิดข้อความบางตอนไว้เพีอ่ปกป้องแหล่งข่าวซึง่

เป็นสายลับของ KGB ถงึกระน้ันสายลับรัสเซียอย่างน้อยสองคนทีน่อนตายในรถยนต์

ส่วนตัวอย่างผิดปกตกิไ็ด้เกดิขึน้แล้ว 

 แนวทางการเสียงของนายโดนัลด ์ทรัมป์ แทนทีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้ขาดดันิสัย

และบุคลิกภาพอันได้รับการวิพากษว์ิจารณใ์นทางเสียหายใหม่ กลับเป็นการตอกยํา้

พฤตกิรรมดัง้เดมิของเขา  ดังปรากฏชัดในการอภปิรายสดกับคู่แข่งทัง้ 2 คร้ัง  

 คร้ังแรก นายทรัมป์ได้พูดขัดจังหวะนายโจ ไบเด้น อยู่ตลอดเวลา จนทาํใหเ้ป็น

การยากทีจ่ะได้ฟังความเหน็ของคู่อภปิรายได้ครบถ้วน แต่กส็ามารถตัดสินได้ว่าโจ   

ไบเด้นชนะในการอภปิราย คร้ังทีส่องและรอบสุดทา้ยทีม่ีขึน้ทีเ่มืองแนชวิลล ์มลรัฐ

เทนเนสซี ่เมื่อเช้าวันนี ้ที ่23 ตลุาคม ตามเวลาในไทย ซึง่กรรมาธิการจัดการอภปิราย

ได้กาํหนดกตกิาในการอภปิรายใหม่โดยให ้Kristen Welker  หญิงผิวสเีชือ้สาย Native 

American ทีมั่กเรียกกันว่าอินเดยีนแดงผสมกับแอฟริกัน-อเมริกัน สามารถตดั

ไมโครโฟนได้หากพูดในเวลาทีม่ิได้จัดให ้ซึง่ก่อนหน้าวันอภปิราย เธอถูกนายทรัมป์

กล่าวหาต่างๆ นานา รวมทัง้เป็นฝ่ายซ้าย “เช่นเดยีวกับชาวเดโมแคร็ต ปรากฎผลว่า

นายทรัมป์พยายามไม่ตรีวนเช่นคร้ังก่อน แต่กล่าวเทจ็มากกว่าคร้ังที ่1 ส่วน
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ผู้ดาํเนินการอภปิรายได้รับคาํสรรเสริญจากวงการสื่ออย่างมาก รวมทัง้นาย Chris 

Wallace จาก FOX News ด้วยซึง่ทดัทานการตรีวนของนายทรัมป์ในการอภปิรายคร้ังที ่

1 ไม่ไหว            

  สารทีผู้่สมัครทัง้คู่ถูกถามว่าจะสือ่ในคาํปราศรัยเข้ารับตาํแหน่งเปิดโอกาสให้

นายโจ ไบเด้นยํา้นโยบายหลักของเขาในการสร้างความปรองดองในชาต ิโดยไม่คาํนึง

ว่าเป็นพรรคใหน และออกเสียงใหเ้ขาหรือไม่ แต่ทัง้หมดเป็น United States of 

America ส่วนนายทรัมป์ยังมุ่งสร้างความแตกแยกเช่นเดมิ 

 ยิง่ใกล้วันเลือกตัง้เข้ามา ความแตกตา่งๆ ระหว่างผู้สมัครทัง้คู่ยิง่เด่นชัดขึน้ โดย

ประธานาธิบดทีรัมป์ยังไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางการหาเสียงเช่นเดมิ โดยในประเดน็การ

รับมือกับโรคระบาดใหญ่ ด้วยการอ้างว่า เขาบริหารจัดการได้ด ีนายจาเร็ด คุชเน่อร ์

ซึง่บัดนีส้ื่อเรียกว่าเป็น First Son-in-Law ได้แถลงว่ารัฐบาลทรัมป์ได้ยดึสหรัฐกลับมา

จากการครอบงาํของบรรดาแพทยไ์ด้แล้ว ทัง้ทีส่ถติยินืยันว่าอัตราคนในชาตติดิเชือ้

เพิม่สูงขึน้เป็นประวัตกิารณ ์และจะยิง่เพิม่สูงขึน้อีกในเมื่อบัดนีอ้ากาศกาํลังเข้าสู่ฤดู

หนาวแล้ว ผู้จัดทาํข่าวสถานีโทรทศันใ์นประเทศไทยแหง่หน่ึง “คาดเดา” ว่าบางทนีาย

ทรัมป์คงจะใช้อาํนาจประธานาธิบดรีวบรัดใหม้ีการอนุมัตวัิคซนี “ฉุกเฉิน” ใหท้นัวัน

เลือกตัง้ อันจะเป็น October surprise เทา่ทีพ่อทราบจากวงการพัฒนาวัคซนีทั่วโลก 

เวลาทีเ่หลืออยู่เพยีง 5 วัน (นับจากวันนี ้ที ่29 ตุลาคม) คงเป็นการยาก เพราะแม้แต่

ปูตนิแหง่รัสเซียทีไ่ด้ชิงประกาศใหส้ปุ๊ตนิก 5 เป็นวัคซนีขนานแรกเมื่อหลายเดอืน

มาแล้ว จาํนวนผู้ตดิเชือ้ในประเทศกยั็งเพิม่สูงขึน้อย่างมาก CNN Online ได้ใหห้วัข่าว

เมื่อวานนีว่้า จะมีการ Fact Checker เร่ืองวัคซนีกับปูตนิ  

แต่ถงึแม้นายทรัมป์จะเนรมิตวัคซนีฉุกเฉินได้ กจ็ะต้องใหผู้้เช่ียวชาญยนืยัน

อย่างเป็นทางการถงึความปลอดภัยและประสทิธิผลของยาตามขั้นตอนสากลด้วย

ความโปร่งใส กลุ่มบริษัทยาส่วนใหญ่ซึง่ได้ดาํเนินการตามขั้นตอน ต้องชะลอการ

ทดลองขั้นสาม อันเป็นการฉีดในมนุษยจ์ริงทีเ่ป็นอาสาสมัครเพราะผู้ถูกฉีดเกดิ “มี

อาการป่วยบางอย่าง” ซึง่รายงานต่อมาแสดงว่าเป็นอาการทางประสาท เช่นปวดสัน
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หลัง บุตรสาวข้าพเจา้ทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญทางประสาทวิทยาชีแ้จงว่า ยาฉีดป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่และแม้แตก่ระทั่งยารักษาโรคพษิสุนัขบ้า มักจะมอีาการข้างเคียงอยู่

บ่อยคร้ังเช่น Postvaccinal myelitis และ/หรือTransverse myelitis  จงึทาํใหต้้องระวัง

เป็นพเิศษ 

อีก 5 วันจะถงึวันเลือกตัง้ นายทรัมป์กับนายไบเด้นยังเทยีวไปเทยีวมายังมลรัฐ

ต่างๆ อันเป็นเขตช่วงชิงตาํแหน่งกัน แม้จะสูงวัยด้วยกันทัง้คู่ คือทรัมป์ 74 กับไบเด้น 

77 หากไบเด้นชนะ กจ็ะเป็นประธานาธิบดสูีงอายุทีสุ่ด แตดู่ภาพจากโทรทศันไ์บเด้นดู

ทา่ทางกระฉับกระเฉงมากกว่า ตามแบบอเมริกัน เขายังวิ่งขึน้เวทอียู่เสมอ 

เช่นเดยีวกับรองประธานาธิบดไีมค ์เพ้นซ ์ซึง่ผู้ช่วยใกล้ชิดเขาตดิเชือ้โควิดไปแล้ว 5 

คน แต่เขายังดือ้ ด้วยการไม่ยอมกักตัว 14 วัน ตามคาํแนะนาํทางสาธารณสุข ส่วน

นายทรัมป์น้ันคงวิ่งไม่ไหว แม้จะเป็นเพยีงเหยาะๆ เพราะนํา้หนักตัวมากเกนิไป และ

เพิง่หายจากโรคโควิดไม่นานมานีเ้อง หายเมื่อใดเป็นความลับสุดยอด ทัง้ๆ ทีเ่พิง่เป็น 

Super Spreader มาเมือ่วันทีแ่นะนาํตัวผู้พพิากษา Amy Coney Barrett และทาํใหม้ีผู้

ตดิเชือ้ไป 35 คน  

ตามรายงานวันที ่29 ตลุาคม มีผู้ออกเสียงทางไปรษณียไ์ปแล้ว 49,768,958 คน 

ออกเสียงทีเ่ขตเลอืกตัง้ 26,023,693 คน รวมเป็น 75,792,651 คน หรือประมาณ 1 ใน 

3 ของผู้ลงทะเบยีนจะออกเสียงมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง เพราะระบบเปลี่ยนแปลงอยู่

เร่ือยๆ ว่าจะนับคะแนนหลังวันเลือกตัง้ไปจนถงึวันไหน ในขั้นนี ้สาํหรับมลรัฐเพน็ซลิ

เวเนียจะนับจนถงึ 3 วันหลังวันเลือกตัง้ มลรัฐนอรธ์แคโรไลน่าจะนับไปจน 9 วัน หาก

ในการนับช้ันแรกคะแนนไม่ต่างกันมาก กจ็ะไม่ทราบผลการเลือกตัง้แน่ในวันหลังจาก

การเลือกตัง้ อันน่าเป็นหว่งว่านายทรัมป์จะใช้กลโกงประการใดในการเอาชนะ 

ด้วยเหตุนีแ้ละความไม่น่าเช่ือถอืของนายทรัมป์ จงึเหน็ด้วยกับความเหน็ของ

นายไบ เด้น ว่าในการเลือกตัง้ 2020 นี ้“Character is on the ballot” ส่วนคาํขวัญในการ

เลือกตัง้ของพรรคเดโมแครตคร้ังนีไ้ด้แก่ “BATTLE FOR THE SOUL OF THE 
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NATION” เพราะเป็นทีท่ราบกันดว่ีา นายโดนัลด ์ทรัมป์ไม่ตระหนักใน “ค่านิยม” ทัง้

ของชาตแิละของพรรครีพับลิกัน 

ผลการเลือกตัง้ แม้จะได้ทราบว่าไบเด้นมีคะแนนนิยมทั่วประเทศนาํหน้าทรัมป์ 

การพลิกผันเมื่อปี 2016 ทาํใหห้ลายคนลังเลทีจ่ะทาํนายว่าใครจะเป็นผู้ชนะ  อย่างไรก็

ด ีรูปการณค์ราวนีดู้จะต่างออกไปอย่างมีนัยยะสาํคัญ 

ในประเดน็สาํคัญ พรรคการเมืองของผู้สมัครเปลี่ยนทา่ทไีปอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิง่พรรครีพับลิกันซึง่ไม่อาจยอมรับประธานาธิบดจีากพรรคเดยีวกัน

ได้อีกตอ่ไป 

พวกทีต่จีากไปเป็นระยะๆ นี ้เร่ิมมากว่า 6 เดอืนแล้ว มากพอทีจ่ะทาํให ้Super 

PAC (Political Action Committee) หนัมาสนับสนุนทางการเงินซึง่มีอยู่มากใหแ้ก่

ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต อันได้แก่โจ ไบเด้น ส่วนสมาชิกพรรครีพับลิกันทีเ่ปลี่ยน

มาสนับสนุนไบเด้น น้ันมีจาํนวนไม่น้อย ในส่วนของไบเด้นเองกม็ีเงนิเหลือซึง่ระดมมา

ได้มากถงึ 155+ ล้านดอลลาร ์มากกว่าทรัมป์ประมาณ 100 ล้านดอลลาร ์(ตามรายงาน

ถงึวันที ่31 ตุลาคม 2020)  

แต่ผู้ทีส่นใจต้องคาํนึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้แล้วในวันเสาร ์ที ่31 ตลุาคม โดย

กลุ่มผู้สนับสนุนนายทรัมป์ทีก่ลุ้มรุมไปก่อกวนขบวนรถบัสหาเสียงของนายไบเด้นซึง่

กาํลังจะไปจดักจิกรรมหาเสียงในมลรัฐเทก็ซัส ทาํใหค้ณะตอ้งยกเลิกกจิกรรมไป เมื่อ

นายทรัมป์ทราบกไ็ด้กล่าวแสดงความยนิดว่ีา “I love Texas” และการเผชิญหน้ากัน

ระหว่างขบวนหาเสียงของพรรคเดโมแครตทีจ่ะไปยังสถานทีอ่อกเสียงในเมืองหน่ึงของ

มลรัฐนอรธ์แคโรไลน่า ซึง่ถูกตาํรวจทอ้งทีส่กัดด้วยการฉีดนํา้ผสมพริกไทย จนฝ่ายเด

โมแครตแถลงว่าเป็นวิธีการกันการใช้สิทธิอ์อกเสียง (Voter suppression) ของฝ่ายตน   
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จาซนิดา อารเ์ดริน์ (Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีคนที ่40 ของนิวซแีลนดใ์น

วัย 40 ปี ได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้ทั่วไปซึง่จัดขึน้ในขณะทีโ่รคระบาดโควิด 19 ยัง

พอมีเชือ้หลงเหลืออยู่บ้าง เพราะประชาชนเหน็ด้วยกับนโนบายของเธอทีท่าํให้

นิวซแีลนดเ์ป็นประเทศทีส่ามารถรับมือกับโรคร้ายได้ดมีากประเทศหน่ึงในโลก 

 จาซนิดา อารเ์ดริน์ได้พสูิจนใ์หช้าวนิวซแีลนดแ์ละชาวโลกทีส่นใจในกจิการ

ต่างประเทศยอมรับว่า ความเป็นหญิงแกร่งและสุภาพกับอ่อนโยนในคนเดยีวกันน้ัน

เป็นได ้ ตัวอย่างแรกไดแ้ก่การทีเ่ธอบริหารจัดการเหตุสังหารหมู่และการก่อการร้าย

เป็นคร้ังแรกในประวัตศิาสตรข์องนิวซแีลนดท์ีน่ครไคร้สเชิรช์เมื่อสองปีเศษมาแล้วอัน

เป็นไปอย่างรุนแรงและโหดเหีย้ม นาํเสนอญัตตอิอกกฎหมายหา้มการซือ้ขายอาวุธ

ร้ายหรืออาวุธสงครามในเวลาอันสั้น และตดิตามดูการดาํเนินการทางกฏหมายจน

คนร้ายตอ้งถูกจาํคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแม้แต่น้อย

ตามกระบวนการยุตธิรรมอย่างแทจ้ริงและโปร่งใส 

 และเมื่อประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์แหง่สหรัฐกล่าวหาว่านิวซแีลนดไ์ม่อาจ

รับมือกับการแพร่กระจายของโรคระบาดโคโรน่า ไวรัสได้ ทัง้ๆ ทีท่ั่วโลกทราบดถีงึ

ความล้มเหลวของผู้นาํสหรัฐเองจนทาํใหเ้ป็นประเทศทีม่ีผู้ตดิเชือ้มากทีสุ่ดในโลก

ตดิต่อกันมาหลายเดอืน นายกหญิงของนิวซแีลนดไ์ด้โต้แย้งอย่างสุภาพแทนการใช้

ถ้อยคาํรุนแรง อันเป็นอุปนิสัยของเธออยู่แล้ว 

 

 ตามทีไ่ด้รายงานความเคลื่อนไหวทางการทหารของสหรัฐและการจัดขบวนรบ

กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิกซึ่งสหรัฐเปลี่ยนไปเรียกว่าอินโด-แปซฟิิก

เพือ่เปิดทางใหอ้ินเดยีเข้ามาร่วมด้วยกับการ “ป้องปราม” การรุกคืบหน้าของ

สาธารณรัฐประชาชนจนีอันมีทา่ท ีAssertive มากขึน้เป็นลาํดับ น้ัน  

 เมื่อไม่นานมานี ้สหรัฐได้รวมกลุ่มพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการในนามทีเ่รียก

กันว่า Quad ประกอบด้วยสหรัฐ อินเดยี ญี่ปุ่ นและออสเตรเลีย โดยบางประเทศใน

กลุ่มนีอั้นได้แก่ออสเตรเลียกับอินเดยีได้จัดทาํความตกลงว่าด้วยการเข้าถงึฐานทพั



14 
 

ของแต่ละประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ส่วนสหรัฐกับญี่ปุ่ น น้ัน ได้มีความตกลง    

อย่างเป็นทางการในการร่วมป้องกันมาหลายสิบปีแล้วในระยะหลังสงครามโลก คร้ังที ่

2 ซึง่สหรัฐมีฐานทพัอยู่ในหลายพืน้ทีใ่นญี่ปุ่น และเกาะโอกนิาวาทีไ่ดค้ืนใหญ้ี่ปุ่นแล้ว

กับเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิกอันอยู่ใต้การปกครองของสหรัฐ เช่นกวม เป็นต้น 

 ก่อนหน้านี ้กองทพัเรือที ่7 เป็นกองกาํลังหลักของสหรัฐทีแ่ผ่อาํนาจไปทั่ว

แปซฟิิกตะวันตก โดยมีกองบัญชาการอยู่ทีเ่กาะฮาวาย จนในสมัยหลังของรัฐบาล

ทรัมป์ได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็น Indo-Pacific Command เมื่อตอนทีเ่กดิความตงึเครียดกับ

เกาหลีเหนือ หลายปีหลังจากทียุ่ตกิารสู้รบกับเกาหลีเหนือโดยผลของ Armistice 

Agreement ในปี 1953 กองเรือโจมตขีองสหรัฐได้ไปแสดงกาํลังในบริเวณทะเลญี่ปุ่ น

และใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีเป็นคร้ังคราว ส่วนสหรัฐกไ็ด้ซ้อมรบทางทะเลกับประเทศ

ต่างๆ บางคร้ังได้มอบใหก้องเรือโจมตนีาํโดยเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ Ronald Reagan 

และ Nimitz เป็น Strike Groups มีกองบนิทิง้ระเบดิและฝูงบนิประจัญบานนาํหน้า ไป

ร่วมซ้อมเส้นทางกับกองเรือของอินเดยีในบริเวณหมู่เกาะนิโคบารใ์นมหาสมุทรอินเดยี 

 จนีเองกม็ิได้วางเฉย นอกจากการประกาศครองสิทธิเหนือทะเลจนีเกอืบ

ทัง้หมด และการเสริมสร้างเกาะเทยีมจากโขดหนิในอาณาบริเวณทะเลจนีใต้แถบ

เกาะสแปลต็ลี่ยแ์ละพาราเซลส ์อันมาเลเซยี บรูไน ฟิลิปปินส ์เวียดนาม ไต้หวัน และ

อินโดนีเซยีต่างอ้างสิทธิ ์และแปรสภาพเกาะเทยีมดังกล่าวเป็นฐานบนิ สถานีเรด้าร ์

ฐานขีปนาวุธ อันเป็นการละเมิดกฏหมายทะเลโดยคาํตดัสินของศาลยุตธิรรมระหว่าง

ประเทศทีก่รุงเฮก และเป็นเหตุใหส้หรัฐต้องบินใกล้น่านฟ้าอยู่เป็นประจาํดว้ยเป็น

เส้นทางเดนิเรือโดยเสรีของเรือขนส่งสินค้าและเรือเดนิสมุทรเป็นจาํนวนมาก จนหว่ัน

เกรงกันว่าจะเป็นชนวนนาํไปสู่สงครามใหญ่ได ้ซึง่ทกุฝ่ายกต็ระหนักด ี   

 จนีได้ประชันกับสหรัฐในการซ้อมรบทางทะเลบ่อยคร้ังขึน้ คร้ังล่าสุดมีการซ้อม

รบในทะเล Bohai คาดว่า การซ้อมรบคร้ังนีจ้ะแล้วเสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 

 เมื่อวันจันทรท์ี ่26 ตุลาคม ศกนี ้กองเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐ กองกาํลังป้องกัน

ตนเองทางทะเลของญีปุ่่น พร้อมด้วยเรือฟรีเกต 1 ลาํจากแคนาดา นาํโดยฝูงบนินานา
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ชนิด ได้แปรขบวนในน่านนํา้หา่งจากกรุงโตเกยีวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 

1,900 กโิลเมตร เพือ่แสดงพลังของกลุ่มสัมพันธมิตรเพือ่ป้องกันบริเวณทีญ่ี่ปุ่นอ้าง

สิทธิเก่าแก่ แต่เป็นฝ่ายบริหารมาตัง้แต่ปี 1972 โดยจนีกอ้็างสิทธิเช่นกัน และจุดวิกฤต

อื่นๆ อันเป็นพืน้ทีพ่พิาท การซ้อมรบร่วมนีม้ีช่ือว่า Keen Sword 21 ภายใต้การ

บัญชาการของพลโท Kevin Schneider ผู้บัญชาการกองกาํลังสหรัฐในญี่ปุ่ น 

 การซ้อมรบร่วมนีม้ีขึน้ทกุ 2 ปี ทาํมาแล้ว 30 ปี มีนาวิกโยธินสหรัฐกับญี่ปุ่ นซ้อม

ยกพลขึน้บกด้วย เกีย่วกับเร่ืองนี ้ นายไมค ์ ปอมเปโอ รับมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวเมื่อเดอืนกรกฎาคมว่าสหรัฐจาํต้องเตรียมกาํลังเพราะจนีได้

คุกคามสหรัฐและประเทศต่างๆ มากขึน้ทกุท ี 

 เมื่อต้นสัปดาหนี์ ้ สหรัฐได้กระชับความสัมพนัธท์างทหารกับอินเดยีด้วย โดย

นาย Mark Esper รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เดนิทางไปยังกรุงนิวเดลี

เพือ่หารือข้อราชการกับนาย Rajnath Singh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดยี 

โดยทัง้คู่จะลงนามในความตกลง Basic Exchange and Cooperation Agreement on 

Defence (BECA) ในวันอังคารที ่27 ตุลาคม ศกนี ้

 ในขณะเดยีวกัน สหรัฐได้เร่งขายอาวุธประเภทต่างๆ รวมทัง้ขีปนาวุธป้องกัน

ประเทศใหแ้ก่ไต้หวันมากกว่าคร้ังใดๆ แม้จะทราบว่าเป็นการละเมิดความตกลงที่

ยอมรับว่ามีจนีเดยีว แต่พรรครีพับลิกันได้เคยขายอาวุธใหแ้ก่ไต้หวันมาเป็นคร้ังคราว

อยู่แล้ว ซึง่จนีแผ่นดนิใหญ่ได้เคยบอยคอตตบ์ริษัทผลิตเคร่ืองบนิ Lockheed Martin 

ของสหรัฐจากการทีไ่ด้จาํหน่ายเคร่ืองบนิ เช่น F-16 ใหแ้ก่กองทพัอากาศไต้หวัน

จาํนวนมาก ซึง่การจาํหน่ายยุทโธปกรณส์มรรถนะสูงเช่นน้ันจะต้องได้รับอนุมัตจิาก

กระทรวงการต่างประเทศทกุรายการ แต่รัฐบาลทรัมป์เป็นมิตรกับประธานาธิบดไีส อิง้ 

เหวินมาตัง้แต่วาระแรกแล้ว และรัฐมนตรีในรัฐบาลของทรัมป์ได้เดนิทางไปเยอืน

ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 2 คนในปีนี ้

 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจนีดังทีก่ล่าวถงึข้างบนนีม้ี

ความสุ่มเสี่ยงทีจ่ะนาํไปสู่สงครามระหว่างมหาอาํนาจอันดับหน่ึงของโลกปัจจุบันนีกั้บ
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มหาอาํนาจอันดับสองได้ แต่ตอ้งไม่มองข้ามมหาอาํนาจอกีประเทศหน่ึง คือสหพันธรั์ฐ

รัสเซยีภายใต้ปูตนิซึง่ได้ย่ัวยุสหรัฐอยู่ตลอดมา ด้วยการส่งเคร่ืองบนิสมรรถนะสูงใหบ้นิ

ไปเฉียดเคร่ืองบนิและเรือรบสหรัฐอย่างจวนเจยีนจะปะทะกันในบริเวณต่างๆ อาทิ

ทะเลดาํ ทะเลบอลตคิ กองบัญชาการ NORAD สมรภูมิซเีรีย ยูเครน และยุทธภูมิต่างๆ 

รวมทัง้ในบริเวณใกล้ฝ่ังญี่ปุ่น ฯลฯ ตลอดหลายปีทีผ่่านมาจนบัดนี ้ ตราบใดทีน่าย

ทรัมป์ยังยอมตามความประสงคข์องปูตนิ กไ็ม่น่าจะเกดิเหตุรุนแรงขึน้ แต่หากนายไบ

เด้นชนะการเลือกตัง้ กค็งจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหส้อดคล้องกับนโยบายความ

ม่ันคงตามทีรั่ฐบาลใหม่จะแก้ไขใหถู้กต้องกับสถานการณ ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพราะ

คาดได้ว่าประธานาธิบดคีนที ่ 46 ดูจะประกอบด้วยคณะทีป่รึกษาซึง่เป็นมืออาชีพอยู่

มาก ทัง้ในด้านความม่ันคงแหง่ชาต ิ การต่างประเทศและการทตู และการฟ้ืนสถานะ

สัมพันธมิตรทีเ่คยแข็งแกร่งมา กอปรกับการส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศและ

พหนิุยม ภายในกรอบของระเบยีบใหม่ในโลก เร่ิมจากการส่งเสริมความร่วมมือกัน

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดใหญ่อันถูกประธานาธิบดคีนที ่ 45 ของสหรัฐจงใจ

ละเลยมาตัง้แต่ต้น 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนพฤศจกิายน 2563 (2020) 

 

 วันนี ้ที ่11 พฤศจกิายน 2563 เป็นวันทีร่ะลึกการสิน้สุดของสงครามโลก คร้ังที ่1 

อย่างเป็นทางการ หรืออีกนัยหน่ึงเป็นวัน สาม สิบเอ็ด กล่าวคือ วันที ่11 ของเดอืนที ่

11 เมือ่เวลา 11.00 น. ทัง้นีม้ิใช่เป็นไปโดยความตัง้ใจของคู่สงคราม เพราะก่อนหน้า

การลงนามใน Armistice Agreement จอมพล Foch ผู้บัญชาการทหารฝร่ังเศสและ

ผู้แทนกองกาํลังสัมพันธมิตรได้มีการเจรจาลับในรถเสบยีงของขบวนรถลาํเลียงปืน

ใหญ่กับผู้แทนทางทหารเยอรมัน ซึง่ขณะน้ันไม่อาจสู้รบตอ่ไปได้เน่ืองจากความขาด

แคลนอาวุธยุทโธปกรณ ์พธีิลงนามในรถรับประทานอาหารมีขึน้ในทีว่่างกลางป่า 

Compiègne ในตาํบล Oise ซึง่อยู่หา่งจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 78 

กโิลเมตร เมื่อฮติเลอรส์ามารถยดึฝร่ังเศสได้ในสงครามโลก คร้ังที ่2 เขาได้ไปลงนาม

ในความตกลงสงบศึก ณ ทีเ่ดยีวกันในปี 1940 เพือ่เป็นการล้างแค้น โดยได้ส่ังใหเ้ผา

อนุสรณต์่างๆ จนเกอืบหมดสิน้ แต่ปล่อยใหรู้ปป้ันจอมพล Foch คงตัง้ตระหง่านอยู่

เช่นเดมิ ด้วยเหตุผลทีไ่ม่อาจทราบได้ บัดนีไ้ดม้ีการสร้างทีร่าบกลางป่าไว้เป็นอย่าง

งดงามและกลายเป็นทีส่าํหรับนักทศันาจรจากทั่วโลกไปเยีย่มเยอืน 

 ในประเทศสัมพันธมิตรในยุโรปและอเมริกาเหนือ วันที ่11 พฤศจกิายน จงึเป็น

วันทีร่าํลึก  หรือ Memorial Day ส่วนในสหรัฐได้มีพธีิไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึก โดย

ประธานาธิบดโีดนัลด ์ทรัมป์ซึง่ได้หลบหน้าไปหลังจากทีไ่ม่ยอมรับผลการเลือกตัง้ 

ปรากฏตัวเป็นคร้ังแรกในพธีิที ่Arlington National Cemetery ในมลรัฐเวอรจ์เินีย เพือ่

วางพวงมาลา เป็นช่วงสั้นและมิได้กล่าวสุนทรพจนแ์ต่อย่างใด  แต่นายโจ ไบเด้น ซึง่

เป็น President-elect กับภริยาได้ไปวางพวงมาลาเช่นกัน โดยทัง้คนเก่ากับคนใหม่มิได้

ทกัทายกันแต่อย่างใด 
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 ในวันศุกรท์ี ่13 พฤศจกิายน นาย Wang Wenbin โฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีได้แถลงแสดงความยนิดแีก่นาย โจ ไบเด้น และ

นาง คามาลา แฮรริ์ส ทีไ่ด้รับการเลือกตัง้ ประมาณเกอืบหน่ึงสัปดาหห์ลังจากทีท่ัง้คู่ได้

แถลงชัยชนะในการเลือกตัง้ โดยจนีถอืว่า “China respected the choice of the 

American people.” 

 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจนีแถลงว่า “We congratulate Mr. Biden and 

Ms Harris. At the same time, we understand that the outcome of this US election will 

be ascertained in accordance with US laws and procedures.” 

 ตามรายงานของ CNN ผู้สื่อข่าวได้ถามนาย Wang Wenbin เมื่อ 4 วันก่อนหน้านี้

ว่า จนีจะแสดงความยนิดกัีบผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดสีหรัฐเมื่อใด นาย 

Wenbin ตอบอย่างเลี่ยงๆ ว่า จนีได้ทราบถงึการประกาศชัยชนะของนายไบเด้นแล้ว  

และว่า “We will handle the issue of the statement (of congratulations) in accordance 

with international practice.” ซึง่นับว่าแปลก เพราะเมื่อนายโดนัลด ์ทรัมป์ชนะการ

เลือกตัง้เมื่อปี 2016 ประธานาธิบด ีส ีจิน้ผิงไดแ้สดงความยนิดมีาเพยีง 1 วันหลังจาก

การประกาศชัยชนะ  

 อย่างไรกด็ ีสื่อของทางการจนี เช่น China Daily กับ Global Times (tabloid) และ

สื่ออื่นๆ ไดล้งบทบรรณาธิการเกีย่วกับการเลือกตัง้อันสะทอ้นทา่ทขีองทางการจนี 

เร่ืองราวเกีย่วกับการกล่าวอ้างว่ามีการโกงการเลือกตัง้กับความวุ่นวายทีเ่ป็นผลตามมา 

และความเป็นมาของนายโจ ไบเด้น เช่นร้านอาหารในกรุงปักกิง่ทีไ่บเด้นและคณะไป

รับประทานอาหารในปี 2011 เมื่อข่าวนีก้ระจายออกไป ปรากฏว่าชาวจนีได้ไป

รับประทานทีร้่านดังกล่าวกันอย่างนิยมชมชอบ 

 บทบรรณาธิการของ China Daily ในวันที ่12 กล่าวว่า The “eagerness of 

foreign leaders” to congratulate Biden showed they wanted to “turn their backs on 

the current administration and its divisive policies”…“China is always ready to work 
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with the US to manage their differences. Whoever is in the White House should look 

at the regional situation objectively.” นับเป็นการสื่อโลกทศันท์างการทีพ่อรับฟังได้ 

 ส่วน Global Times น้ันยอมรับว่าไบเด้นเป็น “มิตรเก่า” ของจนี และแม้ชัยชนะ

ของเขาน่าจะทาํใหค้าดหวังได้ว่าความสัมพันธร์ะหว่างวอชิงตันกับปักกิง่จะดขีึน้ แต่ใน

ทีสุ่ดแล้วจนีคงจะเชือ่ม่ันในตนเองได้มากกว่า เพราะ “China must become a country 

the US cannot suppress or destabilize, and make it that cooperation with China is 

the best option for the US to realize its national interests. This is the ultimate 

principle.” 

 ความสัมพันธร์ะหว่างจนีกับสหรัฐตลอดช่วงหลังของของรัฐบาลประธานาธิบดี

ทรัมป์ได้เสื่อมลงอย่างมาก ทัง้ในทะเลจนีใต้ ปัญหานักต่อสู้เพือ่ประชาธิปไตยใน

ฮ่องกง การทีจ่นีประติบัตติ่อชนกลุ่มน้อยในซนิจาง/ไอกูร ์การปกป้องการอ้างสิทธิของ

ญี่ปุ่ นเหนือหมู่เกาะเซ็นกากู (Senkaku) และการจาํหน่ายอาวุธทนัสมัยใหแ้ก่ไต้หวันซึง่

จนีถอืว่าเป็นของตนภายใต้นโยบายจนีเดียว 

 ไบเด้นเองได้เคยแย้งการอ้างสิทธิข์องจนีในจดุวิกฤตเหล่านีม้าบ้าง บางคร้ังเคย

เรียกประธานาธิบดสีี จิน้ผิงว่าเป็น Thug ส่วนสีกเ็คยกล่าวว่า ไบเด้นเป็นเพือ่นเก่าของ

จนี เพราะเมื่อสมัยทีอ่ดตีรองประธานาธิบดเีป็นประธานกรรมาธิการความสัมพันธ์

ต่างประเทศของวุฒสิภา เขามีบทบาทสาํคัญในการช่วยใหจ้ีนได้เข้าเป็นสมาชิกของ

องคก์ารการค้าโลก ซึง่จนีกท็ราบด ี

 

 ในฐานะรัฐบาลใหม่ทีต่้องการ “Build Back Better” โดยไม่เร่ิมต้นในมุมอับ

อันทรัมป์ทิง้ไว้ น่าทีไ่บเด้นจะเร่ิมต้นจากจุดทีส่่งเสริมนโยบายทางสร้างสรรคแ์ละความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหนิุยม ซึง่มีโอกาสใหจ้นีร่วมกันสานต่อ อันไดแ้ก่

การปรับความสัมพันธท์างการค้าโดยอาจเร่ิมกระบวนการทาํความตกลงทางการค้า

ใหม่ แทนแนวทางสงครามทางการค้าทีท่รัมป์ได้ก่อขึน้ หากจะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ของ WTO ด้วยกย็ิง่ดี การปรับลดอัตราภาษีศุลกากรและโควตา้ย่อมยังประโยชนแ์ก่คู่
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ค้าอื่นๆ ทั่วโลกด้วย การค้าโลกทีจ่ะขยายตัวจะช่วยกู้สถานะทางเศรษฐกจิของประเทศ

อื่นๆ ด้วย เป็นปัจจัยเสริมใหน้านาชาตฟ้ืินจากความถดถอยทางเศรษฐกจิ อันเป็นผล

ของโรคระบาดใหญ่ไปในขณะเดยีวกัน ส่วนโอกาสทีส่หรัฐจะเปลี่ยนนโยบายจากแนว

แคบๆ ตามแบบของนายทรัมป์มาเป็นการค้าหลายฝ่ายด้วยการเจรจาเข้าร่วมใน The 

Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP ของ 15 ประเทศใน

เอเชียแปซฟิิก ซึง่มีจนีเป็นภาคีใหญ่ก่อนทีจ่ะมีการใหสั้ตยาบัน น้ัน ถ้าสามารถทาํได้ก็

น่าจะด ีแตส่หรัฐควรย้อนกลับไปเข้าร่วมกับอดตี TPP ทีไ่ด้มีการปรับปรุงแล้วและ

เปลี่ยนช่ือเป็น CPTPP  ตราบใดทีส่หรัฐไม่ตัง้เงือ่นไขตามแนวทางประเพณีของพรรค

เดโมแครตด้วยการเอาใจสหบาลแรงงานมากเกนิควร แต่อาจมีแคนาดา เม็กซโิก

และสหราชอาณาจักรมาร่วมด้วย  

 อีกประเดน็หน่ึงได้แก่การกลับเข้าเป็นภาคีของความตกลงปารีสว่าดว้ยความ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ในเมื่อบัดนี ้คณะเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลไบเด้นได้

วางแผนไว้แล้วเพือ่ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก อันเป็นเร่ืองรีบด่วน ซึง่จนีกับสหรัฐมี

บทบาทสาํคัญยิง่ และต่างฝ่ายได้กาํหนดเวลาทีจ่ะให ้Carbon Neutral ไว้แล้วอย่างเป็น

ทางการ  

 การส่งเสริมความร่วมมอืกันในระดับผู้เช่ียวชาญเพือ่ช่วยประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศกาํลังพัฒนาทีอ่่อนความสามารถในการรับมือกับโรค

ระบาด Coronavirus 2019 และโรคร้ายอื่นๆ ในกรอบองคก์ารอนามัยโลก โดยสหรัฐ

ต้องกลับไปเป็นสมาชิกเช่นเดมิในโอกาสแรก ทัง้นี ้ผู้เช่ียวชาญสหรัฐกับจนีควรร่วมมือ

กันต่อไปทัง้ในและนอกกรอบองคก์ารอนามัยโลก  

 รัฐบาลสหรัฐควรเร่งดาํเนินการในการกลับเป็นภาคี JCPOA หรือ Iran Nuclear 

Deal ในโอกาสแรกและควรระดมฝ่ายต่อต้านการทีน่ายทรัมป์กาํลังคิดถงึทางเลือกที่

จะทาํลายคลังนิวเคลียรข์องอิหร่านเช่นที ่Natanz ในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลไบเด้น

ดังทีห่นังสือพมิพ ์The New York Times รายงานข่าวในฉบับ (เข้าใจว่า) วันที ่17 

พฤศจกิายน ศกนี ้(เมื่อประมาณเกอืบสามปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้พยายามระดมการ
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คัดค้าน โดยชักชวนเพื่อนๆ ทีเ่คยเป็นประธานการประชุมใหญ่ของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศส่งจดหมายร่วมกันไปยังรัฐบาลสหรัฐเพือ่วิงวอนมิใหถ้อนตัว 

น่าเสียดายทีเ่พือ่นๆ บางคนเสียชีวิตไปแล้ว จงึต้องระงับความพยายามไปก่อน) ตาม

รายงานทีน่่าเช่ือถอื โจ ไบเด้นและทีป่รึกษาฝ่ายความม่ันคงและการต่างประเทศดูจะ

คิดถงึ option นีอ้ยู่แล้ว ส่วนจังหวะทีจ่ะทาํและจะเพิม่เงือ่นไขประการใดขึน้อยู่กับเขา 

 ความร่วมมือในการสาํรวจอวกาศน่าจะเป็นทางเลือกใฝ่สันตทิีค่วรได้รับการ

ส่งเสริม เพราะสอดคล้องกับเจตนารมณข์องความตกลงว่าด้วยการสาํรวจและใช้

อวกาศในทางสันตทิีส่หประชาชาตส่ิงเสริมมานานปี ในขณะนี ้ยานอวกาศจากสหรัฐ

และจนีกาํลังมุ่งหน้าไปสู่ดาวอังคารและประธานาธิบดทีรัมป์ได้ส่ังการให้

กระทรวงกลาโหมจัดตัง้ Space Force ขึน้เพือ่วัตถุประสงคท์างการทหารอันไม่ชอบ

ด้วยหลักการ และมีข่าวว่ารัสเซยีอ้างว่า ดาวพระศุกรเ์ป็นของตน ตัวอย่างของความ

ร่วมมือระหว่างประเทศโดยมิใหค้วามเป็นมิตรหรือศัตรูเป็นอุปสรรคมีมาหลายปีแล้ว

ในรูปของ International Space Station ซึง่เพิง่เปลี่ยนนักบินอวกาศ 4 คนประจาํสถานี

รุ่นใหม่ในช่วงนี ้โดยใช้ยานอวกาศ SpaceX ของบริษัทเอกชนจากแหลม Canaveral 

ในมลรัฐฟลอริด้าขึน้ไปส่งโดยเรียบร้อย รวมเวลาเดนิทาง 31 ช่ัวโมง 

 ทีน่าํเสนอ Options ต่างๆ ดังข้างต้นนี ้คงจะมหีลายประเดน็ทีค่ณะของผู้ได้รับ

เลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นประธานาธิบดสีหรัฐคนที ่46 มีแผนทีจ่ะรวมไว้

ในวาระงานด้านการต่างประเทศและความม่ันคงของเขาอยู่แล้ว แต่หากโอกาสอาํนวย

ข้าพเจ้ากจ็ะรวบรวมเสนอไปยังคณะทีป่รึกษาในรัฐบาลเปลี่ยนผ่านของสหรัฐในฐานะ

เป็นชาวโลกผู้รักสันตภิาพและการใช้วิถทีางการทตูเพือ่ผ่อนคลายความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศ จังหวะทีค่าดว่าจะทาํเช่นว่าคงจะเป็นในเดอืนธันวาคม ศกนี ้เน่ืองจากวันที ่

16 ธันวาคม เป็นวันครบรอบปีที ่75 ของการทีร่าชอาณาจักรไทยได้เข้าเป็นสมาชิก

ลาํดับที ่55 ขององคก์ารสหประชาชาต ิในฐานะทีไ่ด้รับเลือกเป็นนายกสมาคม

สหประชาชาตแิหง่ประเทศไทยมาตัง้แต่ปี 1998 จนบัดนี ้
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 การเลือกตัง้ประธานาธิบดแีหง่สหรัฐอเมริกา คนที ่46 ซึง่มีขึน้เมื่อวันที ่ 3 

พฤศจกิายน ปี ค.ศ. 2020 แม้จะปรากฏผลย่างชัดแจ้งแล้วว่า นาย Joe Biden ได้

คะแนนนาํในส่วนของคณะผู้เลอืกตัง้ (Electoral College) 306 เสียงจาก 50 มลรัฐ และ

ในส่วนของผู้มีสิทธิออกเสียงจากทัง้ประเทศกว่า 78+ ล้านเสียง มากกว่า นาย Donald 

J. Trump ประธานาธิบดคีนที ่45 แต่ President-Elect และผู้สมัครเป็นรอง

ประธานาธิบด ีอันได้แก่ Ms Kamala Harris กไ็ม่สามารถดาํเนินการในฐานะรัฐบาล

เปลี่ยนผ่าน (Transitional) ได้เพราะนายทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตัง้จนบัดนี ้แม้

ปัญหาของประเทศหลายด้านควรได้รับความเอาใจใส่อย่างรีบด่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่

การเพิม่ขึน้ของโรคระบาดใหญ่ทีเ่ป็นวิกฤตการณม์าตัง้แต่ต้นปี ซึง่นายทรัมป์จงใจ

ละเลยมาตลอดและขัดขวางการทาํหน้าทีข่องฝ่ายทีจ่าํต้องรับผิดชอบ 

 + + + + + 

  เมื่อกลางคืนวันที ่21 ต่อ 22 ข้าพเจา้ประสบอุบัตเิหตุตกกระได ได้รับบาดเจบ็

บนศีรษะ จงึต้องได้รับการตรวจรักษาทีโ่รงพยาบาล แล้วตอ้งระงับการทาํรายงานทีไ่ด้

ทาํมาถงึตรงนี ้รายงานต่อจากนีไ้ปอาจจาํตอ้งสั้นและรวบรัด โดยขอใหลู้กสาวช่วย

พมิพ ์

          ประมาณเกอืบสองปีมาแล้ว อดตีรองประธานาธิบด ีโจ ไบเดน้ได้กล่าวคาํ

ปราศรัยในทีป่ระชุมว่าด้วยความม่ันคงทีน่ครมิวนิค ซึง่ผู้ฟังเป็นชาวยุโรป ได้เรียกร้อง

ใหส้หรัฐแสดงบทบาทช้ันนาํอันเป็นทีย่อมรับนับถอื ในกลุ่มสัมพันธมิตรตลอดหลาย

สิบปีมาแล้วอีก ไบเด้น ทีใ่นระยะน้ันยังมไิด้ประกาศตัวว่าจะสมัครเข้ารับเลือกตัง้เป็น

ประธานาธิบดใีนปี 2020 ไดล่ั้นวาจาตอบว่า “We will come back” ท่ามกลางเสียง

ปรบมือในหมู่ผู้ฟังอย่างชัดแจ้ง  

          ผู้สื่อข่าว ณ ทีป่ระชุมลงความเหน็ว่าไบเด้นคงจะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตัง้

เพือ่เอาชนะประธานาธิบดทีรัมป์ในไม่ช้า อันเป็นความคาดหมายทีถู่กต้อง 
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          ระหว่างทีข้่าพเจ้าอยู่ในโรงพยาบาล ไม่มีโอกาสได้ตดิตามข่าว จนได้ขอย้าย

กลับไปรักษาตัวทีบ่้าน กไ็ด้รับข่าวดว่ีาผู้บริหาร General Services Administration 

(GSA) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายโจ ไบเด้น ว่าเขาสามารถดาํเนินการตาม  

กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการ (formally) ไดแ้ล้ว 

          ในเวลาเดยีวกัน President-Elect Joe Biden กไ็ด้เสนอช่ือแตง่ตัง้นาย Ron 

Klain เป็นหวัหน้าสาํนักงานประธานาธิบด ี(Chief of Staff) นาย Antony Blinken (วัย 58 

ปี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Jake Sullivan เป็นทีป่รึกษาฝ่าย

ความม่ันคงแหง่ชาต ินาง Linda Thomas-Greenfield เป็นเอกอัครราชทตูฯ ผู้แทนถาวร

ประจาํสหประชาชาต ินาง Janet Yellen เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย 

John Kerry เป็น Presidential Adviser on Climate และผู้มีประสบการณด์้านต่างๆ 

          เมื่อทราบข่าวดังทีก่ล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าแทบจะหายจากอาการไม่สบาย 

เน่ืองจากรูปการณเ์ป็นไปตามทีค่าดหวังไว้ส่วนใหญ่ ตัง้แต่วันที ่21 มกราคม 2021 อัน

เป็นวันปฎิญาณตนเข้ารับตาํแน่งของผู้นาํคนใหม่ โลกจะดขีึน้ ความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศคลี่คลายไปในทางดขีึน้ ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเกดิขึน้ในวงกว้าง 

รวมทัง้ในการร่วมกันรับมือกับโรคระบาดและโรคตดิต่อตา่งๆ เพยีงแค่นีน่้าจะเพยีงพอ

ใหรั้ฐบาลไบเด้นสามารถประกาศต่อโลกได้ว่า America is back และเสริมว่าสหรัฐจะ

ไปน่ังหวัโต๊ะหรือแสดงบทบาทเป็นผู้นาํ ตรงตามทีไ่บเด้นกล่าวในทีป่ระชุมความม่ันคง

ทีม่ิวนิค 

           

เมื่อวันที ่26 พฤศจกิายน 2020 ประธานาธิบดสีิจิน้ผิงได้ส่งสารแสดงความยนิดี

ในชัยชนะของโจ ไบเด้น พร้อมกับกล่าวด้วยความคาดหวังในทางดว่ีา ทัง้จนีและสหรัฐ

จะดาํเนินความสัมพันธอั์นจะยังประโยชนใ์ห้ทัง้สองประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการ

ประจันหน้ากัน ถอืเป็นการ win-win ด้วยกัน 
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ข่าวทีไ่ด้รับตอนคํ่า ในประเทศไทยของวันที ่27 พฤศจกิายน นี ้นักวิทยาศาสตร์

ด้านนิวเคลียรช้ั์นนาํของอหิร่านในช่ือ Dr. Mohsen Fakhrizadeh ซึง่กาํลังน่ังรถกลับ

บ้านชานกรุงเตหะราน ถูกบุกโจมตดี้วยระเบดิและการกราดยงิ ได้รับบาดเจบ็สาหสั

และไปเสียชีวิตทีโ่รงพยาบาลเพราะทนพษิบาดแผลไม่ได้ จนวันต่อมา กไ็ม่ทราบชัดว่า 

ฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุสังหาร แต่ทางการอิหร่าน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ ซาวัด ชารีฟ เหน็ว่าน่าจะเป็นฝีมือของอสิราเอล Dr. Mohsen ได้รับการ

กล่าวถงึว่าเป็นต้นแบบอาวุธนิวเคลียร ์Project Amad โดยนาย Benjamin 

Netanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ซึง่ตอ่ต้านการทีอ่ิหร่านครอบครองอาวุธ

นิวเคลียร ์และได้ออกโทรทัศนแ์สดงแผนภูมิการพัฒนาอาวุธภายใต้โครงการ Amad 

ซึง่ปฏกิริิยาของผู้ชมทีไ่ม่เหน็ด้วยกับเนตันยาฮูกล่าวว่า เขากาํลังนาํเร่ืองเก่าแก่อันเป็น

ทีท่ราบกันทั่วไปแล้วมาเล่าใหม่ 

การเพ่งเล็งว่าผู้ก่อเหตุประหาร น้ัน น่าจะเป็นปฏบิัตกิารลับของหน่วยรบพเิศษ

กล้าตายของอสิราเอล โดยใช้นักรบ 5 คน เพราะเป็นยุทธการเสี่ยงภัยและ

ละเอียดอ่อนมาก ประธานาธิบดโีรฮานีกเ็ชื่อว่า เป็นฝีมือของอิสราเอล โดยคิดกันว่า 

ประธานาธิบดทีรัมป์อาจจะรู้เหน็เป็นใจด้วย เน่ืองจากกาํลังอยู่ระหว่างหาทางเลือกที่

จะโจมตเีป้าหมายดา้นนิวเคลียรข์องอิหร่านอยู่แล้ว ดังทีร่ายงานไว้ในตอนต้นของบท

นี ้และน่าสังเกตว่า ทรัมป์ได้หายหน้าไปจากการพบปะผู้ใด เมือ่ปรากฏผลการเลือกตัง้ 

อยู่ๆ กไ็ด้มาพบกับผู้สือ่ข่าวทีท่าํเนียบขาวเมื่อวันที ่28 พฤศจกิายน ด้วยอารมณขุ่์นๆ 

โดยยํา้โจมตกีารเลือกตัง้ทีผ่่านมาว่า โกงกันอย่าง “Massive” และตอ่ว่าผู้สื่อข่าวว่า “ใช้

คาํพูดไม่เหมาะสมกับผู้มีตาํแหน่งประธานาธิบด”ี คํ่าวันน้ันเป็นวันถัดจากทีป่รากฏข่าว

การจู่โจมสังหาร ดร. ฟาคริคซาเดห ์

ผู้เช่ียวชาญหลายคน เช่นพลเรือตรี John Kirby (นอกราชการ) อดตีโฆษก

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ คณบด ีSchool of Advanced 

International Studies (SAIS) ของ Johns Hopkins University  Sanam Vakill and Leslie 

Vinyamuri จาก Chatham House ในกรุงลอนดอน ต่างเหน็ว่า อสิราเอลคงเป็นตัวการ

โดยได้รับความเหน็ชอบจากประธานาธิบดทีรัมป์ ซึง่ต้องการจะโจมตฐีานนิวเคลียร์
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ของอิหร่านอยู่แล้ว การสังหารนักวิทยาศาสตรด์้านนิวเคลียรชั์้นนาํของอิหร่านจะเป็น

อุปสรรคทางการทตูต่อการทีรั่ฐบาลไบเด้นจะกลับไปเข้าร่วมใน Iran Nuclear Deal ได้

ถูกจังหวะพอด ีประจวบกับในช่วงนีภ้าคี JCPOA ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่เยอรมนี 

ฝร่ังเศสและสหภาพยุโรปกาํลังวางแผนทีจ่ะช่วยใหไ้บ เด้นและบลินเก้นดาํเนินการ

กลับเข้าเป็นภาคี โดยใหอ้ิหร่านเลิกแผนการ Enrich Uranium ทีไ่ด้ทาํมาหลายเดอืน

แล้ว 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะหข่์าวระหว่างประเทศ 

เดอืนธันวาคม 2020 (2563) 

 

 

 ความพยายามของประธานาธิบดทีรัมป์ทีจ่ะคัดค้านผลการเลือกตัง้

ประธานาธิบดสีหรัฐ ซึง่มีขึน้ในวันที ่3 พฤศจกิายน ศกนี ้ด้วยการให้ทนายความยืน่

ฟ้องตามศาลต่างๆ ในหลายมลรัฐ รวมทัง้ศาลสูงสุดหรือ Supreme Court ด้วย รวม

แล้วประมาณ 50 คาํฟ้อง ต่างไม่ได้ผล เพราะมูลฟ้องมีพืน้ฐานอันเป็นเทจ็ทัง้สิน้

กล่าวคือข้ออ้างว่าการเลือกตัง้ทีผ่่านมาเป็นไปด้วยการโกงและทจุริตอย่างขนานใหญ่

หรือในคาํพูดของนายทรัมป์เอง = “massive” 

 ด้วยเหตุอันไม่น่าเช่ือนี ้ประธานาธิบดทีรัมป์จงึยังไม่ยอมรับว่านาย Joe Biden 

เป็นผู้ชนะการเลือกตัง้ ด้วยเสียงจากผู้ใช้สิทธิออกเสียงทั่วประเทศ 82.5 ล้าน เทยีบกับ

นายทรัมป์ซึง่ได้ 74 ล้านเสียง สาํหรับเสียง คณะผู้เลือกตัง้หรือ Electoral College ซึง่

สหรัฐยังใช้อยู่แม้จะมีข้อเสนอใหเ้ลิกมาหลายสิบปีแล้วเพราะดูจะไม่เป็น

ประชาธิปไตยเทา่ใด น้ัน นายโจ ไบเด้น ได้ 306 เสียง เทยีบกับนายทรัมป์ซึง่ได้เพยีง 

232 เสียง ตามกฎทีไ่ด้ใช้ ผู้สมัครทีจ่ะชนะต้องได้เสียงคณะผู้เลือกตัง้ 270 เสียง  

 คะแนนคณะผู้เลอืกตัง้ 306 เสียงนีเ้ทา่กับคะแนนทีน่ายทรัมป์ได้ในการเลือกตัง้

เมื่อปี 2016 ซึง่มตีัวช่วยมากมายทัง้ภายในและต่างประเทศดังทีไ่ด้เคยรายงานมาหลาย

คร้ังแล้ว ความจริงอาจจะปรากฏชัดขึน้หลังจากทีน่ายทรัมป์พ้นจากตาํแหน่งและหมด

ความคุ้มกันแล้ว อย่างไรกด็ ีในการเลือกตัง้เมื่อสี่ปีก่อน แม้นายทรัมป์จะได้เสียงคณะ

ผู้เลือกตัง้ 306 คะแนนชัยชนะตามมลรัฐทีเ่รียกว่าสมรภูมิค่อนข้างเฉียดฉิว เพราะฮลิ

ลารี คลินตัน ได้คะแนน Popular Vote จากทั่วประเทศมากกว่านายทรัมป์ถงึเกอืบ 3 

ล้านเสียง 
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 พฤตกิรรมของนักการเมืองคู่แข่งกต็า่งกันอย่างมาก เน่ืองจากเมือ่ปี 2016 

กลางดกึของคืนทีท่ราบผล ฮลิลารี คลินตันคู่แข่ง แทนทีจ่ะน่ิงเฉย กลับกรุณาโทรศัพท์

แจ้งผลคะแนนของคณะผู้เลือกตัง้ไปยังนายทรัมป์ อันเทา่กับการยอมรับความพ่ายแพ้ 

ทาํใหน้ายทรัมป์สามารถนัดประชุมที ่Trump Tower ในนครนิวยอรก์เพือ่ประกาศชัย

ชนะของตนตามทีไ่ด้ทราบจากฮลิลารี คลินตันเมื่อกลางดกึ 

 ตามรายงานทีไ่ด้รับในประเทศไทยเมื่อวันที ่12 ธันวาคม 2020 ศาลสูงสุดสหรัฐ

ได้พจิารณาคาํฟ้องของฝ่ายพรรครีพับลิกันในเทก็ซัส ซึง่ได้ขอใหศ้าลทาํตามคาํร้อง

ของนาย Ted Cruz วุฒสิมาชิกจากมลรัฐเทก็ซัส ร่วมกับวุฒสิมาชิกจาํนวนหน่ึงและ 

ส.ส. รีพับลิกันอีก 126 คน ใหย้กเลิกคะแนนเสียงของไบเด้นจากมลรัฐสมรภูมิ- 

Battleground States- 4 มลรัฐ อันไดแ้ก่มิชิแกน วิสคอนซนิ เพน็ซลิเวเนียและจอรเ์จยี 

โดยนายทรัมป์มอบหมายใหวุ้ฒสิมาชิกเทด็ ครูซ อดตีผู้ช่วยผู้พพิากษาศาลสูงสุดเมื่อ

หลายปีมาแล้ว เป็นผู้ดาํเนินคด ีศาลสูงสุดวินิจฉัยคดอีย่างรวดเร็ว และโดยมตเิอก

ฉันทไ์ม่รับพจิารณา นับเป็นคร้ังที ่2 ในเวลาอันสั้นทีศ่าลสูงสุดลงมตดิังกล่าว คาํ

วินิจฉัยยาวไม่ถงึหน่ึงหน้า 

 นายทรัมป์ไม่พอใจอย่างยิง่ทีศ่าลสูงสุดมิได้ทาํตามทีเ่ขาต้องการ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่เพราะเขาเองเป็นผู้เสนอช่ือผู้พพิากษาในองคค์ณะ 3 คนทีม่ทีศันะคตฝ่ิาย

อนุรักษนิ์ยมซึง่เขาม่ันใจผิดๆ ว่าจะช่วยใหเ้ขาสามารถควํ่ามตขิองผู้ออกเสียงเลือกตัง้

ไปได้ 

 สาํหรับเสียงคณะผู้เลือกตัง้กเ็ป็นไปตามทีช่าวอเมริกันได้ใช้สิทธิออกเสียงไป

แล้ว และเป็นทีท่ราบกัน จะมีผู้ไม่เหน็ด้วยกไ็ด้แก่ผู้สนับสนุนนายทรัมป์ฝ่ายขวาจัดซึง่

ได้ก่อความวุ่นวายขึน้ในกรุงวอชิงตันมาตัง้แต่วันเสารก่์อนและในวันหลังจากทีม่ีคาํ

วินิจฉัยของศาลสูงสุด จนเกดิการปะทะกันกับเจ้าหน้าทีแ่ละถูกจับไปหลายคน พวกนี้

ซึง่เป็นกลุ่มขวาจัด เช่น Proud Boy ทีโ่บกป้ายเรียกร้องให ้Stop the Steal อันเป็น

ข้ออ้างว่าพรรคเดโมแครตชนะเลือกตัง้เพราะปล้นหรือ “Steal” ไป ทัง้ๆ ทีผู้่รับผิดชอบ

ในการเลือกตัง้จาก 50 มลรัฐแถลงยนืยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า การเลือกตัง้เป็นไป
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โดยบริสุทธิแ์ละยุตธิรรมทกุประการ  และในระยะใกล้เคียงกัน นาย William Barr 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมหรือ Attorney General ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่า

กระทรวงไม่พบหลักฐานว่าการเลือกตัง้ทั่วสหรัฐมีการทจุริตในทีใ่ด อันเป็นการค้าน

ข้ออ้างของประธานาธิบดโีดยสิน้เชิง 

 ตามทีเ่คยเป็นมาตัง้แตไ่ด้รับตาํแหน่ง นายบารรมั์กจะเข้าข้างนายทรัมป์อยู่

เสมอ จนมีผู้ตัง้ข้อสังเกตว่า รัฐมนตรียุตธิรรมคนนีแ้ทนทีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็นผู้รักษา

กฎหมายของชาต ิกลับทาํตัวเสมือนเป็นทนายความใหป้ระธานาธิบดทีรัมป์เสียเอง ถงึ

ขั้นตคีวามบดิเบอืนความจริงเช่นในกรณีทีเ่ขานาํเสนอสรุปคาํสืบสวนของนายโรเบริต์ 

มัลเลอร ์III ทีป่รึกษาพเิศษในกรณีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างนายทรัมป์กับรัสเซยีในช่วง

ก่อนและระหว่างการเลอืกตัง้เมื่อปี 2016 โดยปูตนิมุ่งหมายทีจ่ะช่วย-Help นายทรัมป์

และ Hurt ฮลิลารี คลินตัน ซึง่ผลการเลือกตัง้กเ็ป็นไปในทางทีท่าํความเสียหายใหแ้ก่

ฮลิลารีแม้จะไม่เป็นเพราะฝีมือของฝ่ายราชการลับของปูตนิทัง้หมดกต็าม 

 ในช่วงของการเลือกตัง้ประธานาธิบดปีี 2020 จะด้วยเหตุใดไม่ทราบ 

ความสัมพันธร์ะหว่างประธานาธิบดทีรัมป์กับนายบารรเ์ร่ิมไม่ลงรอยกัน จนปรากฏชัด

ด้วยการแถลงของนายบารรว่์าไม่พบหลักฐานการโกงการเลือกตัง้ ซึง่มีข่าวหนาหวู่า 

นายบารรค์งจะโดนปลดจากตาํแหน่งในอนาคตอันใกล้นี ้ ในทีสุ่ด เมือ่ต้นสัปดาหนี์ ้

นายบารรก์ไ็ด้ยื่นหนังสือลาออก โดยจะพ้นจากตาํแหน่งก่อนวันคริสตม์าสปีนี ้ส่วน

ประธานาธิบดทีรัมป์ ซึง่คาดหมายอยู่แล้ว กไ็ด้เลือกใหน้าย Jeff Rosen ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ฯ รักษาการแทน 

 เมื่อต้นปีนี ้เพือ่นสนิทของนายบารรเ์องได้เรียกร้องใหน้ายบารรล์าออกจาก

ตาํแหน่งเพราะวางตัวไม่เหมาะสม เพือ่นคนนี ้ซึง่จาํช่ือไม่ได้แต่เป็นอัยการมาก่อน 

เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนว่านาย William Barr มีความเช่ือว่า ประธานาธิบดอียู่เหนือ

กฎหมาย อันเป็นความเชื่อทีผ่ิด และอาจจะเป็นความเชื่อเช่นนี ้ทีท่าํใหก้ระทรวง

ยุตธิรรมออก Guideline ว่าจะฟ้องหรือกล่าวหาทางคดกัีบประธานาธิบดทีียั่งดาํรง

ตาํแหน่งไม่ได้ แนวทางปฏบัิตนีิ ้อาจทาํใหน้ายโรเบริต์ มัลเลอร ์ลังเลทีจ่ะสืบสวนลึก
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ลงไปถงึความเกีย่วพันระหว่างนายโดนัลด ์ทรัมป์กับปูตนิ เน่ืองจากทีป่รึกษาพเิศษมัล

เลอรล์งทา้ยรายงานการสืบสวนของตนไว้ว่า ในทีสุ่ดกจ็ะทราบกันว่าในสหรัฐอเมริกา

น้ัน ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย 

  

 ในระยะสามสิบกว่าวันก่อนวันที ่20 มกราคม 2021 อันเป็นวันพธีิปฏิญานตน

เข้ารับตาํแหน่งประธานาธิบดสีหรัฐคนที ่46 ของนายโจ ไบเด้น นายโดนัลด ์ทรัมป์ ก็

จะพ้นจากตาํแหน่ง นายทรัมป์ซึง่ประกาศตัวจะสู้เพือ่ล้มผลการเลือกตัง้ต่อไป ได้เกบ็

ตัวอยู่ทีใ่ดไม่อาจจะทราบได้ และหลีกเลี่ยงทีจ่ะยนืยันว่าเขาจะไปร่วมในพธีิของผู้สบื

ตาํแหน่งมาตลอด  

 ตามทีป่ฏบิัตกัินมา ประธานาธิบดทีีจ่ะพ้นตาํแหน่งจะเชิญผู้สืบตาํแหน่งทีไ่ด้รับ

การเลือกตัง้มาไปรับประทานนํา้ชาทีท่าํเนียบขาว เมื่อถงึเวลาอันควรทัง้คู่จะน่ังรถ

ประจาํตาํแหน่งไปยังบริเวณพธีิทีห่น้าตกึ Capitol เมื่อเสร็จพธีิแล้ว อดตีประธานาธิบดี

จะแสดงความยนิดแีละอาํลาไปขึน้เคร่ืองบนิเฮลิคอปเตอรห์รือยานพาหนะอื่นออกไป

หลายเดอืนก่อนหน้าวันเลือกตัง้ ผู้สือ่ข่าวไดต้ัง้คาํถามว่า ทรัมป์จะใหม้ี peaceful 

transfer of power หรือไม่ นายทรัมป์ไม่ตอบคาํถาม จนวันนีท้ี ่19 ธันวาคม 2020 นาย

ทรัมป์กยั็งไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตัง้ ทัง้ๆ ทีค่ณะผู้เลอืกตัง้ได้ลงคะแนน

ตามมลรัฐตา่งๆ อันยนืยันว่า นายโจ ไบเด้น และกมลา แฮรริ์ส ได้รับเลือกเป็น

ประธานาธิบดแีละรองประธานาธิบดโีดยถูกตอ้งชอบธรรมแล้วกต็าม 

 

ตามรายงานล่าสุดในวันเสารท์ี ่19 ธันวาคม 2020 ตามเวลาในภาคตะวันออก

ของสหรัฐ คนใกล้ชิดของประธานาธิบดทีรัมป์ รวมทัง้อดตีทีป่รึกษาดา้นความม่ันคงซึง่

ศาลตัดสินใหจ้าํคุกแตท่รัมป์เพิง่ส่ังใหอ้ภัยโทษ คืออดตีพลโทไมเคิล ฟลินน ์ได้หารือ

กันถงึวิถทีางต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหท้รัมป์คงยดึตาํแหน่งต่อไปได้ 
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บรรยากาศของการประชุมภายในทาํเนียบขาวเมื่อวันศุกรด์ังกล่าวค่อนข้างเผ็ด

ร้อน โดยข้อเสนอหน่ึงได้แก่การประกาศใช้กฎอัยการศึก มีการกล่าวอ้างว่าเผดจ็การ

ชาวเวเนซูเอลาได้อยู่เบือ้งหลังการเลือกตัง้คร้ังทีผ่่านมา อันเป็นเร่ืองเหลวไหลสิน้ด ี

ข้อเสนอนีดู้จะเป็นของไมเคิล ฟลินน ์ด้วยแนวคิดดังกล่าว การหารือจงึมีการโต้เถยีง

กันอย่างรุนแรง 

ความพยายามทีจ่ะครองตาํแหน่งผู้นาํไปตลอดกาล น้ัน มิใช่เป็นปรากฏการณ์

ใหม่ แม้นายทรัมป์จะเป็นคนทีม่ี attention span สั้นและไม่มคีวามสามารถทีจ่ะ

วางแผนระยะยาวได้ เน่ืองจากเป็นคนทีไ่ม่อยู่กับร่องกับรอย ดังจะเหน็ได้จากการ

ดาํเนินความสัมพันธกั์บประธานาธิบดสี ีจิน้ผิง อันลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด จนลงทา้ย

ด้วยการสร้างวิกฤตการณใ์นความสัมพันธร์ะหว่างจนีกับสหรัฐอันหมิ่นเหม่ทีจ่ะทาํให้

เกดิการปะทะกันด้วยกาํลัง ไม่แต่เทา่น้ัน นายทรัมป์ยังเป็นคนหเูบาและชอบการยกยอ

อย่างยิง่ ทัง้หมดนี ้ทาํใหต้กอยู่ใต้แนวคิดทางนโยบายของนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู

แหง่อิสราเอล และมกุฏราชกุมาร MBS แหง่ซาอุด ิอาระเบยี ผลทีต่ามมาได้แก่การตัง้

ตัวเป็นศัตรูของอิหร่าน โดยไม่มีผลตอบแทนทางยุทธศาสตรอั์นมีประโยชนต์่อสหรัฐ

แม้แต่น้อย ในช่วงหลังของการเป็นประธานาธิบด ีความสนใจของนายทรัมป์ดูจะจด

จ่ออยู่กับการครองตาํแหน่งต่อไป ปล่อยใหผู้้ดาํเนินนโยบายต่างประเทศอยู่ในมือของ

บุตรเขย (นาย Jared Kushner)  เป็นหลัก ส่วนนายไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ ซึง่เป็นคนมีปัญญาดใีนด้านการศึกษา กท็ุม่เทความสนใจไป

ในการรับใช้เจ้านาย คือประธานาธิบดทีรัมป์ มากกว่าการใช้ทรัพยากรบุคคลในสังกัด

ใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ประเทศชาต ิและยังมีความมุ่งหวังทีจ่ะสมัครเข้าแข่งขันเป็น

ประธานาธิบดสัีกวันหน่ึงต่อไป โดยอาศัยฐานเสียงทางการเมืองทีน่ายทรัมป์สร้างไว้ 

ฐานเสียงของนายทรัมป์ซึง่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนมาตัง้แต่ก่อนหน้าการเลือกตัง้

ปี 2016 โดยนาย Jared Kushner บุตรเขยและนาย Steve Bannon แกนนาํฝ่ายขวาจัด

ซึง่ได้รายช่ือปัจเจกบุคคลจาก Cambridge Annalytica สาขาหน่ึงของ Facebook อันมี

อาจารยช์าวอังกฤษคนหน่ึงทีเ่กี่ยวโยงไปถงึหน่วยราชการลับของรัสเซยีเป็นคน

ประสานงาน ตามการเปิดเผยของนายคุชเนอร ์เขาได้รับความช่วยเหลือจาก
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นักวิชาการที ่Silicon Valley ในการใช้ประโยชนร์ายช่ือบุคคลจาก Data Base ด้วยเงนิ

จาก Trump Campaign Fund จาํนวน 400 ล้านดอลลาร ์แม้จะเป็นเพยีงส่วนหน่ึง ฐาน

เสียงนีจ้ะปรากฏต่อมาในการชุมนุมทางการเมืองของนายทรัมป์เป็นประจาํ เพราะ

ส่วนหน่ึงจะมีทศันะคตทิางอนุรักษนิ์ยมขวาจัดตามแนวคิดของนายทรัมป์โดยไม่

แปรเปลี่ยน 

ประจักษพ์ยานแรกได้แก่การนัดชุมนุมทางการเมืองเพยีงสองสามวันหลังจากที่

โดนัลด ์ทรัมป์ชนะการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 ซึง่ฐานเสียงเดยีวกันนีไ้ปร่วมการชุมนุมกัน

อย่างพร้อมเพรียง เช่นเดยีวกับในการชุมนุมคร้ังอื่นๆ ตลอด 4 ปีตอ่มา ความผูกพัน

ดังกล่าวและแรงดงึดูดฐานเสียงเพิม่เตมิเป็นผลจากการทีน่ายทรัมป์ได้ดาํเนินการ

ตามทีไ่ด้ใหสั้ญญาไว้ในการหาเสียง ไม่ว่าจะชอบด้วยข้อเทจ็จริงหรือความมีเหตุมีผลก็

ตาม ตัวอย่างทีเ่หน็ชัดได้แก่การสร้างกาํแพงทางทศิใต้ของสหรัฐเพือ่ป้องกันภัยนานา

ชนิด โดยยํา้อยู่เสมอว่าเม็กซโิกจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และไม่ยอม

เปลี่ยนแนวการปราศรัยหาเสียง แม้ผู้นาํเม็กซิโกทัง้ในอดตีและปัจจุบนัจะประกาศชัด

ว่า ไม่มีทางทีเ่ม็กซโิกจะออกค่าใช้จ่ายใหต้ลอดมากต็าม จนบัดนีใ้กล้หมดวาระของ

ประธานาธิบดทีรัมป์แล้ว การสร้างกาํแพงกยั็งไม่แล้วเสร็จ และ FBI กาํลังดาํเนินคดี

กับนาย Steve Bannon อดตีทีป่รึกษาใกล้ชิดของประธานาธิบดทีรัมป์ในกรณีอือ้ฉาวที่

เกดิขึน้ในโครงการสร้างกาํแพง  

ผู้สนับสนุนทางการเงนิรายใหญ่อีกรายหน่ึงได้แก่ National Rifle Association ซึง่

เป็น Lobbyist ทางการเมืองทรงอิทธิพลยิง่ ในสหรัฐ ได้เชิญใหน้ายทรัมป์ไปเป็น

สมาชิกกติตมิศักดิต์ัง้แต่ทีเ่ข้าแข่งขันเป็นประธานาธิบดใีนปี 2016 และเมื่อปรากฏผล

ว่าเขาชนะ กไ็ด้ไปฉลองในงานซึง่ NRA เป็นเจ้าภาพจัดใหเ้พยีงสองสามวันหลังจาก

ทราบผล โดยไม่สาํนึกว่าตนจะต้องส่งเสริมสิทธิในการใช้ปืน แต่นายทรัมป์กท็าํตาม

อยู่บ่อยคร้ัง ทัง้ๆ ทีต่ลอด 4 ปีทีด่าํรงตาํแหน่งเกดิ Mass Shooting รวมทัง้ในหมู่

นักเรียน/นักศึกษาทั่วประเทศ เช่นเหตุสังหารหมู่ทีโ่รงเรียน Parkland ในมล

รัฐฟลอริด้า ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นทีห่มู่นักศึกษาหนุ่มสาวได้ร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัย

อื่นๆ ตามมลรัฐตา่งๆ ได้ไปชุมนุมกันทีก่รุงวอชิงตนัเพือ่ต่อต้านการครอบครองอาวุธ
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ปืนประเภทต่างๆ ด้วยการเรียกร้องใหม้ีการห้ามถอืครอง จนประธานาธิบดทีรัมป์ต้อง

เชิญผู้แทนนักศึกษาเข้าไปร่วมหารือในทาํเนียบขาว ซึง่ไม่สามารถทาํใหห้นุ่มสาวผู้

ประทว้งยุตข้ิอเรียกร้องได้ 

ความดงึดันของนายทรัมป์ทีจ่ะเอาชนะการเลอืกตัง้ใหไ้ด้ทาํใหบ้รรดานายทหาร

ช้ันผู้ใหญ่จากระทรวงกลาโหมพยายามหลีกเลีย่งการเข้าไปทีท่าํเนียบขาว เพราะยดึ

หลักม่ันว่า ทหารไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับการเมืองภายใน ก่อนหน้านีก้ม็ีข่าวว่าคนใกล้ชิด

กับประธานาธิบดเีสนอใหท้รัมป์ประกาศใช้กฏอัยการศึก ทัง้ๆ ทีไ่ม่มีเหตุการณไ์ม่สงบ

ภายในใดๆ ใหป้ระกาศใช้มาตรการดังกล่าว 

ในขณะเดยีวกัน ส.ส. ฝ่ายอนุรักษนิ์ยม ร่วมกับนายไมค ์ปอมเปโอ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานาธิบดไีมค ์เพน้สแ์ละคนใกล้ชิด

ของประธานาธิบดทีีม่ีส่วนในการหารือลับเมื่อวันศุกร ์ได้หารือกันกาํหนดยุทธวิธีเพือ่ 

overturn ผลการเลือกตัง้ แต่ไม่มีผู้ใดเปิดเผยว่า กลุ่มนีต้กลงกันอย่างใด คงเดากันว่า

คงจะใช้ข้ออ้างทาํนอง “แผ่นเสียงตกร่อง” เช่นเคย 

ต่อมาในวันที ่22 ธันวาคม ตามเวลาในสหรัฐ ทรัมป์ได้แถลงว่าเขาจะไม่ลงนาม

ในร่างกฏหมายเยยีวยาในวงเงนิ 900 พันล้านเพือ่ช่วยรับมือกับผลกระทบจากโรค

ระบาดใหญ่หากจะใหเ้ช็คแก่ประชาชนเพยีงคนละ 600 ดอลลาร ์ตามทีวุ่ฒสิมาชิกและ

สมาชิกสภาล่างลงมตเิหน็ชอบหลังจากการเจรจาระหว่างกันเป็นเดอืน โดยอ้างว่า เงนิ 

600 ดอลลารน้์อยเกนิไป เขาจะลงนามกต็่อเมือ่เพิม่เงนิเป็น 2,000 ดอลลาร ์อันเป็น

จาํนวนทีพ่รรคเดโมแครตเรียกร้องมาแต่แรก แต่พรรครีพับลิกันไม่ยินยอม 

ตามคาด นางแนนซี ่เปลอสซี ่แถลงว่าถา้เพิม่เงนิ เธอกย็นิด ีแต่เธอกรู้็ทนัว่า 

หากเพิม่เงนิจริง พรรครีพับลิกันกจ็ะไม่เหน็ด้วย มตเิหน็ชอบกับทัง้ร่างกจ็ะตกไป และ

บัดนีก้ห็มดเวลาในการเจรจาด้านการเงนิแล้ว จงึไม่น่าประหลาดใจทีห่วัข้อข่าวของสือ่

ต่างๆ ลงว่า แผนการเยยีวยาทางการเงนิจากรัฐบาลตามทีรั่ฐสภาไดล้งมติ

ประนีประนอมแล้ว is left in limbo เพราะประธานาธิบดทีรัมป์และครอบครัวเดนิทาง

ไปฉลองเทศกาลวันหยุด ณ บ้านพักมาร ์อา ลาโกในมลรัฐฟลอริด้า ซึง่การเดนิทาง
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ทาํนองนีเ้บกิค่าใช้จ่ายทัง้หมดจากงบทีม่าจากภาษีของประชาชน รวมทัง้ค่าทีพ่ัก

สาํหรับตาํรวจลับและเบีย้เลีย้ง ค่าใช้เคร่ืองบนิประจาํตาํแหน่ง Air Force One ค่ารถ

ประจาํตาํแหน่งและรถตดิตามฯลฯ 

ก่อนออกเดนิทาง นายทรัมป์ได้ออกคาํส่ังใหอ้ภัยโทษแก่พรรคพวกซึ่งต้องโทษ

จาํคุกในช้ันนี ้29 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาในคดตีามมูลฟ้องของทีป่รึกษาพเิศษ โร

เบริต์ มัลเลอรก์รณีความเกีย่วพันกับรัสเซยีและคณะลูกขุนสหรัฐ (Federal Grand 

Jury) นาย Charles Kushner บดิาของนาย Jated Kushner บุตรเขยของนายทรัมป์ซึง่

ถูกจาํคุกในคดหีลีกเลี่ยงภาษีและยุ่งเกีย่วกับพยานและอาชญากรในคดสัีงหารหมู่ 

Blackwater ในอิรัค ในเหตุร้ายคร้ังน้ัน ผู้ใหญ่ 17 คนและเดก็ 2 คนถกูสังหารอย่าง

เลือดเยน็ นับเป็นการทิง้ทวนทัง้ๆ ทีท่รัมป์เพลือเวลาในตาํแหน่งอีกเพยีง 27วันหรือที่

ศัพทก์ารเมืองอเมริกันเรียกว่าเป็นช่วงเวลา “Lame Duck หรือเป็ดง่อย” 

การทีน่ายทรัมป์จงใจไม่ลงนามในร่างกฏหมาย Relief ทาํความลาํบากแสน

สาหสัใหแ้ก่ประชาชนหลายสิบล้านคน เพราะน่ีเป็นร่างบรรเทาความเดอืดร้อนฉบับที่

สอง นับจากฉบับแรกเมื่อเดอืนมีนาคมขณะทีเ่กดิผลกระทบจากโรคโคน่าไวรัส 2019 

ใหม่ๆ เป็นทีท่ราบกันดว่ีาประชาชนทีต่กงานตัง้แต่เร่ิมแต ่Pandemic ขยายวงไปนับ

ล้าน พวกทีไ่ม่มีรายได้สาํหรับจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ยังไม่ถูกไล่ออกจากทีอ่ยู่อาศัย

เน่ืองจากได้รับการคุ้มครองช่ัวระยะหน่ึงกห็มดสิทธิไปอีกนาน สาํหรับนายทรัมป์ น้ัน 

ได้ออกไปเล่นกอลฟ์ทกุวันทีส่นามของตนเอง  

 

 

นาย Jared Kushner บุตรเขยของนายทรัมป์ซึ่งปรากฏในข่าวโทรทศันด์้วย

ใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใสเพราะพ่อตาเขาใหอ้ภัยโทษบดิาของเขาเองจากคดอีาญาเมื่อวัน

พุธ ได้ทาํหน้าทีแ่ทนประธานาธิบดทีรัมป์ในการเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ El Al ของ

อิสราเอลพร้อมกับนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูไปยังโมร็อกโกเพือ่ลงนามในการปรับ

ความสัมพันธร์ะหว่างอสิราเอลกับโมร็อกโกใหเ้ป็นปกตทิาํนองเดยีวกับความตกลงอับ
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ราฮาม ทีท่าํไว้กับ UAE Bahrain และ Sudan มาก่อนนี ้โดยสหรัฐยกดินแดนสะฮาร่า

ตะวันตกอันเป็นดนิแดนพพิาทกับมัวริเตเนียให ้อันมิได้ระงับกรณีพพิาทเสียก่อน ใน

ช้ันนียั้งไม่มีทา่ทจีากคู่พพิาทและฝ่ายโปลิซาลโิอแต่อย่างใด 

สาํหรับนายเนตันยาฮู น้ัน รัฐบาลผสมเอกภาพแหง่ชาต ิซึง่นายเนตันยาฮูกับ

นายเบน็นี ้แก๊นซแ์บ่งกันเป็นนายกรัฐมนตรีคนละ 18 เดอืน โดยนายเนตันยาฮูเข้า

ดาํรงตาํแหน่งก่อนมาจนเกอืบครบ 18 เดอืน เกดิความขัดแย้งทางการเมือง ทาํให้

รัฐบาลผสมอยู่ต่อไปไม่ได้ เร่ืองภายในจะเป็นเช่นไร ไม่แน่ใจ อาจจะเป็นกลลวงของ

นายเนตันยาฮูทีจ่ะกดีกันมิใหน้ายเบ็นน่ี แก๊นซส์ืบตาํแหน่งกไ็ด ้

อย่างไรกด็ ีอิสราเอลจะต้องจัดการเลือกตัง้คร้ังที ่4 ในระยะ 2 ปี ในเดอืน

มีนาคม 2021 ส่วนนายเนตันยาฮูกจ็ะต้องสู้คดตีามข้อหาของอัยการต่อไป แตส่ามารถ

สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตัง้เป็นวาระที ่4 ได ้ส่วนข้อหาคดคีอรรั์ปช่ันและ Breach 

of Trust น้ัน นายเนตันยาฮูคงต้องต่อสู้คดตีอ่ไปอีกเป็นปี 

 

การทีป่ระธานาธิบดทีรัมป์ได้ใช้กลวิธีบดิเบอืนกระบวนการบัญญัตกิฏหมายว่า

ด้วยการเงนิเพือ่เยียวยาประชาชนทีต่้องตกงานเพราะเหตุจากโรคระบาดโควิด 19 โดย

อ้างว่าการแจกเช็ค 600 ดอลลารต์่อคนน้ันน้อยเกนิไป แทนทีเ่ขาจะส่ังการใหพ้รรครี

พับลิกันซึง่ถงึวันปีใหม่ยังเป็นเสียงข้างมากในวุฒสิภาไปเปลี่ยนตัวเลขเป็น 2,000 

ดอลลาร ์ซึง่สภาล่างเหน็ชอบด้วยแล้ว เขากลับเขียนตัวเลข 2,000 “repeal” ต่อทา้ยร่าง

รัฐบัญญัต ิโดยมิได้ตดัตัวเลข 600 ออก เปิดทางใหวุ้ฒสิมาชิกมิตท ์แม็คคอนเนลล ์

ผู้นาํเสียงข้างมากใช้กลวิธีจนร่าง 2,000 ดอลลารห์มดทาง จนถงึวันปีใหม่ 2021 ยัง

มองไม่เหน็ทางทีจ่ะแก้กลวิธีได้อย่างไร คงจะต้องรอใหรั้ฐบาลซึง่มีนายโจ ไบเด้นเป็น

ประธานาธิบด ีและวุฒสิภาใหม่เข้ามาแก้ปัญหาต่อไป 

นอกจากกฎหมายเยยีวยาดังกล่าวแล้ว ประธานาธิบดทีรัมป์ยังได้ใช้อาํนาจ

ยับยัง้ ร่าง Defense Authorization Act ระงับร่างงบประมาณกระทรวงกลาโหมปีค่อไป



11 
 

ซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากรัฐสภาแล้วด้วย การกระทาํทัง้หมดนีท้าํให้วุฒสิมาชิก Ben 

Sasse สังกัดพรรครีพับลิกันได้ประนามทรัมป์ว่า Rotten to the core! อันรุนแรงมาก 

อย่างไรกด็ ีสมาชิกทัง้สองพรรคไม่อาจรับการกระทาํทาํนองสิน้คิดของทรัมป์ได้ 

ในช้ันแรก สภาล่างไดล้งมตดิ้วยเสียงทว่มทน้ควํ่าสิทธิยับยัง้งบกลาโหมของทรัมป์

ตัง้แต่ปลายปีทีแ่ล้ว และวุฒสิภาได้ลงมต ิ81 ตอ่ 13 ควํ่าวีโต้ของประธานาธิบดทีรัมป์

ตามรายงานข่าวของ CNN และ CGTN อันเป็นสถานีข่าวโลกของประเทศจนี 

แม้จะเหลือเวลาอีกไม่ถงึยีส่ิบวันก่อนพ้นตาํแหน่ง นายโดนัลด ์ทรัมป์กยั็งไม่ลด

ความพยายามทีจ่ะก่อความยุ่งยากในทางต่างๆ อาทกิารหาเหตุทีจ่ะใหเ้กดิความตงึ

เครียดกับอิหร่าน ด้วยการส่ังการใหส่้งฝูงป้อมบนิทิง้ระเบดิแบบ บ ี52 ซึง่สามารถจะ

ทิง้ระเบดินิวเคลียรไ์ด้ด้วย ไปเตรียมพร้อมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในช่วงเวลาใกล้

วันครบรอบปีการทีท่รัมป์ส่ังการใหสั้งหารนายพล Qazem Soleimani และคณะ

ผู้ตดิตาม ทีท่า่อากาศยานกรุงแบก็แดด ด้วยข้ออ้างว่าขุนพลอิหร่านกาํลังจะโจมตฐีาน

กาํลังสหรัฐ โดยทีเ่หยือ่การสังหารเมื่อ 1 ปีทีแ่ล้วในวันนี ้ที ่3 มกราคมเป็นทีเ่คารพ

ของชาวอิหร่านมาก จงึเป็นธรรมดาทีช่าวอิหร่านและกองทพั Revolutionary Guards 

จะต้องการล้างแค้นใหส้าสม แต่ความเครียดในหมู่ทหารพทิกัษก์ารปฏวัิตทิาํใหห้น่วย

ประจาํการต่อสู้ทางอากาศเหน็เป้าทางอากาศจงึยงิขีปนาวุธ 2 ชุดไปทีเ่คร่ืองบนิที่

กาํลังไต่เพดาน ปรากฏว่ามิใช่เคร่ืองบนิของสหรัฐ แต่เป็นเคร่ืองบนิโดยสารของ

ยูเครน การแก้แค้นผิดเป้าจงึทาํใหก้ารพยายามจะแก้แค้น ผันแปรไป และเป็นเหตุให้

ผู้โดยสารจาํนวนมากซึง่เป็นชาวอิหร่านต้องเสียชีวิตจากเคร่ืองบนิตก อารมณข์อง

ประชาชนจงึหนัไปสู่กองบัญชาการพทิกัษก์ารปฏวัิตแิทน    
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ศาสตราจารยไ์ลทแ์มน อาจารยภ์าควิชาประวัตศิาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

American University ทีก่รุงวอชิงตัน ด.ีซ.ี ซึง่มีช่ือในการทาํนายผู้ทีจ่ะชนะเลือกตัง้

สหรัฐประมาณ 8 คนได้อย่างแม่นยาํโดยการทดสอบกับมาตรฐานทีเ่ขาใช้ และเป็นผู้ที่

ทาํนายว่านายโดนัลด ์ทรัมป์จะชนะการเลือกตัง้เมื่อปี 2016 ซึง่คร้ังน้ันเขายอมรับว่า

มิใช่เพราะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน แตเ่ขาเชื่อว่านายทรัมป์จะไม่ได้ดาํรง

ตาํแหน่งครบสองวาระ เมื่อถูกถามเพราะเหตุใดจงึคิดเช่นน้ัน ศาสตราจารยต์อบว่า 

เพราะนายทรัมป์มีนิสัยชอบ play loose and fast with the law จนถงึวันนี ้ที ่4 มกราคม 

2021 กท็ราบกันทั่วไปอยู่แล้ว ว่า ประธานาธิบดทีรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตัง้เมื่อวันที ่3 

พฤศจกิายน 2020 แต่ตัง้แต่ก่อนหน้าวันเลือกตัง้คร้ังทีแ่ล้ว นายทรัมป์กจ็งใจกระทาํ

การผิดกฏหมายต่างๆ มาตลอดจนต้องเข้าสู่กระบวนการถูกถอดถอนจากตาํแหน่งโดย

เสียงทว่มทน้จากสภาผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives แต่รอดมาได้

เพราะวุฒสิภาหรือ Senate ซึง่เสียงส่วนใหญ่เป็นพรรครีพับลิกันออกเสียงใหห้ลุด 

อย่างไรกด็ ีนายทรัมป์ได้กระทาํผิดมาตัง้แต่ก่อนเข้ารับตาํแหน่งและคงถูกข้อหา

อีกมากมาย ดังที ่Kara Scannell และ Erica Orden แหง่สาํนักข่าว CNN ได้รวบรวมไว้

จนถงึวันที ่17 ตุลาคม 2020 (2563) ดังตอ่ไปนี ้

สรุป  1.ความผิดเกีย่วกับการจัดการธุรกรรมทางการเงนิ ด้วยการปกปิด

ทรัพยส์ิน หนีส้ิน กาํไรทางภาษีและผลประโยชนท์างธุรกจิ 2.ความผิดทีส่ะสมมาก่อน

การเป็นประธานาธิบด ี3.ความผิดทีขั่ดขวางกระบวนการยุตธิรรมไม่ใหส้ืบสาวราวเร่ือง

ถงึการกระทาํความผิดของประธานาธิบดไีม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างดาํรงตาํแหน่ง ทัง้

สามความผิดใหถ้อืว่าเป็นความผิดทีก่ระทาํลงต่อตาํแหน่งหน้าทีป่ระธานาธิบดดี้วย                                   

เมื่อปราศจากความคุ้มกันในฐานะประธานาธิบดหีลังจากพ้นตาํแหน่ง ทรัมป์จะต้อง

เผชิญกับการสืบสวนหลากหลายข้อหา เหมือนกับกลุ่มธุรกจิหรือบุคคลทั่วไปซึง่มี

ความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเร่ืองฉ้อโกงในทางธุรกจิการเงนิ เขาอาจต้องเผชิญกับการเสีย

ช่ือเสียงและตอ้งต่อสู้กับคดคีวามทีก่าํลังจะเกดิขึน้ Caroll ซึง่เคยเป็นคอลัมนิสต ์   

กล่าวหาว่า ทรัมป์เคยข่มขืนเธอในหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผ้าในหา้งสรรพสินค้า แต่ทรัมป์
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ปฏเิสธว่าไม่เป็นความจริง และยังมีความเป็นไปได้ว่า ทรัมป์ได้ใช้อาํนาจในตาํแหน่ง

เพือ่ผลประโยชนส่์วนตน แต่ในสถานะของความเป็นประธานาธิบดอีาจจะทาํใหก้าร

กล่าวหาและการสืบสวนในการต่อสู้คดรีวมถงึการขอคืนภาษีล่าช้าออกไปเป็น

เวลานานนับปี และเขาจะต้องบอบชํา้สาํหรับคดคีวามต่างๆ แต่ขึน้อยู่กับว่าทรัมป์จะ

ได้รับเลือกตัง้เป็น ปธน หรือไม่ เดมิพันในการเลือกตัง้คร้ังนีจ้งึสูงมาก นอกจากนีก้าร

สืบสวนคดอีาญาโดยอัยการนิวยอรก์ กล่าวว่า การสืบสวนจะเกดิในหน่ึงสัปดาห์

หลังจากทรัมป์พ้นจากตาํแหน่งซึง่มันจะทาํใหก้ารสืบสวนง่ายขึน้ นายแฮร่ี แซนดกิ 

อัยการแมนฮัตตันกล่าวว่า ปธน ทรัมป์อ้างความคุ้มกันสูงสุดของประธานาธิบดจีาก

การฟ้องคดอีาญาและจากการดาํเนินการทางรัฐสภา 

 

แต่ภายหลังจากทรัมป์พ้นตาํแหน่ง  Eric Swalwell สมาชิกพรรคเดโมแครตจาก

แคลิฟอรเ์นียเสนอว่า การกระทาํของทรัมป์อาจมีความผิดตอ่การเป็นประธานาธิบด ี

ถ้าประธานาธิบดไีด้รับประโยชน ์ ยกตัวอย่างเช่น 1.ผู้ซึง่ช่วยในการทุจริตของ ปธน 2. 

การใช้เมลเ์พือ่ทาํลายฝ่ายตรงข้ามเพือ่ใหไ้ด้รับชัยชนะในการเลือกตัง้ และอัยการแมน

ฮัตตันจะสืบสวนคดอีาญาเกีย่วกับการจัดการธุรกรรมทางการเงินของเขาทีม่ีนํา้หนัก

และทีเ่หตุผลค่อนไปในทศิทางทีว่่า ปธน และบริษัทของเขา ฉ้อโกงธนาคาร มีการ

บันทกึและปลอมแปลงข้อมูลทางธุรกจิ รวมทัง้ทีเ่ขาขอคืนภาษีเป็นเวลา 8 ปี ซึง่

สาํหรับการบันทกึข้อมูลทางธุรกจิประวัตกิารขอคืนภาษี ปธน ทรัมป์ได้อุทธรณว่์า 

คณะลูกขุนตัง้ข้อหาทีก่ว้างเกนิไป แต่ศาลอุทธรณม์ีคาํส่ังยกอุทธรณ ์ทนายความ

ของทรัมป์ได้ยืน่ฎีกาว่า ถ้ามันเป็นกฎว่า ปธน จะไม่มีความคุ้มกันจากการฟ้องคดขีอง

คณะลูกขุนเขากพ็ร้อมทีจ่ะยอมแพ้ตามทีศ่าลอุทธรณว์ินิจฉัยมา นอกจากนีอั้ยการมล

รัฐนิวยอรก์ยังได้พูดถงึประวัตกิารชาํระภาษี เอกสารการทาํงานและเอกสารเกีย่วกับ

การถ่ายโอนทางธุรกจิซึง่เป็นเร่ืองสาํคัญทีจ่ะทาํการสืบสวนโดยจะใช้เวลามากกว่าหน่ึง

ปี และจะมีการแยกการสืบสวนทางแพ่งเกีย่วกับกลุ่มธุรกจิของทรัมป์และความ

ผิดปกตใินในการกาํหนดมูลค่าของทรัพยส์ินบางประเภททีดู่ราคาตํ่ากว่าปกต ิความ

พยายามทีจ่ะปกปิดหนีส้ิน กาํไรทางธุรกจิและกาํไรจากภาษี โดยจะมุ่งไปถงึการหยุด

จ่ายภาษีที ่Trump Seven Spring in Bedford NY  ,Trump national Golf Club in L.A., 
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Trump Tower และการปกปิดหนีจ้าํนวน 100 ล้านดอลลารข์อง Trump Hotel ในชิคาโก 

นาย Eric trump EVP.ของกลุ่มบริษัททรัมป์ได้ใหก้ารทางไกลแก่ผู้สืบสวนคดเีมื่อเดอืน

ตุลาคม 2020 โดยมี Shiri Dillon ผู้ซึง่เป็นทนายความทางดา้นภาษีของทรัมป์ร่วมด้วย 

ได้กล่าวว่านาย Lititia James อัยการนิวยอรก์มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยพยายาม

มีคาํขอต่อศาลซึง่จะทาํใหก้ระบวนไต่สวนนาย Eric Trump ยาวนานขึน้ถงึภายหลังวัน

เลือกตัง้แต่ผู้พพิากษาปฏเิสธทีจ่ะดาํเนินการดังกล่าว อัยการแหง่มลรัฐกล่าวว่า

พวกทรัมป์ไม่ใหค้วามร่วมมือกับผู้แทนในการบังคับใช้กฎหมาย และแม้การสืบสวน

เป็นเร่ืองทางแพ่ง แต่มันสามารถกลายเป็นคดอีาญาได้ถ้าอัยการเชื่อว่ามีเหตุผล

เพยีงพอ สาํหรับเร่ืองใหญ่ทีสุ่ดในเวลานีค้ือการโอนเงนิในหลายรูปแบบจาํนวนหน่ึง

ร้อยล้านดอลลาร ์ซึง่อัยการ Dan Alonso กล่าวว่า มีนักกฎหมายทีข่องทรัมป์จาํนวน

มากทาํเร่ืองภาษีและความรับผิดในทางอาญาทีส่กปรก ถ้าทรัมป์แพ้การเลือกตัง้เค้า

จะต้องถูกดาํเนินคดเีป็นจาํนวนมาก อัยการวอชิงตันและแมร่ีแลนดไ์ด้ฟ้อง ปธน เมื่อ

ปี 2017 เน่ืองจากเขาได้ใช้ตาํแหน่งเพือ่ผลประโยชนท์างการเงนิของเขา มากกว่าจะทาํ

เพือ่ชาวอเมริกัน การสืบสวนและการฟ้องคดไีด้ถูกเตรียมการไว้มากกว่า 30 เร่ือง

รวมทัง้การบริหารงานของ ปธน ทรัมป์ ทีม่ีความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกจิของเขา เขาได้

ยับยัง้นักกฎหมายเหล่าน้ันด้วยการฟ้องกลับเพือ่หกัล้าง เขาได้ละเมดิกฎทีว่่าด้วยเงนิ

ค่าจ้างทีก่าํหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องไม่เกนิ หน่ึงแสนดอลลาร ์ทรัมป์ได้อุทธรณก์ฎ

ดังกล่าวตอ่ศาลฎีกา ซึง่ขณะนียั้งไม่ยุตว่ิา เงนิค่าจ้างดังกล่าวรวม ค่าโรงแรม ค่าอาหาร

และค่าปฏบิัตงิานในนิวยอรก์หรือไม่ ในเดอืนสิงหาคม 2020 ศาลแหง่มลรัฐได้มีคาํ

ตัดสินทีป่ฏเิสธว่า ไม่มคีวามพยายามทีจ่ะทาํใหท้รัมป์เสื่อมเสียช่ือเสียง ปธน จากการ

ทีเ่ขาเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงยุตธิรรม และเป็นเวลากว่าหน่ึงปีในการต่อสู้คดี

ของทรัมป์ ปธน เกีย่วกับการย้าย รมว ยุตธิรรมเพือ่จะลดความร้อนแรงในการ

ดาํเนินคดกัีบตัวเขา 

 

อีกคดทีีก่าํลังจะตามมาคอืระหว่างการดาํเนินรายการ The Apprentice. Summer 

Zervos ได้กล่าวหาว่าในปี 2007 ทรัมป์ล่วงละเมิดทางเพศเธอ โดยไดใ้ช้ริมฝีปากจูบ

เธอในระหว่างร่วมกันทานอาหารกลางวันในสาํนักงานของเขาในนิวยอรก์และยังเคย
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จับหน้าอกเธอทีแ่ถวเบเวอร่ีฮลิลด์้วย เธอฟ้องหลังจากถูกล่วงละเมิดและทรัมป์ปฏเิสธ

ทีจ่ะจ่ายค่าเสียหาย ผู้พพิากษามลรัฐนิวยอรก์ได้ปฏเิสธทีจ่ะยกฟ้องตามความพยายาม

ของทรัมป์ ทรัมป์ได้อุทธรณต์ามกฎทีว่่ารัฐธรรมนูญได้กาํหนดการหา้มพจิารณาคดี

เกีย่วกับเร่ืองทีเ่ป็นการต่อต้านการดาํรงตาํแหน่ง ปธน ขณะนีก้ยั็งไม่มีคาํตัดสิน

ออกมาในประเดน็ทีว่่า ศาลจะมคีาํพพิากษาในระหว่างทีเ่ขายังเป็นปธน ได้หรือไม่ 

น้องสาวของทรัมป์ได้ฟ้องว่าเธอถูก ทรัมป์ฉ้อโกงและแย่งผลประโยชนแ์ละทรัพยส์ิน

ไปจากอาณาจักรของครอบครัวทีส่ร้างโดย เซอร ์Fred Trump ในหลายคดเีหล่านี ้ใน

บางคดทีรัมป์ปฏเิสธทีจ่ะตรวจดเีอ็นเอ นายแซนดกิกล่าวทรัมป์จะต้องพ่ายแพ้ต่อ

ความพยายามทีจ่ะใช้ตาํแหน่งประธานาธิบดปีกป้องตัวเอง เพราะในทีสุ่ดเมื่อเขาออก

จากหอ้งทาํงานรูปไข่เขาจะไม่ใช่ ปธน อีกหน่ึงสิ่งทีจ่ะเกดิขึน้กค็ือการจัดการทางด้าน

ภาษีเป็นเวลากว่าสิบปีโดยสาํนักงานบัญชีทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของความม่ังค่ัง และจะถูก

นาํมาขยายความในการบริหารกระทรวงยุตธิรรมของไบเด้น นิวยอรก์ไทมส ์ได้พุ่ง

ประเดน็ไปยังการทีท่รัมป์ขอคืนภาษีมูลค่า 72.9 ล้านดอลลาร ์นักกฎหมายกล่าวกันว่า

ความจริงจะปรากฏชัดขึน้เมื่อไบเด้นชนะการเลือกตัง้ นักการธนาคารและวัฏจักรวงใน

ของเขาทราบดว่ีาเขาสามารถใช้อาํนาจในทางเลวร้ายได้ พวกเขาพูดไม่ได้มากนัก และ

เธอยังกล่าวว่ามีข้อมูลเพิม่เตมิในการโกงธนาคารและการโกงภาษีทีดู่เหมือนจะมี

เร่ืองราวมากกว่าทีป่รากฏในเอกสารซึง่จุดมุ่งหมายในการสืบสวนกเ็พือ่การฟ้องคดี

ภาษี แน่นอนถ้าทรัมป์ไม่ได้รับเลือกตัง้เขาต้องถูกดาํเนินคด ีบางข้อหามีโทษจาํคุก 4-6 

ปี แตรั่ฐมนตรียุตธิรรมเหน็ว่า กฎหมายระบุว่าหา้มไม่ใหฟ้้อง ปธน แต่ทรัมป์จะต้องถูก

ฟ้องอย่างน้อยสองคดโีดย Robert Muller อดตีทีป่รึกษาอันเน่ืองมาจากการทีเ่ขา

ขัดขวางกระบวนการยุตธิรรม และการสืบสวนโดยอัยการทางตอนใต้ของนิวยอรก์

พบว่าเขาจ่ายเงนิใหกั้บหญิงสองคนทีม่ีความสัมพันธลั์บๆ กับเขาแตท่รัมป์ได้ปฏเิสธ

ความสัมพันธด์ังกล่าว แต่จากคาํใหก้ารของนายไมเคิล โคเฮน (อดตีทนายความ

ส่วนตัวของทรัมป์) กล่าวว่าทรัมป์ได้ใหเ้ขายุตกิารดาํเนินการทางกฎหมายต่อตัวเขา ผู้

ซึง่สามารถจะตดัสินใจได้ว่าการสืบสวนจะยุตลิงหรือไม่กค็ือไบเด้น หรือจะบังคับใช้

กฎหมายสูงสุดซึง่นาํโดยกระทรวงยุตธิรรม และในงานเลีย้งส่งนาย Muller นาย Ken 

Buck ตัวแทนพรรครีพับลิกันจากโคโลราโดไดถ้ามนาย Muller ว่า สามารถฟ้อง
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ประธานาธิบดภีายหลังพ้นจากตาํแหน่งได้หรือไม่ 

 

Muller ตอบว่าได ้และเมื่อถามต่อไปว่าสามารถฟ้องประธานาธิบดทีีขั่ดขวาง

กระบวนการยุตธิรรมภายหลังพ้นจากตาํแหน่งได้หรือไม่ นาย Muller กต็อบว่าได้

เช่นกัน./ ทัง้หมดอาจกล่าวรวมๆได้ว่านายทรัมป์จะมีความผิด 1.ความผิดเกีย่วกับการ

จัดการธุรกรรมทางการเงนิ ด้วยการปกปิดทรัพยส์ิน หนีส้ิน กาํไรทางภาษีและ

ผลประโยชนท์างธุรกจิ 2.ความผิดทีส่ะสมมาก่อนการเป็นประธานาธิบด ี3.ความผิดที่

ขัดขวางกระบวนการยุตธิรรมไม่ใหส้ืบสาวราวเร่ืองถงึการกระทาํความผิดของ

ประธานาธิบดไีม่วาจะก่อนหรือระหว่างดาํรงตาํแหน่ง ทัง้สามความผิดน่าจะถอืว่าเป็น

ความผดิทีก่ระทาํลงต่อตาํแหน่งหน้าทีป่ระธานาธิบดดี้วย 

 สาํหรับสรุปข้อหาต่างๆ ทีท่รัมป์จะต้องเผชิญตอ่ไปดังปรากฏข้างบนนี ้ต้อง

ขอบคุณผู้พพิากษาคดผู้ีดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา (คุณกอบชัย ชูโต) 

หลานชาย ทีก่รุณาแปลจากต้นฉบับใหใ้นเวลาอันสั้นมาก เน่ืองจากมีศัพทท์างคดอียู่

มาก 

 เมื่อวันที ่4 มกราคม ศกใหม่นี ้สาํนักข่าว CNN ได่เสนอรายงานข่าวบันทกึเสียง

ของนายทรัมป์ใช้ความกดดัน นาย Brad Raffensberger สังกัดพรรครีพับลิกัน ซึง่เป็น 

Secretary of State ประจาํมลรัฐจอรเ์จยีและเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกตัง้ กล่าวหา

ว่าการนับคะแนนมีการใช้กลโกงนานัปการทาํใหน้ายโจ ไบเด้น ได้รับชัยชนะ “ทัง้ๆ 

ทีท่รัมป์เป็นผู้ชนะอย่างมหาศาล จงึขอใหห้าทางแก้ไขความผิด และใหเ้ขาเป็นผู้ชนะ” 

เร่ืองต่างๆ ทีท่รัมป์นาํมาเป็นข้ออ้าง เป็นความเทจ็ตลอดเวลาหน่ึงช่ัวโมงเตม็ของ

โทรศัพทจ์ากทาํเนียบขาว คณะหาเสียงของนายทรัมป์ได้เรียกร้องให้มีการนับคะแนน

ใหม่ในมลรัฐจอรเ์จยีด้วยมือถงึสามคร้ัง ปรากฏคะแนนตามเดมิว่าไบเด้นเป็นผู้ชนะ

อย่างไม่ต้องสงสัย 
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 เร่ืองนีเ้ป็นคดแีน่ เพราะปรากฏหลักฐานชัดเจน นายทรัมป์น่าจะไม่รอดจากมอื

กฏหมาย หากถูกดาํเนินคดทีีก่ล่าวถงึข้างบน คงจะมีทางเดยีวคอืการหนีไป

ต่างประเทศ 

 

 

 

     

 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน ์ชูโต  

       ประธานคณะทาํงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ ์

   และการดาํเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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