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รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-คิวบา 

ประวัติความเป็นมา 

  เป็นเวลำกว่ำ 50 ปีแล้วที่สหรัฐอเมริกำได้เคยประกำศห้ำมท ำกำรค้ำขำย (Embargo) และห้ำม
เดินทำงเยือนประเทศคิวบำ มีทัง้กำรเพิ่มควำมเข้มงวดและผ่อนคลำยหลำยครั้งมำเป็นระยะๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2505 ประธำนำธิบดี John F. Kennedy ลงนำมประกำศห้ำมท ำ
กำรค้ำขำยกับคิวบำทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2505 เพ่ือตอบโต้ที่
รัฐบำลของประธำนธิบดี Fidel Castro ยึดครองสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ทั้งสิ้นที่ตกค้ำง
อยู่ในคิวบำมูลค่ำกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

 วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2506 ประกำศห้ำมกำรเดินทำงไปยังคิวบำ 
 วันที่ 8 กรกฎำคม 2506 กระทรวงกำรคลังออกกฎระเบียบว่ำด้วยกำรควบคุม

สินทรัพย์คิวบำ (Cuban Assets Control Regulations) ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
กำรท ำกำรค้ำกับประเทศที่เป็นศัตรู (Trading with the Enemy Act ค.ศ. 1917) 
เพ่ือคว่ ำบำตรทำงเศรษฐ โดยห้ำมท ำธุรกรรมทำงกำรเงินและห้ำมซื้อหรือน ำเข้ำ
สินค้ำที่มีแหล่งผลิตจำกคิวบำ ยกเว้น สื่อข้อมูล เช่น สื่อสิ่ งพิมพ์ เพลง และ
ศิลปกรรมบำงชนิด 

 ปี 2520 ประธำนำธิบดี Jimmy Carter พยำยำมส่งสัญญำณเปิดควำมสัมพันธ์ใหม่
กับคิวบำโดยกำรตั้งส ำนักงำน US Interests Section ณ กรุงฮำวำนำ และเปิดกำร
เจรจำลับกับคิวบำแต่ไม่เป็นผล ประธำนำธิบดี Fidel Castro แก้ปัญหำกำรขำด
แคลนอำหำรในประเทศโดยผลักดันประชำชนชำวคิวบำที่ไม่พอใจรัฐบำลออกนอก
ประเทศโดยมีเป้ำหมำยที่ประเทศสหรัฐฯ โดยให้สมัครใจขึ้นเรือออกจำกท่ำเรือ 
Mariel ประมำณ 125,000 คน ในจ ำนวนนี้มีทั้งนักโทษผู้ถูกคุมขัง 2,500 คน และผู้
ทีม่ีอำกำรป่วยทำงจิตผสมด้วย  

 ปี 2525 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพ่ิมรำยชื่อคิวบำเป็นหนึ่งในบัญชีรำยชื่อประเทศ
ที่ให้กำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย เนื่องจำกให้กำรสนับสนุนกองก ำลังคอมมิวนิสต์ใน
แอฟริกำและอเมริกำใต้  

 ปี 2535 รัฐสภำออกร่ำงกฎหมำย Cuban Democracy Act ห้ำมส ำนักงำนสำขำ
ขององค์กรธุรกิจใดๆ ของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่นอกประเทศท ำกำรค้ำกับประเทศคิวบำ
หรือเดินทำงไปยังคิวบำ รวมทั้งสั่งห้ำมกำรโอนเงินให้ญำติพ่ีน้องที่อยู่ในคิวบำเพ่ือ
ป้องกันมิให้คิวบำมีเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐในครอบครอง 

 ในปี 2538 ประธำนำธิบดี Bill Clinton ได้พยำยำมจะเปิดควำมสัมพันธ์กับคิวบำอีก
ครั้ง โดยผ่อนปรนข้อห้ำมเรื่องกำรเดินทำงไปคิวบำลงและอนุญำตให้บริษัท 
Western Union ผู้ประกอบธุรกิจรับโอนเงินสำมำรไปตั้งส ำนักงำนสำขำได้ ณ กรุง
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ฮำวำนำ แต่ถูกต่อต้ำนจำกชำวอเมริกันที่เคยอพยพมำจำกคิวบำที่ต้องกำรให้ออก
มำตรกำรกดดันรัฐบำลของคิวบำให้รุนแรงขึ้น 

 ปี 2540 ออกกฎหมำย Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act เพ่ือ
ควบคุมกำรห้ำมท ำกำรค้ำกับคิวบำให้เข้มงวดขึ้น โดยจะคว่ ำบำตรบริษัทต่ำงชำติที่
เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่ถูกคิวบำยึดครองอยู่ รวมทั้งสินทรัพย์ของ
ชำวคิวบำที่อพยพเข้ำมำอยู่ในสหรัฐ ด้วย ทั้งนี้  คิวบำก็ยังอยู่รอดได้โดยควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกสหภำพโซเวียตที่ส่งเงินให้ปีละ 3 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
จนกระทั่งสหภำพโซเวียตล่มสลำยลงในปี 2534 และไม่ได้ส่งเงินช่วยเหลือให้อีก ท ำ
ให้เศรษฐกิจคิวบำหดตัวอย่ำงรุนแรง จึงต้องหันมำพัฒนำเศรษฐกิจโดยเริ่มเปิดรับ
นักท่องเที่ยวในปริมำณที่จ ำกัดและเปิดรับกำรลงทุนจำกต่ำงชำติตั้งแต่ปี 2537 เป็น
ต้นมำ 

 ปี 2544 หลังเกิดวำตภัยครั้งใหญ่ (พำยุ Michelle) สหรัฐฯ จ ำใจท ำข้อตกลงร่วมกับ
คิวบำอนุญำตให้ผู้ประกอบธุรกิจของสหรัฐฯ สำมำรถขำยอำหำรให้แก่คิวบำได้ด้วย
เหตุผลด้ำนมนุษยชน แต่มีเงื่อนไขว่ำรัฐบำลคิวบำต้องช ำระเป็นเงินสดทันที ถึงแม้ว่ำ
ฝ่ำยคิวบำเองจะไม่เต็มใจน ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐฯ ก็ตำม และในไม่ช้ำสหรัฐฯ ก็
กลำยเป็นผู้ส่งออกอำหำรไปยังคิวบำเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่ำสูงถึง 710 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐในปี 2551 

 สมัยประธำนำธิบดี George W. Bush ก็ได้กลับมำเข้มงวดกำรคว่ ำบำตรคิวบำอีก
ครั้ง พร้อมทั้งเพ่ิมบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืนโดยมีโทษจ ำคุกถึง 10 ปี เพ่ิมเพดำนค่ำปรับเป็น 
1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

 ปี 2551 ประธำนำธิบดี Fidel Castro ลงจำกอ ำนำจเนื่องจำกสูงอำยุและมีอำกำร
ป่วยเรื้อรัง โดยมอบอ ำนำจให้ Raul Castro ผู้เป็นน้องชำยขึ้นเป็นประธำนำธิบดี
แทน ขณะเดียวกันได้มีกำรส่งสัญญำณว่ำต้องกำรปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ อันจะ
เป็นกำรเปิดทำงไปสู่กำรคืนดีกับสหรัฐฯ แต่ทั้งนี้ ปัญหำวำตภัยซ้ ำซ้อนในปีนั้นได้
สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงกับอุตสำหกรรมภำยในประเทศคิวบำ ท ำให้ควำมคิด
เรื่องกำรปฏิรูปเศรษฐกิจต้องชะลอไปก่อน 

นโยบายความสัมพันธ์กับคิวบาสมัยประธานาธิบดี Barack Obama 

  ในปี 2547 ครั้งที่ Barack Obama ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำ มีควำมคิดว่ำนโยบำยกำรคว่ ำ
บำตรคิวบำเป็นควำมล้มเหลวอย่ำงสิ้นเชิงในแง่ของกำรกดดันให้ประชำกรคิวบำมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ต่ ำลง 
ขณะเดียวกันก็ไม่สำมำรถคว่ ำรัฐบำลคิวบำลงได้ และต่อมำเมื่อได้เป็นประธำนำธิบดีแล้ว ได้ด ำเนินนโยบำยผ่อน
ปรนควำมเข้มงวดลงอีกครั้งเกี่ยวกับกำรอนุญำตเดินทำงไปเยือนคิวบำและกำรโอนเงินต่ำงประเทศให้ญำติพ่ีน้องใน
คิวบำ โดยต้องกำรเห็นสัญญำณตอบรับจำกคิวบำเริ่มด้วยกำรยอมปล่อยนักโทษทำงกำรเมืองและให้สิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐำนแก่ประชำชน แต่ก็ไม่ได้รับกำรตอบรับฝ่ำยคิวบำเท่ำใดนัก 

  ในปี 2556 สหประชำชำติได้ประณำมกำรคว่ ำบำตรคิวบำของสหรัฐฯ เป็นปีที่ 22 ติดต่อกัน โดย
ในที่ประชุมมีควำมเห็นพ้องกัน 188 เสียง ต่อ 2 เสียง (สหรัฐฯ และอิสรำเอล) ซึ่งสหรัฐฯ ยังยืนกรำนว่ำได้
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ช่วยเหลือคิวบำโดยยอมให้มีกำรโอนเงินไปยังญำติพ่ีน้องในคิวบำที่มีมูลค่ำ 2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปี รวมทั้ง
อนุญำตให้ส่งออกสินค้ำเกษตร กำรแพทย์ และที่เกี่ยวข้องด้ำนสิทธิมนุษยชนอีก 352 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  ขณะที่
ฝ่ำยคิวบำยอมปล่อยนักโทษกำรเมืองที่มีโทษจ ำคุกสถำนเบำ 4,000 คน 

  วันที่ 17 ธันวำคม 2557 ประธำนธิบดี Barack Obama ประกำศรื้อฟ้ืนควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรทูต
กับคิวบำอย่ำงเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2504 หลังจำกที่ประเทศแคนำดำรับเป็นนำยหน้ำในกำรหำรือ
ของทั้งสองฝ่ำยมำ 18 เดือนก่อนหน้ำนี้จนมีกำรพบกันครั้งสุดท้ำยโดยมีพระสันตะปำปำ Francis เป็นเจ้ำภำพ ณ 
นครวำติกัน ถึงแม้ว่ำกำรกำรคว่ ำบำตรและกำรห้ำมเดินทำงไปคิวบำอย่ำงเสรียังไม่ได้ถูกยกเลิกไปก็ตำม แต่สหรัฐฯ 
ได้ผ่อนปรนควำมเข้มงวดเรื่องกำรเดินทำงและกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศไปแล้ว รวมทั้งกำรปล่อยนักโทษที่เป็น
สำยลับของคิวบำ และเปิดสถำนทูต ณ กรุงฮำวำนำ แล้ว ส่วนฝ่ำยคิวบำ ก็ตกลงจะปล่อยนักโทษกำรเมืองสัญชำติ
คิวบำจ ำนวน 53 คนที่สหรัฐฯ ระบุชื่อมำ รวมทั้ง Mr. Alan Gross ผู้รับเหมำชำวสหรัฐฯ ตลอดจนนักสืบรำชกำร
ลับของสหรัฐฯ ที่ถูกคุมขังมำกว่ำ 20 ปี  

  ประธำนำธิบดี Obama เชื่อว่ำนโยบำยในอดีตไม่ได้ผลและต้องมีกำรปรับเปลี่ยนเพ่ือน ำ
ประชำธิปไตยและควำมเจริญสู่คิวบำ ขณะที่สมำชิกวุฒิสภำรัฐฟลอริดำ Marco Rubio (เชื้อสำยคิวบำ) สังกัด
พรรครีพับลิกัน ออกมำแสดงควำมเห็นคัดค้ำนและเชื่อว่ำหนทำงยังอีกยำวไกลที่จะยกเลิกกำรคว่ ำบำตรได้ส ำเร็จ 

  วันที่ 29 พฤษภำคม 2558 สหรัฐฯ ได้ประกำศถอดคิวบำออกจำกบัญชีรำยชื่อประเทศผู้ให้กำร
สนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเป็นทำงกำร  

  วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ประธำนำธิบดี Obama กล่ำวสุนทรพจน์ที่ท ำเนียบขำวว่ำ สหรัฐฯ ได้
ตกลงที่จะฟ้ืนควำมสัมพันธ์กับคิวบำอย่ำงเป็นทำงกำร และจะมีกำรเปิดสถำนทูตระหว่ำงกัน โดยธงชำติคิวบำของ
สถำนทูตคิวบำได้โบกสะบัดอยู่บนแผ่นดินของกรุงวอชิงตัน ดีซี แล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2558 ขณะเดียวกัน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ John Kerry ก็ได้ท ำพิธีเปิดสถำนทูตสหรัฐฯ ณ กรุงฮำวำนำ ไปเมื่อวันที่ 
14 สิงหำคม 2558 

  ปัญหำนับต่อจำกนี้ไป คือกำรยกเลิกกำรคว่ ำบำตรคิวบำที่จะประสบผลส ำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
รัฐสภาของสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ขาด โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโม
แครตและจากพรรครีพับลิกัน (ฝ่ายเสรีนิยม) 

ผลดตี่อสหรัฐฯ ของการยกเลิกการคว่่าบาตรคิวบา 

 สหรัฐฯ สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้ปีละ 4.84 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยเฉพำะ
กำรส่งออกสินค้ำเกษตร 

 สร้ำงงำนใหม่ได้ 6,000 อัตรำ 
 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้กับประเทศคู่ค้ำอ่ืนๆ ได้แก่ แคนำดำ บรำซิล และ

สหภำพยุโรป ที่ไม่ได้มีมำตรกำรเข้มงวดทำงกำรค้ำกับคิวบำเท่ำสหรัฐฯ 
 ยกเลิกข้อแก้ตัวเพ่ือปกป้องกำรบริหำรงำนที่ล้มเหลวของรัฐบำลตัวเองที่คิวบำมักจะอ้ำง

ว่ำเป็นเพรำะกำรคว่ ำบำตรของสหรัฐฯ เป็นต้นเหต ุ
 ยกเลิกกำรถูกสหประชำชำติประณำมอย่ำงต่อเนื่องมำหลำยสิบปี 
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ข้อคิดเห็นและข้อกังวลบางส่วนทั้งฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

 ชำวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องกำรให้เปิดกำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับคิวบำอย่ำงเสรี  และ
เห็นด้วยว่ำนโยบำยคว่ ำบำตรที่ใช้มำกว่ำ 50 ปี ไม่ได้ผล แถมผลกระทบไปตกอยู่กับ
ประชำชนชำวคิวบำ ขณะที่รัฐบำลยังอยู่ได้ปกติ 

 ฝ่ำยที่คัดค้ำนกับกำรยกเลิกคว่ ำบำตร เป็นชำวอเมริกันเชื้อสำยคิวบำ ที่ยังรู้สึกเจ็บแค้น
กับระบอบกำรปกครองเผด็จกำรของ Fidel Castro ในอดีต และเห็นว่ำรัฐบำลเผด็จกำร
ยังไม่ได้ถูกคว่ ำลง 

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่ปกครอบด้วยระบอบคอมมิวนิสต์หรือมีกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น พม่ำ อิหร่ำน เวเนซูเอลำ จีน และเกำหลีเหนือ แล้ว เห็นว่ำคิวบำ
ไม่ได้เลวร้ำยไปกว่ำประเทศเหล่ำนั้น ขณะที่กำรเดินทำงไปยังประเทศเหล่ำนั้นยัง
สำมำรถท ำได้หำกได้รับวีซ่ำ แต่กำรเดินทำงไปคิวบำกลับท ำไม่ได้ 

 ขณะที่สหรัฐฯ มักกล่ำวอ้ำงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย แต่กลับปกป้องบำงประเทศที่มี
รัฐบำลเผด็จกำรแต่มีผลประโยชน์กับสหรัฐฯ ในอดีตอย่ำง Hosni Mubarak ของอียิปต์ 
หรือ Augusto Pinochet ของชิลี และยิ่งไปกว่ำนั้น สหรัฐฯ เองก็เคยสนับสนุนรัฐบำล
เผด็จกำรคิวบำของ General Batista ที่ถูก Fidel Castro โค่นล้มมำก่อนด้วยซ้ ำ  

 กำรพิจำรณำยกเลิกกำรคว่ ำบำตร ควรรอให้คิวบำพ้นกำรครองอ ำนำจของ Raul Castro 
เสียก่อน ซึ่งขณะนี้ก็มีอำยุกว่ำ 80 ปีแล้ว เพ่ือรอดูว่ำใครจะขึ้นมำแทนและสหรัฐฯ จะ
สำมำรถใช้มำตรกำรยกเลิกกำรคว่ ำบำตรในกำรต่อรองได้ 

 เนื่องจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในคิวบำเป็นของรัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรบริหำรของรัฐบำล 
หำกยกเลิกกำรคว่ ำบำตรแล้ว ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะตกอยู่กับรัฐบำล ไปไม่ถึงมือ
ประชำชนทั่วไป 

ข้อก่าหนดและข้อบังคับในการเดินทางจากสหรัฐฯ ไปคิวบาในปัจจุบัน 

  ถึงแม้มำตรกำรกำรคว่ ำบำตรคิวบำยังไม่ถูกยกเลิกไป แต่ก็ได้รับกำรผ่อนคลำยควำมเข้มงวดให้
ชำวอเมริกันเดินทำงไปคิวบำได้สะดวกขึ้น แต่การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาต 
รวมทั้งกำรเดินทำงออกจำกประเทศท่ีสำมต่อไปยังคิวบำก็ตำม เช่น เม็กซิโก และแคนำดำ เป็นต้น โดยมีส ำนักงำน
ควบคุมทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ภำยใต้กระทรวงกำรคลัง เป็นผู้
ก ำกับดูแลออกกฎหมำยควบคุม 

  หำกคนอเมริกันที่ต้องกำรเดินทำงไปคิวบำ (รวมทั้งพนักงำนทำงด้ำนศำสนำ) ให้ติดต่อสถำนทูต
คิวบำ ณ กรุงวอชิงตัน เพ่ือขอวีซ่ำในประเภทที่เหมำะสมของกำรเดินทำงนั้น โดยผู้เดินทำงต้องมีกำรท ำประกัน
สุขภำพที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทประกันของสหรัฐฯ โดยสถำนทูตฯ จะให้บริกำรขำยกำรประกันสุขภำพให้เองด้วย  
(หำกผู้เดินทำงยังไม่มีประกัน)  

  แต่เดิมผู้ประสงค์ที่จะเดินทำงไปคิวบำ ต้องยื่นขออนุญำตเดินทำงโดยทำงกำรจะใช้กำรพิจำรณำ
และออกใบอนุญำตให้แล้วแต่กรณีเป็นครั้งๆ ไป ส่วนปัจจุบันได้ผ่อนคลำยควำมเข้มงวดในกำรห้ำมเดินทำงไปคิวบำ 
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โดยไม่ต้องยื่นค ำขอและรับใบอนุญำตเป็นครั้งๆ เหมือนแต่ก่อน เพียงแค่ระบุในเอกสำรไว้เป็นหลักถึงสำเหตุกำร
เดินทำง โดย OFAC ได้อนุญำตยกเว้นไว้เป็นหลักกว้ำงๆ ครอบคลุม 12 กรณี ดังนี้ 

1)   เยี่ยมญำต ิ
2)   โครงกำรด้ำนมนุษยชน 
3)   ด ำเนินธุรกรรมที่เป็นทำงกำรของรัฐบำลสหรัฐฯ รัฐบำลต่ำงชำติ และองค์กร

ระหว่ำงรัฐบำลที่ก ำหนด 
4)   ด ำเนินกิจกรรมด้ำนสื่อสำรมวลชน 
5)   กำรท ำวิจัยหรือจัดประชุมโดยผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น ๆ 
6)   กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ 
7)   กิจกรรมทำงศำสนำ 
8)   กำรปฏิบัติกำรสำธำรณะ ด้ำนเวชปฏิบัติ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรแข่งขันกีฬำ

สมัครเล่น และกำรจัดแสดง  
9)   กิจกรรมของสถำบันเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สถำบันวิจัย และสถำบันกำรศึกษำ 
10) กำรสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสิทธิ์และเสรีภำพของพลเมืองคิวบำ 
11) กำรส่งออก กำรน ำเข้ำ หรือกำรถ่ำยทอดข้อมูลจำกวัสดุบรรจุข้อมูล ครอบคลุมไปถึง

กำรผลิตสื่อเป็นอำชีพหรือทำงด้ำนศิลปะในคิวบำ เช่น โปรแกรมสื่อโทรทัศน์ที่ เป็น
ภำพยนตร์ กำรบันทึกผลงำนเพลง และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ 

12) กำรส่งออกบำงประเภทที่ก ำหนดไว้แน่ชัด 

  ทั้งนี้ กำรเดินทำงทุกประเภทต้องไปเพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่ำนั้น ไม่อนุญำต
ให้มีเวลำว่ำงเพ่ือพักผ่อนส่วนตัวทั้งสิ้น และต้องเก็บหลักฐำนกำรใช้จ่ำยทุกชนิดไว้เป็นเวลำ 5 ปี เผื่อมีกำรเรียก
ตรวจสอบในภำยหลัง 

  ขณะนี้ อุตสำหกรรมกำรขนส่งและคมนำคมของสหรัฐฯ ได้เกิดกำรตื่นตัวอย่ำงกว้ำงขวำง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบและก ำกับดูแลอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำใบอนุญำตประกอบธุรกิจกำรขนส่ง ได้แก่ สำยกำร
บิน (ปัจจุบันให้ท ำกำรบินได้เฉพำะแบบเช่ำเหมำล ำ) สำยกำรเดินเรือข้ำมฝั่ง (Ferry) และสำยกำรเดินเรือส ำรำญ 
รวมทั้งมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไว้เตรียมรองรับผู้โดยสำร เช่น ท่ำเทียบเรือ เป็นต้น แต่ทำงฝั่งคิวบำเองยังมี
ท่ำทีวำงเฉย อีกทั้งมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ล้ำหลังมำกในทุกๆ ด้ำนยังไม่พร้อมรองรับผู้โดยสำรจำกสหรัฐฯ ได้อย่ำง
เต็มรูปแบบ ตลอดจนโรงแรมที่พักก็มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

  ช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลสหรัฐฯ และคิวบำได้บรรลุข้อตกลงที่จะเปิดน่ำน
ฟ้ำระหว่ำงกัน โดยสหรัฐฯ จะมีโควตำส ำหรับสำยกำรบินพำณิชย์เดินทำงไปยังคิวบำได้วันละไม่เกิน 110 เที่ยวบิน 
และคำดว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรเรือข้ำมฟำกและเรือส ำรำญจะออกตำมมำในไม่ช้ำ เนื่องจำกภำคเอกชน
มองเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจและได้วำงแผนล่วงหน้ำไปก่อนแล้ว 
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ก้าวต่อไปในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคิวบาอย่างเต็มรูปแบบ 

  ถึงแม้ประชำชนชำวอเมริกันส่วนมำกเห็นว่ำกำรใช้นโยบำยคว่ ำบำตรคิวบำที่ผ่ำนมำกว่ำ 50 ปี ไม่
ประสบควำมส ำเร็จในกำรโค่นล้มรัฐบำลเผด็จกำร แถมยังส่งผลกระทบกับมำตรฐำนชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนชำวคิวบำที่แย่ลง กำรยกเลิกกฎหมำยกำรคว่ ำบำตรคิวบำและกำรห้ำมท ำกำรค้ำขำยระหว่ำงกันถือเป็น
ปรำกำรด่ำนส ำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่ควำมสัมพันธ์กันได้ในระดับปกติ โดยมีรัฐสภำของสหรัฐฯ เท่ำนั้นที่เป็นผู้
ก ำหนดและชี้ชะตำของกำรปลดล็อคที่ส ำคัญที่สุดนี้ ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือกันอย่ำงหนำแน่นระหว่ำง
สมำชิกรัฐสภำจำกพรรคเดโมแครต อีกทั้งยังมีเงื่อนไขที่เคยตรำเป็นกฎหมำยเอำไว้อีกด้วยว่ำคิวบำจะต้องพัฒนำ
กำรเมืองของตนไปสู่ระบอบประชำธิปไตย ยินยอมปล่อยนักโทษทำงกำรเมืองทั้งหมด และให้พลเมืองคิวบำได้รับ
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน อันเป็นขวำกหนำมส ำคัญท่ีคิวบำต้องฝ่ำฝันให้ได้เสียก่อน แม้ว่ำประธำนำธิบดีคนปัจจุบัน
นี้จะส่งสัญญำณออกมำว่ำพร้อมจะเปิดประเทศก็ตำม แต่เขำก็เป็นน้องชำยร่วมสำยโลหิตของอดีตประธำนำธิบดี 
Fidel Castro นั่นเอง 

  นอกจำกนั้น กำรขับเคี่ยวกันชิงต ำแหน่งประธำนำธิบดีของสหรัฐฯ ในขณะนี้ ก็มีส่วนส ำคัญกับ
อนำคตของควำมพยำยำมรื้อฟ้ืนควำมสัมพันธ์กับคิวบำเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกอดีตที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ชัดว่ำเมื่อใดที่
มีประธำนำธิบดีที่มำจำกพรรคเดโมแครต ก็จะมีควำมพยำยำมคืนดีกับคิวบำหรืออย่ำงน้อยก็ผ่อนคลำยกฎระเบียบ
ข้อบังคับและควำมกดดันต่อคิวบำแทบทุกครั้งไป ในทำงตรงกันข้ำมหำกมีประธำนำธิบดีที่มำจำกพรรครีพับลิกัน ก็
มักจะเพ่ิมมำตรกำรควำมเข้มงวดเพ่ือบีบคั้นคิวบำอย่ำงสม่ ำเสมอเช่นกัน ดังนั้น หำกกำรพิจำรณำยกเลิกกำรคว่ ำ
บำตรคิวบำถูกลำกยำวไปจนถึงสมัยประธำนำธิบดีคนต่อไปที่อำจจะมำจำกพรรครีพับลิกัน ก็ยำกที่จะคำดเดำว่ำ
กำรฟ้ืนควำมสัมพันธ์กับคิวบำจะสะดุดหยุดลงหรือไม่   

 
 


