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ประธานาธิบดีคิวบาแถลงว่าไม่สามารถที่จะคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ได้หากไม่ได้เจรจาด้วยสถานะท่ีเสมอกัน 

 
ภาพ: ประธานาธิบดีมิเกล ดิอัซกาเนลแห่งคิวบาแสดงปฏิกริิยาในขณะที่เข้าร่วมในการประชุมรัฐสภาแห่งชาติ ณ กรุงฮาวานา 
ประเทศคิวบาในวันที่ 2 มิถุนายน 2018 ภาพโดย Irene Perez/เอกสารแจกโดยสื่อ Cubadebate ผา่นส านักข่าว Reuters 

เนื้อหาสาระข่าว: กร งฮาวานา (Reuters) – ประธานาธิบดีมิเกล ดิอ ซกาเนล แห่งคิวบาได้ให้
ส มภาษณ คร ้งแรกน บต ้งแต่การเข้าร บต าแหน่งในเดือนเมษายนว่า ร ฐบาลของเขาไม่สามารถเจรจาก บ

ข่าวเด่นประจ าสัปดาหจ์ากสหรัฐอเมริกา 
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ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์แห่งสหร ฐฯ ได้ตราบเท่าที่ร ฐบาลของประธานาธิบดีทร มป์ย งคงมีท ศนคติที่ 
“ประหลาด” ต่อประเทศที่บริหารโดยระบอบคอมมิวนิสต เช่นนี้ 

“เราต้องการจะเจรจาด้วย แต่ต้องอยู่ในสถานะที่เสมอก น” ประธานาธิบดีมิเกล ดิอ ซกาเนลกล่าว
ในขณะให้ส มภาษณ ในประเด็นท ่ว ๆ ไปแบบกว้าง ๆ ก บสถานีโทรท ศน จากเวเนซูเอลาชื่อ Telsur ซึ่งออกอากาศ
ในช่วงเย็นว นอาทิตย  ล้อก บแนวความคิดของอดีตประธานาธิบดีราอูล คาสโตรผู้ด ารงต าแหน่งก่อนหน้านี้และที่
ปรึกษาของเขา 

“เราไม่ยอมร บการเอาร ดเอาเปรียบก น และเราก็ไม่ยินดีที่จะยอมอ่อนข้อให้” เขากล่าว 

ความส มพ นธ ระหว่างคิวบาและสหร ฐฯ น ้นตกต่ าลงอย่างช ดเจน เมื่อประธานาธิบดีทร มป์เข้าร บ
ต าแหน่งแล้วย้อนรอยนโยบายของอดีตประธานาธิบดีบาร ค โอบามา ในการผ่อนคลายความตึงเครียดหล งจากที่เป็น
ศ ตรูก นมานานหลายทศวรรษแล้ว  

ความส มพ นธ ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกจากสิ่งที่สหร ฐฯ แถลงเรื่องที่น กการทูตของสหร ฐฯ ที่ประจ าอยู่ ณ 
กร งฮาวานา ถกูโจมตีจนท าให้มีผลต่อส ขภาพ ซึ่งคิวบาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย 

“คิวบาไม่ได้โจมตี คิวบาให้การปกป้อง คิวบาแบ่งปันให้” ประธานาธิบดีดิอ ซกาเนลกล่าว โดยเขาได้
กล่าวถึงท่านอดีตประธานาธิบดีฟิเดล คาสโตร ผู้ซึ่งเป็นอดีตผู้น าในการปฏิว ติใหญ่ในปี 1959 และอดีตประธานาธิบดี
ราอูล คาสโตรน้องชายของท่าน บ่อยคร ้งตลอดช่วงเวลาที่ให้ส มภาษณ น ้น 

อดีตประธานาธิบดีราอูล คาสโตร ว ย 87 ปี ย งจะด ารงต าแหน่งห วหน้าพรรคคอมมิวนิสต จนถึงปี 
2021 และเป็นเหมือน “บิดา” ของประธานาธิบดีดิอ ซกาเนลเอง จากที่เขากล่าวเองว่าพวกเขาพูดค ยก นอยู่เกือบจะ
ท กว นเลย 

ประธานาธิบดีดิอ ซกาเนลเอ่ยชื่นชมถึงการเป็นพ นธมิตรอย่างยาวนานระหว่างคิวบาและเวเนซูเอลา 
แต่ก็กล่าวต้อนร บนายแอนเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร ซึ่งเป็นพวกซ้ายจ ด ที่ได้ร บช ยชนะในการช่วงชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในเม็กซิโกว่าเป็น “สิ่งที่ให้ก าล งใจ” ส าหร บประเทศในแถบละตินอเมริกา 
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ส าหร บเรื่องร่างร ฐธรรมนูญที่ก าล งเป็นประเด็นถกเถียงก นในการประช มของบรรดาช มชนต่าง ๆ ท ่ว
คิวบาอยู่น ้น ประธานาธิบดีดิอ ซกาเนลกล่าวว่าการต ดค าว่า “คอมมิวนิสต ” ออกไม่ได้หมายความว่าคิวบาจะห นหล ง
ให้ก บแรงบ นดาลใจน ้น 

เอกสารที่ควรจะน ามาทดแทนร ฐธรรมนูญในย คสงครามเย็นน ้น ย งคงอ้างอิงถึงระบอบส งคมนิยม ซึ่ง
ก็แปลว่าเป็นระบอบคอมมิวนิสต อยู่ดี เขากล่าวต่อ 

ประธานาธิบดีดิอ ซกาเนลกล่าวว่า มีสน บสน นแนวคิดที่จะแก้ร ฐธรรมนูญเพ่ืออน ญาตให้มีการสมรส
แบบเพศเดียวก น 

“ผมต่อสู้ให้ไม่มีการกีดก นในรูปแบบใด ๆ ท ้งสิ้น” เขากล่าว แม้ว่าผลจะขึ้นอยู่ก บการต ดสินใจของ
ประชาชนชาวคิวบาที่จะต้องต ดสินใจเองว่าจะให้แก้เรื่องใดบ้างก็ตาม 

บทวิเคราะห์: ในบรรดาประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตนเองน ้น ย่อมไม่อยากจะตกเป็นเบี้ยล่างใน
การเจรจาระหว่างประเทศก บประเทศใด ๆ ท ้งสิ้น รวมถึงประเทศมหาอ านาจอย่างสหร ฐฯ ด้วย การเจรจาของ
สหร ฐฯ ต่อนานาประเทศในปัจจ บ นม กเน้นการใช้นโยบายแข็งกร้าวเข้ากดด นต่อคู่เจรจา ซึ่งม กจะได้ร บการตอบโต้
ด้วยความแข็งกร้าวจากคู่เจรจาเสมอ ด้วยสหร ฐฯ น ้นเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่ส ดในโลกและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
ของโลกน ้นย งผูกติดก บสถานะของสหร ฐฯ อยู่อย่างเหนียวแน่น จึงม ่นใจว่าประเทศตนจะไม่ถูกโดดเดี่ยวจากบรรดา
คู้เจรจาท ่วโลก บรรดาคู่ค้านานาประเทศจึงต้องใช้ความระม ดระว งอย่างมากในนโยบายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก บสหร ฐฯ ปัจจ บ นนานาประเทศก็พยายามแก้ประเด็นด งกล่าว เพ่ือให้อิทธิพลของสหร ฐฯ ในตลาดโลก
ลดทอนลง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความพยายามของนานาชาติต่อกรณีนี้ คงจะย งไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมในเวลาอ นใกล้อย่างแน่นอน อนึ่ง คิวบาก็น บเป็นประเทศคอมมิวนิสต ที่มีระบบการปกครองแบบศูนย รวม 
โดยมีผู้น ากล ่มเล็ก ๆ เป็นผู้ก าหนดนโยบายส าหร บท ้งประเทศ แม้จะมีความพยายามเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมอยู่บ้าง แต่ศูนย รวมอ านาจในการส ่งการย งคงแข็งแกร่งและเป็นอิสระจากเสียงส่ วนใหญ่อยู่ เช่นเดิม 
ความส มพ นธ ก บประเทศท่ีมีระบอบล กษณะนี้จึงจะต้องวิเคราะห จากแนวทางของชนช ้นผู้น าเป็นหล ก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  การออกข้อบังคับใหม่ของสหรัฐฯ ท าให้นักธุรกิจสหรัฐฯ เพ่ิมความ
ยากล าบากในการเข้าไปธุรกิจและลงทุนในคิวบาแต่อาจไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง แต่อย่างไรก็ดี 
สหรัฐฯ มักจะหาข้ออ้างในการจ ากัดการท าธุรกิจของประเทศที่สหรัฐฯ ต้องการบีบบังคับให้ด าเนินการตามที่
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สหรัฐฯต้องการ ดังเช่นที่สหรัฐฯ ท าการ Sanction บริษัทไทยที่ติดต่อธุรกิจกับประเทศอิหร่าน ดังนั้นแม้นักธุรกิจ
ไทยสามารถเดินทางเข้า-ออกคิวบาได้ แต่ควรเพ่ิมความระมัดระวังในการติดต่อธุรกิจกับคิวบามากขึ้น เนื่องจาก
อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

ทั้งนี้ในการติดต่อกับบริษัทของคิวบาสามารถใช้หอการค้าคิวบาเป็นผู้จัดท านัดหมาย เนื่องจาก
บริษัทคิวบันจะรับนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น และควรวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 – 6 เดือน ซึ่ง
สินค้าท่ีมีโอกาสและศักยภาพในคิวบา ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค (ข้าว ปลากระป๋อง น้ ามันพืช บะหมีกึ่งส าเร็จรูป 
ซอสปรุงรส) และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เครื่องจักรการเกษตร วัสดุก่อสร้างและ
เครื่องจักร และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยปัจจุบันคิวบาน าเข้าสินค้าไทยอยู่แล้ว แต่ส่วนมากจะเป็นการน าเข้า
จากประเทศที่ 3 เช่น ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมนี จึงต้องการน าเข้าตรงเพ่ือลดต้นทุน  

อย่างไรก็ตาม การท าการค้ากับคิวบา ผู้ประกอบการไทยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่อง
ความเสี่ยงของเงื่อนไขในการช าระเงินที่มีระยะยาวนานเกิน 1 ปี และส่วนใหญ่บริษัทในคิวบาต้องการเงื่อนไขใน
การช าระเงินอยู่ระหว่าง 365 – 720 วัน ส่วนการเข้าไปลงทุนในคิวบาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เจาะตลาด
คิวบาได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทไทยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านเกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร 
พลังงานทดแทน รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น การบริหารจัดการโรงแรม น่าจะลองพิจารณาโอกาสหาทางเข้าไปร่ว ม
ลงทุนในประเทศคิวบา  

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

ที่มา: Reuters 
เร่ือง: “Cuba's president says can't talk with Trump unless it's as equals” 
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