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 การประกาศรบัรองกรงุเยรซูาเลมในฐานะเมอืงหลวงของอสิราเอลของนายโดนลัด ์ทรมัป ์ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ลา่สดุเมือ่ ๒ ธ.ค.๖๐ ได้
สรา้งแรงสัน่สะเทอืนใหก้บัความสงบและกระบวนการเจรจาสันตภิาพของภมูภิาคตะวันออกกลางอกีครัง้  ซึง่กรงุเยรซูาเลม เปน็เมอืงเกา่แกท่ีม่ี
ความส าคญัอนัเปน็ทีต่ัง้ศาสนสถานศกัดิส์ทิธิข์อง ๓ ศาสนาทัง้ ยวิ มสุลมิ และครสิต ์ทัง้ยงัเปน็พืน้ทีช่ว่งชงิของอสิราเอลและปาเลสไตน ์กรงุเยรู
ซาเลมจงึเปรยีบเสมอืนพืน้ทีเ่ชงิสญัลกัษณท์ัง้ทางการเมอืงและศาสนา ดงันัน้ การประกาศรบัรองของสหรฐัฯ ในครัง้นี ้จงึไดส้รา้งความไมพ่อใจ
ใหก้บัประเทศมสุลมิทัง้หลาย รวมทัง้สรา้งความหวาดหว่ันตอ่นานาชาตว่ิาอาจกลายเปน็ชนวนการสรา้งความรนุแรงในพืน้ทีต่ะวันออกกลางอกีครัง้ 
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 จากการทีน่ายโดนลัด ์ทรมัป ์ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ประกาศรบัรอง
กรงุเยรซูาเลมในฐานะเมอืงหลวงของอิสราเอลเมือ่วันพธุที ่๖ ธ.ค.๖๐ ได้
สรา้งแรงสัน่สะเทอืนใหก้บัความสงบและกระบวนการเจรจาสนัตภิาพของ
ภมูภิาคตะวนัออกกลางอกีครัง้  
ความส าคญัของเยรซูาเลม 
 การประกาศรับรองกรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล
ในครั้งนี้ เนื่องมาจากค าสั่งเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการตั้ง
สถานทตูสหรฐัฯ ในอิสราเอล ซึง่มผีลตัง้แตป ี๒๕๓๘ และตอ้งตอ่เวลาทกุ 
๖ เดือน ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการตั้ง
สถานทตูของสหรฐัฯ ก าหนดใหส้ถานทตูสหรฐัฯ ตอ้งตัง้ในเมอืงหลวงของ
แต่ละประเทศเท่านั้น ประกอบกับ ทรัมป์ ได้เคยหาเสียงไว้ว่าจะย้าย
สถานทตูสหรฐัฯ ไปยงัเยรซูาเลมใหไ้ด ้ซึ่งทรัมป์ได้กล่าวว่าการรับรองนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน์ และจะเป็นประโยชน์ส าหรับสหรัฐฯ  
 กรุงเยรูซาเลม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญอันเป็นที่ตั้งศาสน
สถานศกัดิส์ทิธิข์อง ๓ ศาสนา คอื “ยวิ มสุลมิ และครสิต”์ อกีทัง้เปน็พืน้ที่
ขดัแย้งระหวา่งอสิราเอลและปาเลสไตน์ ซึง่ตา่งฝ่ายต่างระบวุา่เยรซูาเลม

เป็นเมืองหลวงของตนเอง โดยอ้างอิงถึงสถานที่ส าคัญของศาสนาที่
ตั้งอยู่ในเขตเยรูซาเลมทั้งคู่ ทั้งนี้อิสราเอลได้บุกยึดพื้นที่แห่งนี้ได้ใน
สงครามตะวันออกกลางเมื่อปี ๒๕๑๐ และประกาศเป็นเมืองหลวงของ
อสิราเอลอยา่งแบง่แยกไมไ่ด ้รวมถงึการใหช้าวยวิกวา่ ๒ แสนคน เขา้ไปตัง้
ถิน่ฐาน แตอ่ยา่งไรกต็าม การกระท าของอสิราเอลไมไ่ดร้บัการยอมรบัจาก
นานาชาต ิซึง่ประเทศต่างๆ ยังคงตั้งสถานทตูของตนไวใ้นนครเทลอาวีฟ  
รวมทัง้ชาวปาเลสไตนก์ย็งัมคีวามมุง่หวงัวา่กรงุเยรซูาเลมจะเปน็เมอืงหลวง
ของตนในอนาคต ดังนั้น กรุงเยรูซาเลมจึงเปรียบเสมือนพื้นที่ เชิง
สญัลกัษณท์ัง้ทางการเมอืงและศาสนา  
 สถานการณค์วามรนุแรงระหวา่งอสิราเอลและปาเลสไตน ์เกิดขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่งจนถงึป ี๒๕๑๕ (๑๙๗๒) ทีม่กีารเจรจาผา่นทางสหประชาชาติ
สง่ผลใหเ้กดิการลงนามใน “ขอ้ตกลงสนัตภิาพออสโล  ฉบบัที ่๑” หรอื Oslo 
Accords เมื่อปี ๒๕๓๖ (๑๙๙๓) เพื่อเปน็การประกาศวา่โลกยอมรบัให้มี
ดนิแดนปกครองตนเองทีช่ือ่ปาเลสไตน ์ในเขตเวสตแ์บงกแ์ละฉนวนกาซา่ 
โดยมสีหรฐัฯ เปน็ตวัแทนคนกลางในการลงนาม ซึง่สถานการณด์เูหมอืนวา่
แนวโน้มทีด่ีขึ้น แต่หลังปี ๑๙๙๕ สถานการณ์กลับย่ าแย่ลงอีกครั้ง และ 
ดเูหมอืนวา่การประกาศรบัรองเยรซูาเลมครั้งนี้ จะยิ่งท าให้กระบวนการ 
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การลงนาม “ข้อตกลงสันติภาพ
อ อ ส โ ล  ฉ บั บ ที่  ๑ ” เ มื่ อ ปี 
พ.ศ.๒๕๓๖ (๑๙๙๓) โดยมี ปธน.
คลินตัน เป็นตัวแทนคนกลาง  

เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๖ ๖ ๖ ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.๖๐ ๖๐ ๖๐    
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ 
ล งนามประก าศ รั บ รอ งกรุ ง       
เยรูซาเลมในฐานะเมืองหลวง
ของอิสราเอล    

จาก ค.ศ.๑๙๙๓ ถึง ค.ศ.๒๐๑๗ ความพยายามในการสร้าง
สันติภาพในตะวันออกกลาง ซึง่ยังคงหยุดชะงกั 
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สันติภาพในตะวันออกกลางถอยหลังลง โดยล่าสุดได้มีความพยายาม
ผลักดันให้อิสราเอลและปาเลสไตน์ยึดมั่นในทางแก้ระหว่าง ๒ รฐั (Two
-state solution) เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง ๒ ฝ่าย ซึ่งเป็น
ข้อเสนอที่นานาประเทศสนับสนุนให้อิสราเอลและปาเลสไตน์มีสถานะ
เป็นรัฐซึ่งมีอ านาจปกครองตนเอง และมีสิทธิ์ในดินแดนบางส่วนร่วมกัน  
เสียงจากนานาชาต ิ
 การตัดสินใจของทรัมป์ครั้งนี้ ดูเหมือนจะได้รับความยินดีจาก
อิสราเอลเท่านั้น ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกได้ออกมาเคลื่อนไหว
แสดงความไม่เห็นด้วย อาทิ ประเทศมุสลิมอย่างซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ 
จอร์แดน และหลายประเทศในสหภาพยุโรปอย่าง ฝรั่งเศส อังกฤษ 
เยอรมนี รวมทั้งตุรกี ทั้งนี้ ล่าสุด สมเด็จพระสันตปาปา ฟรานซิส 
ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ได้ทรงมีรับสั่งปกป้อง
สถานะเดิมของนครเยรูซาเลมอีกด้วย  
 ในขณะที่นายมาห์มูด อับบาส ผู้น าปาเลสไตน์ ประกาศว่า 
สหรัฐฯ ไม่ใช่ตัวแทนส าหรับการเจรจาสันติภาพอีกต่อไป เเละ
ประธานาธิบดีเรจิบ เทยิบ เออโดวาน ของตุรกี กล่าวว่าการย้าย
สถานทูตอเมริกันมาที่เยรูซาเลม เปรียบเหมือนการทิ้งระเบิดลงสู่
พื้นฐานแห่งสันติภาพ นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์
แห่งจอร์แดน และนายจอห์น แคร์รี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวว่าสหรัฐฯ จะต้องเจอกับผลกระทบ
ตามมาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง 
 นายบินาลี ยิลดิริม นายกรัฐมนตรีตุรกี กล่าวว่าการกระท า
ดังกล่าวของทรัมป์ ท าให้สหรัฐฯ เป็นเหมือนผู้ถอดสลักระเบิดใน
ตะวันออกกลาง และละทิ้งนโยบายที่อเมริกายึดถือมานับสิบปี ด้าน
รัฐบาลอิหร่าน แถลงอย่างแข็งกร้าวว่าอิหร่านจะไม่ทนกับการกระท า
ของทรัมป์ที่ละเมิดกฎหมาย ยั่วยุเเละอันตรายอย่างยิ่ง  
ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย  
  ดูเหมือนสถานการณ์ในครั้งนี้จะลุกลามอย่างไม่จ ากัดพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมุสลิม ทั้งนี้ ส าหรับอาเซียน ประเทศ
มุสลิมที่เป็นสมาชิกอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้ออกมาเคลื่อนไหว
เช่นกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายนาจิบ ราซัค เรียกร้องชาว
มุสลิมทั่วโลกให้ออกมาต่อต้านการยอมรับเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง
อิ ส รา เอล  และประณามการตั ดสิ น ใจของทรั มป์  ในขณะที่ 
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายโจโค วิโดโด ออกมาประณามสหรัฐฯ ที่
ตัดสินใจรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอล และเรียกร้องให้
สหรัฐฯ ทบทวนการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะประเด็นดังกล่าวสามารถ
เขย่าความมั่นคงและเสถียรภาพของโลก  

 สถานการณ์ล่าสุดหลังจากค าประกาศดังกล่าว ได้เกิดการ
เดินขบวนของชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเลม เขตเวสต์แบงค์ และฉนวน
กาซา่อย่างตอ่เนื่อง โดยมผีู้ประท้วงจ านวนหนึง่ได้รบับาดเจบ็แลว้ด้วย 
อีกทั้งยังมีการประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ของประเทศมุสลิม ใน
ขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติ โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNSC ได้ออกมาเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณร์นุแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้รวมทัง้ยนืยนัถงึการสรา้งสนัตภิาพ
ในตะวนัออกกลางที่จะต้องเกิดขึ้น ในขณะที่ สหรัฐฯ ได้ออกมายืนยัน
เช่นกันว่าการประกาศรับรองเยรูซาเลมนี้ จะเป็นเป็นการรักษา
สันติภาพในตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ ยังสนับสนุนแนวทางการ
แกป้ญัหาแบบยดึมัน่ในทางแกร้ะหวา่ง ๒ รฐั หรอื Two-state solution 
ตอ่ไป รวมทัง้กลุม่สนันบิาตอาหรบัไดม้กีารเรยีกประชมุฉกุเฉนิ ณ กรงุไคโร 
ประเทศอียิปต์ โดยผลการประชุมระบุว่าประเทศส่วนใหญ่ปฏิเสธการ
รบัรองกรงุเยรซูาเลม 
 โดยสรุปการประกาศรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง นอกจาก
เป็นการสั่นสะเทือนสันติภาพในตะวันออกกลางแล้ว ยังเป็นชนวน
ร้อนให้เกิดแรงปะทะระหว่างศาสนา และยิ่งสหรัฐฯ เข้าข้างอิสราเอล
มากเท่าไหร่ จะยิ่งท าให้กลุ่มชาวมุสลิมและกลุ่มติดอาวุธที่มีแนวคิด
สุดโต่ง แสดงความต่อต้านมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัว ส าหรับอาเซียนและ
ไทยจะต้องเฝ้าระวังในกรณีที่อาจเป็นประเด็นให้เกิดการก่อการร้าย
ฉวยโอกาสเข้ามาสร้างความรุนแรงในภูมิภาคต่อสถานที่ส าคัญเชิง
สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ โดยไทยจะต้องติดตามผลการประชุมวาระพิเศษ
ระหว่างอิหร่าน ชาติมุสลิมต่างๆ และองค์การความร่วมมืออิสลาม
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการรักษา
กฎหมายระหว่างประเทศและสนับสนุนกระบวนการเจรจาสันติภาพ
ในตะวันออกกลาง เพื่อให้เกิดความสงบและสันติสุขในประชาคมโลก  
นอกจากนี้ หากเกิดสถานการณ์ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ 
รัฐบาลและกองทัพไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในมาตรการดูแล
ความปลอดภัย และอพยพคนไทยที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลางได้
อย่างรวดเร็วด้วย 
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