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สหรฐัแซงกช์ัน่'บ.รสัเซีย'คาดไม่ลาม'น ้ามนั-หุ้น'น่ิง 
Source - มตชิน (Th) 
 
          'มะกนั-หมขีาว'ท าสงครามน ้าลาย 'ปตูนิ'เตอืนหากสหรฐัโจมตซีเีรยีซ ้าอกี ท าทัว่โลกโกลาหลแน่ 
          'ปตูนิ'ชีโ้จมตซีเีรยีอกีป่วนทัง้โลก 
          เมือ่วนัที ่16 เมษายน ส านกัข่าวต่างประเทศรายงานความคบืหน้าสถานการณ์ความตงึเครยีด หลงั
สหรฐัและพนัธมติร ถล่มแหล่งเกบ็และศูนยว์จิยัอาวุธเคมขีองซเีรยีเมือ่คนืวนัที ่13 เมษายนทีผ่่านมา ว่า ทัง้
สองฝ่ายยงัคงใช้ถ้อยค าโจมตีและกล่าวหาซึ่งกันและกัน โดยประธานาธบิดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรสัเซีย 
พนัธมติรส าคญัของซเีรยีต าหนิสหรฐัว่าท าลายโอกาสการหาทางออกอย่างสนัติในซเีรยี พรอ้มส าทบัว่า 
หากซเีรยีถูกโจมตอีกีครัง้จะท าให้ทัง้โลกตกอยู่ในสภาพโกลาหลอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ขณะที่สหรฐัเตรยีม
ลงโทษบรษิทัรสัเซยี ดว้ยการแซงกช์ัน่รอบใหม ่ฐานมเีอีย่วช่วยซเีรยีผลติอาวุธเคม ี
          รอยเตอร์รายงานโดยอ้างค าแถลงของทางการรสัเซียระบุว่า ประธานาธิบดีปูตินให้ความเห็น
ดงักล่าวในระหว่างการหารอืทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน ชาติ
พนัธมติรของซเีรยีอกีชาต ิโดยทัง้สองฝ่ายเหน็ตรงกนัว่าการโจมตขีองฝ่ายตะวนัตกครัง้นี้ท าใหโ้อกาสที่จะ
แสวงหาทางออกทางการเมอืงเพื่อยตุสิงครามกลางเมอืงในซเีรยีถูกท าลายไป และประธานาธบิดปีตูนิย ้าว่า
หากการ กระท าแบบเดยีวกนัซึ่งเป็นการละเมดิกฎบตัรสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ยงัคงด าเนินต่อไป ก็จะ
น าไปสู่ภาวะปัน่ป่วนโกลาหลทัว่ทัง้โลก 
          มะกนัแซงกช์ัน่บรษิทัรสัเซยีอกี 
          ขณะที่นางนิกก ีฮาลยี์ เอกอคัรราชทูตผู้แทนถาวรสหรฐัอเมรกิาประจ ายูเอ็น กล่าวระหว่างออก
รายการ "เฟซ เดอะ เนชัน่" ของสถานีโทรทศัน์ซบีเีอสว่า สหรฐัเตรยีมประกาศการแซงก์ชัน่ทางเศรษฐกจิ
ต่อรสัเซยีอกีครัง้ โดยเชื่อว่านายสตเีฟน มนูชิน รฐัมนตรคีลงัของสหรฐัจะประกาศการแซงก์ชัน่อย่างเป็น
ทางการในวนัที่ 16 เมษายน โดยพุ่งเป้าไปยงับรรดาบรษิทัของรสัเซยีที่จดัหาอุปกรณ์และวตัถุดบิส าหรบั
การผลติอาวุธเคมใีห้กบัซเีรยี การโจมตแีละการแซงก์ชัน่ครัง้นี้เป็นการส่งสญัญาณที่แขง็กรา้วออกไปและ
หวงัว่าผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้อหิรา่นและรสัเซยี จะไดย้นิสญัญาณดงักล่าวนี้ว่าสหรฐัจรงิจงักบักรณีนี้ 
          อย่างไรก็ตาม นายเยฟเกนี เซเรเบรนนิคอฟ รองประธานกรรมาธกิารกลาโหมของวุฒสิภารสัเซยี 
ตอบโต้ว่ารสัเซยีพรอ้มเสมอกบัการแซงก์ชัน่ดงักล่าว ถงึแมจ้ะเป็นเรื่องล าบาก แต่เชื่อว่าการแซงก์ชัน่จะ
ส่งผลเสยีหายต่อสหรฐัและยโุรปมากกว่ารสัเซยี 
          ปธน.ฝรัง่เศสย า้โจมตซีเีรยีจ าเป็น 
          ด้านเอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรัง่เศส ให้สมัภาษณ์สดทาง
โทรทศัน์ ยนืยนัว่าฝรัง่เศสไม่ไดป้ระกาศสงครามกบัรฐับาลบาชาร ์อลั อสัซาด แต่การแทรกแซงดว้ยก าลงั
ดงักล่าวเป็นความจ าเป็น เพื่อส่งสญัญาณใหช้ดัเจนว่าการใชอ้าวุธเคมต่ีอพลเรอืนนัน้จ าเป็นต้องไดร้บัโทษ 
และย ้าว่า ในกรณีนี้ฝรัง่เศสและพนัธมติรมคีวามชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศเตม็ที ่พรอ้มเกลีย้
กล่อมให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐัว่าการคงก าลังทหารไว้ในซีเรียในระยะยาวนัน้เป็น
สิง่จ าเป็น 
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          หลงัการให้สมัภาษณ์ของผู้น าฝรัง่เศสไม่นาน นางซาราห์ แซนเดอรส์ โฆษกท าเนียบขาวก็แถลง
เป็นเชงิตอบโตว้่า สหรฐัยงัไมเ่ปลีย่นแปลงนโยบายต่อซเีรยี คอืยงัคงต้องการบดขยีก้องก าลงัรฐัอสิลาม (ไอ
เอส) และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหไ้อเอสฟ้ืนคนืกลบัมาใหม่ แต่ยงัต้องการน าทหารอเมรกินัทีซ่ีเรยีกลบั
ประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และคาดหวงัว่าหุ้นส่วนและพันธมติรในภูมภิาคจะเข้ามา
รบัผดิชอบในซเีรยีเพิม่มากขึน้ทัง้ทางดา้นการทหารและทางการเงนิ 
          เริม่ตรวจสอบอาวุธเคม'ีซเีรยี' 
          เอเอฟพีรายงานจากกรุงดามสักัส ของซีเรยี ระบุว่าทีมตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ซึ่งประกอบด้วย
ผูเ้ชีย่วชาญนานาชาตจิากองคก์ารเพื่อการหา้มใชอ้าวุธเคม ี(โอพซีดีบัเบลิย)ู กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ซึง่เดนิทางถงึกรงุดามสักสัเมื่อวนัที ่14 เมษายนทีผ่่านมา เริม่ต้นกระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในวนัที ่
16 เมษายนดว้ยการประชุมรว่มกบัคณะตวัแทนทางการซเีรยี น าโดยนายอยัมาน ซูสซาน รฐัมนตรชี่วยว่า
การกระทรวงต่างประเทศซเีรยี ทีโ่รงแรมโฟรซ์ซีนัในดามสักสั เป็นการหารอืแบบปิด ไม่ใหผู้ส้ ื่อขา่วเขา้รว่ม
นานราว 3 ชัว่โมง นายซูสซานกล่าวกบัผู้สื่อข่าวเพียงว่า ได้ให้หลกัประกันต่อทีมนานาชาติว่าสามารถ
ด าเนินการไดเ้ตม็ทีแ่บบมอือาชพีตามวตัถุประสงค ์โดยปลอดจากการกดดนัใดๆ 
          ขณะที่นายราล์ฟ แทรปป์ อดีตสมาชิกและที่ปรึกษาของโอพีซีดับเบิลยู ชี้ว่าภารกิจของทีม
ตรวจสอบครัง้นี้ยากมาก เนื่องจากฝ่ายขดัแยง้มขีอ้สรปุของตนเองเอาไวล้่วงหน้าแลว้ ในขณะเดยีวกนัพืน้ที่
เกดิเหตุที่เมอืงดูมา เมอืงเล็กชานกรุงดามสักสั ก็ตกอยู่ภายใต้การยดึครองของกองทพัซเีรยีมานานร่วม
สปัดาหแ์ลว้ ขอ้มลูและหลกัฐานต่างๆ อาจถูกเกบ็กวาด ท าลายไปแลว้กเ็ป็นได้ 
          เชื่อไมล่าม-'หุน้-น ้ามนั'ยงันิ่ง 
          รอยเตอรร์ายงานถงึสภาวะตลาดหุน้และตลาดเงนิของโลกว่า แสดงออกถงึผลกระทบจากการโจมตี
ซีเรยีของพันธมิตรตะวนัตกน้อยมาก ดัชนีตลาดหลกัทรพัย์ในเอเชียปรบัตัวทัง้สูงขึ้นและลดลงเพียง
เลก็น้อย เนื่องจากเห็นว่าการโจมตีซเีรยียงัไม่มวีี่แววว่าจะลุกลามออกไป โดยดชันีนิกเคอิของญี่ปุ่ นเปิด
ตลาดปรบัตวัสูงขึน้ 0.3% เช่นเดยีวกบัดชันีเอสแอนดพ์ ี500 ของสหรฐัทีซ่ื้อขายกนันอกตลาดในเอเชยี ก็
ปรบัตวัสูงขึน้ 0.38% ส่วนดชันีตลาดหุน้ซดินีย ์ออสเตรเลยีกป็รบัขึน้ 0.4% แต่ดชันีหุน้บลชูปิของจนี ซเีอส
ไอ 300 เปิดตลาดลดลง 0.7% ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสทิ ลดลง 0.8% ดชันี หัง่เส็งของฮ่องกง ก็ปรบัลดลง 
1.1% เช่นกนั 
          ขณะทีร่าคาน ้ามนัดบิซือ้ขายล่วงหน้ากไ็ม่ไดส้ะทอ้นความกงัวลต่อปัญหาซเีรยีออกมาเช่นเดยีวกนั 
แต่กลบัปรบัตวัลดลง สบืเนื่องจากการเพิม่การผลติน ้ามนัดบิจากหนิน ้ามนัในสหรฐัมากกว่า โดยน ้ามนัดบิ
ชนิดเบรนทใ์นทะเลเหนือ ปรบัลดลง 71 เซน็ต์ มาอยู่ที ่71.87 ดอลลาร/์บารเ์รล และน ้ามนัดบิเวสต์เทก็ซสั 
อนิเตอรม์เีดยีต ลดลง 59 เซน็ต์ อยู่ที่ 66.80 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนราคาทองค าก็ปรบัเพิม่ขึน้เพยีง 0.1% 
มาอยู่ที่ 1,346.61 ดอลลาร/์ออนซ ์ซึง่ยงัคงต ่ากว่าระดบัราคาสูงสุดของสปัดาหท์ีผ่่านมา ซึง่อยู่ที ่1,365.23 
ดอลลาร/์ออนซอ์ยูอ่กีมาก 
          'จรญั'ชีร้สัเซยีแค่'พดู'ช่วยซเีรยี 
          ศ.ดร.จรญั มะลลูมี นักวชิาการตะวนัออกศกึษา คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กล่าวถงึ
สหรฐัและพนัธมติรโจมตซีเีรยีว่ายงัไม่เหน็ปฏกิริยิาการตอบโตใ้นทางการใชก้ าลงัจากรัสเซยี มเีพยีงการน า
เรือ่งเขา้ยเูอน็ วพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นการละเมดิกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่า เพราะในประวตัศิาสตรท์ี่
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ผ่านมารสัเซยีอยู่ขา้งประเทศอาหรบัมาตัง้แต่สงคราม ปี 1967 แต่ความช่วยเหลอืของรสัเซยีเป็นไปในทาง
ค าพดูหรอืการสนบัสนุนดา้นอื่นทีไ่มไ่ดเ้ขา้มาสนบัสนุนการใชก้ าลงัเตม็ที ่แมจ้ะเป็นพนัธมติรทีใ่กลช้ดิกนัมา
ก่อน เมือ่เทยีบกบัการช่วยเหลอือสิราเอลของสหรฐัทีช่่วยแบบเตม็ทีเ่ตม็ก าลงัแลว้ต่างกนัอยา่งมาก 
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า รสัเซยีเขา้มาช่วยซเีรยีอย่างมากในการปราบปรามไอเอส ร่วมกบัอหิร่านและ
กลุ่มฮซิบอลเลาะห์ แต่ไอเอสระยะหลงัเป็นปรปักษ์กบัทุกกลุ่ม รวมทัง้สหรฐัและพนัธมติรของสหรฐัด้วย 
ฉะนัน้การปราบปรามไอเอสจงึเป็นการกระท าที่รสัเซียท าเต็มที่และได้ผล แต่ก็ไม่ได้เป็นการปะทะกับ
ประเทศอื่นๆ 
          คาใจ'อาวุธเคม'ีจดัฉากหรอืมจีรงิ 
          "ทีน่่าสนใจคอือาวุธเคมทีี่ถูกกล่าวหานัน้ ที่จรงิเป็นเรื่องถูกจดัฉากหรอืมอียู่จรงิ เพราะซเีรยีเคยมี
ประสบการณ์ดา้นนี้มาก่อนแลว้ มคีวามคดิกนัทัว่ไปว่าซเีรยีไมน่่าจะท าอกี เพราะตอนนัน้มโีทมาฮอวก์ถล่ม 
59 ลกู จากการถูกกล่าวหาว่าใชอ้าวุธเคม ีและทีน่่าสนใจอกีอยา่งคอืว่าอ านาจทางอากาศของสหรฐั องักฤษ 
และฝรัง่เศสนัน้ น่าจะต้องถูกพจิารณาหลายด้านด้วยกนั เพราะถ้าข่าวที่อ้างจากหลายฝ่ายรวมทัง้รสัเซยี
เป็นจรงิ คอืถูกยงิตอบโต้และถูกหยุดยัง้ได ้ขอ้อ้างทีว่่าในอาวุธทัง้หลาย ทัง้ขปีนาวุธร่อนหรอืโทมาฮอวก์ที่
ยงิเขา้ไป 103 ลูก ถูกสกดักว่า 70 ลูก แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตรห์รอืการใช้ก าลงัอย่างที่ท ากบัอริกัและ
อื่นๆ ทีไ่มไ่ดม้กีารตอบโตน้ัน้ ขณะน้ีสหรฐัและพนัธมติรนาโตจะท าไดอ้กีหรอืไม"่ ศ.ดร.จรญักล่าว 
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า ถ้ามองจากหลกัเหตุผล ซเีรยีไม่จ าเป็นต้องใช้อาวุธเคมกี็ได้ เพราะตอนนี้ฝ่าย
กบฏก าลงัล่าถอยหมดแรง และไอเอสก็ออกไปเกือบหมดแล้ว การใช้อาวุธเคมสี าหรบัซเีรยีจงึไม่ค่อยมี
ความจ าเป็น นอกเสยีจากว่าจะถูกจดัฉากเพื่อให้ดูว่าซเีรยีมคีวามโหดเหี้ยมกบัประชาชนตวัเองแล้วจงึมี
การถล่ม 
          เชื่อฝ่ายหนุนกบฏซเีรยีส่อแพ ้
          "สิง่ที่เหน็ชดัเจนในสถานการณ์ด้านตะวนัออกกลาง คอื 1.อาวุธของรสัเซยีที่มอบให้ซเีรยีต่อต้าน
การรกุรานถอืไดว้่ามศีกัยภาพเพยีงพอ 2.การกระท าของฝ่ายสนับสนุนกบฏใหโ้ค่นลม้รฐับาลของประเทศที่
มอีธปิไตยของตวัเอง ก าลงัแสดงให้เหน็ว่าอาจจะไม่ได้รบัชยัชนะ เพราะชยัชนะส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นของ
ซเีรยีเกือบหมด ทัง้ชยัชนะที่มต่ีอไอเอสและฝ่ายกบฏ เพราะฝ่ายกบฏได้รบัการหนุนช่วยจากสหรฐัและ
พนัธมติรอาหรบั รวมทัง้พนัธมติรยุโรป เพื่อเปลี่ยนแปลงรฐับาลของประเทศอื่น ซึ่งมองในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศแลว้เป็นสิง่ทีไ่มน่่ากระท าได"้ ศ.ดร.จรญักล่าว 
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า แต่ว่าการจะเปลีย่น แปลงรฐับาลซเีรยี มคีวามตัง้ใจเพื่อหยุดอ านาจของอหิร่าน
ทีเ่ป็นพนัธมติรของซเีรยีดว้ย และซเีรยีเป็นประเทศทีต่่อสูเ้พื่อปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์มาอยา่งหนักหน่วง
มาก่อน เป็นปรปักษ์กบัทัง้อสิราเอลและสหรฐัทีห่วงัจะเปลีย่นแปลง และเคยเปลีย่นแปลงประเทศต่างๆ มา
ไดแ้ลว้ในกรณอีาหรบัสปรงิ 
          'ซเีรยี'เป็นมาตุภมูสิงครามตวัแทน 
          "ฉะนัน้อาจมอง 2 อย่างคอืในประวตัิศาสตรท์ี่ผ่านมา รสัเซยีไม่ได้ตอบโต้ประเทศใหญ่ๆ ที่ร่วม
สนับสนุนประเทศต่างๆ ในครัง้สงครามอาหรบัอสิราเอล เหน็อย่างชดัเจนว่าซเีรยีเป็นมาตุภูมขิองสงคราม
ตวัแทน สิง่ทีเ่หน็คอืมหาอ านาจหลกีเลีย่งทีจ่ะชนกนัเอง ตวัอย่างเช่นบรเิวณทีเ่ป็นตัง้ของทหารรสัเซยี หรอื
ทีต่ดิตัง้อาวุธของรสัเซยีในซเีรยีนัน้ไมไ่ดร้บัผลกระทบเลย ก่อนจะมกีารทิง้ระเบดิครัง้นี้กม็กีารบอกกล่าวท า
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ใหผู้ค้นหลบหนีทนั แต่ทีเ่หน็คอืการสนบัสนุนกบฏของกลุ่มประเทศตะวนัตกทีจ่ะโค่นลม้บาชาร ์อลั-อสัซาด
นัน้ ยิง่ห่างไกลจากชยัชนะเขา้ไปทุกท ีแมจ้ะเปลีย่นมาเป็นการถล่มด้วยขอ้หาการใช้ก๊าซพษิ ไม่ว่าจะจรงิ
หรอืไม่กต็าม กไ็ม่ไดท้ าใหพ้ืน้ทีน่ัน้เปลีย่นแปลงไปมากนกัในตอนน้ี จงึหมายความว่าชยัชนะของซเีรยีและ
พนัธมติรยงัมอียู่มากกว่า ถ้าสองฝ่ายท าสงครามกนั ไม่ว่าจะเป็นสงครามตวัแทนหรอือะไร ผลทีต่ามมามนั
มากมายมหาศาล" ศ.ดร.จรญักล่าว 
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า อยา่งไรกต็ามปัจจบุนันี้ยงัเกดิเหตุการณ์แค่วนัเดยีวแลว้เลกิไป แต่จะเหน็ว่าการ
ถล่มส่งผลกระทบไปเยอะมากในขณะนี้  ในเรื่องการปรบัเปลี่ยนราคาน ้ ามนั การขนส่งหรอืโลจสิติกส์
ทัง้หลาย อยา่งน้อยราคาน ้ามนักพ็ุ่งขึน้ ถา้ไมม่เีหตุการณ์ตามมา การ กระทบถงึประเทศอื่นกอ็าจน้อยลงไป 
          คาด'ซเีรยี'ไมต่อบโตม้ะกนั 
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า ส่วนการโต้ตอบของซเีรยี มองว่าซเีรยีอาจต้องปรกึษากบัประเทศทีเ่คยมาช่วย 
และประเทศที่ก าลงัช่วยอยู่ ตอนนี้ม ี3 ประเทศที่มมีติไม่เห็นด้วยกบัการกระท าของสหรฐั ฝรัง่เศส และ
องักฤษ ถ้ามองเป็นฝ่าย ขณะนี้มจีนี รสัเซยี อาจมโีบลเิวยี และประเทศอื่นๆ ออกมาแสดงให้เห็นว่าการ
โจมตซีเีรยีโดยยงัขาดหลกัฐานชดัเจน เป็นสิง่ไม่ถูกต้อง ส่วนอกีฝ่ายที่ต้องการสกดักัน้อทิธพิลของอหิร่าน 
ซึง่ขณะน้ีเขา้ไปในดามสักสั อริกัและเยเมนแลว้ การส่งสญัญาณนี้ส่งผลกระทบต่ออหิรา่น 
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า แต่เมือ่มองภาพรวมแลว้ การตอบโตค้งจะเป็นการตอบโต้กบัฝ่ายกบฏมากกว่า
จะไปตอบโต้ฝ่ายหนุนกบฏ ตอนนี้สิง่ที่ซเีรยีต้องการมากสุดคอืปราบปรามกลุ่มกบฏ ท่ามกลางการเจรจา
สนัตภิาพที่ยงัไม่ส าเรจ็ โดยสรุปก็คอืซเีรยีไม่น่าตอบโต้ระดบันานาชาติ แต่เป็นการตอบโต้ภายใน เป็นที่
รบัรูว้่าฝ่ายกบฏมสีหรฐั ฝ่ายตะวนัตกและพนัธมติรอาหรบัหนุนหลงั เพื่อเปลี่ยนแปลงภูมทิศัน์การเมอืง
หลงัจากสามารถโค่นลม้ผูน้ าอาหรบัมาไดห้ลายคน แต่คดิว่าซเีรยีเป็นตวัอย่างใหเ้หน็ตัง้แต่สมยัโอบามาถงึ
ปัจจบุนัว่าไมส่ามารถโค่นรฐับาลนี้ได ้
          ศ.ดร.จรญักล่าวว่า ส าหรบัผลกระทบทัว่โลกดา้นอื่นๆ ยงัไมเ่หน็มาก เพราะซเีรยีมนี ้ามนัแต่ไม่มาก
เมื่อเทยีบกบัอริกัหรอืซาอุดอีาระเบยี แต่ถ้ามกีารตอบโต้ตามมาอาจส่งผลระยะยาว เหตุที่คดิว่ารสัเซยีไม่
ตอบโต้เพราะดูจากที่ผ่านมาที่ตุรกียงิเครื่องบินของรสัเซียตกก็ออกมาในท านองข่มขู่ แต่ไม่ได้ตอบโต ้
รสัเซยีคงคดิถงึผลระยะยาวมากกว่า ส่วนประเทศไทยในฐานะที่น าเขา้น ้ามนัจากประเทศตะวนัออกกลาง
คดิว่าน่าจะมผีลกระทบอยูบ่า้งในเรือ่งราคาน ้ามนั แต่ในระยะยาวคดิว่าไมม่ผีลกระทบมาก 
          'มารค์'ขอ้งใจ3ปมถล่ม'ซเีรยี' 
          นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีสหรฐั อังกฤษ และ
ฝรัง่เศสโจมตปีระเทศซเีรยีว่า ทัง้ 3 ประเทศอา้งไมใ่ช่เรื่องสงคราม แต่เป็นปฏบิตักิารเฉพาะกจิและเสรจ็สิน้
แลว้ โดยโจมตเีป้าหมายเฉพาะจดุทีอ่้างว่าวจิยัอาวุธเคม ีตามทีก่ล่าวหาซเีรยีใชอ้าวุธเคมกีบัประชาชนของ
ตวัเอง อย่างไรกต็ามเหน็ว่ายเูอน็ไม่ค่อยมอี านาจ หรอืสามารถคลีค่ลายสถานการณ์ขดัแยง้แบบนี้ได ้ท าให้
ยงัอยูใ่นโลกทีม่ปีระเทศมหาอ านาจหรอืพีใ่หญ่สามารถตดัสนิใจเองได้ 
          นายอภสิทิธิก์ล่าวว่า ทัง้น้ีมขีอ้สงัเกตคอื 1.เป้าหมายทีอ่้างว่าเกบ็อาวุธเคม ียงัไม่ผ่านกระบวนการ
พสิูจน์ และกลวัว่าจะเหมอืนกรณีประเทศอริกั 2.หากมจีรงิการน าอาวุธสงครามไปท าลายแหล่งเก็บอาวุธ
เคม ีไม่มคีวามเสี่ยงก่อให้เกดิอนัตรายต่อประชาชนหรอือย่างไร 3.ทัง้หมดไม่มหีลกัประกนัที่จะยนืยนัว่า
เป็นการหยุดยัง้ปัญหาความรนุแรงในซเีรยี และดเูหมอืนมุง่ไปสู่การดสิเครดติผูน้ าซเีรยี และยงัน่าสงัเกตอกี
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ว่า ช่วงที่รฐับาลซเีรยีสู้กบักลุ่มไอเอส โลกตะวนัตกนิ่งเฉย แต่เมื่อขณะนี้ไอเอสถูกยดึพื้นที่คนื จงึถงึเวลา
กลบัมาเล่นงานซเีรยี ดงันัน้มองแลว้จะกลายเป็นเรื่องการเมอืงและผลประโยชน์ของโลกตะวนัตกมากกว่า 
ขณะเดยีวกนัเหน็ว่ายเูอน็ตอ้งพยายามด าเนินการพสิูจน์เรือ่งอาวุธเคมต่ีอไป 
          'วายแอลจ'ีเชื่อไมล่าม 
          นางพวรรณ์ นววฒันทรพัย ์กรรมการบรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั กล่าวถงึ
ทิศทางราคาทองค าหลงัสหรฐัและพันธมิตรโจมตีซีเรยีว่า ช่วงที่สถานการณ์ตึงเครยีดราคาทองค าใน
ตลาดโลกปรบัขึน้ประมาณ 10 ดอลลารต่์อออนซ์ ท าให้ปัจจุบนัราคาทองค าอยู่ที่ประมาณ 1,347 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หรอืราคาทองค าในประเทศอยู่ทีบ่าทละประมาณ 19,900 บาท อย่างไรกต็ามต้องรอตดิตามการ
ตอบโต้กลบัของรสัเซยี รวมถงึตดิตามสถานการณ์ว่าจะยดืเยือ้หรอืไม่ หากสถานการณ์คลีค่ลาย คาดว่าจะ
กระทบเศรษฐกจิในระยะสัน้ๆ โดยให้กรอบความเคลื่อนไหวราคาทองไว้ทีร่ะดบั 1,320-1,360 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์
          "ตัง้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคาทองปรบัตวัขึน้ท าสถติใิหม่ (นิวไฮ) ไปแลว้ทีร่ะดบั 1,366 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ หลงัจากนัน้มกีารขายท าก าไร ท าให้ราคาทองยงัไม่ขึ้นทะลุไปที่ระดบัดงักล่าว เพราะฉะนัน้
ผลกระทบทีเ่กดิจากสถานการณ์ที่ซเีรยี ต้องรอตดิตามหากยดืเยือ้และรุนแรง มโีอกาสที่ราคาทองค าจะท า
นิวไฮใหม่ อย่างไรก็ตามประเมนิว่าไม่น่าจะลุกลาม คล้ายๆ กบัการท าสงครามซเีรยีเมื่อ 2 ปีก่อนที่จบได้
ภายใน 1 วนั ประกอบกบัแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องน่าจะระมดัระวงัผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ตวัเองและเศรษฐกจิโลก" นางพวรรณ์กล่าว 
          หอคา้ชีเ้กมการเมอืงมหาอ านาจ 
          ว่าที่ ร.อ.จติร ์ศริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย 
กล่าวว่า การยงิถล่มขปีนาวุธของสหรฐัใส่ซเีรยี เป็นเกมการเมอืงของประเทศมหาอ านาจ ประเมนิว่าแต่ละ
ประเทศต้องการจะบลัฟ๊กนัแต่ไม่ถงึกบัจะท าสงครามกนัจรงิๆ เพราะฉะนัน้ทา้ยทีสุ่ดสหรฐักบัรสัเซยีอาจตัง้
โต๊ะเจรจากนั สถานการณ์จงึน่าจะคลีค่ลายขึน้ ไมไ่ดลุ้กลามจนเป็นสงครามโลกครัง้ใหม่ 
          ว่าที ่ร.อ.จติรก์ล่าวว่า แต่สิง่ทีน่่าเป็นกงัวลคอืจะกระทบกบัความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนในแงจ่ติวทิยา 
จงึประเมนิว่าในวนัที่ 17 เมษายน ที่เปิดท าการเป็นวนัแรกของสปัดาห์หลงัหมดเทศกาลสงกรานต์ ตลาด
หุ้นน่าจะตก ส่วนตลาดทองค าน่าจะปรบัตัวขึ้น ส่วนผลกระทบต่อสถานการณ์ค่าเงนิบาท ก่อนหน้านี้
ประเมนิว่าผลจากการท าสงครามอาจจะท าให้ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ต่อเนื่องไปจนถงึระดบั 27-28 บาทต่อ
ดอลลารส์หรฐั แต่ขณะนี้เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะรกัษาเสถยีรภาพค่าเงนิ จงึคาดว่าเงนิ
บาทจะแขง็ค่าอยูใ่นระดบั 31-32 บาทดอลลารส์หรฐั ไมเ่ช่นนัน้จะกระทบกบัผูส้่งออก 
 
เพ่ิมพื้นท่ีงานTHAIFEX2018 ดนั'ไทย'ขึ้นเบอร1์อาเซียน 
Source - ประชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 
          พาณิชย์จดัใหญ่ THAIFEX 2018 เพิม่พื้นที่ 1 แสนตารางเมตร พรอ้มเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอรีุ่น
ใหมก่ว่า 423 รายเขา้รว่ม สรา้งโอกาสทางการตลาด 
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          นายกฤษณะ วจไีกรลาศ ประธานคณะกรรมการแสดงสนิคา้และจบัคู่ธุรกจิ หอการคา้ไทย กล่าวว่า 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกบัหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เตรยีมจดั
งานแสดงสนิค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018 ขึน้ระหว่างวนัที่ 29 พฤษภาคม-1 มถุินายน 
2561 ทีศู่นยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี 
          โดยปีนี้จะพเิศษกว่าทุกครัง้ เพราะไดข้ยายพืน้ทีจ่ดัแสดงกว่า 100,000 ตร.ม. จากเดมิ 70,000 ตร.
ม. ท าใหง้านนี้เป็นงานแสดงสนิคา้อาหารใหญ่ทีสุ่ดในอาเซยีน คาดว่าจะมผีูเ้ขา้ร่วมงานเพิม่ขึน้ 10% จากปี
ที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทัว่โลก แบ่งเป็น
ผูป้ระกอบการต่างประเทศ ประมาณ 1,250 ราย และผูป้ระกอบการไทย 1,250 ราย 
          ที่ส าคญัในงานนี้ยงัเปิดให้ผู้ส่งออก ที่เป็น SMEs 432 ราย และมผีู้ประกอบการรายใหม่อกี 200 
ราย เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 23% ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถที่จะ ขยายฐาน
ลูกค้าเพิม่เตมิไปยงัตลาดเป้าหมายและตลาดใหม่ ซึ่งขณะนี้ม ีผู้ประกอบการจากต่างประเทศตอบรบัเขา้
รว่มงานแลว้หลายประเทศ เช่น อาเซยีน ยโุรป สหรฐั จนี  เป็นตน้ 
          อีกทัง้ภายในงานนี้จะมนี าเสนอเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านอาหารใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้
ผูร้ว่มงานสามารถ น าไปต่อยอดพฒันาธุรกจิไดอ้กีดว้ย 
          ด้านนายสุพพตั อ่องแสงคุณ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้เชญิ
ผู้ประกอบการไต้หวนั ซึ่งเป็นรายใหญ่มสีาขา 100 สาขาในไต้หวนั และ 7 สาขาในจนี และก าลงัขยาย
ตลาดออกไปในสหรฐั ยุโรป เข้าร่วมงานครัง้นี้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและนวตักรรมในสนิค้า
อาหารของไทยภายในงาน เป็นไปตามนโยบายหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิของรฐับาลทีต่้องการใหเ้กดิการเจรจา
ตลาดคู่คา้รว่มกนั ซึง่จะช่วยใหส้นิคา้อาหารและบรกิารดา้นอาหารของไทยขยายตลาดไปไดม้ากขึน้ 
          รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในปี 2560 ไทยส่งออกสินค้าอาหาร มูลค่า 26,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 830,000 ล้านบาท ช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 10.75 ล้านคน ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและประมง จุดแขง็ ของสนิค้าไทยคอืความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถงึ
เครือ่งปรุง และส่วนผสมต่าง ๆ น ามาผสมจนไดต้ามมาตรฐาน มคีวามน่ารบัประทานเป็นทีย่อมรบัในระดบั
โลกในหลายเมนู ซึ่งในส่วนของภาครฐัได้ผลักดันการให้การรบัรองสัญลักษณ์ "ไทย ซีเล็ค (Thai 
SELECT)" และ "ไทยแลนด ์ทรสัต ์มารค์ (Thailand Trust Mark) เพื่อรบัรองสนิคา้ไทยดจีรงิ 
 
บอลโลกเงินสะพดั7หม่ืนล. ธรุกิจส่ือ-เครื่องด่ืมคึกคกั 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เปิดเผยว่า ศูนยฯ์ ประเมนิว่าในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้ายที่ประเทศรสัเซยี ระหว่าง 14 
ม.ิย.-15 ก.ค. 61 จะมมีูลค่าการใช้จ่ายของผู้บรโิภคไม่ต ่ากว่า 70,000 ล้านบาท หรอืเพิม่จากฟุตบอลโลก
ครัง้ก่อนที่ประเทศบราซลิ เป็นเจา้ภาพ 5% เนื่องจากอานิสงส์กระแสการเล่นโซเชยีล การแข่งขนักฬีามา
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เรว็และแรงมาก ประกอบกบัหา้งรา้น ต่าง ๆ ไดจ้ดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และจดักจิกรรมลุน้รางวลั
การทายผลบอลโลก 
          ทัง้นี้คาดว่าเทศกาลฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทีจ่ะเกดิขึน้จะช่วยสนับสนุนใหอ้ตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ 0.3% และคาดว่าท าใหเ้ศรษฐกจิในครึง่ปีหลงัมทีศิทางการฟ้ืนตวัทีช่ดัเจน ส่งผลใหอ้ตัรา
การขยายตวัเศรษฐกจิในปีนี้ขยายตวัในระดบั 4.2-4.6% ตามเป้าหมายทีศู่นยฯ์ ไดต้ัง้ไว ้
          ส าหรบัธุรกิจที่จะได้รบัอานิสงส์มากจากการแข่งขนัฟุตบอลโลก เช่น เครื่องดื่มซึ่งจะมกีารจดั
โปรโมชัน่ในการจูงใจลูกค้ากนัจ านวนมาก รวมถึงชุดกีฬาที่บรรดาแฟนฟุตบอลต่างซื้อมาสวมใส่ทมีรกั , 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, รา้นอาหาร และสื่อออนไลน์และหนงัสอืพมิพท์ีเ่สนอขา่วการแขง่ขนัฟุตบอล เป็นตน้ 
          อยา่งไรกต็ามปัจจยัทีน่่าเป็นห่วงอยา่งมากในช่วงเทศกาลการแขง่ขนัฟุตบอลโลก คอื เรื่องของการ
พนัน เนื่องจากที่ผ่านมามกั จะมปีระชาชนเข้ามาเล่นพนันจ านวนมาก ซึ่งจากการส ารวจการแข่งขนั
ฟุตบอลโลกครัง้ก่อน มกีารใชจ้า่ยดา้นการพนันบอลกว่า 40,000 ลา้นบาท โดยมทีัง้การเล่นพนันบอล เพื่อ
หวงัเงนิรางวลั, เล่นเพื่อตามกระแส และเล่นเพื่อความสนุกสนาน โดยวงเงนิพนันเฉลี่ย 5,072 บาทต่อนัด 
ดงันัน้จงึฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องปรามอย่างจรงิจงัทัง้ภาครฐั สถาบนัการศกึษา
และครอบครวั 
          "การพนันนอกระบบนัน้ เป็นปัจจยัเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดหนี้ภาคครวัเรอืนเพิม่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้มรีายไดน้้อย หรอืลูกจา้งรายวนั และกลุ่มนักศกึษา เนื่องจากจะมกีารผดินัดช าระหนี้มอีตัราสูงกว่า
กลุ่ม อื่น ๆ ทีม่รีายได้ประจ า ดงันัน้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเขา้มาดูแลอย่างใกลช้ดิ เพราะเมื่อเป็นหนี้พนัน
แลว้สิง่ทีต่ามมาคอืปัญหาสงัคม" 
          ส าหรบัการส ารวจพฤตกิรรมการใช้จ่ายเทศกาลฟุตบอลโลกนัน้น่าจะมกีารส ารวจได้ในช่วงปลาย
เดือนพ.ค. หรอื ต้นเดือนม.ิย.นี้  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเงนิสะพัดสูงที่สุดแน่นอนจากกระแสโซเชียล , ภาวะ
เศรษฐกจิ, ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ และสนิคา้ราคาแพงขึน้นายธนวรรธน์ กล่าวว่า เศรษฐกจิไทยในปี
นี้คาดว่าจะฟ้ืนตัวชดัเจนในครึ่งปีหลงั โดยการใช้จ่ายจะกระจุกตัวในส่วนคนชัน้กลางและรายได้สูง ซึ่ง
สะทอ้นจากการส ารวจเงนิสะพดัช่วงเทศกาลสงกรานตท์ีม่กีารใชเ้งนิเดอืนมาเป็นค่าใชจ้า่ยมากกว่าเงนิออม 
ส่วนกลุ่มคนรายได้น้อยยงัได้รบัผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต ่าเกือบทุกรายการ เป็นปัญหาที่
รฐับาลตอ้งแกไ้ขต่อไป โดยศูนยฯ์ ยงัคงไมป่รบัมมุมองดา้นเศรษฐกจิไทยปีนี้เหมอืนกบัทีบ่างส านกัไดม้กีาร
ปรบัลดลง โดยทางศูนยค์าดว่าจะเตบิโต 4.2-4.6% และเงนิสะพดัช่วงเทศกาลการแข่งขนัฟุตบอลโลกกจ็ะ
เขา้มาช่วยกระตุน้เศรษฐกจิไดใ้นระดบัหนึ่ง เนื่องจากเป็นเมด็เงนิกอ้นใหมท่ีจ่ะลงสู่ระบบเศรษฐกจิ 
 
ดนัระนองประตเูอเชียใต้เอกชนเช่ือเศรษฐกิจสะพดัหลงัรฐัหนุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          เอกชนลุ้นเศรษฐกิจชายแดนระนองปี 2561 คกึหลงัรฐัหนุนพฒันาถนน ท่าเรอื ท่าอากาศยาน 
เชื่อมขนส่ง 
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          โพสต์ทูเดย ์- เอกชนลุ้นเศรษฐกจิชายแดนระนองปี 2561 คกึคกั หลงัรฐัหนุนพฒันาถนน ท่าเรอื 
ท่าอากาศยาน เชื่อมระบบขนส่งและโลจสิตกิส ์
          นางนฤมล ขรภูม ิอดตีประธานหอการคา้จงัหวดัระนอง เปิดเผยว่า เศรษฐกจิของ จ.ระนอง ในปีนี้ 
เชื่อว่าจะเป็นที่น่าจบัตาเพราะรฐับาลได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจงัหวดั ทัง้โครงการ
ก่อสรา้งถนน 4 เลน เพื่อเชื่อมโครงขา่ยการคมนาคมทางถนนรองรบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาในการเป็นเมอืง
ท่าการขนส่งสนิคา้ทางทะเลฝัง่อนัดามนั และคาดว่าในอนาคตท่าเรอืระนองจะเป็นท่าเรอืทีม่บีทบาทส าคญั
ในฝัง่ทะเลอนัดามนั 
          นอกจากนี้ ทางกระทรวงคมนาคมเหน็ด้วยที่จะด าเนินการศกึษาเพื่อเตรยีมการขุดร่องน ้าบรเิวณ
ท่าเรอืระนองใหม้คีวามลกึเพิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการขยายท่าเรอืระนองใหเ้รอืขนส่งสนิคา้ขนาดใหญ่เขา้มาใช้
บรกิาร อกีทัง้เตรยีมพรอ้มรบัการเชื่อมโยงการขนส่งสนิค้าทางทะเลเชื่อมสู่ท่าเรอืทวายของเมยีนมา และ
ท่าเรอืต่างๆ ในกลุ่มประเทศความร่วมมอืแห่งอ่าวเบงกอล (บมิสเทค) ประกอบด้วย บงักลาเทศ ศรลีงักา 
อนิเดยี ไทย เมยีนมา เนปาล และภฏูาน ซึง่เป็นประตูสู่ตลาดเอเชยีใต้ 
          ขณะเดียวกันยงัมีการอนุมตัิให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานระนองเป็นท่าอากาศยานเพื่อการ
ท่องเทีย่ว และเตรยีมทีจ่ะขยายทางวิง่ในอนาคตเพื่อรองรบัสายการบนิมากขึน้ แสดงให้เหน็ถงึการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของระนองเป็นอยา่งด ี
          "การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งและโลจสิตกิส ์จะเป็นตวัช่วยผลกัดนั
ใหร้ะนองเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางทะเลฝัง่อนัดามนัไดอ้ย่างแทจ้รงิ เพราะเมื่อท่าเรอืระนองเป็นท่าเรอืที่
สามารถรน่ระยะเวลาการเดนิทางในการขนส่งสนิคา้ไปยงัประเทศกลุ่มบมิสเทค และตะวนัออกกลางไดก้ว่า 
10-15 วนั เมือ่เทยีบกบัท่าเรอืแหลมฉบงัและท่าเรอืสงิคโปร"์ นางนฤมล กล่าว 
          นางนฤมล กล่าวต่อว่า ภาคเอกชนระนองเหน็ดว้ยกบัแนวคดิของรฐับาลก่อนหน้านี้ทีเ่ตรยีมศกึษา
ก่อสร้างเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่สายกรุงเทพฯ- ประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง-พงังา-กระบี่-ภูเก็ต ซึ่งจะ
ส่งผลดต่ีอการขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการคมนาคม โครงข่ายโลจสิตกิส ์ท าใหเ้กดิการขยายตวัทางดา้น
เศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว 
 
 

----------------------------------------------- 


