
อานันท ปนยารชุน
มองโลกหลังวินาศกรรมสหรัฐ

'เศรษฐกิจโลกทรุดไป ๖ เดือนถึง ๑ ป'

สัมภาษณพิเศษ นายอานันท ปนยารชุน
หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

• ! อยากทราบความคิดเห็นตอการกอการรายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน

เรื่องกอการรายเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตรเปนเวลานานแลว และนิยามได
ยากวาอะไรคือการกอการราย ถึงกับมีคํ าพูดเปรียบเทียบวาในแงมุมมองมุมมองหนึ่ง ในสายตาของ
คนคนหน่ึง หรือในสายตาของกลุมกลุมหนึ่ง ก็เปนผูกอการราย แตในสายตาของฝายตรงกันขาม
กลับมองเปนผูตอสูเพ่ืออิสรภาพ ปญหานี้ก็ถกเถียงกันมานาน แลวมันก็อยูในประวัติศาสตร ท่ีเรา
คุนเคยกันมา เชน สมัยที่มีคํ าแถลงที่เราเรียกวา คํ าประกาศ บัลโฟร (ค.ศ. ๑๙๑๗) ในอังกฤษ ซึ่งนํ า
ไปสูการสถาปนารัฐอิสราเอล เพราะในประวัติศาสตรคนยิวเปนเชื้อชาติมากวาสองพันป เปนเช้ือ
ชาติที่อยูที่แถวตะวันออกกลาง และครั้งหนึ่งก็เคยอยูอยางสงบสุขกับพวกอิสลาม แตเน่ืองจากเร่ือง
ของศาสนา เน่ืองจากเร่ืองอะไรตางๆ ก็ปรากฏวาคนยิวตองลี้ภัยออกไปอยูทั่วโลก ทุกหนทุกแหง
ไมมีชาติของตัวเอง

คนยิวที่ไปอยูทั่วโลกแลวยังไปมีฐานะดี เปนคนฉลาด มีชื่อเสียงทั้งดานการธนาคาร ทางดาน
สื่อ การเมือง เพราะฉะนั้นจึงมีอิทธิพลมากหนอย ดังน้ัน ตอนที่จะไปสถาปนาอิสราเอลขึ้นมา คนยิว
ก็มีการตั้งแกงเหมือนกัน อยางอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบกิน (นายเมนาเฮม เบกิน อดีตนายกรัฐ
มนตรีอิสราเอล)

อยางที่อังกฤษเองก็เคยมีแกงที่อาจเรียกวาผูกอการรายไดเหมือนกัน ตอนท่ีอังกฤษครอบครอง
ปาเลสไตนอยูสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และคนยิวที่หนีภัยอื่นๆ จากแถวยุโรปตะวันตก ยุ
โรปตะวันออก ไปต้ังรกรากอยูท่ีปจจุบันเปนของปาเลสไตน ก็มีการตอสูแบบกองโจรหรือผูกอการ
รายเหมือนกัน



เพราะฉะนั้นพวกผูน ําอิสราเอลในปจจุบันหรือผูนํ าปาเลสไตนปจจุบัน ครั้งหนึ่งในชีวิตในการ
ตอสูเพื่ออิสรภาพ ตอสูเพ่ือความอยูรอดของชาติของตัวเอง ก็ตองใชวิธีการของการกอการราย

ในแอฟริกา ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะกอบกูอิสรภาพ ก็มีการกอการราย

ปจจุบันก็มีทั่วไปหมด ท้ังในอินเดีย ปากีสถาน ในแคชเมียร ซาอุดีอาระเบีย อียิปต อินโดนีเซีย
แตที่มันแตกตางไปก็คือวาการกอการรายวันที ่๑๑ กันยายน ท่ีนิวยอรกน้ัน แตกตางจากการกอการ
รายในอดีตอยูสอง-สามประการ

ประการแรกคือ ในอดีตเวลากอการราย จะมุงไปที่วาตองการฆาคนนั้น ฆาคนน้ี

ประการท่ีสองคือตองการทํ าใหทรัพยสินหรือวัตถุท่ีตัวเองตองการใหเสียหาย โดยจะมีจุด
ประสงคที่คอนขางจะแคบ มีวงจํ ากัด และรูวาตองการฆาใคร ประหารใคร ตองการทํ าลายวัตถุอะไร
ไมวาจะเปนตึกรามบานชอง สถานีต ํารวจ ไมวาจะเปนรานสรรพสินคา หรืออะไรก็แลวแต และอยู
ในวงจํ ากัด

ประการที่สามคือ ชวยใหการตอรองในการเจรจาในข้ันตอไปน้ัน ตัวเองอยูในฐานะท่ีดีข้ึน

แตการกอการรายท่ีนิวยอรกน้ัน เปาหมายไมมีใคร จะบอกวาเปาหมายคือตองการฆาคนเปน
หมื่นๆ แตกเ็ปนคนหม่ืนแสนท่ีตัวเองไมรูจัก คนเหลานั้นไมไดมีสวนในการเปนฝายตรงกันขาม ไม
เหมือนกับการกอการรายตอฝายตรงกันขามโดยตรง จะบอกวาเปนการกอการรายตอคนอเมริกันก็
ไมถูก เพราะวาชาติอ่ืนมีเยอะแยะ เพราะรูวามีคนชาติอ่ืนทํ างานอยูเยอะแยะ

เพราะฉะนั้นเปาหมายไมไดอยูที่จ ํานวน ไมไดอยูที่ตัวบุคคล ไมไดอยูท่ีตัวเช้ือชาติ อันท่ีสองเปา
หมายเรื่องของวัตถ ุสถานที ่ก็ไมใช ตึกเวิลดเทรดฯมันไมไดทํ าอะไร มันไมใชสถานีตํ ารวจ ไมใช
จุดยุทธศาสตร หรือแมแตกระทรวงกลาโหมสหรัฐ หรือเพนตากอน ก็อาจมีลักษณะใกลกับเปนจุด
ยุทธศาสตรมากขึ้น แตมันก็ไมใช

เพราะฉะนั้นในเมื่อจ ํานวนก็ไมใช ตัวบุคคลก็ไมใช สถานที่ก็ไมใช แลวอะไร



อันน้ีสํ าคัญ อะไรก็คือวา เปนการทํ าลายสัญลักษณบางอยาง เปาหมายก็คือ สัญลักษณของ
อเมริกา กับสัญลักษณของระบบที่ฝายกอการรายมีความรูสึกวาเปนปฏิปกษและประหัตประหารตัว
สัญลักษณอันแรกก็คือวา นิวยอรก ถือวาเกือบจะเปนเมืองหลวงของโลก โดยเฉพาะในแงของระบบ
การเงิน และระบบการเงินนี ้มันมีอะไรที่เปนสัญลักษณดีๆ ดานหน่ึงอาจเรียกวา ตลาดหลักทรัพย
วอลลสตรีต ที่มีชื่อเสียงกิตติศัพทของการเปนถนนการเงิน ถนนธุรกิจการเงินท่ีเปนท่ีรูกันท่ัวโลก
และยังเปนเวิลดเทรดเซน็เตอร ที่จะตองมีบริษัทธุรกิจการเงิน ธุรกิจการคาอยูในตึกมากมาย เปน
สัญลักษณของความร่ํ ารวยของอเมริกัน ของนิวยอรก ตองเรียกวาเปนสัญลักษณของระบบทุนนิยม

ถามองใหลึกซึ้งแลว ระบบทุนนิยมใครเปนผูเก้ือกูล ใครเปนผูไดประโยชนมาก ก็เผอิญชนชาติ
ยิวซึ่งมีความเกงกาจทางธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจการคา เพราะฉะนั้นก็เกิดจาก
ความคิดท่ีวาระบบทุนนิยมนั้น ๑.เปนระบบของสหรัฐอเมริกา ท่ีอเมริกาเผยแพรจะใหไปท่ัวโลก ๒.
นํ าความร่ํ ารวยมั่งคั่งมาสูอเมริกาและมาสูคนยิว และ ๓.ระบบทุนนิยมน้ี สภาวะปจจุบันคือทุนนิยม
บวกกับระบบโลกาภิวัตนแลว ในแงมุมมองของฝายหนึ่งถือวาเปนอันตรายตอกลุมที่คัดคาน

สวนที่เพนตากอนก็เปนสัญลักษณของอํ านาจทางทหารของอเมริกา ในการวางแผนคราวน้ีน้ัน
ผมมองวาการท ําลายสัญลักษณนี้ ถือวาเปนลักษณะการวางแผนที่ตองการท ํารายจิตใจของประชา
ชนคนอเมริกันมากที่สุด เพ่ือพิสูจนใหเห็นวาอเมริกาไมสามารถท่ีจะปองกันตัวเองได ไมวาจะมี
กํ าลังทหาร ไมวาจะมีก ําลังทางการเงิน ไมวาจะมีก ําลังในทุกๆ อยางในโลกนี ้และตัวเองก็อยูใน
ฐานะท่ีลอแหลมตอการถูกโจมตีเชนเดียวกัน

สิ่งเหลานี้ท ําใหการกอการรายเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน มันแตกตางกับการกอการรายในอดีตหรือ
ในประวัติศาสตร

• ! เปนจุดเริ่มตนของการปะทะกันระหวาง ๒ อารยธรรมหรือไม

ไม แตถาหากท ําอะไรไมรอบคอบ ถาเปนการตอบโตโดยความโกรธ ความแคน ความพยาบาท
ความอาฆาต อยางน้ันอาจจะนํ าไปสูการตอสูระหวางอารยธรรมสองอารยธรรมได

แตเราตองเขาใจวาระหวาง ๓-๔ วันแรกน้ัน ประธานาธิบดีบุชไมมีทางเลือกทางใดทางหนึ่ง
เพราะประชาชนเสียขวัญแลว ขวัญแตกกระจุยแลว เพราะฉะนั้นมีอยูทางเดียวทางดานจิตวิทยาคือ
การทํ าใหประชาชนมีขวัญดีขึ้นมาใหม หรือต้ังสติได ก็คือตองพูด ตองทํ า ปลุกก ําลังใจอยางเดียว
เหมือนกับเปนเชียรลีดเดอร ตอนน้ันประชาชนหมดหวัง ประชาชนไมรูวาอะไรเกิดข้ึน และคน



อเมริกาไมเคยถูกโจมตีอยางนี้เลย เพิรล ฮารเบอร ก็เปนการโจมตีฐานทัพเรือ มาโจมตีเรือรบท่ีจอด
อยูในลํ าน้ํ า อันน้ันเปนการทํ าสงครามแบบธรรมดา มีเปาหมายที่ชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีผลพลอย
ไดที่จะทํ าใหคนอเมริกันหวั่นไหวและสั่นสะเทือนในแงของจิตใจมาก แตกวาจะรูก็เหตุการณเลยมา
แลว ๓ ช่ัวโมง ๖ ช่ัวโมง หรือเห็นอีกทีก็หนาหนังสือพิมพวันรุงข้ึน

แตคราวน้ีเปนคร้ังแรกท่ีเห็นเลยวาเคร่ืองบินชน เพราะฉะนั้นความสั่นสะเทือนใจก็มีมาก บุชก็
ตองออกมาในเร่ืองของการแกแคน เร่ืองของการดํ าเนินการตางๆ ที่จะเอาผิดกับพวกนี้ แตเราจะเห็น
ไดวาแตละวัน แตละอาทิตยนั้น ถอยคํ าของบุชก็ออนลง ออนลง สี่หาวันแรกก็จะพูดถึงแตเรื่องการ
แกแคน การตอบโต วาจะตองนํ าตัวมาลงโทษใหได วันตอๆ มาก็พูดถึงเร่ืองของความยุติธรรม

ลักษณะของผูนํ าเขาเกง เขาสามารถจับชีพจรของคนได เขารูวาขณะนั้นคนตองการอะไร ชีพ
จรของคนมันเตนไมเหมือนกัน สามสี่วันหลังจาก ๑๑ กันยายนเตนอีกอยาง พอมาเริ่มตั้งสติไดก็เตน
อีกอยาง อีกสองอาทิตย สามอาทิตยใหหลังก็เตนอีกอยาง เพราะฉะนั้นผูนํ าของสหรัฐอเมริกาก็จับ
ชีพจร

สี่หาวันแรกก็ออกมาแรง เพื่อใหขวัญที่หายไปกลับคืนมา พอเร่ิมต้ังสติได ก็เริ่มใชเหตุผลมาก
ขึ้น วาไมใชเรื่องของการแกแคนพยาบาท แตเปนเร่ืองของการตองนํ าความยุติธรรมกลับคืนสูโลก
โดยวาสงครามครั้งนี้ไมใชสงครามที่ท ํากันแบบในอดีต ไมใชสงครามที่ดูในทีวีแลวเห็นชัดวามีการ
โจมตีทางอากาศที่โคโซโวเปนอยางไร โจมตีอิรักเปนอยางไร มีกองทัพบกเขาไป

ที่ใชคํ าวา war น้ัน จริงๆ แลวไมไดหมายความวาสงครามอยางเดียว อยางในอดีตที่เคยใชค ําวา
war of property ประกาศสงครามกับความจน หรือ war on drugs ประกาศสงครามกับยาเสพติด แต
เผอิญคํ าวา war ภาษาไทยแปลวาสงคราม พอมาใชค ําวาสงคราม คนไทยก็เลยหวั่นไหวไปดวย ซึ่ง
อันที่จริงแลว war ในที่นี้เปนเพียงการประกาศการตอสู การตอสูกับความไมดี ความรายเหลานี ้ทั้ง
ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานการเงิน ดานการทูต ดานการขาวทุกอยาง สวนการระดมพลน้ัน
เปนลักษณะที่เรียกวาเปนการขมขวัญมากกวา

เพราะฉะน้ันเราจะเห็นไดวาตัวผูน ําของเขาสามารถจับชีพจรความรูสึกของคนได ตอนที่ฟงขาว
วา ทางยุโรปก็เตือนสติแลว อิสลามก็เตือนสติแลววาอยาท ําอะไรผลุนผลัน อยาทํ าอะไรโฉงฉางเกิน
ไป มิฉะน้ันจะนํ าไปสูขอยุติท่ีวาเปนสงครามระหวางอารยธรรม



ตอนนี้บุชออกมาพูดแลววา ไมใชบิน ลาเดน คนเดียว แตรวมถึงเครือขายของบิน ลาเดน ดวย
หมดจากน้ีแลวก็มีเครือขายอ่ืนๆ ดวย

ดังน้ัน เราตองเขาใจวาทุกรัฐบาลทุกประเทศที่ใหการสนับสนุนการปราบปรามผูกอการรายนั้น
เขาก็มีปญหากันทั้งน้ัน อังกฤษก็มีปญหาเร่ืองการกอการรายของพวกไอรแลนด ฝร่ังเศสก็มีปญหา
การกอการรายของพวกแอลจีเรีย อียิปตก็มีปญหา ซาอุฯ จีน รัสเซียก็มีปญหา เพราะฉะน้ันเม่ือทุก
คนพอพูดเร่ืองการกอการราย นอกเหนือจากวันท่ี ๑๑ กันยายนแลว ทุกคนก็มีปญหา อินเดียก็มี ปากี
สถานก็ม ีเพราะฉะนั้นทุกประเทศมีหมด ดังนั้นเวลาพูดวาเปดฉากการตอสูกับการกอการราย ตัวต้ัง
ที่ทุกคนรับไดก็อาจจะเปนวันที่ ๑๑ กันยายนที่นิวยอรก แตเสร็จแลวทุกคนก็มีระเบียบวาระเปนของ
ตัวเอง

• ! ทรรศนะตอค ําปราศรัยของนายกรัฐมนตรีโทน่ี แบลร แหงอังกฤษ

ผมวาเปนลักษณะของ(การท ํา) สงครามที่ผมไมอยากใชค ําวาสงครามจิตวิทยา แตเปนสงคราม
ที่มันตองเริ่มดวยการขูกันทางค ําพูด ดวยการวางยุทธศาสตรวาการพูดแนวนี้แนวนี ้ตองการใหเกิด
ผลอะไรขึ้น อยางเชนตอนแรกออกมาบอกวา รัฐบาลทาลิบันตองยอมสงตัวบิน ลาเดน ออกมา พอ
ปากีสถานเขาไปหา บอกวาอเมริกาไมยอมแน หากไมยอมสงตัวก็จะถูกโจมตีแน อยาไปคิดวาเจรจา
ได ทาลิบันก็ออกมาบอกวาไมรูดวยซํ ้าวา บิน ลาเดน อยูที่ไหน แตพอท้ังอเมริกัน ทั้งอังกฤษ ท้ังนา
โต ทั้งอียูพูดมากขึ้น ไดรับการสนับสนุนจากประเทศตางๆ มากขึ้น ทางทาลิบันก็ออกมาบอกวารูวา
บิน ลาเดน ตอนนี้อยูที่อัฟกานิสถาน อยูภายใตความคุมครองของเขา แตยังไมสามารถเปดเผยที่อยู
ได เพือ่ความปลอดภัยของบิน ลาเดน ฝายหนึ่งก็ลดลง อีกฝายก็ขึ้นเสียงมากขึ้น เหมือนมวยไทยที่
เรียกวาตองมีการดูทาทีกอนที่จะลงมือชก ขณะนี้ก็เรียกวาอยูในระยะนั้นเทานั้น ถาหากเห็นวาอีก
ฝายหน่ึงก ําลังขวัญเสีย อีกฝายหนึ่งชักจะเสียเปรียบ ถึงจะจูโจม แตบุชเองก็ออกมาบอกแลววาจะไม
ใชเปนการบอมบ แตเปนการสงคอมมานโดเขาไปโจมตีเปนจุดๆ ไป หรือชวยเหลือฝายพันธมิตร
ฝายเหนือ และยํ้ าอยูตลอดเวลาวาเปนสงครามที่ใชเวลายาวนานมาก ก็เหมือนกับสงครามการตอสู
กับความจนหรือสงครามตอสูกับยาเสพติด ที่ไมมีวันจบ เพราะแตละประเทศก็มีปญหาของตัวเอง
แตประเด็นสํ าคญัคือเราตองเรียนรูวา ท ําไมพวกนี้ถึงตองยอมตายเพื่ออุดมการณบางอยาง หรือเพ่ือ
แสวงหาส่ิงท่ีตัวเองตองการบางอยาง แมแตอเมริกาเองก็ตองน่ังคิดวา ท ําไมถึงเอาชนะสงครามเวียด
นามไมได ทั้งๆ ท่ีอํ านาจทางทหารมากกวาเปนรอยเปนพันเทา ท ําไมคนเวียดนามถึงไมยอมโงหัว

อังกฤษก็ตองคิดวาทํ าไมไอริชถึงไมยอมโงหัว รัสเซียก็ตองคิดวาท ําไมเชชเนียถึงไมยอมโงหัว
หลายประเทศก็ตองคิดเร่ืองน้ี ถาไมถึงขอยุติที่วา เขาไมยอมโงหัวเพราะ ๑.เขามีอุดมการณที่ลึกซึ้ง



ซ่ึงเราจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง ๒.เขารูสึกวาเขาไมมีทางออก ทางอื่นแลว งั้น
ตายเขาก็ไมวา คนเวียดนามก็ยอมตาย คนอิสราเอลก็ยอมตาย คนปาเลสไตนก็ยอมตาย ตางคนตางมี
ความทุกขทรมานใจในชีวิตของตัวเองอยางสดุยอดแลว ไมสามารถรับอะไรไดแลว แมแตตายกไ็ม
วา แลวเราจะแกปญหานี้ไดอยางไร

• ! มีการตั้งขอสังเกตวาสลัดอากาศที่ปฏิบัติการครั้งนี้ไมใชคนที่ถูกกดขี่

คนพวกนี้เขารูสึกวาเขาสงสารคนที่ถูกกดขี ่เปนพวกมีอุดมการณ ไมใชวาพวกนี้ถูกหรือผิด แต
วิเคราะหวา ตนปญหาหรือรากเหงาของปญหาอยูท่ีไหน

• ! ทางออกเพื่อไมใหปญหาลุกลาม ควรมีการปฏบัิตกิารทางทหารหรือไม

ถาจะเปนการปฏิบัติการทางทหาร ก็ควรเปนปฏิบัติการท่ีมีขอบเขต เฉพาะเปาหมายจํ ากัด
เพราะวาอเมริการูดีวาจะไปบอมบอยางเวียดนาม โคโซโว หรืออิรัก ถาไปบอมบอัฟกานิสถานนั้น
พื้นที่ของอัฟกานิสถานนั้นเขาขางคนในประเทศที่จะตอสู อยาลืม อังกฤษแพไมสามารถเอาชนะอัฟ
กานิสถานไดถึงสองครั้งในประวัติศาสตร เมื่อสิบปที่แลว รัสเซียก็เขาไป แตก็พายแพกลับมา
สถานะพื้นที่อ ํานวยความสะดวกใหกับคนในดินแดนอยางมาก มีทหารนายพลรัสเซียคนหนึ่งบอก
วาเคยไปรบใหรัสเซียที่อัฟกานิสถาน เขาบอกวาอัฟกานิสถานคลายกับวาพระเจารวบรวมหินกอน
ใหญเล็กทั้งหลายในโลกแลวนํ ามาทิ้งไวที่อัฟกานิสถาน

• ! นอกจากสงครามดานกํ าลังทหาร สหรัฐเองยังใชกลไกทุกอยาง ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมืองบีบ
ทุกประเทศ ท้ังท่ีประเทศท่ีใหความรวมมือยังไมเคยมีหลักฐาน และไมมีกระบวนการตามหลัก
สากล

ผมไมรูรายละเอียด แตสหประชาชาติซึ่งก ําลังประชุมอยูขณะนี ้สหประชาชาติก็มีการพิจารณา
ยกปญหาเรื่องกอการรายมานานแลว ปจจุบันมีสนธิสัญญาหรือมีความตกลงทั้ง ๑๒ สัญญาแลว ที่
พยายามจะใหประเทศภาคีลงนามและสัตยาบัน แลวนํ าไปปฏิบัต ิขณะน้ีอเมริกาเองคนสวนใหญก็
บอกวาจะทํ าอะไรก็ตองอิงกับสหประชาชาติดวย ผมวาอเมริกาเองก็ตองระวัง การที่เขาจะท ําอะไร
เขาอยาไปตกหลุมพรางที่วาสิ่งที่เขาท ํามันเกินขอบเขตไปจนกระทั่งสิ่งที่เขาท ําเปนสิ่งที่เขาอยากจะ
ปราบ สมมุติคุณไปวาคนคนหนึ่งวาท ําไมถูก แตการท่ีจะจับคนคนน้ีเขามาสูกระบวนการยุติธรรม
เราตองไมท ําในสิ่งที่เขาไดท ําไปแลว อยางนั้นก็ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับได



• ! ไทยจํ าเปนตองปรับนโยบายประเทศบางสวนหรือไม

ผมวาไมตอง ก็พูดไปส ิเราเขารวมในการตอสูการกอการราย เราจะรวมมือกับสหประชาชาติ
ผมไมรูวาเราลงนามในสนธิสัญญาหรืออะไร อะไรก็ตามอิงกับสหประชาชาติไว เราไมไดอิงกับ
อเมริกา ขณะนี้อเมริกาก็พยายามอิงกับสหประชาชาติเหมือนกัน

• ! ถามีการโจมต ีขอใชสนามบิน

ไมตองไปตอบอะไร คนเราสามารถตอบไดนอยหนอยจะดีกวาน้ี ไปตอบในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น
ไปตอบในสิ่งที่ถาอยางนั้น ถาอยางนี้ เทากับเปนการขุดหลุมใหตัวเองสิ่งอะไรที่ยังไมเกิดขึ้นไป
ตอบทํ าไม แตในสถานะปจจุบันรูสึกวาประเด็นที่เคยพูดกันวาเขาจะมาขอสนามบินใชนั้น ผมวาไม
มีแลว เพราะวากรณีน้ันตองเปนการโจมตีทางอากาศอยางหนักหนวง ซึ่งขณะนี้ก็คงไมเปนอยางนั้น
สวนการขอความรวมมือในการปราบปรามผูกอการรายหรือการมีมาตรการดานการเงิน การ
ธนาคาร การฟอกเงิน มาตรการทางดานตรวจตราดูแลคนเขาคนออกประเทศใหมากข้ึน ใหกวาง
ขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองทํ าอยูแลว

ที่ตองระวังคือ โทรทัศนไทยกับวิทยุไทยและหนังสือพิมพไทย พอข้ึนช่ือวาขาวตางประเทศ
แลวก็เอาขาวของฝรั่งมาลงทั้งดุน ประชาชนคนไทยก็เกิดความหวั่นไหว เกิดความกลัวเกรงไปพอๆ
กับคนที่นิวยอรก ทั้งที่ไมไดเกิดที่เมืองไทย บางครั้งเราตองตั้งสติอยาไปใหความสนใจมากเกินไป

• ! เหตุการณคร้ังน้ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกมากนอยแคไหน

มีแนนอน ๖ เดือน ถึง ๑ ป น่ี เศรษฐกจิโลกทรุด ท่ีจริงมันก็เร่ิมทรุดอยูแลว แตพอเจออันน้ีก็ย่ิง
ทรุด วันน้ีกรีนสแปน (นายอลัน กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟด) ก็
ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียอีก เปนคร้ังท่ี ๙ แลว แตก็ยังไมมีอะไรเกิดข้ึนเทาไหร

• ! การตรวจสอบบัญชีผูกอการราย จะมีผลตอการทํ าธรุกรรมการเงินระหวางประเทศหรือไม

ไมนาจะกระทบ คนที่บริสุทธิ์ก็ไมตองไปกลัวสิ่งเหลานี้


