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บทความเรื่ องนี้ ให้ขอ้ มู ลพื้ นฐานเกี่ ยวกับสงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 อันเป็ นเรื่ องราวสาคัญหน้าหนึ่ งใน
ประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่ของรัสเซี ยเท่านั้น แต่ของยุโรปทั้งหมดด้วย
รัสเซี ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ “สงครามนโปเลียน” มาหลายครั้งและมีบทบาทในฐานะผูป้ กป้ องยุโรปที่ปกครอง
ด้วยระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ชัยชนะของรัสเซี ยเหนื อฝรั่งเศส ทาให้การปฏิ วตั ิทวั่ ทั้งยุโรปต้องล่าไประยะหนึ่ ง
สงครามระหว่างฝรั่งเศสและรัสเซี ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1812 นโปเลียนได้รวมรวมกาลัง
ทหารถึง 6 แสนคน ข้ามแม่น้ า Niemen และรุ กรานรัสเซี ย กองทัพรัสเซี ยมีแผนที่จะเผชิ ญกับนโปเลี ยนไว้แล้ว แผนนี้
พัฒนาขึ้นโดย Ful นักทฤษฎีทางทหารชาวปรัสเซี ย และซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ทรงให้ความเห็ นชอบแผนนี้ ดว้ ย Ful
แบ่งกองทัพรัสเซี ยออกเป็ น 3 ทัพด้วยกัน ทัพแรกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ Barclay - de - Tolly, Bagration ทัพที่
สองและที่สามมี Tormasov เป็ นผูบ้ ญั ชาการ Ful เสนอแนะให้กองทัพค่อยๆ ถอยร่ นเข้ามาอยู่ ณ ที่ต้ งั ที่มีปราการป้ องกัน
อย่างดี เชื่ อมประสานเข้าด้วย ก่ อนที่ จะหาทางยับ ยั้งการรุ กคื บ หน้าของนโปเลี ยน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิ บ ตั ิ สิ่งที่
เกิดขึ้นคือความวิบตั ิ เพราะหลังจากที่กองกาลังรัสเซี ยถอยร่ นได้ไม่นาน นโปเลียนก็อยูไ่ ม่ห่างจากกรุ งมอสโกแล้ว แผน
ของ Ful ล้มเหลวโดยสิ้ นเชิง แม้วา่ ชาวรัสเซี ยจะต้านทานอย่างเด็ดเดี่ยวเพียงใดก็ตาม
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นทาให้ตอ้ งตัดสิ นใจดาเนิ นการอย่างเด็ดขาด ดังนั้น ในวันที่ 20 สิ งหาคม ตาแหน่ งเสนาธิ
การทหารจึ ง ตกอยู่แ ก่ Mikhail Kutuzov ซึ่ งเป็ นศิ ษ ย์ที่ เยี่ย มยอดที่ สุ ด คนหนึ่ งของ Alexander Suvorov ในระหว่า ง
สงครามกับ ฝรั่ งเศส Kutuzov เสนอความคิ ดที่ ท าให้ผูค้ นตกใจ คือ “เพื่ อที่ จะรัก ษารัส เซี ยไว้ มอสโกจะต้องถู กเผา”
กองทัพรัสเซี ยจะต่อสู ้ในขั้นเด็ดขาดกับฝรั่งเศสใกล้กบั หมู่บา้ น Borodino ที่นี่มีการประจันบานแบบเลือดเดือดที่รู้จกั กัน
ต่อมาว่า การยุท ธที่ Borodino นับเป็ นการต่อสู ้ ที่หฤโหด มี การบาดเจ็บล้มตายจานวนมากทั้ง 2 ฝ่ าย ไม่กี่วนั ต่อมา ที่
ประชุ มสภาทหารที่หมู่บา้ น Fili ผูบ้ ญั ชาการ Kutuzov ตัดสิ นใจสั่งให้กองทัพรัสเซี ยถอย วันที่ 2 กันยายน ฝรั่งเศสก็เข้า
มอสโกได้ นโปเลี ยนหวังว่าชาวกรุ งมอสโกจะจานากุญแจเมืองมาให้ แต่ก็ไม่เป็ นเช่นนั้น มอสโกที่เกือบจะถู กทิ้งร้าง
มิได้ตอ้ นรับนโปเลียนอย่างเป็ นพิธีการ มหานครแห่ งนี้ ถูกเผา พร้อมกับยุง้ ฉางที่เก็บเสบียงและและคลังอาวุธและเครื่ อง
กระสุ นต่างๆ

การยึดมอสโกจึงนับเป็ นความหายนะสาหรับนโปเลียน ซึ่ งไม่รู้วา่ จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไรจริ งๆ กองทัพ
ฝรั่งเศสถูกรังควาญโดยพลพรรคผูร้ ักชาติชาวรัสเซี ยทุกวันและทุกคืน สงคราม ค.ศ. 1812 เป็ นสงครามเพื่อมาตุภูมิอย่าง
แท้จริ ง ความสับสนอลหม่านเริ่ มเกิดขึ้นในกองทัพนโปเลียน ระเบียบวินยั ทหารหมดไปพร้อมกับทหารที่เมามาย นโป
เลียนพานักอยูใ่ นมอสโกจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1812 กองทัพฝรั่งเศสตัดสิ นใจถอยกลับลงมาทางใต้ อันเป็ นส่ วนที่
มิได้ความเสี ยหายจากสงคราม กองทัพรัสเซี ยเข้าประจันบานกับฝรั่งเศสอีกใกล้ๆ กับ Maloyaroslavets มีการต่อสู ้อย่าง
ดุเดือดที่นครแห่ งนี้ และนโปเลียนก็ถูกบีบให้ถอยร่ นต่อไปยังถนน Smolensk เก่า อันเป็ นเส้นทางที่เขาเดิ นทัพมา การ
รบใกล้ๆ Vyazma, Krasnoe และทางข้ามแม่น้ า Berezina ส่ งผลให้สงครามของนโปเลียนสิ้ นสุ ดลง กองทัพรัสเซี ยขับไล่
ศัตรู ออกไปจากดินแดนของตน วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1812 อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ทรงออกประกาศเรื่ องการยุติสงคราม
สงครามเพื่ อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 สิ้ นสุ ดลง แต่การรณรงค์ในสงครามนโปเลี ยนในยุโรปยังคงดาเนิ นต่อมาจนถึ ง ค.ศ.
1814
สงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 เป็ นเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ รัสเซี ย สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดสานึกเรื่ อง
ความเป็ นชาติในบรรดาชาวรัสเซี ยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน คนเหล่านี้ ได้ปกป้ องบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างเด็ด
เดี่ยว ชาวรัสเซี ยได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและวีรกรรมด้วยการยอมเสี ยสละเพื่อปกป้ องมาตุภูมิของตน ชื่อของ
บุ ค คลจานวนมากได้รับ การจารึ ก ไว้ใ นประวัติศ าสตร์ รัส เซี ย และเป็ นชื่ อที่ จะไม่ มี วนั ถู ก ลื ม คื อ Mikhail Kutuzov,
Miloradovich, Dokhturov, Rajewski, Tormasov, Bagration, Seslavin, Gorchakov, Barclay - De - Talley, Ermolov
รายชื่ อเหล่านี้ยงั ไม่ได้รวมวีรบุรุษแห่งสงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 ที่ไม่ปรากฏนามอีกมากมาย และอีกหลายชื่อที่ถูก
ลืมเลือนไป สงครามครั้งนี้เป็ นเหตุการณ์ยงิ่ ใหญ่และเป็ นบทเรี ยนที่เราไม่ควรจะลืมเลือนจนทุกวันนี้
คาสาคัญ: สงครามเพื่อมาตุภูมิ นโปเลียน คูตูซอฟ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 สมรภูมิโบโรดิโน ขบวนการก่อการร้าย

AN ABSTRACT
This article provides basic information on the Patriotic War of 1812, which is an important page in the
history of not only Russia, but also the whole of Europe.
Having entered into a series of "Napoleonic Wars", Russia acted as a defender of monarchical Europe.
Thanks to the Russian victories over the French, the global revolution in Europe was delayed for some time. The war
of France and Russia was inevitable. Thus, on June 12, 1812, Napoleon gathered an army of six hundred thousand
troops, crossed the Niemen River, and invaded Russia. The Russian army had a plan to confront Napoleon. The plan
was developed by the Prussian military theorist Ful, and approved by the Emperor Alexander I. Ful divided the
Russian army into three groups. The first was commanded by Barclay - de - Tolly, Bagration; and the second and the
third by Tormasov. Ful suggested that the army gradually retreat to a fortified position, connect, and restrain the
onslaught of Napoleon. In practice, however, came a catastrophe. Russian troops retreated, and soon the French were
not far from Moscow. The plan of Ful failed completely, despite the desperate resistance of the Russian people.
The situation demanded decisive action. So, on August 20, the post of chief-of-staff was taken by Mikhail
Kutuzov, who was one of the best students of the Great Alexander Suvorov. During the war with France Kutuzov
proposed a startling phrase: "In order to save Russia, Moscow should be burned." The Russian troops would give the
French a decisive battle near the village of Borodino. There was a great slaughter, known as the Battle of Borodino.
The fight was brutal, with lots of casualties on both sides. A few days later, at the council at the village Fili, Kutuzov
decided to retreat. On September 2, Moscow joined the French. Napoleon hoped that Muscovites would bring him
the key to the city. It would not be so. The deserted city of Moscow met Napoleon not quite solemnly. The city was
burned, together with its barns storing provisions and ammunition.
The occupation of Moscow was fatal for Napoleon. He really did not know what to do next. The French
army was every day and every night harassed by partisans. The War of 1812 was a truly patriotic one. Confusion
began in Napoleon's Army; its discipline broke down with soldiers getting drunk. Napoleon stayed in Moscow until
October 7, 1812. The French army decided to retreat to the south, a region which had not been ravaged by war. The
Russian army gave battle to the French near Maloyaroslavets. The city was caught up in fierce fighting, and
Napoleon was forced to retreat to the old Smolensk road, the one on which he had come. Fighting near Vyazma,

Krasnoe and the crossing of the Berezina River put an end to Napoleon’s war. The Russian army drove the enemy
from their land. On December 23, 1812 Alexander I issued a manifesto about the end of War. The Patriotic War of
1812 ended, but the campaign of the Napoleonic War in Europe continued until 1814.
The Patriotic War of 1812 was an important event in Russian history. The War of 1812 caused an
unprecedented surge of national consciousness among the Russian people, who had resolutely defended their
homeland. The Russian people confirmed their courage and heroism by their sacrifice for the Motherland. A lot of
names have been written in the history of Russia and will be forever remembered: Mikhail Kutuzov, Miloradovich,
Dokhturov, Rajewski, Tormasov, Bagration, Seslavin, Gorchakov, Barclay - De - Talley, Ermolov. These certainly
do not include many still unknown heroes of the Patriotic War of 1812 and many forgotten names. The War of 1812
was a great event and a lesson that we should not forget today.
Key words: Patriotic War, Napoleon, Kutuzov, Alexander 1, Borodino battle, guerrilla movement.

THE PATRIOTIC WAR OF 1812
Andrey Sedov*1
In September 2012 Russia widely celebrates the 200th anniversary of the Borodino battle, which
was the most impotent event of the Patriotic War of 1812 and one of the most heroic pages in the
history of Russia. The victory of the Russian people over Napoleon, who was considered one of the
world’s greatest military geniuses, and who, at the moment of his attack on Russia, was crowned with
an aura of omnipotence and infallibility, struck the imagination of contemporaries as well as their
posterity. The victory gives the Russian people great pride, and for others it remains an unsolved
mystery, especially for the formidable warning – “Don't go to Moscow!” Therefore, the storm of 1812
again and again attracts the attention of researchers and still retains a number of eternal themes for
historical research. The story was called “The Russian Iliad” by her contemporaries. The greatest
number of researches has been dedicated to this war in comparison with other events in the 1000-year
history of pre-revolutionary Russia. Specifically more than 10,000 books and articles have been written
about the war of 1812, and this is still not to mention a great many parts it occupies in the writings on
Napoleon, which in 1908 included 200,000 titles and since then have grown considerably. Among the
most objective sources are books by E.V. Tarle, The Year 1812, and N.A. Troizkiy, 1812: The Great
Year of Russia.
The victory of 1812 created pride and confidence, as well as shook the heart and caused
excitement in the entire Russian society. The year 1812 is connected the first revolutionary impulse in
the history of Russia – the uprising of 14 December 1825. This is not just because some of the
Decembrists in 1812 raised the weapons for Russia against Napoleon, but also because, in 1825, they
raised their weapons for Russia against Nicholas. The mighty impulse which had given victory to the
Russian people now responded to the awakening of revolutionary consciousness.
Not only the Decembrists but also A.S. Pushkin, the great Russian poet, were related to 1812.
The poetry of Pushkin represents in itself a happy, proud consciousness of a powerful moral force of
the native people. Without 1812 Pushkin would not have been what he was, and would have talked
about Russia in much the same vein as he said about it when it was under Peter the Great: “He knew
her purpose”. But not only Pushkin, but also the Russian intellectual culture and Russian national selfconsciousness received a powerful impetus in the terrible year of the invasion.
The Positions of Russia and France at the Beginning of the 19th Century Cause of War
The aggressive policy of Napoleon led the opposition to France by the European powers,
including Russia, which took part in the Russian-Austrian-French War of 1805 and the RussianPrussian-French War of 1806-07. The Peace of Tilsit of 1807, which was forced upon the Russian
government, could not solve the Franco-Russian conflict; the treaty was, in fact, a long-term truce.
After the military defeat of Prussia in 1806 and Austria in 1805 and 1809, Russia remained the only
great power in the Continent of Europe, which stood in the way of Napoleon for world domination.
Napoleon's expansionist policies in Europe (by then the French Empire had exerted power over
1
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Holland, the Hanseatic towns and the north-German states up to river Elbe, including Oldenburg, the
Duke who was a relative of Alexander I, and others) testified to the incessant aggressive ambitions of
France. There existed economic differences between Russia and France. The Continental blockade, to
which Russia was forced to join in 1807, was extremely disadvantageous to her, and led to a sharp
reduction in Russian foreign trade, gold leakage and the fall of the ruble. In 1810, this tariff war
between Russia and France started. Since the end of 1810, Napoleon had begun to prepare for war with
Russia. Napoleon was preparing for the Russian campaign with great care, seeking to ensure a quick
victory over the Russian army. He created the so-called "Grand Army", in which there were about
610,000 troops and 1,372 guns, and more than half the troops were allies of the French – Prussian,
Austrian, Bavarian, Saxon, Italian, Polish, Spanish and other nationals.
The Russian government was aware of the threat of war and sought to delay its onset.
Benefiting from the military and economic difficulties of Napoleon, in particular the war in Spain,
Russia used her diplomacy to delay the beginning of armed conflict and create a more favorable
environment for Russia's foreign policy by signing the Bucharest Peace Treaty with Turkey (May) and
the secret treaty of alliance with Sweden (March 1812). Moreover, Russia had managed to increase the
strength of her army consisting of 23 infantry divisions, 10 cavalry regiments, 8 and 6 horse-battery
artillery companies, bringing the armed forces (including the irregular troops) to a troop strength of
900,000, including field forces of about 500,000 people. Since a significant portion of the troops was in
Moldavia, the Crimea, the Caucasus, Finland, and the interior, by June 1812 only about 240,000 troops
with 934 guns could be concentrated on the western borders. These forces were part of the three
armies, the 1st Army of General M.B. Barclay de Tolly (127,000 troops) unfolded on the Russia-St.
Petersburg area in Lida, the 2nd army of General Bagration (45-48,000 troops) located between the
south of the Niemen River and the Bug River in the direction of Moscow and the 3rd army under
General A.P. Tormasov (43-46,000 troops) stationed in the area of Lutsk, covering the Kiev area. A
separate corps of General P.K. Essen (18,500 troops) located in the district of Riga. In addition, in the
rear areas near Mozyr and Toropets were the corps of Generals P. Moller-Zakomelsky and F.F. Ertel.
The Correlation of Forces
By 1812 Napoleon had 1,046,567 men under arms in various parts of Europe. He threw 647,158
troops and 1372 guns for a war against Russia. Napoleon's army recruitment system inherited from the
French Revolution. This was the most advanced for that time, the system of universal conscription.
During the early years of the reign of Napoleon, the French industry certainly took a major step
forward in time. In addition, Napoleon mobilized economic and financial resources of a number of
vassal states for the war with Russia.
And yet the French army exceeded the Russian army (and any army of the time) not so much in
material as in social terms. It was a mass army of a bourgeois type. It did not know any cash barriers
between soldiers and their officers, or a senseless drill or discipline of the cane, but was strongly
conscious of the equality of civil rights and opportunities.
The fighting quality of the "Grand Army" was not homogeneous. Most dominant in martial
spirit and bearing was the Corps of Marshal Devout. The main striking force of Napoleon's Imperial
Guard consisted of both old soldiers (who had been in the army since 1805) and younger ones (who
were recruited in 1810). Military discipline of the “Grand Army” was considered exemplary in 1812.

The French infantry from the time of the Revolution used a new way of fighting introduced by
Napoleon so that the soldiers fought “to the highest point of perfection”.
The Command of the “Great Army” in 1812 was considered the best in the world. No army had
such a constellation of military talents. Of the 18 marshals Napoleon still had with him in 1812, 11
went with him in the campaign against Russia. The most prominent of them was Louis Nicolas Devout
(1770-1823), the commander of the 1st corps of the “Grand Army”. The forces of the “Grand Army”
were especially severe, because they were conducted in Russia by Napoleon himself, who was
recognized by contemporaries (including feudal monarchs headed by Alexander 1) almost unanimously
as the most brilliant commander of all times and peoples.
However, Napoleon's army in 1812 had serious weaknesses, which had detrimental effects on
its patchy structure. French soldiers consisted of less than half of the army; the rest were foreign troops
who were notorious for desertion, looting, and pillaging. It was discipline that in general severely
suffered at this time (except that of the Guard); it had little resemblance of perfect military discipline,
for which Napoleon's army had always been famous. Thus, the concern about the number of soldiers of
Napoleon's Grand Army hurt its quality. The weakest of all the weaknesses of the army was a
progressive decline in morale.
Russia at the beginning of the war could resist Napoleon's army of 317,000 men with a
448,000-strong army, which was divided into three separate corps. The 1st Western Army numbered
120,210 soldiers and 580 guns. It was stationed in the area of Vilna and covered the St. Petersburg area.
The 2nd Western Army, consisting of 49,423 men and 180 guns, was located near Belostok and covered
the Moscow area. The 3rd Western Army, consisting of 44,180 men 168 guns, was concentrated in
Lutsk and covered the Kiev area.
The main problem of the Russian army was not that it was small in number, but rather that it
was based on a feudal system of acquisition, maintenance, training and management. The Command of
the Russian army, as it should be under feudalism, was not comprised of men recruited on the principle
of ability but that of birth. They were recruited exclusively from the nobility. The Russian generals in
1812 were burdened not as much with home-grown nobility as foreigners. Alexander I trusted the
generals with foreign names than Russian ones. The vices of the feudal system affected combat training
of the Russian army as well as material support. The biggest problem was the lack of weapons – both in
number and in quality.
After Austerlitz the Russian army had been rebuilt in the French manner; that is, its
organizational structure was based on that of Napoleon I’s army. It also relied on Napoleon's military
experience. Inferior to the enemy in some components, the Russian army was equal to or even excelled
the former in others. It was also no less combat experienced. The Russian soldiers always had the
courage, stamina, and endurance. They were also superior to any enemy in terms of bayonet attack. The
Russian commanders who saw combat at the outbreak of the war in 1812, while generally inferior to
Napoleon, were actually talented generals and not alien mediocrities with high birth. They could match
the marshals of Napoleon in terms of military capability. The first in a series of such generals were
Barclay de Tolly and Bagration. Mikhail Bogdanovich Barclay de Tolly (1761-1818), a descendant of
the Scottish nobles, was the commander of the 1st Army. The 2nd Army was under the command of
Prince Pyotr Bagration (1765-1812).
So insofar as combat experience and the quality of higher officers were concerned, the Russian
army in 1812 was almost equal to that of Napoleon. In two respects, it was certainly superior to the
enemy. Firstly, it was the national army, more homogeneous and cohesive than the army of Napoleon,

and secondly, it had a much higher morale: the Russian soldiers were inspired by the patriotic mood,
hatred of the invaders and the desire to liberate their country from them, win or die.
On the eve of the war new statutes and regulations for the Russian army were issued, which
reflected progressive tendencies in the art of war, in particular the tactics of the columns and extended
order. Foreseeing the inevitability of war with France, the Russian military figures (M.B. Barclay de
Tolly, Bagration, P.M. Volkonsky, P.A. Chuykevich, etc.) and some foreigners in Russian service (L.
Wolzogen, D. F. Saint-Prix, d'Alonvil, K.A. Ful) had developed and offered Alexander I their own
strategic plans. Some of them expressed the possibility of being drawn into a protracted and disastrous
war for Napoleon in the vast expanses of Russia, away from French bases. Most of these plans came
from the recognition of the overwhelming superiority of Napoleon's army in manpower and equipment
over the Russian army. However, Alexander I adopted the plan of Ful, whose idea was to relocate the
1st Russian army to Drissa camp on river Western Dvina, where it had to stop the enemy, whereas the
2nd Army was to stab him in the flank and rear area of Volkovysk.
In general, the Russian army in 1812, with all its shortcomings, had more dignity. As Engels
said, it bore the "seal of the more developed Institution of civilization in the country" (1.T.11, s.483).
But Napoleon's army was stronger. Given the balance of power between Russia and France, which took
shape in 1812, Napoleon could count on success. He had provided all purely military factors for this
success. However, he did not consider the circumstance, which was, in fact, to decide the outcome of
the war; this was that the army, together with the entire Russian people, would resist the invasion.
Plans of the Parties
Having set a goal to force Emperor Alexander I to peace, which would be favorable to France,
Napoleon believed that the royal power in St. Petersburg after a few revolutions of the palace in the
18th century could not be strong. The best version of his plan was that the first decisive blow of the
“Grand Army” could force Alexander I to begin peace talks from fear, on the one hand, of the French
invasion, and, on the other, a new palace revolution. Along the shores of the Niemen River, Napoleon
said to A. Caulaincourt: "Less than two months, Russia will ask for peace." Thus, Napoleon hoped for
a brief war, and all the forces were grouped before the Niemen. The strategic calculations of Napoleon
at the beginning of the war lay in defeating the Russian armies in separate border battles, not allowing
them to unite. Napoleon made the decision to go to Moscow in Smolensk, after Barclay and Bagration
joined together and went on to Moscow.
Napoleon's plan was as follows: from the "Grand Army" (infantry 492,000, cavalry 96,000,
engineers 20,000, siege of the park, etc.) more than 440,000 troops were in the first line to the Russian
border, and the remaining troops (more than 160,000 troops) were located in reserve between the
Vistula and the Oder. Napoleon concentrated his main force in three groups: the left under his direct
command (218,000), the central under the command of the Italian Viceroy E. de Beauharnais (82,000)
and the right under the command of Jerome Bonaparte King of Westphalia (78,000). These troops were
covering the attacks to encircle and destroy parts of the 1st and 2nd Russian Armies. On the left flank in
the vicinity of the Riga was Prussian-French corps of J. MacDonald (32,500) and on the right flank was
the Austrian corps of K. Schwarzenberg (34,000): they would together attack the 3rd Army.
In 1811, in Russia there were plans for war with Napoleon. The first and most radical plan was
proposed Barclay de Tolly: "In case of his (Napoleon’s) invasion of Russia the enemy should be forced
to get away from its operational base and entrapped in the interior of the country, and then, with the

saved troops, prepare for him, at least in Moscow, a new Poltava".2 Considering possible offensive and
defensive war, Barclay de Tolly developed a new strategic plan, which was approved in March 1812.
Option “A” was designed to “cut, surround and disarm the forces of the enemy, located in the Duchy of
Warsaw and the Prussian kingdom”, and then to go forward to meet the main forces of Napoleon.
Option "B" was planned "to extend the war as long as possible" and "after our retreat always to leave a
devastated land" until the transition to the counteroffensive. And so, the Russian side, until the day of
Napoleon's invasion, did not, and most importantly, was not able to, determine the direction of the
main shock of Napoleon. This accounted for the dispersion of armies to simultaneously cover three
directions: generally the country’s military actions would depend on those of the enemy. The
indecision of Alexander, the overabundance of his advisers and inconsistency in their lines, and the
absence of a sovereign chief hampered the preparations for war and aggravated the danger of the
approaching storm on Russia.
THE RETREAT OF THE RUSSIAN ARMY FROM THE NIEMEN RIVER TO SMOLENSK
On June 12, Napoleon's army, without a declaration of war, passed the Russian frontier on the
river Niemen near Kovno (now Kaunas). Alexander I attempted to stop the hostilities and to avoid the
war. For this purpose he sent from Vilna (now Vilnius) to the French outposts the Adjutant General
A.D. Balashov with his personal letter to Napoleon. However, the mission failed. On June 25,
Alexander signed a manifesto on the outbreak of war with France.
And so, three groups of corps of the "Grand Army" rushed from the Niemen River to the East.
The main group was led Napoleon himself on the road to Vilna against the army of M.B. Barklay de
Tolly. The Russian army did not immediately have any reciprocal movement. On June 27, Alexander I
ordered Bagration to retreat to Minsk. Just an hour after the Russians had left Vilna, the French avantgarde entered the city. On June 28, Napoleon could already sum up the results of the Vilna (Vilnius)
operations. For three days he had moved 100 miles. On June 29, Napoleon dispatched the cavalry corps
under the command of Murat, infantry corps and two divisions of the corps of Devout. These troops
were to overtake the army of Barclay and tie its operations down until the arrival of the main forces of
Napoleon. At the same time, Devout with three infantry divisions and a cavalry corps of E. Grushi was
ordered to go to Minsk to block Bagration on the north path from uniting with Barclay, and Jerome
Bonaparte with a corps of Yu. Ponyatovsky, J.-L. Regnier and D. Vandam had to strike Bagration from
the south and surround his army.
The Russian command guided by an earlier decision started the withdrawal of troops into the
country. The 1st Army, which was out of the blow that Napoleon had intended to inflict on it in the
Vilna district on July 8, reached the Drissa camp. However, Ful’s intended defensive and offensive
plan had to be canceled because the position at Drissa was unsuccessful. The 2nd Army could not come
on time to the area scheduled for interaction with the 1st Army. On 14 July, the 1st army left the army
camp at Drissa and started moving towards Vitebsk. The Corps under General P. X. Wittgenstein (over
20,000 troops) was ordered to cover the areas of St. Petersburg. Alexander 1, who, as the commanderin-chief, was with the 1st Army, saw the failure of his plan approved by Ful. Not wanting to take
responsibility for the inevitable further retreat, he left the army on July 18 without appointing a
successor. Barclay-de-Tolly, the Minister of War, had to assume the functions of the commander-inchief. He received information that the 2nd army could not go to Vitebsk, and with the rearguard battles
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he took the 1st army to Smolensk on August 1. The 2nd army of General Bagration departed from
Minsk, and while heading towards Bobruisk, still engaged in a stubborn rearguard battle with the
superior forces of the enemy, who tried to surround and destroy it. An attempt of the 2nd army to break
the enemy line in Mogilev with a view to connecting with the 1st army had failed on July 23, but
Bagration, skillfully conducting retreating maneuver, reached Smolensk through Mstislavl and on
August 3 joined the 1st army. Both armies, together, had only 120,000 soldiers against 250,000 in the
main forces of Napoleon.
BATTLE OF SMOLENSK
On August 3, the 1st and 2nd Russian armies joined forces. The soldiers of the two Russian
armies greeted Barclay and Bagration with enthusiasm. All were convinced that the war must now go
in a different way, and that the retreat was over. Under the pressure of such sentiments, even cautious
Barclay, contrary to his own beliefs, admitted the possibility of more drastic action. The Russian
soldiers felt obliged to defend Smolensk. Napoleon knew this and therefore also expected the Battle of
Smolensk. Barclay soon realized that the battle was now impossible.
As has been pointed out, at Smolensk Napoleon concentrated 250,000 people, while in both
Russian armies there were only 120,000 soldiers. Napoleon decided to close to Smolensk to take it, and
thus cut off the Russian troops from retreating to Moscow. Indeed, the French succeeded for some time
in their offensive against the regiments of Bagration and Barclay. The road to Smolensk was covered
by the 27th Infantry Division of Neverovsky Dmitry Petrovich (1771-1813), which consisted mainly of
new recruits. It seemed that this barrier would be easily overcome by the "Grand Army", especially by
the vanguard of Marshal Murat's famous cavalry, which was nevertheless coping with a serious
resistance this time. Murat was able to knock out the 27th Division of Neverovsky from its occupied
position. But the Russian soldiers did not flee. They were retreating in good order on the road to
Smolensk and settled in the woods. The trees significantly hampered the action of the enemy cavalry.
Mostly former peasants, the new recruits who were led by General Neverovsky stubbornly mounted
their violent attack on the three corps of Murat.
But Smolensk was also now in danger. It was defended by about 15,000 soldiers of Rajewski
against the main forces of Napoleon's army which were moving closer. An experienced captain,
Rajewski realized that Smolensk could turn into a fortress city, and it would be possible to protect it for
a long time with a small force. The city was fortified by a strong stone wall, in front of which the
inhabitants dug ditches. Smolensk was attacked by the corps of the successful French Marshal Ney.
Simultaneously, the French artillery began to barrage the city fortifications. However, Rajewski stayed
all day.
At night Smolensk was reinforced by the main forces of the Russian army. Now the corps of
General Dmitry Sergeyevich Dokhturov (1756-1816) assumed a leading position in the city. The
artillery under the command of 28-year old General Alexander Ivanovich Kutaisov (1784-1812) acted
brilliantly. The gunners stood to the last. The Russian artillery inflicted huge damage on the enemy.
The next day, Smolensk was surrounded by the most powerful enemy corps of Marshal Davout, Ney
and Murat. The French began the general assault. The city was in flames. In spite of the fact that this
assault was repulsed, Barclay de Tolly, after some hesitation ordered the Russian army to begin a
retreat toward Moscow. He reasoned as follows: first, the French had a significant numerical
advantage, and the Russian army was not sufficiently prepared for a decisive battle; and, secondly,

Napoleon could get around Smolensk in the east to block the Russian troops. Then they would be in a
burning city, as if in a trap, and would be destroyed. The historians still debate whether Barclay was
right in ordering the retreat. The troops were retreating in good order. Covering the retreat, General
Konovnitsyn ordered his soldiers to burn a bridge over the Dnieper, making it more difficult for the
enemy to advance.
Napoleon entered the burning Smolensk. In this battle he lost about 20,000 soldiers (the Russian
army’s losses were almost twice as less) and did not achieve a decisive victory. Russian troops were
not defeated. They continued to retreat to Moscow to be replenished with fresh forces. "The great
army" melted away. Many associates advised Napoleon to stop any further advance to the east, and
instead go to Belarus and stay there in the winter quarters. But Napoleon needed a victory in the
"pitched battle" to defeat the Russian army. So he ordered his troops to move on to Moscow.
The situation of the Russian army was serious. It was retreating from the western borders of
Russia. Moscow was only a little over 200 miles away. But the grumbling of soldiers grew louder: how
long to continue the retreat? The fray between cautious Barclay de Tolly and resolute Bagration who
insisted on an immediate transition to the fighting increased the difficulty.
And only then, Alexander I, who had been watching the event from Petersburg, knew that the
situation required the appointment of another chief. He must have the necessary experience in
managing large-scale military operations and have high authority among the people and the army. That
commander could be only Mikhail Kutuzov. On August 17, 67-year-old General Kutuzov arrived at the
location of Russian troops. Soldiers enthusiastically welcomed the new commander-in-chief, who was
famous in many battles and campaigns.
THE BATTLE OF BORODINO
The Russian army was 125 km away from Moscow. Here, near the village of Borodino,
Kutuzov decided to give the French the decisive battle. The staff officers looked for a long time for a
convenient place to fight and finally made the field of Borodino their choice. For this there were
several important reasons. Firstly, through Borodino went the new and the old Smolensk road. Taking
this route as the defense, the Russian army could block Napoleon’s move to Moscow. Secondly, in this
field it was relatively easy to take a strong position thanks to a few natural defenses. The right part of
the field covers the river Kolocha; in the center there is a height; on the left, lying near the village of
Shevardino, is a big hill; and on the Old Smolensk road there is also a big hill. The Russian army
hastily began to strengthen all these key points. Structures were erected on the Kurgan heights and
Shevardino hill to serve as bases of batteries of artillery. The strengthened strategic high grounds
received the names "battery of Raevsky" and "Shevardino redoubt”.
On August 24, the French troops approached the Borodino field. As an experienced military
leader, Napoleon saw the weaknesses of the Russian position. The Shevardino redoubt was far ahead. If
the French managed to take it, the whole left flank of the Russian army would be open, because behind
the Shevardino redoubt there were no fortifications. Then Napoleon could overthrow the left wing of
the Russian army and win the battle.
Kutuzov understood the inconvenience of this position and ordered the start of the construction
of new fleches and land fortifications behind Shevardino, south and west of the village of Semenov.
The construction of Semenovsky fleches just started, when the 35,000-strong French force attacked
from two sides of the Shevardino redoubt. It was defended by 12,000 Russian soldiers led by General

Andrei Ivanovich Gorchakov (1779-1855). His task was to hold out the French until the construction of
Semenovsky fleches was completed.
180 guns at the redoubt fired incessantly, hoping to throw off the French attack, but eventually
the defense failed and the French managed to break into the redoubt. However, they were soon driven
out by the fresh Cuirassier Division that had just arrived. Before nightfall a detachment of General
Gorchakov engaged in fighting and went into the new fortifications only on the order of Kutuzov.
Thinking about the upcoming battle, Napoleon was hesitating between two options of warfare.
Marshal Devout had advised him to avoid the main forces of the Russian army on the old poorly
protected Smolensk road, quickly reach the city of Mozhaisk, where the roads to Moscow converge,
and cut off the Russians from the way to the capital. In the end, Napoleon, fearing that once again
Kutuzov would avoid battle, chose another option. He decided to attack the left flank of the main forces
of the Russian position – Fleche of Semenov – to break through the defense of Russian troops there,
push them to the River Kaloche and destroy them. At the same time the brunt of the French army had
to be accompanied by a supporting attack at the center of the Russian position, the height of Kurgan, as
well as the onset of the French Corps of General Poniatowski along the Old Smolensk road to
Utitskuyu height.
Kutuzov took into account both these possibilities. On the right flank and center, he placed the
troops of the 1st Army under the command of Barclay. Over the field height the Infantry Corps under
General Rajewski was placed. The left flank of Semenovsky fleches should be defending the 2nd Army
of Bagration (Semenov fleches were called "Bagration"). Finally, at the left edge of the field, near the
Utitskiy mound Kutuzov stationed the corps of General Nicholas Tuchkov, who was to cover the old
Smolensk road. But most importantly, Kutuzov had a large reserve, which he could use when
Napoleon's idea became clearer.
The battle of Borodino was one of the biggest battles of its time. Napoleon's troops numbered
135,000 with 580 guns, against Kutuzov who had more than 120,000 soldiers and 620 guns. In the
morning of August 26 the battle began with exchanges of artillery fires. Then a surprise attack by the
French infantry corps of Eugène de Beauharnais captured the village of Borodino, deployed the
artillery batteries there and led bombardment of the right flank of the Russian troops and batteries of
Rajewski. However, the Russian artillery-men set fire to the bridge over the River Kolocha and
prevented any further advance of the enemy on this site.
At the same time a huge force of Marshal Devout began an offensive on the Bagration fleches.
But here, Russian gunners stopped the enemy's heavy fire, the French suffered heavy losses, and
Marshal Devout was wounded. The second attack of Devouts corps was repulsed by the 27th Infantry
Division of General Neverovsky. Then Napoleon sent against Bagration fleches his main forces:
infantry corps of Marshal Ney and General Junot, and Murat's cavalry. The French were able to capture
the fleches. Soon they were knocked out by a Russian reserve force, which was sent by Kutuzov; he
saw that this was a blow aimed at the fleches of the main forces of Napoleon. At the same time,
fighting the French almost killed two Russian division commanders: Generals Vorontsov and
Neverskoy.
Along with the third attack on the fleches went on the offensive on the Old Smolensk road by a
corps of Poniatowski, to whom was given the task to overcome the resistance of the Russians near
Utitsky mound and to hit in the rear of Kutuzov. The rapid onslaught of Poniatowski was able to

capture Utitsky mound. In battle the commander of the Russian corps General Nikolai Tuchkov was
mortally wounded. Kutuzov was forced to transfer from the right flank of the Old Smolensk road a
corps of General Baggovut, who stopped the further advance of Poniatowski’s corps and its attempt to
circle the Russian army.
At this time the corps of Beauharnais, supported by a cavalry, led the attack on the battery of
Rajewski. The French artillery fire caused great damage to the defenders of Kurgan heights. The enemy
launched an attack from three sides. On the battery was hoisted the French flag. The situation became
critical. If the French were anchored here, the Russian army would be cut into two, which inevitably
would lead to its defeat. Hence, Generals Ermolov and Kutaisov, who had stood in reserve, rushed with
their soldiers to save the Kurgan heights. It was a hot fight. General Kutaisov was killed, and Ermolov
was wounded. With this great sacrifice the French were driven from the battery of Rajewski. The
French general Bonami was captured.
It was in late afternoon. The French continued persistent attacks on fleches. Seven attacks were
repulsed. Their attempts to bypass the fleches from the flanks were unsuccessful. Napoleon's forces
suffered heavy losses. Finally, Napoleon concentrated on these position 45,000 soldiers and 400 guns
(the numbers were twice as large as those of Bagration) and sent them into the eighth attack. Bagration
decided to resort to fast cavalry counter-attack to disrupt the plans of the enemy. Suddenly, he was
wounded in the leg by shrapnel kernel. After losing the commander the defenders of fleches began to
retreat. Bagration was replaced by General Peter Konovnitsyn (1764 - 1822) who with difficulty
collected the scattered pieces of the 2nd Army and formed them up again outside the village of
Semenovskoe.
Napoleon was about to place the guards in action to build on the success and defeat the Russian
army. Seeing that the French could break through the Russian positions, Kutuzov placed troops the
Ataman Platov's Cossack Corps and the Cavalry Corps of General Uvarov on the left flank of the
enemy. Russian cavalry, passing north of the village of Borodino the River Voina, appeared on the
flank of the enemy, threatening his rear. The French troops started to panic. Napoleon immediately
canceled the order he had given to the Imperial Guard to enter into the battle. "I cannot risk the last
reserve of three thousand miles from Paris," he said.
Kutuzov won by this bold maneuver during the the furious attacks of the French from various
spots. General Konovnitsyn and General Dokhturov managed to put in order the parts of the 2nd Army
retreating from the Bagration fleches, and save them from the difficult situation and defeat. After that,
Kutuzov ordered Uvarov and Platov to retreat to their original positions.
Two hours later the attacks of French resumed with renewed vigor. At this time, their main
target was the battery of Rajewski. The French managed to capture the Kurgan heights. But they could
neither break through the Russian positions nor break the Russian army. Kutuzov commanded troops to
form up in battle formations behind the Kurgan heights. Attempts to dislodge the Russians from the
village Semenovskoe by cavalry attacks were in vain. After some thoughts, Napoleon decided not to
again attack the Russian troops and ordered his forces to cease active operations. By the end of the day
of Borodino battle was over.

Who Won?
On the one hand, Napoleon managed to capture all Russian positions that been strengthened:
Bagration fleches, and the battery of Rajewski and Utitsky mound and the village of Borodino. The
battlefield was left for the French. Therefore, Napoleon declared that he had won.
On the other hand, Napoleon did not reach his primary goal. From the outset, the French
emperor tried to force the Russian army into a general battle, to break it, and thus decide the outcome
of the war. The idea of Napoleon was not realized: he could not defeat the Russian army. It remained a
formidable force. In addition, the "Grand Army" suffered heavy casualties: more than 58,000 soldiers
were killed or wounded. The damage was terrible and irreparable.
The Russian army lost about 45,000 soldiers and 29 generals who were either killed or
wounded. Among them were prominent generals such as the commander of the 2nd Army, General
Bagration, together with Generals Nicholas and Alexander Tuchkov who were brothers, and many
others. In fact, the second army ceased to exist; battle formations of the Russian troops were greatly
upset. And Napoleonic army, in spite of the losses, remained a dangerous foe. From the West came the
fresh forces to it. A new battle could lead to the defeat of Russian forces. Therefore, Kutuzov ordered a
retreat. He waited for the arrival of troops from the militia, but they did not manage to arrive in time.
The Borodino battle did not decide the outcome of the war. But the battle was of great
importance in the war: the defeat of "Great Army" began with Borodino.
Turning Point in the War: Napoleon Occupied Moscow Tarutino Maneuver
Leaving Borodino, the Russian army went to Moscow, with Napoleon’s regiments moving
slowly after it. On September 1, the Russian troops were stationed on the outskirts of Moscow, near the
village of Fili. Here the commander-in-chief Kutuzov had to decide: to defend Moscow or retreat.
It seemed that all required the defense of the old capital. The soldiers and the Muscovites were
ready to die rather than allow the enemy into the city. The loss of Moscow could undermine the spirit
of the Russian army, have a negative impact on the discipline, and raise the defeatist mood. Alexander I
and many generals demanded the defense of Moscow. Kutuzov realized that he could be blamed in the
surrender of Moscow and expelled from the army.
From a military point of view, the defense of Moscow was impossible. First, it was not easy to
locate a defense position near Moscow. Secondly, the Russian army had not received fresh
reinforcements after the bloody battle of Borodino. Thus, for the Russian army being positioned near
Moscow could repeat the defeat of Austerlitz. The Russian army needed time; hence, it moved past
Moscow against the wishes of Alexander 1, the mood of the army and people. Kutuzov had to take a
difficult decision, and he convened a council of war, which was attended by the most experienced
Russian generals: Barclay de Tolly, Bennigsen, Dokhturov, Uvarov, Osterman-Tolstoy Konovnitsyn,
Rajewski and Ermolov.
Barclay de Tolly, who toured the expected position, said that it is absolutely not suited for
defense, and offered immediately to retreat on the way to Vladimir and Nizhny Novgorod. What
Barclay had in mind in such a way was to maintain communication with St. Petersburg and other
regions of Russia. In this case, Napoleon opened the road to Tula and Bryansk, where there were food
supplies and ammunition. Napoleon would have kept in touch with their reserves in the West. The main
forces of the Russian army would be cut off from the troops of Alexander Petrovich Tarasov and Pavel
Vasilyevich Chichagov, who fought in the South-West of Russia.
The Generals Benniksen, Konovnitsyn and Ermolov spoke in favor of giving battle to
Napoleon. But when Kutuzov asked them if they were confident of success, the answer was silence.
Generals Dokhturov, Rajewski, Uvarov, and Osterman-Tolstoy offered to withdraw. Having listened

to the generals, Kutuzov said: "With the loss of Moscow, Russia is not lost. The first duty is to save the
troops, get close to the army, and receive reinforcements. From Moscow, I intend to go to the Ryazan
road. I know, the responsibility will fall upon me. But to sacrifice for the good of the Fatherland, I
order to retreat. "
The sad news of Kutuzov’s decision to surrender Moscow spread throughout Russia. Many
people did not understand the concept of the commander and angrily denounced it. Alexander
demanded an explanation from the commander-in-chief. Seriously wounded Bagration, and having
retreated to the province of Vladimir, did not survive this terrible news about leaving Moscow to the
enemy. But the old veteran commander Kutuzov was convinced of the correctness of its decision.
Why did Kutuzov order a retreat to the Ryazan road? In so doing, he left open all the important
areas: in St. Petersburg, Bryansk, Kaluga and Tula. In fact, Kutuzov was not going to go to Ryazan. He
conceived a deceptive maneuver. After going some distance on the Ryazan road, the Russian army on
the orders of Kutuzov turned to the West, to the Kaluga road, and encamped near the village of
Tarutino. The commander of the French avant-garde, Marshal Murat, who was to monitor the
movement of the Russian army, did not notice this maneuver. When the mistake of Murat became
clear, valuable time was lost, and Kutuzov managed to safely withdraw.
At this time, Napoleon with his main forces in the French army entered Moscow and settled in
the Kremlin. He had been waiting for the delegation of "boyars" who would bring him the keys to the
city, as was many times in the captured cities. Napoleon did not receive any keys from Moscow.
Almost all of the people preferred to leave the city after the army rather than remain under occupation.
Only the sick and wounded people, together with those who had not the opportunity to leave, remained
in the city. Immediately they started to set fire on Moscow.
Fire of Moscow
On September 14, leaving the city, Kutuzov ordered the burning of warehouses and stores of
food, fodder, and part of the ammunition. Kutuzov and Rostopchin independently of one another
ordered to burn selected objects of Moscow, which were mainly made from wood. This meant the city
was doomed for a great fire. But, in addition, the people themselves burned Moscow out of patriotic
motives. Kutuzov and other heroes of 1812 understood the meaning of fire in Moscow as a patriotic
sacrifice. Napoleon could not understand such a sacrifice. His rational mind could not comprehend the
nature of selflessness of the Russian people.
The fire of Moscow dealt a severe blow to the economy, finance and culture of Russia, and
from the political and military points of view, it put Napoleon in a really desperate situation. The
French at that time lost convenience, prosperity, and peace - they fell into a trap. Napoleon could not
stop the looting in the city, which became natural. Fire in Moscow was not favorable to the French,
either from the economic, political or military point of view: "Instead of all benefits they got only a
part, the rest was destroyed by fire."
The Moscow fire was terrible. Burning for a week, it destroyed most of the city’s wooden
houses, as well as the most beautiful palaces and churches and the libraries. The remaining civilians in
the city suffered. Napoleon was forced to leave the Kremlin, when the fire was approaching, and move
to a suburban Petrovsky Palace, where he watched the burning Moscow.
Having come to Moscow, the French army, as Kutuzov had predicted, was in a trap. In spite of
not stopping fires, the French soldiers and officers were involved in looting: they walked in the city and
robbed wine warehouses. Discipline, which is the basis of the combat capability of the army, had been
largely lost. All attempts to restore order were unsuccessful. The city ran out of food stocks. The
Intendant Lesseps, who was responsible for the supply of the “Grand Army”, complained to Napoleon

that he faced shortage of bread and flour. It became clear that the capture of Moscow did not lead to
victory, but rather threatened to result in complete demoralization of the army.
In Tarutino Camp
Meanwhile, the Russian forces built up strength in Tarutino Camp. The fresh reinforcements
flocked here from all over Russia, the recruits underwent military training by experienced soldiers and
officers. From Tarutino Kutuzov kept in touch with the troops of Chichagov in the south and with the
corps of Wittgenstein, defending St. Petersburg, who sent flying guerrillas groups, inflicting dangerous
blows to the enemy.
In October, at the River Chernishne, the Russian army suddenly attacked the vanguard of
French Marshal Murat. The French were upset and hastily retreated, having lost 2,500 people. The
Russians captured the personal baggage of Marshal Murat. This defeat even more greatly alarmed
Napoleon, who sent to the headquarters of Kutuzov the experienced diplomat Lauriston with a proposal
to make peace. Kutuzov courteously received the envoy, but all offers of peace were rejected. "The war
has just begun", said the commander.
The Guerrilla War
During the negotiations, the French ambassador Lauriston complained to Kutuzov that against
Napoleon's army was a war "against the rules." Indeed, in Russia flared up real folk, patriotic war,
which did not recognize any "rules". The War of 1812 was called "Patriotic", because it involved not
only the regular army, but also the entire nation. The most patriotic character of the war was clearly
manifested in the partisan movement. In 1812, there were two guerrilla movements - the army and the
peasants. They developed almost simultaneously and interacted with each other. The commanders of
army units were Denis Davydov, Alexander Figner, Alexander Seslavin; the peasant - Vasilisa
Kozhina, Gerasim Kurin.
Even before the battle of Borodino, General Bagration’s aide-de-camp, Lieutenant Colonel of
Akhtyrsky Hussars regiment Denis V. Davydov (1784 - 1839), offered the use of a small cavalry
detachment in guerrilla warfare behind enemy lines. The brave Hussar officer Denis Davidov was a
talented poet, enjoyed great prestige and affection in the army; he was respected and admired by
Bagration himself. Davydov observed that the Smolensk road, on which Napoleon's troops had
marched from the western borders of Russia to Moscow, was guarded by only a few garrisons in the
cities and every movement of the enemy on it was a convenient target for volatile partisan group.
Bagration immediately reported this to Kutuzov and he gave him a detachment of 50 Hussars and 80
Cossacks for the action in the rear of Napoleon.
A detachment of Denis Davydov began active hostilities between the cities of Smolensk and
Gzhatsk. He attacked the wagon trains that followed from France to the location of the Grand Army,
intercepted the couriers with important messages for Napoleon, and destroyed a gang of marauders,
plundering the countryside near Moscow. Once the partisans of Davydov managed to defeat the two
large detachments of foragers (special units dealing with finding food in the villages) and to capture
more than 150 people. After that, Kutuzov began regularly to send from Tarutino camp the volatile
partisan detachments in the rear of the hostile army. The guerrillas suddenly attacked the enemy and
then rapidly disappeared. By doing so, they caused great damage to the French, while they themselves
suffered slight losses. In addition, the local population, the peasants, helped them.
The partisan group of Captain Seslavin of the 250 Cossacks and Hussars with the peasants, who
knew the terrain, made way through deep forest trails to the old Kaluga road and near the village
Bekasovo promptly attacked a large enemy convoy. The Seslavin missed two battalions of infantry and
the main part of the cavalry, guarding the convoy, and only then rushed into the fray. As a result of the
hot battle the French lost nearly all of the train, 300 soldiers and several officers and one general. When

the main enemy forces under the command of General Ornan arrived, the guerrillas immediately fled to
the woods. The losses of detachment included 40 people killed and wounded.
The largest guerrilla group of General Dorokhov acted between the cities Vereya and Gzhatsk.
It destroyed the isolated bands of marauders and attacked the entire corps. And once the general
decided to attack the city Vereya, in which there was a strong French garrison. The guerrillas were
helped local residents. At night, they opened the city gates, and in the dark the guerrillas destroyed
almost all the French. The loss of Vereya made it difficult for Napoleon to connect with corps of
Schwarzenberg, Oudinot, and Macdonald, who were engaged in heavy fighting in the West of the
country.
In the whole of Russia the brave and resourceful commander of the guerrilla army captain
Figner, which operated in the vicinity of Moscow, became famous. He was a very educated man. He
spoke several languages, including French, German, Italian and Polish. Using this, Figner pretended to
be a foreigner, made his way to Moscow, hired a servant to the French officers and ferreted out military
secrets. At night, he and his men destroyed the scattered bands of marauders, who were hosted in the
vicinity of Moscow. Several times Figner even tried to organize the assassination of Napoleon, but this
plan failed, because the French Emperor was well guarded. In the end Figner had to leave Moscow.
Then he began to smash with his detachment the French reserves that arrived in the city. Figner often
pretended to be a representative of the French command, led the column back to "camp", where they
were attacked by the guerrillas.
Not only the guerrilla groups but also the Russian peasants operated in the rear of the French
army. These peasants rose up in the struggle with the enemy. They saw that the French gave them no
freedom from serfdom, but only ruin and death, and rose up to defend their native land. Often the
organizers of the peasant partisan detachments were soldiers, who had served in the army. They trained
the villagers in military tactics and often organized the entire farming community. Then the leader of
this squad became a village head.
Because of the guerrilla action Napoleon felt very uncomfortable. Even the most violent
measures could not end the guerrilla movement. On the contrary, it kindled a growing resistance force.
In the war with the guerrillas the Grand Army lost about 30,000 soldiers killed, wounded and captured.
The Counterattack of the Russian Army, the Expulsion of Napoleon from Russia and the Battle
at Maloyaroslavets
The French army in Moscow began to starve. The soldiers had to eat horse meat. Napoleon
attempts to make peace with Russia failed, and he decided it was time to leave Moscow. But how could
he do so? The French Emperor knew that going back to the West immediately was impossible, because
the Russian army could attack him. There was a chance of a complete rout. Therefore, Napoleon
decided to ignore the Tarutino camp on the old Kaluga road, quickly attack the Russian army, discard it
and then take stock of provisions in Kaluga and destroy arms factories in Tula. After this, Napoleon
hoped to retreat to Smolensk, sit there in winter quarters, and continue the war in the spring. In
October, the French army came from Moscow to the Kaluga road. A short stay of the occupants in the
second capital of the Russian Empire ended.
At the same time the commander of the guerrilla army captain Seslavin was located near the
village Fominskoe near the Kaluga road. Leaving his army in the woods, he hid behind the trees close
to the road, and heard a rumble, which usually accompanied a large movement of troops. Seslavin
climbed a tree and saw that the road was full of the main forces of the French. He noted even the
carriage of Napoleon. Seslavin immediately went to the headquarters of General Dokhturov,

commander of the advance units of the Russian army, and reported what he saw. The adjutant of
Dorokhov hastily reported to Kutuzov about the guerrillas dispatch. Kutuzov said: "From this moment
Russia is saved!" He immediately put an army on alert. The Russian divisions rapidly went to the city
of Maloyaroslavets to intercept the French. Kutuzov decided to give in Maloyaroslavets a battle to
Napoleon, not letting him stay in the southern Russian province and forcing him to "retreat in the
ruined lands along the Smolensk road."
Walking in the forefront of the Russian army corps, General Dokhturov entered
Maloyaroslavets on October 12. On the other side of the city were parts of the advanced French army
under the command of Bogorne. On the street there was a hot battle. The city's neighborhoods became
the battlefield. This made it difficult for the troops in action and made the battle bloody. Some time
later came the French divisions of generals Delzon and Broussier, and the superior forces of the enemy
dislodged the corps of Dokhturov from Maloyaroslavets. But rushing to the aid of Dokhturov was the
corps of General Rajewski. Delzon’s division was almost completely destroyed, and the general
himself was killed, while the division of Broussier suffered heavy losses. The Russian recaptured the
city.
When the main forces of the French army arrived, Napoleon threw the powerful corps of
Marshals Davout and Ney into action, and they succeeded in capturing the city for the second time. The
further progress was stopped by a brave counterattack by selected parts of the Russian army led by
Generals Konovnitsyn and Borozdin. Napoleon took Maloyaroslavets but could not go further to
Kaluga. His plans failed. Kutuzov wrote to Alexander 1 about the battle of Maloyaroslavets: "This day
is one of the most famous in this bloody war, because the lost battle of Maloyaroslavets would entail
disastrous consequences and would open the way the enemy to our grain-producing provinces."
Realizing that he could not overturn the position of the Russian army, Napoleon ordered a
retreat to the west along the Smolensk road. The enemy began fleeing Russia. The battle of
Maloyaroslavets decided the outcome of the war. Since then, the French army has not threatened
Russia, and at that time it could only hastily retreat from Russian territory. This signaled not just the
death of the "Grand Army"; it also began the collapse of the Napoleonic Empire. The French army was
completely ruined on its way back, especially through the war areas, where it was impossible to find
neither the feed for horses, nor food for the soldiers. Deaths of the horses started. From the famous
Murat's cavalry remained pitiful remnants. On the way the army had to give up the guns, battery boxes,
wagons, and even wounded. Hunger and unrest began in the ranks of the recently powerful and
disciplined army. In search of food scattered groups of looters went far from the road, where most often
became the victims of the guerrillas.
The Russian troops pursued the enemy. Kutuzov distributed and directed his forces for this
purpose: from the East Napoleon was attacked by a strong advance guard under the command of
General Miloradovich, from the North of the Smolensk road the French army was attacked by the
Cossack army of Ataman Platov, and from the West "Grand Army" was attacked by the fugitive
guerrilla groups. While Napoleon’s forces were under attack by those Russian units, the main forces of
the Russian army were moving to the South of the Smolensk road. Kutuzov governed the actions of the
army of Generals Chichagov and Wittgenstein, which was switched to the offensive. At the same time
the Russian commander, while continuing to beat the enemy, sought to save soldiers and to prevent
needless losses. He realized that the main goal had almost been reached, and the French suffered the
most damage from hunger, the cold weather and exhaustion. Nevertheless, pursued by the Russians,

Napoleon had no day of rest, and the French troops now and then participated in small skirmishes and
battles. At Vyazma the vanguard of General Miloradovich and the Cossacks of Platov defeated
Napoleon's vanguard corps under the command of Marshal Davout. Once one of the strongest units in
the French army the corps was turned into a dispersed crowd and was replaced in the rear by Marshal
Ney’s unit which was in a somewhat better condition.
Napoleon went to Smolensk, where he had planned to arrange a winter quarters. It turned out
that there were not enough food supplies in the devastated town, even for the Imperial Guard. The
Grand Army was forced to continue the retreat, and now seemed to be moving in flight. Of the 100,000
soldiers who came back with Napoleon from Moscow, little more than 40,000 still remained. In the city
of Krasnoe, west of Smolensk, the troops of Miloradovich and Platov, which were supported by the
guerrillas, cut off the route by which the corps of Marshals Davout and Ney was retreating. Devout’s
pitiful remnants fled in disarray, and the Russians got all the guns, personal crew of Devout and his
secret correspondence, and even a marshal's baton. The rearguard corps of Ney was completely
blocked: 6000 of exhausted soldiers and officers immediately, without a fight, surrendered to the
Russians, and Ney was forced to go on the forest way to Napoleon’s main forces, which were rapidly
retreating westward.
Death of the Grand Army
After Smolensk and Krasnoe the retreat of the French was in total disorder. "The enemy gives
up on the road all heavy loads, the sick, the wounded, and no pen of the historian is unable to draw a
picture of the horror that is left on the road. It can be truly said that one can hardly walk ten steps
without seeing a soldier or a horse dying dead," Kutuzov Ataman Platov reported.
The Russian army was able to completely destroy the remnants of the French troops and it
nearly succeeded in capturing Napoleon. It could have happened at the River Berezina in Belarus,
where he had been moving in retreat. Kutuzov expected that the army of Admiral Chichagov would
come from the south and take the crossing of the Berezina River near the town of Borisov. At this time
the corps of General Wittgenstein struck the French from the north, and they were also attacked from
the east the advance part of the main Russian army headed by General Ermolov and Ataman Platov. At
the beginning all was developing according to the plan of Kutuzov. By the joint actions of Wittgenstein
and the Cossacks of Platov with support of the guerrillas of Seslavin the enemy division was captured.
However, Admiral Chichagov was deceived by maneuvers of Napoleon, who saved his courage
and generalship. A significant part of the French managed to cross over and avoid encirclement. On
November 14-16, Napoleon with his guard crossed the river on hastily erected bridges. But then the
Russian troops arrived and opened fire at the crossing French. Then Napoleon ordered the burning of
bridges. In a terrible crush, under fire from Russian artillery a huge number of the soldiers of the Grand
Army were killed, and according to various sources 10,000-20,000 soldiers were captured. The
emperor had only about 9,000 soldiers left. The Grand Army ceased to exist.
Over the Berezina River, in the town of Smorgon, Napoleon left the remnants of his army, and
secretly went to Paris.
In December, Kutuzov led the Russian troops to the Niemen River, where the invasion by
Napoleon had begun. The message of the army chief was read: "Brave and victorious troops, finally
you are on the borders of the empire, every one of you is the Savior of the Fatherland. Russia welcomes
you with this name. The hard and bloody War of 1812 ended in complete victory for Russia and the

Russian people. The end of Patriotic War did not mean peace. By the order of Alexander the Russian
army crossed the border of Russia and led the struggle against Napoleon Bonaparte in Europe.
"The agony of the Napoleonic monarchy lasted unusually long. But the mortal wound inflicted
on the world conqueror by the Russian people in the twelfth year."
Conclusion
Russia's victory over Napoleon was unconditional and brilliant. It caused a shock around the
world and the joy of the European peoples, and it enslaved by Napoleon.
The Russian people and the army in 1812 dealt a fatal defeat of the most powerful army at that
time. The victory of Russia was not simply a miracle, but rather the expression of the unwavering faith
and boundless determination of Russian people, who rose in 1812 to the Great Patriotic War in defense
of the independence of their homeland.
The national liberation character of the war in 1812 caused the specific forms of popular
participation in the defense of their homeland, and in particular the establishment of the People's
Militia. The patriotism of the peasantry in the struggle for national liberation was combined with the
strengthening of their class consciousness. The patriotic feat of the serfs, drafted to militia and military
service, was connected with the hopes of their exemption from serfdom.
M. Kutuzov knew that only a people's war ensured the victory of Russia. He firmly stood for
the idea of arming the people and organizing the masses in the form of militias and guerrilla groups.
And the actions of the militia and the numerous guerrillas, organized and directed from a single center,
formed an important part of his strategic plan. A huge role in Patriotic War was that of the guerrilla
movement.
Very strongly affected by the 1812 war was the fate of the whole of Europe. Russia's victory
over the European dictatorship called the explosion of joy on the continent, especially in countries on
the way from Moscow to Paris, where Russian troops were stationed. Greatly inspired by the Russian
victory were people of Europe who had previously trembled before Napoleon. They now ceased to be
afraid of him. From now on, even though he gained a victory over the armies of the coalition, his
Empire was no longer predominant, but rather steadily and irreversibly weakened. On the other hand,
however, we must not forget that the 6th anti-Napoleonic coalition had as its purpose not the liberation
of peoples from the dictates of their own feudal lords. After Napoleon it was the Holy Alliance of the
feudal regimes headed by the Russian Tsar that was triumphant in Europe. The Alliance was not less
serious than Napoleon in terms of its feudal rule over the peoples on the Continent.
The defeat of Napoleon in Russia is a special history lesson. According to one of the first
historians of the war of 1812, N. Okunev, Napoleon’s defeat has "forever put an obstacle to any
attempt of Europe ever to win the Russians on their land".
For Russia itself, the consequences of the Patriotic War were also enormous. It was neither the
cold weather nor the territorial space of Russia that defeated Napoleon: he was completely defeated by
the resistance of the Russian people. The patriotism of the Russian people, the courage of the soldiers
of the army and the art of the commander, the firm resolve of the Emperor Alexander 1 are the main
causes of Russia's victory in the Patriotic war of 1812. We cannot deny the role of natural factors, but
they played a secondary role.
The Russian people defended their right to independent national existence, and did it with such
indomitable will to win, with such contempt for all the hype true heroism, with the rise of the spirit.

Like no other nation in the world, the Russian people turned out greater physical strength and physical
capabilities, and the Napoleonic hordes of six months melted away and were lost in Russia.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของภาษารัสเซีย
The Origins and Importance of the Russian Language
รมย์ ภิรมนตรี
Rom Phiramontri
บทคัดย่อ
บทความนี้ กล่ าวถึ งความเป็ นมาของภาษารั ส เซี ย และความส าคัญ ที่ มี ต่อโลกและต่ อ ประเทศไทย โดยใน
เบื้องต้นได้กล่าวถึ งบทบาทของภาษารัสเซี ยที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และการใช้ในการสื่ อสารในประเทศ
อดีตสหภาพโซเวียต จากนั้นได้กล่าวถึงการกาเนิ ดของภาษารัสเซี ยในฐานะเป็ นภาษาในตระกูลอินโดยูโรเปี ยนว่า เป็ น
หนึ่ งในภาษาสลาฟโบราณที่ เป็ นรากฐานให้กบั ภาษาของชนชาติต่างๆ ในยุโรปตะวันออก ซึ่ งในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 12
ประเทศ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการสร้างภาษาเขียนภาษารัสเซี ยโดยนักบวชสองพี่นอ้ งชาวกรี ก และชื่อของนักบวชผูพ้ ี่
ได้ถูกเรี ยกเป็ นชื่ออักษรว่า “ซี รีลลิค” อีกทั้งได้กล่าวถึงวิวฒั นาการของภาษาเขียนภาษารัสเซี ยว่ามีการปรับปรุ งแก้ไขมา
โดยตลอด จนกระทัง่ ถึงการปฏิวตั ิสังคมนิยม ค.ศ.1917 การปรับปรุ งภาษาเขียนของภาษารัสเซี ยจึงได้ปรากฏรู ปดังที่ได้
เห็ นในปั จจุบนั ส่ วนสุ ดท้ายของบทความได้กล่าวถึ งความสาคัญของภาษารัสเซี ยที่ มีต่อประเทศไทยซึ่ งยังขาดแคลน
บุคลากรที่รู้ภาษารัสเซี ยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซี ยที่เพิ่มขึ้นทุกปี กว่าร้อย
ละ 80 ซึ่งเป็ นโจทย์สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศไทยที่ตอ้ งเร่ งรัดแก้ไข
คาสาคัญ: กาเนิ ดและความเป็ นมาของภาษารัสเซี ย, บทบาทของภาษารัสเซี ย และความสาคัญของภาษารัสเซี ยที่มีต่อ
ประเทศไทย

AN ABSTRACT
This article traces the origins and evolution of the Russian language and highlights its importance to the
world and Thailand. The article begins with an examination of Russian as used in international organizations and in
communication within and among states of the former Soviet Union. Then it explores the origin of Russian as a
language in the Indo-European family; that is, as one of the old Slavonic languages that formed the basis for the
languages of the peoples in Eastern Europe which is now comprised of 12 countries. In addition, the article mentions
the invention of the Russian script by two Greek monks who were brothers. The name of the older brother was used
to refer the script as “Cyrillic script”. The development of the Russian script is then examined – to see how it was
from then on revised up to the Socialist Revolution in 1917. It is through such revision and improvement that we see
the Russian script as it is today. The final part of the article highlights the importance of the Russian language to
Thailand, which still lacks personnel with competency in this language. The number of Thai who know the language
is proportionally far behind the number of Russian tourists that now records an 80 per-cent increase. This is an
important question for Thailand and its higher educational institutions to urgently solve.
Key words: origin and evolution of the Russian language, role of the Russian language, and importance of the
Russian language to Thailand

ความเป็ นมาและความสาคัญของภาษารัสเซีย
รมย์ ภิรมนตรี *
ภาษารัส เซี ยเป็ น 1 ใน 6 ภาษาทางการขององค์ก ารสหประชาชาติ (อังกฤษ ฝรั่ งเศส จี น รั ส เซี ย สเปน และ
อาหรั บ )3 เป็ นภาษาทางการขององค์ ก รระหว่ า งประเทศ 12 แห่ ง เช่ น องค์ ก ารสหประชาชาติ ว่า ด้ว ยการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมหรื อยูเนสโก (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO
) ส านัก งานพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศหรื อ ไอเออี เอ (Intranational Atomic Energy Agency: IAEA) องค์ก าร
อน ามั ย โล ก ห รื อ ดั บ เบิ ล ยู เ ฮจโอ (World Health Organization: WHO) ไอซี เอ โอ (Internaional Civil Aviation
Organization: ICAO) ประเทศเครื อ รั ฐเอกราชหรื อ ซี ไ อเอส(Commonwealth of Independent States: CIS) ประชาคม
เศรษฐกิจยูเรเชี ยหรื ออีเออีซี (Eurasian Economic Community: EAEC) องค์การสนธิ สัญญาความมัน่ คงร่ วมกันหรื อโอ
ที ซี เอส (Organization of the Collective Security Treaty: OTCS) องค์ ก ารความร่ ว มมื อ แห่ ง เซี ย งไฮ้ ห รื อเอสซี โ อ
(Shanghai Cooperation Organization: SCO) สานักงานเลขาธิ การแห่งสนธิ สัญญาแอนตาร์ คติกหรื อเอทีเอส (Secretariat
of the Antarctic Treaty: ATS) องค์ก ารเพื่ อความมัน่ คงและความร่ วมมื อ แห่ งยุโรปหรื อโอเอสซี อี (Organization for
Security and Co-operation in Europe: OSCE) กลุ่มประเทศบริ กส์ (บราซิ ล รัสเซี ย อินเดี ย จีน และสหภาพแอฟริ กาใต้)
(Brasil, Russia, India, China, South Africa: BRICS) โดยเฉพาะเป็ นภาษาทางการในสหพันธรัฐรัสเซี ย และเป็ นภาษาที่
สามารถใช้ในการสื่ อสารของประชากรที่ อาศัยอยู่ในประเทศอดี ตสหภาพโซเวียต 12 ประเทศ คื อ รั ส เซี ย เบลารุ ส
ยูเครน คาซัคสถาน คี รกี ซสถาน ทาจิ กีสถาน เตอร์ กเมนิ สถาน อุ ซเบกิ สถาน อาเซอร์ ไบจาน อาร์ เมเนี ย จอร์ เจีย และ
มอลโดวา ปัจจุบนั มีคนใช้ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวันประมาณ 300 ล้านคน4
ภาษารัสเซี ยจัดอยูใ่ นภาษาตระกูลอินโดยูโรเปี ยน (proto-indo-european)5 โดยเป็ นหนึ่ งในภาษาสลาฟโบราณ
(Slavic) ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิ ดของภาษาประจาชาติต่างๆ ในยุโรปตะวันออก 12 ประเทศ ที่มีประชากรรวมกันกว่า 400 ล้าน
คน คือ โครเอเชีย (Croatia) สโลเวเนี ย(Slovenia) สโลวาเกี ย (Slovakia) มอนเตเนโกร (Montenegro) เซอร์ เบีย (Serbia)

*อาจารย์ ดร.ประจาภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั จจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์รัสเซียศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และผู้อานวยการหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิต (สหสาขาวิชานานาชาติ) รัสเซียศึกษา บัณ ฑิตวิท ยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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บอสเนี ย (Bosnia) เชค (Czech) บัลกาเรี ย(Bulgaria) โปแลนด์ (Poland) เบลารุ ส(Belarus) ยูเครน(Ukrain) และรัสเซี ย
(Russia)

อักษรภาษารัสเซีย
ในปี ค.ศ. 863 จักรพรรดิ มิค ฮาอิลที่ 3 (Mikhail III) แห่ งอาณาจักรกรี กไบเซนไทน์ (Byzantine Greek) ทรงมี
พระราชดาริ ที่จะเผยแผ่คริ สต์ศาสนานิ กายกรี กออร์ โธด็อกซ์ (Greek Orthodox) ในหมู่ชาวสลาฟ จึงได้มอบหมายให้
นักบวชคริ สตศาสนานิกายกรี กออร์โธด็อกซ์สองพี่นอ้ งคือนักบุญคีริล และนักบุญเมโธดิอสั (Saint Cyril: ค.ศ. 826-869,
Saint Methodius: ค.ศ. 815-885) รวบรวมและเรี ยบเรี ยงอักษรเขี ยนภาษาสลาฟขึ้ นในปี ค.ศ. 863 เรี ยกว่าอักษรภาษา
สลาฟที่ ใ ช้ท างศาสนา (church Slavonic alphabet) ซึ่ งเป็ นการน าเอาอัก ษรมาจากภาษาสลาฟโบราณ (old Slavonic
language) ที่มีแหล่งที่มาจากภาษาถิ่ นของสลาฟใต้ (south Slavic dialects) โดยผลงานสาคัญของคีรีลและเมโธดิอสั ใน
การใช้ภาษาตามวัตถุประสงค์ของการประดิษ ฐ์อกั ษรภาษาสลาฟที่ใช้ทางศาสนา คือการแปลพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิ มและใหม่ (Scripture of the New and Old Testament) จากภาษากรี กมาเป็ นภาษาสลาฟที่ใช้ทางศาสนา
(church Slavonic language)

นักบุญคีริล และนักบุญเมโธดิอสั

หลัง จากนั้น ศิ ษ ย์ข องทั้ง สองท่ านดัง กล่ าวได้แ ปลหนัง สื อ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พระศาสนาอี ก เป็ นจานวนมาก
นอกจากนั้น ศิ ษ ย์เอกของทั้งสองท่ านคื อ คลี เมนต์แห่ งโอคริ ด (Clement of Ohrid: ค.ศ. 840 - 916)6ได้พ ฒ
ั นาอัก ษร
เหล่านั้นต่อ โดยให้ชื่อว่าอักษรซี รีลลิค (Cyrillic alphabet) ปัจจุบนั อักษรซีรีลลิคใช้เป็ นภาษาเขียนของ 10 ประเทศ และ
ภาษารัสเซี ยก็เป็ นหนึ่งใน 10 ประเทศที่ใช้อกั ษรซีรีลลิคเป็ นภาษาเขียน

คลีเมนต์ แห่ งโอคริด

6

Daniels and Bright, eds. The World's Writing Systems. (U.S.A.: Oxford University Press, 1996, p.215) ISBN 0-19-507993-0.

ภาษาสลาฟที่ ใช้ทางศาสนาเป็ นภาษาหนังสื อที่ ไม่มีการนามาใช้จริ งในชี วิตประจาวัน แต่เป็ นภาษาที่ ใช้ใน
วงการศาสนา ซึ่ งแพร่ หลายในหมู่ชาวสลาฟ ตามหลักฐานทางวัฒนธรรมของชาวสลาฟตะวันตก สลาฟใต้และสลาฟ
ตะวันออก ต่างฝ่ ายได้นาภาษาสลาฟที่ ใช้ท างศาสนามาใช้แพร่ หลายมากขึ้ นเป็ นลาดับ โดยในรั ส เซี ยนั้น ผูค้ ดั ลอก
หนังสื อได้ปรับภาษาสลาฟที่ใช้ทางศาสนาให้มีความใกล้เคียงกับภาษารัสเซี ยที่ใช้ในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น จึงทาให้
ภาษาสลาฟที่ใช้ทางศาสนาค่อยๆ เปลี่ยนเป็ นภาษาถิ่นของแต่ละประเทศ แต่ในขณะเดียวกันนั้น เพื่อให้ภาษาสลาฟที่ใช้
ทางศาสนามีระบบและระเบียบในการใช้ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1596 ได้มีนกั วิชาการด้านภาษา
เชื้ อสายยูเครน-เบลารุ ส คือลัฟเรนทีย ์ ซี ซานีย ์ (Lavrentiy Zizanniy, 1570-1633) ได้ประพันธ์ตาราไวยากรณ์ภาษาสลาฟ
ที่ใช้ทางศาสนาขึ้น

ลัฟเรนทีย์ ซีซานีย์

มีเลตีย์ สโมริตสกีย์

ในปี ค.ศ. 1619 หรื ออี ก 13 ปี ต่อมาหลังจากมี การประพันธ์ ตาราไวยากรณ์ เล่มแรก นักบวชในคริ สตศาสนา
นิ กายออร์ โธด็ อกซ์ คื อมี เลตี ย ์ สโมริ ตสกี ย ์ (Meletiy Smoritskiy, ค.ศ. 1577-1633) ได้ประพันธ์ ตาราไวยากรณ์ ภาษา
สลาฟที่ ใช้ทางศาสนาเล่ มที่ 2 ขึ้น แต่หลักเกณฑ์ของภาษาสลาฟที่ ใช้ทางศาสนาได้ถูกปรั บเปลี่ ยนครั้งสาคัญในช่ วง
ปลายคริ สตศตวรรษที่ 17 โดยสังฆราชนิ คอน (Patriarx Nikon -, ค.ศ. 1570-1633) ซึ่ งเป็ นสังฆราชแห่ งกรุ งมอสโกองค์
ที่ 6 ผลของการปฏิรูปดังกล่าวทาให้หนังสื อทางศาสนาของนิกายออร์ โธด็อกซ์แห่งรัสเซี ยกลายเป็ นต้นแบบของหนังสื อ
ทางศาสนาของชาวสลาฟทั้งมวล

สังฆราชนิคอน

สาหรับภาษาสลาฟที่ใช้ทางโลกนั้นได้มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลายในคริ สต์ศตวรรษที่ 11-15 โดยใช้ในการจด
บันทึกลงบนแผ่นเปลือกไม้เบิร์ช (birch) ซึ่ งเป็ นไม้ที่มีอยูม่ ากในท้องถิ่นและมีคุณสมบัติเหนียวและทน เรื่ องราวที่มีการ
จดบันทึ กนั้นมี หลากหลาย เช่ น จารึ กทางประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ตานาน เรื่ องเล่ า ค าสอน อี ก ทั้งยังมี บนั ทึ กใน
รู ปแบบจดหมาย เอกสารทางธุ รกรรม พินยั กรรม สัญญาซื้ อขาย คาพิพากษา ข้อร้ องเรี ยน เรื่ องตลก คาถามท้าให้ทาย
การจัดการงานบ้าน เป็ นต้น

แผ่นเปลือกไม้ เบิร์ช (birch)

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาสลาฟที่ใช้ทางศาสนา ผสมผสานกับภาษารัสเซี ยซึ่ ง
เป็ นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สาคัญของรัสเซี ย และจัดเป็ นวรรณกรรมเล่มแรกๆ ของรัสเซีย ที่มีการประพันธ์
ขึ้ นในตอนปลายคริ ส ต์ศตวรรษที่ 11-12 ประกอบด้วย “เรื่ องเล่ าในอดี ตกาล” (The Tale Bygone Years) «Повесть
временных лет» (ค.ศ. 1068), “เรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกับ บอริ ส และเกลี ย บ” (The Tale of Boris and Gleb) «Сказание о
Борисе и Глебе», “บทเทศนาเกี่ ย วกับ กฎหมายและพระคุ ณ ” (Word of the Law and Grace) «Слово о законе и
благодати» “ชี วป ระวั ติ ของฟิ โอดาซี ย์ ปี โชร์ ส กี ย์ ” (Life of Theodosius of the Caves) «Житие Феодосия
Печорского», (ค.ศ. 1051), “ค าสอนของวลาดี มี ร์ มานามาคอ์ ” (Instruction of Vladimir Monomakh) «Поучение
Владимира Мономаха» (ค.ศ. 1096) “เรื่ องเล่าเกี่ยวกับการศึกของอีโกร์ ” (The Tale of Igor’s Campaign) «Слово о
полку Игореве» (ค.ศ. 1185-1188).
ภาษารัสเซี ยจัดเป็ นภาษาสลาฟตะวันออกที่มีความใกล้ชิดกับภาษาในกลุ่มเดียวกันคือยูเครนและภาษาเบลารุ ส
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 10 เป็ นต้นมา สลาฟตะวันออกไม่ได้มีการแบ่งเป็ นประเทศที่
ชัดเจนเช่นปั จจุบนั การแบ่งสลาฟตะวันออกเป็ น 3 ประเทศมีความชัดเจนในช่วงการสถาปนาสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.
1924 โดยมี การระบุ ไว้ในรัฐธรรมนู ญแห่ งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิ ยมโซเวียตปี ค.ศ. 2524 ว่ายูเครน รัสเซี ย และ
เบลารุ สเป็ นสาธารณรัฐที่รวมตัวกันเป็ นสหภาพโซเวียต ดังนั้นความเชื่ อมโยงทางภาษาจึงมีอยูม่ ากกว่าสลาฟกลุ่มอื่นๆ
(สลาฟใต้ และสลาฟตะวันตก)
อักษรซีรีลลิค (Cyrillic) ที่ใช้ในภาษารัสเซียในยุคแรกมี 43 ตัว
ตัวพิมพ์ ตัวเขียน แทนเลข
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ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าซาร์ อีวานที่ 4 (Ivan IV) ได้มีพระบัญชาให้อีวาน ฟิ โยดารอฟ (Ivan Fyodorov: ค.ศ.
1520-5583) พิมพ์หนังสื อภาษารัสเซี ยด้วยแท่นพิมพ์เป็ นครั้งแรก โดยหนึ่ งในจานวนหนังสื อที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ของอี

วาน ฟิ โยดารอฟคือแบบเรี ยนภาษารัสเซี ย จากแบบเรี ยนภาษารัสเซี ยดังกล่าว เห็นได้วา่ มีอกั ษรเพิม่ ขึ้นจาก 43 ตัวเป็ น 46
ตัวอักษร

อีวาน ฟิ โยดารอฟ

อักษรภาษารัสเซียในตาราเรียนภาษารัสเซียพิมพ์โดยอีวาน ฟิ โยดารอฟ

อักษรซี รีลลิคที่ใช้เป็ นภาษาเขียนในภาษารัส เซี ยมีพฒั นาการมาโดยลาดับ ในปี ค.ศ. 1708 พระเจ้าปี เตอร์ มหา
ราช (Peter the Great) ทรงปฏิรูปภาษารัสเซี ยให้ง่ายขึ้นจากที่ใช้ในวงการศาสนา และได้ปรับมาเพื่อใช้เป็ นภาษาเขียนใน

การพัฒนาวิทยาการของประเทศ โดยทรงตัดอักษรภาษารัสเซี ยลงเหลือ 36 ตัวอักษร และแปลงรู ปทรงของตัวอักษรให้
คล้ายอักษรลาตินที่ใช้กนั อยูใ่ นยุโรปตะวันตก
ในปี ค.ศ. 1739 มิ ค ฮาอิ ล ลามาโนซัฟ (Mikhail Lomonosov, ค.ศ. 1711-1765) นัก วิท ยาศาสตร์ ผูร้ อบรู ้ ใ น
ศาสตร์ กว่า 10 แขนง ผูท้ ี่คิดริ เริ่ มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ค.ศ. 1724) และมหาวิทยาลัยมอสโก (1755) ได้
ทาการปฏิรูประบบภาษารัสเซี ยและระบบร้อยกรองของภาษารัสเซี ย โดยได้ประพันธ์หนังสื อที่รวบรวมแนวความคิด
เกี่ยวกับหลักร้อยกรองภาษารัสเซี ยแบบใหม่ไว้ในหนังสื อที่มีชื่อว่า “จดหมายเกี่ยวกับหลักฉันทลักษณ์รัสเซี ย” (Letter
of the Rules of the Russian Prosody) ซึ่ งนั ก วิ ช าการร่ วมสมั ย หลายคนเช่ น วาสิ ลี ย ์ เตรี ยดี อ าคอฟสกี (Vasiliy
Trediakovsky, ค.ศ. 1703-1769 ) และอเล็ ก ซานเดอร์ ซู ม าโรคอฟ (Aleksander Sumarokov, ค.ศ. 1717-1777) ได้มี
ความเห็ นขัดแย้งกับหลักฉันทลักษณ์ ของลามาโนซัฟ ที่ ไปนาเอาหลักร้อยกรองของต่างประเทศเข้ามา จนทาให้ขาด
ความเป็ นเอกลักษณ์ของรัสเซี ย แต่วิซซาริ โอน เบลินสกี (Vissarion Belinckiy, ค.ศ. 1811-1848) นักประวัติศาสตร์ และ
นักวิจารณ์ได้กล่าวแย้งว่า “มิคฮาอิล ลามาโนซัฟเปรี ยบเสมือนพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชด้านภาษารั สเซี ย”7 จากการเป็ นผู ้
บุกเบิ กสร้ างหลักเกณฑ์เพื่อนาเอาภาษารัสเซี ยมาใช้ในชี วิตประจาวัน ในขณะที่ ยุคนั้นสังคมชั้นสู งของรัสเซี ยใช้แต่
ภาษาต่างประเทศ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยก็มีการเรี ยนการสอนและตาราเรี ยนก็เป็ นภาษาเยอรมัน ดังนั้น การที่มิคฮาอิล
ลามาโนซัฟพยายามจัดทาหลักเกณฑ์ต่างๆ ทางภาษา และประพันธ์ผลงานต่างๆออกมา ถึงแม้วา่ จะขาดความสละสลวย
ไปบ้าง แต่ก็ทาให้มีการประพันธ์รูปแบบต่างๆ เป็ นภาษารัสเซี ยมากขึ้น จนกลายเป็ นภาษาหลักในการประพันธ์และการ
สื่ อสาร จึงจัดได้วา่ เป็ นการกระทาที่มีคุณูปการต่อภาษารัสเซี ยเป็ นอย่างมาก

7
Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ. Сочинение Ксенофонта Полевого.
Москва. В типографии Августа Семена. 1836. Две части: I - 374; II - 384. (8). Т. 1. Статьи, рецензии и заметки 1834-1836. М., "Художественная
литература", 1976,

มิคฮาอิล ลามาโนซัฟ

ในปี ค.ศ. 1755 มิคฮาอิล ลามาโนซัฟได้ตีพิมพ์ตาราไวยากรณ์ภาษารัสเซี ยขึ้นเป็ นครั้งแรก โดยมีชื่ออย่างเป็ น
ทางการว่า “ไวยากรณ์รัสเซี ย” (Russian Grammar) ซึ่ งได้รับการยอมรับกันในวงกว้างในหมู่นกั วิชาการและนักศึกษา
โดยในช่วง 16 ปี แรกมีการตีพิมพ์ซ้ าถึง 14 ครั้ง8

หนังสื อ “ไวยากรณ์รัสเซีย” ที่ประพันธ์ โดยมิคฮาอิล ลามาโนซัฟ

หลังการปฏิวตั ิสังคมนิยมในรัสเซี ยปี ค.ศ. 1917 รัฐบาลภายใต้การนาของพรรคบอลเชวิคได้ประกาศนโยบาย
“ลบล้างการไม่รู้หนังสื อ”9 เนื่ องจากชาวรัสเซี ยในขณะนั้นรู ้หนังสื อเพียง 27 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น และเพื่อภารกิจดังกล่าว
8

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков

ในปี ค.ศ. 1918 คณะกรรมการการศึกษาของพรรคบอลเชวิคได้ตดั ตัวอักษรไปอีก 3 ตัว จึงทาให้อกั ษรภาษารัสเซี ยเหลือ
33 ตัวจนถึงปัจจุบนั
การเทียบอักษรภาษารัสเซีย
อักษรภาษารัสเซี ยมีท้ งั หมด 33 ตัว โดยแบ่งเป็ นพยัญชนะ 21 ตัว เป็ นสระ 6 ตัว และกึ่งพยัญชนะกึ่ งสระ 4 ตัว
และอีก 2 เครื่ องหมาย
ถึงแม้วา่ อักษรภาษารัสเซี ยมีเพียง 33 ตัวก็ตาม แต่พยัญชนะและสระหลายตัวก็สามารถออกเสี ยงได้มากกว่า 1
เสี ยง เช่น พยัญชนะ 15 ใน 21 ตัวสามารถออกได้ 2 เสี ยง คือเสี ยงหนักและเสี ยงเบา สระ 3 ใน 6 ตัวสามารถเปลี่ยนเสี ยง
ได้ และกึ่งพยัญชนะกึ่งสระ 2 ใน 4 ตัว ก็สามารถเปลี่ยนเสี ยงได้เช่นกัน
ชื่อ เสี ยงและหน้าที่ของอักษรภาษารัสเซีย
อักษร

ชื่ อ / เสียง

เทียบได้กบั

อักษร

ชื่ อ / เสียง

เทียบได้กบั

А а

а/ а

สระ - อา

Р р

эр/ р

-ร

Б б

бэ/ б

-บ

С с

эс/ с

-ส

В в

вэ/ в

-ว

Т т

тэ/ т

-ต

Г г

гэ/ г

-ก

У у

у/ у

สระ – อู

Д д

дэ/ д

-ด

Ф ф

эф/ ф

-ฟ

Е е

е/ йэ

- เย

Х х

ха/ х

- คฮ - KH

Ё ë

ë/ йо

- โย

Ц ц

цэ/ ц

- ตส - TS

Ж ж

жэ/ ж

- ZH

Ч ч

че/ ч

-ช

З з

зэ/ з

-ซ

Ш ш

ша/ ш

- SH

И и

и/ и

สระ – อี

Щ щ

ща/ щ

- SHCH

Й й

И краткое

-ย

Ъ ъ

твердый
знак

เครื่ องหมายหนัก

อี คร๊ าตโกเย

9

Грамотность. БСЭ, 3-е изд. — М.: Сов.энциклопедия, 1972. — т.7.

ทวิโย๊รดึย ซนาค
К к

ка/ к

-ค

Ы ы

ы/ ы

สระ – อือ

Л л

эль/ л

-ล

Ь ь

мягкий
знак

เครื่ องหมายเบา

มิอา๊ คีย ซนาค
М м

эм/ м

-ม

Э э

э/ э

สระ – แอ

Н н

эн/ н

-น

Ю ю

ю/ йу

- ยู

О о

о/ о

สระ – โอ

Я я

я/ йа

- ยา

П п

пэ/ п

-ป

พยัญชนะ 21 ตัว คือ Б В Г Д Ж З Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ
สระ 6 ตัว คือ А И О У Ы Э
กึ่งพยัญชนะกึ่งสระ 4 ตัวคือ Е

Ë ЮЯ

(อักษรผสม)

เครื่ องหมาย 2 ตัวคือ Ь Ъ
การเขียนอักษรภาษารัสเซีย
ในปั จจุบนั การเขียนอักษรภาษาต่างๆ ด้วยลายมือได้ลดบทบาทลงตามอิทธิ พลของคอมพิวเตอร์ ที่มีมากขึ้ น
ภาษารั ส เซี ย ก็ เป็ นหนึ่ ง ในจานวนนั้น ที่ ก ารเขี ย นด้วยลายมื อ ไม่ ไ ด้มี ผ ลต่ อการใช้ภ าษามากนัก เนื่ องจากนัก เขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ ดว้ ยแบบตัวหนังสื อ (fronts) ต่างๆ
การที่ คอมพิวเตอร์ มีแบบตัวหนังสื อที่หลากหลายได้ส่งผลให้ผูเ้ รี ยนภาษารัสเซี ยต้องมีความลาบากในการจา
ตัวอักษรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ แบบตัวอักษรที่เป็ นตัวเขียน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งจะเขียนเหมือนอักษรโรมัน แต่กลับไม่ใช่
อักษรตัวนั้น จึงทาให้เกิดความสับสนในการจาตัวอักษรเป็ นอย่างมาก (ดูจากภาพตัวอักษรถัดไป)

อักษรภาษารัสเซียตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเล็ก

ความสาคัญภาษารัสเซียต่ อประเทศไทย
ประเทศไทยกับ ประเทศรั ส เซี ย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างการทู ต มากว่า 115 ปี แล้ว แต่ ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ย าวนาน
ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นแฟ้ นตามที่ควรจะเป็ น ซึ่ งก็มีมูลเหตุหลายประการตามยุคสมัย สาเหตุหนึ่ งของความห่างเหิ น
นั้นก็ดว้ ยการขาดความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ย่อมไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ หาก
ขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความไว้วางใจกัน นอกจากนั้น ความไว้วางใจกันนั้นก็ยอ่ มเกิดจากการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกัน
และกัน ขณะเดี ยวกันกระบวนการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกันนั้นย่อมไม่สามารถดาเนิ นการได้ หากทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถ
สื่ อสารกันได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น ความรู ้ในภาษาของอีกฝ่ ายหนึ่งจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ที่ดี และการที่ท้ งั สอง
ประเทศยังขาดแคลนบุคลากรที่ มีรู้ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ก็เป็ นมูลเหตุสาคัญประการหนึ่ งของความสัมพันธ์ที่ไม่
แน่นแฟ้ นเท่าที่ควร การแก้ปัญหาในข้อนี้ กระทาได้โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชนและบุคลากรของทั้งสองประเทศ
ซึ่ งสามารถกระทาได้ในหลายรู ปแบบ สาหรับประเทศไทยแล้ว การจัดการศึกษาด้านภาษา การเมือง เศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรมรัสเซี ยเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญต่อประเทศเป็ นอย่างยิง่
ความจาเป็ นเร่ งด่วนของประเทศไทยต่อปั ญหาความสัมพันธ์กบั รัสเซี ยที่ตอ้ งใช้บุคลากรด้านภาษารัสเซี ยเป็ น
จานวนมากคือความจาเป็ นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ตั้งแต่ เดื อนมี นาคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลรัส เซี ยได้ย กเว้นการตรวจลงตราหนังสื อ
เดินทางธรรมดา (วีซ่า) สาหรับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ โดยอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันโดยไม่ตอ้ ง
มีวีซ่านาน 30 วัน จึงทาให้มีนกั ท่องเที่ยวชาวรัสเซี ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็ นลาดับ จากสถิ ติ
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา นักท่องเที่ยวรัสเซี ยที่ เดิ นทางมาประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 80 (ดูตารางถัดไป)
จานวนนักท่ องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทย

ปี พ.ศ.

จานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซี ย ( คน)

2543

46,417

2544

54,488

2545

70,692

2546

89,329

2547

115,064

2548

102,783

2549

190,834

2550

279,771

2553

644,678

2554

1,014,293

ที่มา: ข้อมูลประมวลจากสานักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.tourism.go.th, [สิ งหาคม 2555]

จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวรัสเซี ยเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ไม่สามารถ
พูดภาษาต่างประเทศได้ แต่เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การด้านการท่องเที่ยวฝ่ ายไทยที่มีความรู ้ภาษารัสเซี ยยังมีจานวนไม่มากนัก
จึงทาให้การบริ การนักท่องเที่ยวของหน่วยงานบริ การการท่องเที่ยวต่างๆ เป็ นไปอย่างขาดประสิ ทธิ ภาพ
ถึงแม้ในประเทศไทยมีการเรี ยนการสอนภาษารัสเซี ยมากว่า 30 ปี แล้วก็ตาม แต่ยงั ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ภาษา
รัสเซี ยที่มีทกั ษะฟังพูดอ่านเขียนได้ไม่มากนัก ในขณะที่ผทู ้ ี่ไปศึกษาต่อในประเทศรัสเซี ยซึ่งสามารถสื่ อสารภาษารัสเซี ย
ได้เป็ นอย่างดีก็ยงั มีจานวนไม่มากอีกเช่นกัน จึงทาให้สถาบันการศึกษาต่างๆที่มีการเรี ยนการสอนภาษารัสเซี ยอยูต่ อ้ ง
ตื่ น ตัว และควรเร่ งดาเนิ น การจัดการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้องกับ สถานการณ์ ค วามต้องการบุ ค ลากรภาคธุ รกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุ รกิจท่องเที่ยว
ปั จ จุ บ ัน ในประเทศไทยมี ก ารเรี ย นการสอนภาษารั ส เซี ย ในระดับ ปริ ญ ญาอยู่ 3 สถาบัน คื อ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมีผสู ้ าเร็ จการศึกษารวมกันประมาณเพียงปี ละ
100 คน แต่ ในจานวนนั้นมี ผูท้ ี่ มี ความแตกฉานในภาษารัส เซี ยประมาณ 10-15 คนเท่ านั้น และประมาณกึ่ งหนึ่ งใน
จานวนนี้เท่านั้นที่เข้าสู่ ตลาดแรงงานตรงตามสายงาน จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว ทาให้การผลิตบุคลากรด้านภาษารัสเซี ย
ยังคงเป็ นปั ญหาของการศึกษาและประเทศไทยต่อไป ทางออกที่สาคัญของปั ญหานี้ คือการสนับสนุ นอย่างจริ งจังจาก
ภาครัฐ โดยต้องมีการจัดการและวางแผน การผลิต และใช้บุคลากรอย่างเป็ นระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เกี่ ยวข้องโดยตรง
นอกจากนั้น หากรัฐบาลให้การสนับสนุ นด้านทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ ก็จะช่วยให้ปริ มาณและคุณภาพของบุคลากร
ด้านภาษารัสเซี ยของประเทศเพิ่มขึ้นได้ไม่ยากนัก
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ผ่านพ้นไปตลอดรอดฝั่ง แม้จะถึงขั้นวิกฤตเป็ นระยะๆ ก็ตาม อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นของรัฐบาลเยลต์ซินต้องเผชิญปั ญหา
การปฏิรูปเศรษฐกิจ จากการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจไปสู่ ภาคเอกชน เพื่อก้าวเข้าสู่ ระบบตลาดเสรี อย่างหนักหน่วง เนื่ องจาก
ประสบความล้มเหลวที่ไม่สามารถกระจายความเป็ นเจ้าของและหุ ้นส่ วน ให้ไปสู่ ประชาชนในฐานะกว้างได้ ทว่าต่อมา
รัฐบาลก็สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ควบคู่ไปกับการเน้นการผลิ ตภายใน และส่ งเสริ มการส่ งออกได้เพิ่มมาก
ขึ้นตามลาดับ ต่อมา เศรษฐกิจรัสเซี ยค่อยๆ ดีข้ ึนอย่างเด่นชัด ด้วยรายได้หลักที่เพิ่มสู งขึ้นจากราคาวัตถุดินด้านพลังงาน
ในตลาดโลก โดยเฉพาะน้ ามัน และก๊ า ซธรรมชาติ กระทั่ง ตัว เลขผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น
ประวัติการณ์ถึงประมาณร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2543
สาหรับด้านนโยบายต่างประเทศ ประธานาธิ บดี เยลต์ซินหันไปเน้นการผูกสัมพันธ์ และพึ่งพาด้านตะวันตก
อย่างเต็มตัว เพื่อหาทางกอบกูแ้ ละฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทว่าพันธมิตรใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตก
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กขององค์การความมัน่ คงแห่ งแอตแลนติกเหนื อหรื อนาโต ก็มิได้หยุดยั้งการขยายอิทธิ พลเข้าไป
ในประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่ งเคยเป็ นเขตอิทธิ พลของรัสเซี ยมาก่อน

ด้วยสถานะอันตกเป็ นเบี้ยล่างของสหรัฐฯ และยุโรปตะวันตกดังกล่าว ทาให้รัสเซี ยจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความ
อยูร่ อด พร้อมทั้งเตรี ยมสั่งสมความพร้อมในด้านต่างๆ จนกว่าจะหาทางฟื้ นคืนสถานะและอิทธิ พลในเวทีการเมืองโลก
ได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ดว้ ยการสรรสร้างให้เกิดดุลยภาพทางการเมืองระหว่าประเทศ ควบคู่ไปกับการคบหาสมาคม
กับพันธมิตรตะวันตกต่อไปอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะหาทางเจรจาต่อรองเพื่อลดความตึงเครี ยดทางอาวุธยุทธศาสตร์
กับสหรัฐฯ ขณะเดี ยวกันก็หาทางสร้างเสริ มพันธมิตรกับมิตรประกาศในซี กโลกตะวันออกแห่ งเอเชี ย-แปซิ ฟิกเพิ่มขึ้น
เพื่อถ่วงดุล พร้อมกันนั้นก็พยายามเรี ยกร้องให้องค์การสหประชาชาติแสดงบทบาทการรักษาสันติภาพและความมัน่ คง
ระหว่างประเทศมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซิน, การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ, องค์การความมัน่ คงแห่ งแอตแลตติกเหนื อหรื อนาโต,
ยุโรปตะวันออกและเอเชีย-แปซิฟิก

AN ABSTRACT
President Boris Yeltsin succeeded in using resoluteness and ingenious personal skills to surmount all
obstacles, although these were at times quite critical. At the early stage of his government, he had to face the tough
problem of pushing through an economic reform involving the privatization of state enterprises, so that the economy
achieved a transition to a market one. This aspect of reform had initially failed because it could not transfer the
ownership and shares of these enterprises to large segments of the populace. However, at later stages the government,
with its focus on increasing domestic production and promoting export, was able to created financial stability. The
Russian economy apparently steadily improved as a result of increasing revenues mainly from the energy price hikes
in the world market, especially the increases in oil and natural gas prices. Russia thus achieved a phenomenal GDP
growth rate of 10 percent in 2000.
In the realm of foreign policy, President Yeltsin turned to creating ties and fully relying on the West for the
success of his effort to rescue and restore the economy of his country. But major friends like the United States and
Western Europe that mostly belonged to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) never ceased expanding
their influence to the countries in Easter Europe, which once lay within the Russian sphere of influence.
This disadvantaged position vis-à-vis the United States and Western Europe led Russia to adjust itself for
survival and preparedness to restore its power status and influence in the world in future. This involved redressing
international power balance while maintaining friendly relations with the Western countries. Concrete policy
initiatives for this purpose included negotiations with the United States to reduce tensions arising from their
respective possession of strategic weapons, while approaching the countries in the Eastern world of Asia-Pacific with
a view to balancing the Western powers. At the same time Russia made an appeal to the United Nations for the
enhancement of its role in maintaining international peace and security.
Key words: President Boris Yeltsin, privatization of state enterprises, North Atlantic Treaty Organization (NATO),
Eastern Europe, and Asia-Pacific

ยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนินนโยบายด้ านการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ
และการต่ างประเทศรัสเซียสมัยเยลต์ ซิน*
รมย์ ภิรมนตรี
นฤมิตร สอดศุข
วัฒนะ คุน้ วงศ์
ปริ ญญา จารุ สิริวฒั น์
หลังจากประธานาธิ บ ดี มิค ฮาอิ ล กอร์ บ าชอฟไม่ป ระสบความส าเร็ จในการปรั บ ปฏิ รูป สหภาพ โซเวียตใน
ลักษณะคู่ขนานกันทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ กระทัง่ นาไปสู่ ความล่มสลายในปี พ.ศ. 2534 ต่อมา บอริ ส เยลต์ซิน
ได้มีบทบาทนาในการสถาปนาสหพันธรัฐรัสเซี ยไปสู่ ระบอบเสรี ประชาธิ ปไตย ซึ่ งนาไปสู่ การปรับระบบทั้งภายในและ
ต่างประเทศ บทความนี้ จะเน้นวิเคราะห์ให้เห็นพัฒนาการของยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนินนโยบายด้านการเมือง
การบริ หาร เศรษฐกิ จและการต่างประเทศของรัสเซี ยที่ มีลกั ษณะพัฒนาไปสู่ การเปิ ดกว้างและคล่องตัว เพื่อการจูงใจ
ต่างชาติดา้ นการค้าการลงทุนเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะกับค่ายโลกเสรี
สาหรับยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนินนโยบายด้านการเมืองการบริ หาร เศรษฐกิจและการต่าง ประเทศสมัย
เยลต์ซิ น นั้น ภารกิ จส าคัญของประธานาธิ บ ดี บ อริ ส เยลต์ซิ นแห่ งสหพัน ธรั ฐรั ส เซี ย มี จุดเน้นอยู่ที่ ว่า ท าอย่างไรจะ
สามารถประคับประคอง และพัฒนาประเทศให้กา้ วไปสู่ ความเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยที่มีศกั ยภาพและเสถียรภาพได้
ในท้ายที่สุด ทั้งนี้ โดยจาเป็ นต้องแก้ไขมิให้ประเทศตกต่าและถอยกลับไปสู่ ความไร้เสถียรภาพเช่นในอดีต กระทัง่ อาจ
ส่ งผลให้กระแสนิ ยมในรู ปการปกครองเดิมภายใต้ลทั ธิ คอมมิวนิ สต์ สามารถสร้างความชอบธรรมกลับคืนมาได้อีก ใน
ที่ น้ ี จะแยกพิ จ ารณาสภาวการณ์ ข องการพัฒ นาประเทศ ในสมัย รั ฐ บาลเยลต์ ซิ น ออกเป็ นประเด็ น ต่ า งๆ ดัง นี้ 1)
ยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนิ นนโยบายด้านการเมืองการบริ หารสมัยเยลต์ซิน 2) ยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนิ น
นโยบายด้านเศรษฐกิจสมัยเยลต์ซิน และ 3) ยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนิ นนโยบายด้านการต่างประเทศสมัยเยลต์
ซิน และ 4) สรุ ป

*บทความวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการวิจยั เรื่ อง “รัสเซี ยใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กบั ไทย” ซึ่ งมีคณะผูว้ ิจยั ประกอบด้วย ดร.รมย์ ภิรมนตรี
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ นหั ว หน้ า โครงการ และผู ้ร่ ว มวิ จ ัย ประกอบด้ ว ย รศ.นฤมิ ต ร สอดศุ ข มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิ การ นายวัฒนะ คุน้ วงศ์ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวปริ ญญา จารุ สิริวฒั น์ กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ปี พ.ศ. 2546

ก. ยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนินนโยบายด้ านการเมื องการบริ หารสมัยเยลต์ ซิน เมื่อบอริ ส เยลต์ซินชนะ
การเลื อกตั้ง และได้ครองตาแหน่งประธานาธิ บดี แห่ งสหพันธรัฐสาธารณรัฐสังคมนิ ยมโซเวียต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2534 เขาจึงได้เริ่ มลงมือปฏิรูปรัสเซี ยในด้านต่างๆ สาหรับในด้านการเมืองการบริ หาร จะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น
ประเด็นสาคัญๆ ดังนี้ คือ 1) การปฏิรูปแบบเฉี ยบพลัน (Shock therapy) และการเผชิ ญหน้า กับการต่อต้านของฝ่ ายค้าน
2) การแก้ไขรัฐธรรมนู ญเพื่อเพิ่มอานาจประธานาธิ บดีในการผลักดันการปฏิรูป 3) การเผชิญปั ญหาความมัน่ คงภายใน
กรณี ส งครามเชชเนี ย 4) การใช้ม าตรการแก้ไขปั ญ หาคอร์ รัป ชันเพื่ อเสริ มสร้ างความชอบธรรมของรัฐบาล 5) การ
มุ่งเน้นแก้ไขวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จครั้งสาคัญเพื่อฟื้ นฟู ประเทศ และ 6) การเผชิ ญปั ญหาความมัน่ คงภายในกรณี
สงครามเชชเนียครั้งใหม่
1. การปฏิรูปแบบเฉี ยบพลันและการเผชิ ญหน้ ากับการต่ อต้ านของฝ่ ายค้ าน ด้วยเหตุที่บอริ ส เยลต์ซินต้องการ
นาการเปลี่ยนแปลงให้สหพันธรัฐรัสเซี ยก้าวไปสู่ ความเป็ นเสรี ประชาธิ ปไตยในเร็ ววัน ดังนั้น เขาจึงพยายามใช้กลยุทธ์
ทุกรู ปแบบผลักดันมิติต่างๆ ของประเทศให้ดาเนินไปตาม แนวทางนั้น อันเป็ นที่มาของความขัดแย้งและการเผชิญหน้า
กับ ฝ่ ายอนุ รั ก ษ์ ภายใต้ก ารน าของพรรคคอม มิ ว นิ ส ต์ ซึ่ งครองเสี ย งข้างมากในรั ฐ สภา และต้อ งการให้ ป ระเทศ
เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไร ก็ตาม ต้องถือว่าผลงานการปฏิรูปรัสเซี ยของเยลต์ซินในช่วงแรกไม่ประสบ
ผลตามจุ ดมุ่ งหมาย เนื่ องจาก ประสบอุ ป สรรคทั้งจากการถู กต่อต้านและไม่ให้ความร่ วมมื อจากฝ่ ายค้านในรัฐสภา
นอกจากนั้น ประชาชนที่ ได้รับ ความเดื อดร้ อนทางเศรษฐกิ จจากการปฏิ รูป ไปสู่ ระบบการค้าเสรี ยังออกมาแสดง
ปฏิกิริยาต่อต้าน รัฐบาลอีกด้วย ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้กลายเป็ นอุปสรรคที่รัฐบาลเยลต์ซินในช่วงหลังต่อมาต้องเผชิ ญ
โดยตลอด
หลังจากเยลต์ซินได้รับการเลื อกตั้งเป็ นประธานาธิ บดีในวันที่ 12 มิถุนายน 2534 เขาได้เริ่ มดาเนิ น การปฏิ รูป
ขึ้นในประเทศ โดยสิ่ งแรกที่ได้ดาเนินการคือการรับรองสถานะทางเศรษฐกิจ และรัฐธรรมนู ญซึ่ ง เป็ นกฎหมายพื้นฐาน
ของประเทศ พร้อมทั้งสร้างเสถี ยรภาพทางการเมืองให้กบั ตนเอง ต่อมาในเดือน พฤศจิกายน 2534 เยลต์ซินได้แต่งตั้ง
คณะรั ฐ มนตรี ชุ ด แรกของตน ทั้ง นี้ ในเบื้ อ งต้น ประธานาธิ บ ดี ไ ด้ ท าหน้ า ที่ รั ก ษาการนายกรั ฐ มนตรี โ ดยมี ร อง
นายกรัฐมนตรี 2 คนเป็ นผูค้ วบคุ มดู แลงานในแต่ละด้าน ประกอบด้วยเกนนาดี บูรบูลิส (Gennady Burbulis) เป็ นรอง
นายกรัฐมนตรี รับผิดชอบด้านการเมือง และยีกอร์ ไกดาร์ (Egor Gaydar) เป็ นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง รับผิดชอบด้านการ ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
จากนั้นรัฐบาลรัสเซี ยได้ตดั สิ นใจดาเนิ นนโยบายปฏิ รูปอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านการเมืองเเละเศรษฐกิ จ โดย
ทางด้านการเมืองได้เน้นการรวมอานาจไว้ที่ฝ่ายบริ หาร และทางด้านเศรษฐกิ จ รัฐบาลได้ดาเนิ นการแปรรู ปวิสาหกิ จ

ต่างๆ ของรัฐบาลให้เอกชน (privatisation) ด้วยการเปิ ดให้มีการค้าเสรี และปล่อยให้ราคาสิ นค้าและค่าเงินลอยตัว ซึ่ งการ
ปฏิ รูปในลักษณะนี้ เป็ นที่ทราบกันในนาม “การปฏิรูปของไกดาร์ ” (Gaydar’s reform) ผลจาก “การปฏิรูปของไกดาร์ ”
ได้ทาให้ เกิ ดความตกต่ าทางเศรษฐกิ จเป็ นอย่างมาก เพราะในขณะที่ ราคาสิ นค้าสู งขึ้ น 10-12 เท่ าตัว แต่ รายได้ข อง
ประชาชนกลับคงเดิม จึงทาให้ประชาชนยากจนลงมาก นอกจากนั้น นโยบายการขายวิสาหกิจของรัฐให้เอกชนยังทาให้
การผลิตในสายอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมทหารตกต่าลงเป็ นอย่างมาก
อันเป็ นเหตุให้คนส่ วนใหญ่ ของประเทศเกิ ดความไม่พอใจการดาเนิ นการของรั ฐบาลอย่างยิ่ง ดังนั้นจึ งได้เกิ ดมี กลุ่ ม
ต่อต้านการดาเนิ นการปฏิรูปของรัฐบาลขึ้นหลายกลุ่ม นอกจากนั้น กลุ่มที่ต่อต้านยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา ซึ่ ง
ได้ทาหน้าที่พิเศษเป็ นองค์กรปกป้องผูผ้ ลิตของประเทศ
ต่อมา ความขัดแย้งของหน่ วยงานนิ ติบญ
ั ญัติกบั หน่ วยงานบริ หารได้ทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้ น โดยมีการชุ มนุ ม
เรี ยกร้ องของกลุ่มการเมืองฝ่ ายซ้ายชาตินิยม “คนงานรัสเซี ย” (Trudovoi Rossiy) ร่ วมกับ “พรรคคอมมิวนิ สต์รัสเซี ย ”
(Russian Communist-worker’s party) ซึ่ งสนั บ สนุ นโดยรั ฐ สภาที่ จัตุ รั ส มาเนี ยช (Manezh Square) บริ เวณ ใกล้
พระราชวังเครมลิ น (The Kremlin Palace) ในช่ วงปลายเดื อนกุม ภาพันธ์ ถึงเดื อนมี นาคม พ.ศ. 2535 และเนื่ องจากมี
ผูเ้ ข้าร่ วมชุมนุมกว่า 1 แสนคน จึงทาให้รัฐบาลต้องใช้หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ (OMON) เข้าปราบปราม
ในการประชุ มครั้งที่ 6 ของสภาผูแ้ ทนราษฎรรัสเซีย รัฐบาลได้ถูกสมาชิกสภาฝ่ ายค้านอภิปรายถึงความล้มเหลว
ของการดาเนิ นการปฏิรูป โดยได้เปิ ดโอกาสให้นกั ธุ รกิจที่สาคัญได้ร่วมอภิปรายด้วย เหตุน้ ีจึงทาให้เยลต์ซินจาต้องปลด
บู ร บู ลิ ส ออกจากต าแหน่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี และแต่ ง ตั้ง นั ก อุ ต สาหกรรมรายใหญ่ ข องประเทศขึ้ นเป็ นรอง
นายกรัฐมนตรี 3 คน คือวลาดีมีร์ ชูเมโก (Vladimir Shumeigo) อดีตประธานสภาผูบ้ ริ หารบริ ษทั หลักทรัพย์ “รุ ส” (Rus)
กี โ อร์ กี ย ์ ฮี ด จา (Georgiy Khidzha) อดี ต ประธาน สมาคมวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมเมื อ งเลนิ น กราดและประธาน
กรรมาธิ การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเลนิ นกราด และวิคเตอร์ ชี รนามึรดิน (Victor Chernomyrdin) ประธานคณะกรรมการ
บริ หารบริ ษทั “ก๊าซโปรม” ในที่สุดจึงทาให้ความขัดแย้งของทั้งสองสถาบันลดลงชัว่ ขณะ
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 หลังจากรัฐบาลได้ให้ธนาคารกลางอนุมตั ิสินเชื่อพิเศษแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม จน
ทาให้อตั ราเงินเฟ้ อเพิ่มสู งขึ้น และได้เป็ นเงื่อนไขให้ฝ่ายค้านใช้เป็ นประเด็นโจมตีรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ ง ต่อมา รัฐบาลจึง
ได้งดให้เงินช่วยเหลือและเข้มงวดกับอุตสาหกรรมที่ได้รับสิ นเชื่อไปตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะนา ทว่า
ก็กลายเป็ นประเด็นใหม่ให้รัฐสภาอภิปรายโจมตีวา่ รัฐบาลดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิจตามแบบตะวันตกทาให้ประชาชน
ยากจนลง

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลได้ทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้นอีกในเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2535
เมื่อรัฐสภาได้ร่วมกับนักการเมืองฝ่ ายค้านจัดตั้งองค์กรทางการเมืองในรู ปแบบคณะกรรมการใน รัฐสภาที่มีชื่อว่า “แนว
ร่ วมกูช้ าติ” (Front Natsanalnava Spaseniya) เพื่อต่อต้านการปฏิรูปแบบถอนรากถอนโคน และให้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล ต่อมา ประธานาธิ บดีเยลต์ซินได้โต้ตอบด้วยการออกกฤษฎีกา “ว่าด้วยมาตรการปกป้ องรัฐธรรมนูญรัสเซี ย”
เพื่อต่อต้านกลุ่มการเมืองฝ่ ายตรงกันข้ามกับตนและยุบองค์กร “แนวร่ วมกูช้ าติ” แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีผลในทางปฏิบตั ิ
ในการประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรครั้งที่ 7 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ผูแ้ ทนราษฎรรัสเซี ยได้มีมติไม่
รับรองการขึ้นดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ของอีกอร์ ไกดาร์ ที่ประธานาธิ บดีเยลต์ซินได้เสนอให้สภารับรองถึงสอง
ครั้ ง ดังนั้นจึ งท าให้เยลต์ซิ นต้องเสนอชื่ อวิค เตอร์ ชี รนามึ รดิ น รองนายกรั ฐมนตรี ขึ้ นเป็ นนายกรั ฐมนตรี แทนสภา
ผูแ้ ทนราษฎรจึงได้รับรอง ความสาเร็ จของสภาผูแ้ ทนราษฎรในครั้งนี้ จนเป็ นเหตุ ให้ ประธานาธิ บดี เยลต์ซินจาต้อง
แสวงหาวิถีทางที่จะให้อานาจบริ หารของตนหลุดพ้นจากการควบคุมของ รัฐสภาต่อมา
จากผลของการใช้นโยบายปฏิ รูปอย่างรุ นแรงและรวดเร็ วได้ทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศต้องตกอยู่
ในสภาวะที่ ยากจน และส่ วนหนึ่ งได้แสดงออกถึ งความไม่ พ อใจในการปฏิ รูป ของรั ฐบาล ด้วยการ เคาะหม้อเปล่ า
เดินขบวนประท้วงในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซึ่ งเป็ นวันสตรี สากล อันเป็ นการสื่ อถึงความยากจนและอดอยากของ
ประชาชน
2. การแก้ ไขรั ฐธรรมนู ญเพื่อเพิ่มอานาจประธานาธิบดีในการผลักดันการปฏิรูป การที่ฝ่ายอนุ รักษ์มีเสี ยงข้าง
มากในฐานะฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ และพยายามหาทางลดและถ่วงดุ ลอานาจประธานาธิ บดีเยลต์ซิน กระทัง่ เป็ นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปรัสเซี ยแบบเฉี ยบพลันของเขา ในที่สุดจึงนาไปสู่ การเผชิญหน้ากันเป็ นระยะๆ กระทัง่ นาไปสู่ การใช้กาลังเข้า
ล้อมปราบฝ่ ายค้านในรัฐสภาจนถึงขั้นนองเลือด และประธานาธิ บดีเยลต์ซินสามารถยึดกุมชัยชนะ รวมทั้งสามารถแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่ม อานาจประธานาธิ บดีในการผลักดันการปฏิรูปได้อย่างเป็ นขั้นตอนได้มากขึ้นต่อมา
ท่ามกลางกระแสการประท้วงของประชาชน และความขัดแย้งระหว่างอานาจนิ ติบญั ญัติกบั อานาจ บริ หารที่
เกิ ดขึ้ น รั ฐสภารั ส เซี ยได้ร่างรั ฐธรรมนู ญ ฉบับ ของตนขึ้ น มา โดยมี ส าระส าคัญ ให้ อานาจฝ่ ายรั ฐสภา เป็ นอย่างมาก
รวมทั้งลดอานาจประธานาธิ บดี ลง การกระทาดังกล่าวของรัฐสภาได้สร้ างความไม่พอใจ ให้กบั ประธานาธิ บดี เยลต์ซิ
นเป็ นอย่างยิ่ง จากนั้นเขาจึงได้ออกแถลงการณ์ ทางโทรทัศน์ยุติบทบาทของ รัฐสภา พร้ อมทั้งออกกฤษฎี กา “เกี่ ยวกับ
การปกครองประเทศด้วยวิธีพิเศษ” ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซึ่ งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสู งสุ ดและสมาชิกทั้ง
สองสภาได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ากฤษฎีกาดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนู ญ

การไม่สามารถยุติบทบาทของฝ่ ายตรงข้ามได้ทาให้ประธานาธิ บดีเยลต์ซินต้องตกอยูใ่ นภาวะที่ลาบากอีกครั้ง
หนึ่ ง เมื่อสภาได้เปิ ดให้มีการอภิ ป รายเพื่อถอดถอนประธานาธิ บดี ออกจากตาแหน่ ง (Impeachment) แต่ก็ไม่ประสบ
ผลส าเร็ จ เมื่ อ เห็ น ว่ า ถู ก จ ากั ด ทางอ านาจ และมี ค วามพยายามที่ จ ะปลดตนเองออกจากต าแหน่ ง โดยรั ฐ สภา
ประธานาธิ บ ดี เยลต์ซิ น ได้ใ ช้วิธี ห าอ านาจความชอบธรรมจากประชาชน โดยการประกาศให้ มี ก ารลงประชาม ติ
(Referendum) ใน 3 ประเด็นคือ 1) ไว้วางใจประธานาธิ บดี 2) รับรองแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล และ 3) ให้มีการ
เลื อกตั้งประธานาธิ บดีและสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่ ซึ่ งผลการลงประชามติส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ และเห็ น
ด้วยกับข้อเสนอทั้งหมดของประธานาธิ บดีเยลต์ซิน
จากชัยชนะดังกล่าว ประธานาธิ บดีเยลต์ซินจึงได้สิทธิ์ อนั ชอบธรรมในการกาจัดคู่แข่งทางการเมือง ของตน ซึ่ ง
เริ่ มต้นด้วยการออกกฤษฎี กาหมายเลข 1400 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2536 “ว่าด้วยการปฏิรูป รัฐธรรมนู ญอย่างเป็ น
ขั้นตอนในสหพันธรัฐรัสเซี ย” ขั้นตอนแรกตามกฤษฎี กาดังกล่ าวคือการยุบสภา ผูแ้ ทนราษฎรและสภาสู ง พร้ อมทั้ง
กาหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2536 และในวัน เดียวกันนั้นรัฐสภารัสเซี ยได้เปิ ดการประชุ ม
สมัยวิสามัญครั้งที่ 9 เพื่อพิจารณากฤษฎีกาของประธานาธิ บดีเยลต์ซิน สภาสู งซึ่ งนาโดยประธานสภารุ สลาน ฮัสบูรา
ตอฟ (Ruslan Khasbulatov) และสภาผู ้แ ทนราษฎรได้มี ม ติ ป ฏิ เสธที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามกฤษฎี ก าดัง กล่ า วเพราะขัด ต่ อ
รัฐธรรมนู ญ อี กทั้งมี ความเห็ นว่าการกระทาของเยลต์ซินเป็ นการละเมิดกฎหมาย รัฐสภาจึงได้มีมติ ปลดเขาออกจาก
ตาแหน่ ง และแต่งตั้งอเล็กซานเดอร์ รุ สโกย (Alexander Rutskoy) รองประธานาธิ บดี ซ่ ึ งอยูฝ่ ่ ายเดียวกับกลุ่มตนขึ้นเป็ น
ประธานาธิบดีแทน
จากแผนการกาจัดคู่แข่งของประธานาธิ บดีเยลต์ซินได้ทาให้เกิดแผนการต่อต้าน และแย่งชิ งอานาจ ของรัฐสภา
และรองประธานาธิ บดีข้ ึน ในภาวะดังกล่าวการเผชิ ญหน้าจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ในวันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2536 เยลต์ซินซึ่ งควบคุ มกองกาลังของประเทศอยู่ จึ งได้ใช้กองกาลังติดอาวุธล้อม รั ฐสภาที่ กาลังมี การประชุ ม
พร้อมทั้งออกคาสั่งให้ผทู ้ ี่อยู่ขา้ งในออกมามอบตัว แต่ทว่าคาสั่งดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนอง โดยที่ในระหว่างการ
ล้อมรัฐสภา 10 วัน ฝ่ ายรัฐสภาซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มนิ ยมคอมมิ วนิ สต์ และกลุ่มชาตินิยม ได้ใช้สื่อมวลชนกระตุน้ ให้
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิรูปของเยลต์ซิน ออกมาสนับสนุนกลุ่มตน
ต่อมา เมื่อกลุ่มสนับสนุ นของฮัสบูราตอฟและรุ สโกยได้พากันออกไปเดินขบวนตามท้อง ถนนกรุ งมอสโก จึง
ได้เกิ ดการปะทะกับ เจ้าหน้าที่ ตารวจ และทหารซึ่ งไม่ ส ามารถตอบโต้ได้อย่างเต็ม ที่ อันเป็ นผลให้กลุ่ มผูเ้ ดิ นขบวน
สนับสนุ นกลุ่มรัฐสภาสามารถตีฝ่าวงล้อมเข้าไปในรัฐสภาได้ หลังจากเห็ นว่าฝ่ ายสนับสนุ นตนเองมีมากและเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ฮัสบูราตอฟและรุ สโกยได้ออกคาสั่งให้กองกาลังของตนบุกเข้ายึดศาลาว่าการกรุ งมอสโก และหอส่ งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ “ออสตังคินนา” (Ostankino) ซึ่ งก็ถูกทหารของประธานาธิ บดี เยลต์ซินตอบโต้จนต้องล่าถอยกลับไปที่
รัฐสภา และถูกล้อมปราบจับกุมตัวได้ในที่สุดวิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้ดาเนิ นไป12 วันจนทาให้มีผเู ้ สี ยชีวิต 140 คนและ
บาดเจ็บกว่า 200 คน
หลังวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญสงบลง ประธานาธิบดีเยลต์ซินได้ประกาศให้วนั ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป็ นวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และลงประชามติรับรองรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ที่ฝ่ายประธานาธิ บดี ได้ร่างขึ้น ซึ่ งก็ได้
เพิ่มอานาจให้แก่ประธานาธิ บดีเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผลจากการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคฝ่ ายรัฐบาลได้คะแนนน้อย
กว่าพรรคฝ่ ายค้าน ดังนั้น จึงทาให้คณะผูบ้ ริ หารประเทศของเยลต์ซินยังคงมีความยากลาบากในการบริ หารประเทศอยู่
เนื่ องจากฝ่ ายค้านสามารถคุมเสี ยงส่ วนใหญ่ในรัฐสภาได้ กระทัง่ ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการออกกฎหมายต่างๆ ที่เสนอ
โดยประธานาธิ บ ดี และรั ฐบาลต่ อมา ดังปรากฏผลการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรสหพันธรัฐรัส เซี ยวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2536ซึ่งมีผมู ้ าออกเสี ยง 58.40 % ของผูม้ ีสิทธิ์ ออกเสี ยงเลือกตั้ง (โปรดดูตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบ)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2536
พรรค

คะแนนรวม

เสี ยงและที่นงั่

พรรคเสรี ประชาธิปไตยรัสเซีย(Liberal

22.69 %

59 (พรรคฝ่ ายค้าน)

พรรคทางเลือกรัสเซีย (Russia’s Choice)

15.38%

40 (พรรครัฐบาล)

พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซี ย (Communist Party of

12.35 %

32 (พรรคฝ่ ายค้าน)

พรรคเกษตรกร (Agrarian Party)

7.90 %

21 (พรรคฝ่ ายค้าน)

กลุ่มการเมือง “สตรี รัสเซีย” (Women of

8.10%

21 (พรรคฝ่ ายค้าน)

กลุ่มยาบลาโก (Yabloko)

7.83%

20 (พรรคฝ่ ายค้าน)

พรรคเอกภาพและความปรองดอง(Party of

6.76

18 (พรรครัฐบาล)

Democratic Party)

the Russian Federation)

Russian )

Russian Unity and Concord)
พรรคประชาธิปไตยรัสเซีย(Democratic Party of 5.5

14 (พรรคฝ่ ายค้าน)

Russia)
หมายเหตุ จากบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญรัสเซีย สภาชุดนี้มีอายุ 2 ปี
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหพันธรัฐรัสเซีย

หลังจากที่เห็ นว่าเสี ยงสนับสนุ นในสภาของตนมีน้อย ประธานาธิ บดีเยลต์ซินและนายกรัฐมนตรี วิคเตอร์ ชี ร
นามึรดิน จึงได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั พรรคฝ่ ายค้าน โดยการยินยอมให้มีการนิรโทษ กรรมกลุ่มผูก้ ่อการใน
“วิ ก ฤตการณ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ” ตามข้อ เสนอของพรรคฝ่ ายค้า น จากนั้ นฝ่ ายรั ฐ บาลซึ่ งน าโดยประธานาธิ บ ดี แ ละ
นายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้พรรคการเมืองทุกพรรคในสภาร่ วมลงนามใน “ข้อตกลงเกี่ยวกับความปรองดองของสังคม”
แต่กลับได้รับการปฏิ เสธจากพรรคการเมืองฝ่ ายซ้ายและชาติ นิยมบางพรรคเช่ น พรรคคอมมิวนิ สต์ฯ พรรคเกษตรกร
และกลุ่มแรงงานรัสเซี ย เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเมืองการบริ หารของรัฐบาลเยลต์ซินในช่วงต้นจะเห็นได้วา่ ยังขาดความเป็ น
เอกภาพอยู่ม าก แม้ว่าเยลต์ซิ น จะอาศัย บุ ค ลิ ก ภาพที่ เด็ ด ขาดแข็ งกร้ าว ผนวกเข้า กับ การสนับ สนุ น นโยบายปฏิ รูป
เศรษฐกิ จจากประชาชนในวงกว้าง แต่อุปสรรคก็มีมากทั้งจากฝ่ ายอนุ รักษ์รัฐสภา และความ ยากลาบากในเชิ งปฏิบตั ิ
ของการปฏิ รูป อย่า งไรก็ ต าม ทั้ง ๆ ที่ ต่ อมาเยลต์ซิ น สามารถชนะศึ ก เหนื อ ฝ่ าย รั ฐสภาในการลงประชามติ โดยที่
ประชาชนให้การยอมรับการปฏิ รูป และสนับสนุ นให้มีการเลื อกตั้งประธานาธิ บดี และสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่ แต่ใน
ท้ายที่สุดพรรคฝ่ ายรัฐบาลกลับพ่ายแพ้เลือกตั้งพรรคฝ่ ายค้าน อันส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการบริ หาร และปฏิ รูป
เศรษฐกิ จของรัฐบาลเยลต์ซินต่อเนื่ องไปในระยะยาวหลังจากนั้น ดังภาพสะท้อนที่ปรากฏให้เห็ นเป็ นรู ปธรรมอย่าง
ชัดเจนต่อมา โดยเฉพาะในกรณี การเปลี่ ยนตัวผูบ้ ริ หารระดับรองๆ ลงมา ทั้งตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จน
นับครั้งไม่ถว้ น

3. การเผชิ ญปั ญหาความมั่นคงภายในกรณีสงครามเชชเนีย กรณี ความขัดแย้งกันอย่างรุ นแรงในรัฐสภานับว่าไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะในสภาแห่ งชาติเท่านั้น ในสภาท้องถิ่นของรัสเซี ยก็ได้มี ความขัดแย้งรุ นแรงเกิดขึ้นโดยตลอด ซึ่ งบางสภา
ก็สามารถยุติได้โดยสภาท้องถิ่ น บางสภาก็ตอ้ งให้รัฐบาล กลางเข้าไปไกล่เกลี่ ย แต่ในกรณี ของสาธารณรัฐเชชเนี ยซึ่ ง
เป็ นหนึ่ งใน 89 เขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซี ยนั้น มีความรุ นแรงถึ งขั้นใช้กาลังเข้ายึดอานาจ และประกาศเอา
หลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการ ปกครองสาธารณรัฐแทนรัฐธรรมนูญ
ในปลายปี พ.ศ.2534 ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ ส หภาพโซเวีย ตกาลังล่ ม สลาย นายพลดโจฮาร์ ดู ดาเยฟ (Dzhokhar
Dudayev) ได้ใช้กาลังทหารบุกเข้ายึดอานาจสภาสาธารณรัฐเชชเนี ย และสถาปนาเชชเนียให้เป็ น รัฐอิสลาม และไม่ข้ ึน
ตรงต่อรัสเซี ย โดยมีตนเองเป็ นผูน้ า หลังจากนั้นเชชเนี ยได้กลายเป็ นแหล่งที่พกั พิงของอาชญากรกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม
อาชญากรข้ามชาติ เพราะกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้นจึงได้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นทั้งในเชชเนี ยเอง และ
สาธารณรัฐใกล้เคียงเป็ นจานวนมาก จากตัวเลขในปี พ.ศ. 2536 ในเชชเนี ย และสาธารณรัฐโดยรอบมีการปล้นรถไฟ
559 ขบวน โดยได้ของจากตูส้ ิ นค้า และตูค้ อนเทนเนอร์ ไปทั้งหมด 4,000 ตู ้ มี มูลค่าสู งถึ ง 11,500 ล้านรู เบิล ซึ่ งในปี
ต่อมาตัวเลขดังกล่าวก็ยงั คงเพิ่มสู งขึ้น ความเดือดร้อนจากโจรภัยดังกล่าว ทาให้ประชาชนในสาธารณรัฐเชชเนี ยทั้งต่าง
เชื้อชาติ และชาวเชชเนียเอง ต่างพากันอพยพออกจากสาธารณรัฐถึงกว่า 2 แสนคน10
เนื่องจากเชชเนี ยเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ โดยเป็ นเส้นทางผ่านของท่อส่ งน้ ามัน และเส้นทางขนส่ งทาง
รถไฟในแถบคอเคซัส ทาให้ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซินตัดสิ นใจส่ งกองกาลังจากส่ วนกลางเข้าไปในเชชเนียในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2537 เพื่อยึดสาธารณรัฐเชชเนี ยคืนมาจากนายพลดูดาเยฟ ทว่าได้รับการ ต่อต้านอย่างแข็งขันจากกองกาลัง
แบ่งแยกดินแดน ด้วยเหตุน้ ี กองกาลังทหารและตารวจจากส่ วนกลางต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนจึงสามารถยึดเมืองสาคัญ 4
เมืองของสาธารณรัฐเชชเนียคืนได้ แต่ก็ไม่สามารถสลายกองกาลังติดอาวุธของกองกาลังกลุ่มต่างๆซึ่ งกระจายกันอยูต่ าม
หุ บเขาและชนบทได้ ดังนั้นในอีก 1 เดือนต่อมา กองกาลังของกลุ่มอาชญากรที่สาคัญในเชชเนี ยกลุ่มหนึ่ งนาโดยฌามิล
บาซาเยี ย ฟ (Shamil Basayev) ก็ ไ ด้ บุ ก เข้า ยึ ด โรงพยาบาลที่ เมื อ งบู เดนนอฟส์ ค (Budennovsk) เขตสตาฟโรโปล
(Stavropol) ซึ่ งเป็ นเขตการปกครองของรัสเซี ยที่ ต้ งั อยู่ท างทิ ศเหนื อของเชชเนี ย ต่อมาหลังจากความล้มเหลวในการ
ปฏิบตั ิการแย่งชิงตัวประกัน รัฐบาลจึงได้เจรจาต่อรองและได้ยอมปล่อยกองกาลังติดอาวุธดังกล่าวไป
จากการที่รัฐบาลได้ยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการปล่อยกองกาลังติดอาวุธกลับเชชเนี ย จึงทาให้ กองกาลัง
ติดอาวุธดังกล่ าวเกิ ดความฮึกเหิ มยิ่งขึ้ น ในเดื อนต่อมากองกาลังติ ดอาวุธเชชเนี ยกว่า 500 คนนาโดยซัลมาน ราดูเยฟ
(Zalman Raduyev) ได้บุกเข้ายึดเมืองคิซเลียร์ (Kisliar) ในสาธารณรัฐดาเกสถานที่ต้ งั อยูท่ างทิศใต้ของเชชเนี ย โดยจับ
10
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ชาวเมืองเป็ นตัวประกันกว่า 3,000 คน กระทัง่ ทาให้รัฐบาลรัสเซี ยต้องใช้ หน่วยปฏิ บตั ิการพิเศษเข้าช่ วยเหลือจนทาให้
ตัวประกันเสี ยชีวติ กว่า 40 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบตั ิการ พิเศษเสี ยชีวติ 30 คน
การปฏิบตั ิการทางทหารทั้งของฝ่ ายกองกาลังติดอาวุธเชชเนี ย และรัฐบาลรัสเซี ยได้ลดความรุ นแรงลง เมื่อนาย
พลดูดาเยฟผูน้ าคนสาคัญของกองกาลังติดอาวุธชาวเชชเนี ยได้ถูกสังหารโดยหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ รัสเซี ยที่ได้ยงิ จรวด
นาวิถีตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเขา 11 นอกจากนั้นในช่วงการเลือกตั้ง ประธานาธิ บดีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539
ซึ่ งกองกาลังฝ่ ายรัฐบาลได้หยุดพักการปฏิ บตั ิการกวาดล้างชัว่ คราว ทาให้กองกาลังติดอาวุธเชชเนี ยได้มีเวลาพัก และ
หลังจากที่ ป ระธานาธิ บ ดี บ อริ ส เยลต์ซิ น ได้รับ การเลื อกตั้ง เป็ นประธานาธิ บ ดี ต่อเป็ นสมัยที่ 2 ระหว่างวัน ที่ 6-10
สิ งหาคม พ.ศ. 2539 กองกาลังติดอาวุธชาวเชเชนได้บุกเข้ายึดกรุ งโกรสนึ ย (Grosny) คืนจากรัฐบาลกลาง ซึ่ งในครั้งนี้
ประธานาธิ บดีเยลต์ซินได้แก้ไขปั ญหาเชชเนี ย ด้วยวิธีการเจรจา และลงนามในข้อตกลงยุติการใช้กาลังทหาร โดยทาง
ฝ่ ายรัสเซี ยมี นายพลอเล็กซานเดอร์ เลเบด (Alexander Lebed) เลขาธิ การสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ และฝ่ ายเชชเนี ยมี
หัวหน้ากองกาลังทหารอิชคีเรี ย (เชชเนีย) อาสลัน มัสคฮาดอฟ (Aslan Maskhadov) เป็ นผูล้ งนาม
จากข้อตกลงดังกล่าวมีผลทาให้รัสเซี ยต้องถอนทหารออกจากเชชเนี ย ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้วก็คือ เชชเนียได้รับ
อิสรภาพจากรัสเซี ย ส่ วนการดาเนิ นการตามรัฐธรรมนู ญหรื อตามหลักกฎหมายนั้น ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2540 ได้มี
การเลือกตั้งประธานาธิ บดีสาธารณรัฐเชชเนีย ซึ่ งผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งคืออาสลัน มัสคฮาดอฟ สาหรับความสู ญเสี ยที่เกิด
จากสงครามเชชเนี ยครั้งที่ 1 นั้น จากการประเมินโดยรัฐบาลรัสเซี ย พบว่ากองกาลังฝ่ ายรัฐบาลเสี ยชี วิตประมาณ 5,500
คน กองกาลังชาวเชชเนี ยเสี ยชี วิตประมาณ 2,600 คน และประชาชนเสี ยชี วิตประมาณ 30,000-35,000 คน อย่างไรก็ดี
ถึงแม้วา่ การปฏิบตั ิการทางทหารได้ยตุ ิลงแล้ว แต่เนื่องจากลุ่มกองกาลังติดอาวุธชาวเชชเนียมีดว้ ยกันหลายกลุ่ม และบาง
กลุ่มเป็ นกลุ่มอิสระไม่ข้ ึนตรงต่อฝ่ ายใด ดังนั้น จึงได้มีการปฏิบตั ิการต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่การโจรกรรมจับตัวไป
เรี ยกค่าไถ่ ฆ่าตัวประกัน ลอบทาร้ ายเจ้าหน้าที่ ไปจนถึ งการก่ อวินาศกรรมระเบิ ดสถานี รถไฟ ตลาด และอาคารที่พกั
อาศัย เป็ นต้น
การไม่ ส ามารถแก้ไขเหตุ รุน แรงในแถบคอเคซัส ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 ได้อย่างเด็ดขาด ประกอบกับ
นโยบายเศรษฐกิจที่ลม้ เหลวของรัฐบาล จึงทาให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการบริ หารประเทศของเยลต์ซินเพิ่มขึ้น
เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ จะเห็นได้ชดั จากผลการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสภาดูมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538
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ซึ่ งพรรคคอมมิ วนิ สต์ที่เป็ นพรรคฝ่ ายค้านคู่แข่งของเยลต์ซินได้รับการเลื อกตั้งมี คะแนนนามาเป็ นอันดับ 1 (โปรดดู
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบ) ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิ บดีจะมีข้ ึนในอีก 6 เดือนถัดไป
ผลการเลื อกตั้งดังกล่าวได้สร้ างความวิตกให้แก่เยลต์ซินเป็ นอย่างมาก ดังมีรายละเอียดแสดงผลการ เลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 253812 ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2538
พรรค

คะแนนรวม

เสี ยงและที่นงั่

พรรคเสรี ประชาธิปไตยรัสเซีย(Liberal

10.09 %

51 (พรรคฝ่ ายค้าน)

22 %

157 (พรรคฝ่ ายค้าน)

พรรครัสเซียบ้านเรา(OHR Party)

10 %

55 (พรรคฝ่ ายรัฐบาล)

กลุ่มยาบลาโก (Yabloko)

7.01%

45 (พรรคฝ่ ายค้าน)

Democratic Party)
พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย(Communist Party of
the Russian Federation)

ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหพันธรัฐรัสเซีย

ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงการเสื่ อมความนิ ยมในตัวเยลต์ซิน และการหมดความไว้วางใจที่จะให้เป็ นผูน้ า
ประเทศต่อไป ในขณะที่คู่แข่งคนสาคัญคือเกนนาดีย ์ ซู กานอฟ (Gennady Zyuganov) หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซี ย
มีคะแนนนิ ยมนาหน้าเยลต์ซินอยูเ่ ป็ นอย่างมาก เพื่อเรี ยกคะแนนนิ ยมกลับคืนมา และหวังจะชนะการเลื อกตั้งเยลต์ซิน
และบุคคลใกล้ชิดซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสานัก ประธานาธิ บดี และที่ปรึ กษาได้วา่ จ้างบริ ษทั ประชาสัมพันธ์ช่วยใน
การหาเสี ยงเลือกตั้ง และตระเวนออกหาเสี ยงทัว่ ประเทศ เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรง และมี
ความพร้อมที่จะร่ วมมือกับผูน้ าท้องถิ่น นอกจากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจผูม้ ีสิทธิ์ ออกเสี ยงเลือกตั้ง ประธานาธิ บดีเยลต์ซิน
ได้ปลดรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรี ที่กาลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคม
ออกจากตาแหน่ ง ซึ่ งประกอบด้วยอันเดรย์ โคซื อเรี ยฟ (Andrei Kozyrev) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศที่
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ดาเนิ น นโยบายโน้ม เอี ยงไปทางตะวันตก และรองนายกรั ฐมนตรี อนาโตลี ชู ไ บส์ (Anatoliy Chubais) ที่ ไ ด้แปรรู ป
วิสาหกิจให้ตกไปอยูใ่ นการครอบครองของพวกพ้อง
ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนัก ชู ไบส์ ก็ได้รับการแต่งตั้งจากเยลต์ซินให้เป็ นหัวหน้าศูนย์หาเสี ยงเลือก ตั้งของตน
ซึ่ งมี ห น้าที่ ป ระสานงานกับ กลุ่ ม นายทุ น เพื่ อขอการสนับ สนุ นทางการเงิ นในการหาเสี ย งเลื อกตั้ง โดยชู ไบส์ ไ ด้ใ ช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระดมทุนจากนักธุ รกิจได้ประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ13 ซึ่ งก็ได้ กลายเป็ นบุญคุณที่เยลต์
ซิ นจะต้องตอบแทนในเวลาต่อมา แผนงานส าคัญในการหาเสี ยงเลื อกตั้งของเยลต์ซิ นประการหนึ่ งคื อการกู้เงิ นจาก
ต่ างประเทศจานวน 13,200 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐฯ  เพื่ อ จ่ ายเงิ น เดื อนให้ ข้า ราชการซึ่ งบางคนไม่ ไ ด้รับ มากว่า 1 ปี
นอกจากนั้น นายพลอเล็กซานเดอร์ เลเบด ผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่ สาคัญอีกคนหนึ่งได้ประกาศให้การสนับสนุนเยลต์ซิน
ในการเลื อกตั้งครั้งนี้ ผลของการทุ่มเทดังกล่าว ได้ทา ให้คะแนนนิ ยมของเยลต์ซินดี ข้ ึ นเป็ นอย่างมาก นั่นคื อจากการ
เลือกตั้งรอบแรก ซึ่งได้คะแนนเพียง 35.28% แต่ในการเลือกตั้งรอบสองมีคะแนนเพิม่ ขึ้นเป็ น 53.8%
ด้ วยการใช้ ก ลยุทธ์ ทุก รู ปแบบเพื่ อโน้ ม น้ าวคะแนนเสี ยงสนั บ สนุ นจากประชาชน ในที่สุ ด บอริ สเยลต์ ซิ น ก็
สามารถประสบชั ยชนะในการเลือกตั้ง สามารถกลับเข้ าดารงตาแหน่ งประธานาธิบดีได้ เป็ นสมัยที่สอง ทั้งนี้ด้วยการเร่ ง
ประชาสั มพันธ์ หาเสี ยงปรั บเปลี่ยนตัวรั ฐมนตรี ที่ประชาชนไม่ ยอมรั บ ตลอดจนหาทางกู้เงินต่ างชาติมาจ่ ายเงินเดือนค้ าง
ชาระข้ าราชการ ฯลฯ
4. การใช้ มาตรการแก้ ปัญหาคอร์ รั ปชันเพื่อเสริ มสร้ างความชอบธรรมของรั ฐบาล หลังจากประธานาธิบดีเยลต์
ซิ นได้ รับฉั นทานุมัติจากการเลือกตั้ง เขาก็ได้ ดาเนินการผลักดันนโยบายปฏิรูปต่ อไปอย่ างเข้ มข้ น กระทั่งเป็ นผลให้ ผ้ ู
ได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นและเดื อ ดร้ อนเกิ ด ความไม่ พอใจ จนถึ ง ขั้ น ก่ อ การประท้ ว งและมี ก ารกดดั น ให้
ประธานาธิบดีลาออก และเปลี่ยนคณะบริหารเสี ยใหม่ นอกจากเยลต์ ซินจะยอมปรับคณะรั ฐมนตรีแล้ ว เขายังยินยอมให้
ดาเนินการใช้ มาตรการหลายประการเพื่อให้ เกิดการยอมรั บ โดยเฉพาะการนานโยบายแสดงบัญชี ท รั พย์ สินมาใช้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ระดับสู งของรั ฐบาล และครอบครั ว แต่ เนื่ องจากไม่ สามารถดาเนิ นการอย่ างได้ ผลจริ งจังจึ งไม่ สามารถลด
กระแสการกดดันลงได้
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จากจานวนเงินกูท้ ้ งั หมดในครั้งนี้ 13,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินกูจ้ านวน 10,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯกูม้ าจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และอีก 3,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯกูม้ าจากรัฐบาลประเทศตะวันตก



การเลือกตั้งรอบแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2539 เยลต์ซินได้คะแนน 35.28% ซูกานอฟหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ได้ 32% เนื่องจากไม่มีผทู ้ ี่ได้รับเสี ยงสนับสนุ นเกินกึ่งหนึ่ง

ของผูม้ าใช้สิทธิ์จึงต้องมีการเลือกตั้งรอบสองในวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 ซึ่ งเยลต์ซินได้คะแนน 53.8% ซูกานอฟได้ 40.3%

ผลของการเลื อกตั้งทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่ น ท าให้รัฐบาลเยลต์ซินมองเห็ นความจาเป็ นที่จะต้อง
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั รัฐบาลกลางมากขึ้น แต่เนื่องจากประธานาธิ บดีป่วยด้วยโรคหัวใจ อย่างรุ นแรงมาตั้งแต่
ช่วงหาเสี ยงเลือกตั้ง และต้องเข้าทาการผ่าตัดจึงยังไม่สามารถดาเนินการใดๆ ได้ ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้พรรคฝ่ ายค้านหยิบ
ยกการไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ของประธานาธิ บดี มาเป็ นประเด็นโจมตีเยลต์ซิน นอกจากความเคลื่อนไหวของพรรค
ฝ่ ายค้านแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ประชาชนผูไ้ ด้รับ ความเดื อดร้ อนจากการปฏิ รูปกว่า 10 ล้านคน (ตัวเลข
ของสหภาพแรงงาน 15 ล้านคน) ได้ออกมารวมตัวกัน เรี ยกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเดือน แก้ปัญหาคนว่างงานและประกัน
สวัสดิการสังคม ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า เยลต์ซินไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของชาติและประชาชนได้
ต่อมาพรรคฝ่ ายค้านซึ่ งมีเสี ยงส่ วนใหญ่ในสภาดูมาจึงได้ใช้สถานการณ์ดงั กล่าว เป็ นเงื่อนไขในการเรี ยกร้องให้
เปลี่ยนรัฐบาล และให้ประธานาธิ บดีลาออกจากตาแหน่ง แต่เนื่ องจากรัฐบาลและประธานาธิ บดี ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ สภา
ดูมาจึงแก้เกมส์การเมืองดังกล่าวและแสดงพลังอานาจที่สภามีอยู่ โดยการยืดระยะเวลาการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี พ.ศ. 2540 ออกไป ในที่ สุ ด ประธานาธิ บดี เยลต์ซินต้องปรับคณะรัฐมนตรี อีกครั้ งหนึ่ ง โดยการแต่งตั้งรอง
นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 ใหม่ อีก 2 ตาแหน่ ง คื อบอริ ส เนี ยมซอฟ (Boris Nemtsov) นักการเมื องท้องถิ่ นหนุ่ ม อดี ตผูว้ ่า
การเมืองนี ชนีย ์ โนฟการัด (Nizniy Novgorod) ได้ควบตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานเชื้ อเพลิง และอนาโต
ลี ชูไบส์ที่ได้กลับเข้ามาใหม่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 และควบตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรี ที่ปรับใหม่ได้พยายามแก้ขอ้ กล่าวหาเรื่ องการคอร์ รัปชันของเจ้าหน้าที่ ระดับสู งของรัฐบาล ซึ่ ง
นับเป็ นข้อกล่าวหาที่สาคัญของพรรคฝ่ ายค้าน ทั้งนี้ โดยการนานโยบายแสดงบัญชี ทรัพย์สินมาใช้กบั เจ้าหน้าที่ระดับสู ง
ของรั ฐบาล และสมาชิ ก ในครอบครั วทุ ก คน แต่ ท ว่าในทางปฏิ บ ัติได้เกิ ด ปั ญ หาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื่ องจากความไม่โปร่ งใสของรายได้ ทั้งของนายกรัฐมนตรี วิคเตอร์ ชี รนามึรดิน และรองนายกรัฐมนตรี ใหม่ 2 คนคือ
บอริ ส เนี ยมซอฟ และอนาโตลี ย ์ ชู ไบส์ จึงทาให้ตอ้ งมีการชลอการใช้ออกไปก่อน นโยบายสาคัญอีกประการหนึ่ งของ
รัฐบาล คือนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ซึ่ งได้มีการเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับสู งใช้รถยนต์ที่
ผลิ ต ในประเทศ แต่ น โยบายดัง กล่ า วก็ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บ ัติ เช่ น เดี ย วกับ นโยบายแรก เนื่ อ งจากสั ง คมรั ส เซี ย ให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกและความหรู หราฟุ้งเฟ้อเป็ นอย่างสู ง
จากการดาเนิ นนโยบายที่ไม่เกิ ดผลในทางปฏิบตั ิ จึงทาให้ถูกวิจารณ์ จากฝ่ ายค้านเป็ นอย่างมาก เพื่อลดกระแส
ดัง กล่ า ว ต าแหน่ ง ที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี ค วบอยู่จึ ง ถู ก จัด สรรให้ ก ับ รั ฐ มนตรี ใ หม่ โดยต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง ของอนาโตลี ชู ไ บส์ ไ ด้โ อนไปให้ มิ ค ฮาอิ ล ซาโดร์ น อฟ (Mikhail Zadornov) และต าแหน่ ง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานเชื้อเพลิงของนายบอริ ส เนียมซอฟได้โอนไปให้ซีร์เกย์ คีรีเยนโก (Sergey Kiriyengo)

ต้นปี พ.ศ. 2541 กระแสของฝ่ ายค้านที่ตอ้ งการถอดถอนเยลต์ซินออกจากตาแหน่งยังคงรุ นแรงอยู่ ทาให้เขาต้อง
ออกมาประกาศว่าจะไม่ ยอมลาออกจากตาแหน่ งก่ อนหมดวาระ และจะไม่ แก้ไขรั ฐธรรมนู ญ เพื่ อให้ตนเองได้เป็ น
ประธานาธิ บดีต่อเป็ นสมัยที่ 3 การประกาศดังกล่าวมีผลทาให้กระแสความสนใจด้านเศรษฐกิจ ที่กาลังรุ มเร้าชาวรัสเซี ย
อยูถ่ ู กแทนที่ดว้ ยกระแสทางการเมือง โดยสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ต่าง วิพากษ์วิจารณ์ ถึงบุคคลที่มีศกั ยภาพ ที่จะขึ้นมา
ดารงตาแหน่ งประธานาธิ บดี สืบทอดต่อจากเยลต์ซิน ซึ่ งหนึ่ ง ในบุคลที่ได้รับการกล่าวถึ งคือบอริ ส บีรีโซฟสกี (Boris
Berezovsky) นักธุ รกิจการเงินคนสาคัญของรัสเซี ย ผูไ้ ด้แสดงความสนใจในตาแหน่งดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่มี
ทั้งความพร้อม ความเหมาะสม และประชาชนให้การยอมรับอีกหลายคน ดังนั้น ข่าวสารทางการเมืองในช่วงเวลาต่อมา
จึงได้รับความสนใจ เป็ นพิเศษตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ยงั ไม่มีความชัดเจนเรื่ องตัวบุคคลที่จะขึ้นมาเป็ นประธานาธิ บดีคน
ใหม่
หลังการประกาศไม่เป็ นประธานาธิ บดีต่อเป็ นสมัยที่ 3 ของประธานาธิ บดี เยลต์ซิน ทาให้การเสนอชื่ อแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี คนใหม่ทุกครั้งต่างถูกคาดหวังว่าเป็ นการแต่งตั้งทายาททางการเมืองของเขา โดยจะ ได้รับการสนับสนุน
ให้เป็ นประธานาธิ บดีคนต่อไป ดังเช่นในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2541 เยล์ตซิ นได้ปลดวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน ผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่ ง
เขาเคยกล่ าวว่าเป็ นทายาททางการเมื องของตน ด้วยเหตุ ผลว่าชี รนามึ รดิ นจาเป็ น ต้องไปทุ่ม เทให้กบั การเตรี ยมการ
เลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และการเลือกตั้งประธานาธิ บดีที่จะมีข้ ึน ในปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2543 ผูท้ ี่ข้ ึนมา
ดารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นต่ อ มาคื อ ซี ร์เกย์ คี รีเยนโก (Sergey Kiriyenko) รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
เชื้ อเพลิงวัย 35 ปี ด้วยเหตุที่คีรีเยนโกเป็ นบุคคลที่ดอ้ ย ทั้งวัยวุฒิและประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีชื่อเสี ยงในทางการเมือง
ดังนั้น สภาดูมา ซึ่ งประกอบด้วยฝ่ ายค้าน เป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่จึงไม่ให้การรับรอง กระทัง่ เยลต์ซินต้องส่ งชื่ อให้สภาดูมา
พิจารณารับรองเป็ นครั้งที่ 3 จึงได้รับการยอมรับให้เป็ นนายกรัฐมนตรี
จากสถานการณ์ อนั ยุง่ ยากสลับซับซ้อนในการปฏิ รูปรัสเซี ย ล้วนสะท้อนให้เห็ นความยากลาบากในการแก้ไข
ปั ญหา อันเป็ นผลให้รัฐบาลเยลต์ซินขาดเสถียรภาพในการบริ หารประเทศให้ลุล่วงไปได้โดยง่ายสิ่ งที่เยลต์ซินกระทา
อย่างสม่าเสมอจึงมักเป็ นกลยุทธ์ทางการเมือง ในการปลดนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ฝ่ายต่างๆ ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการสังเวยและแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าเป็ นสาคัญ ในขณะที่ประธานาธิ บดีเยลต์ซินเองสามารถเอาตัวรอด
ไปได้เสมอมา
5. การมุ่งเน้ นแก้ ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจครั้ งสาคัญเพื่อฟื้ นฟูประเทศ เพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ที่สั่งสมมานานอย่างจริ งจัง ในที่สุดรัฐบาลเยลต์ซินได้ตดั สิ นใจใช้นโยบายและมาตรการเข้มงวดทางเศรษฐกิจ ทว่าการ
เข้ม งวดในการจัด เก็ บ ภาษี ก็ ยิ่ ง ท าให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ตลาดเงิ น มาก ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก ยิ่ ง ต่ อ มาได้รั บ ผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จที่เกิ ดขึ้นในไทย และในเอเชี ยตะวันออก เฉี ยงใต้ดว้ ยแล้ว เศรษฐกิ จของรัสเซี ยก็ยิ่งประสบ
ปั ญหารุ นแรงถึ งขั้นล้มละลาย อย่างไรก็ตาม แม้ต่อมาจะสามารถแก้ไขปั ญหาให้ดีข้ ึนได้พอควร จากการใช้นโยบาย
สร้ างเอกภาพ และส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมในประเทศ แต่ เยลต์ซิ น ก็ เล่ น การเมื อ งด้วยการปลดเยฟเกนี ย ์ ปรี ม าคอฟ
นายกรัฐมนตรี ออกจากตาแหน่งด้วยเกรงว่าจะโดดเด่นขึ้นมากลบรัศมีตนเนื่ องจากมีผลงานดีเด่นถูกใจประชาชนมาก
ต่อมาซี ร์เกย์ คีรีเยนโก เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับปั ญหาที่คงั่ ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลชุ ด ก่อนๆ นัน่
คือปั ญหาความตกต่าทางเศรษฐกิจที่รุนแรง รวมทั้งหนี้ สินของรัฐบาลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลคีรีเยน
โกได้แก้ไขปั ญหาดังกล่าวด้วยการประกาศใช้นโยบายเข้มงวดทางเศรษฐกิจ โดยเริ่ มจากการเข้มงวดกับการจัดเก็บภาษี
กระทัง่ ทาให้ราคาสิ นค้าที่สูงอยูแ่ ล้วได้สูงเพิ่มขึ้นอีก 10% จนส่ งผลให้ตลาดเงิ นของรัสเซี ยต้องประสบกับภาวะวิกฤต
ทว่านโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศใช้แก้ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวกลับไม่มีผลในทางปฏิบตั ิ เพราะ
ไม่ได้รับความร่ วมมือจากรัฐสภาและภาคธุ รกิจ ต่อมาในวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2541 หลังจากที่ท้ งั รัฐบาลและธนาคาร
กลางได้ออกมาประกาศเกี่ ยวกับสถานะทางการเงิ นการคลังและการล้มละลายของประเทศ อันนับเป็ นผลกระทบสื บ
เนื่องมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในไทยและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ย คณะรัฐมนตรี ซ่ ึ งนาโดยซีร์เกย์ คีรีเยนโกจึงถูก
ยุบ และเยฟเกนีย ์ ปรี มาคอฟ (Yevgeny Primakov) อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศผูท้ ี่ได้รับการยอมรับ
ในวงการการเมืองทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ถูกเสนอชื่อให้ข้ ึนมาดารงตาแหน่งแทน
รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี เยฟเกนี ย ์ ปรี มาคอฟซึ่ งมีนโยบายส่ งเสริ มความเป็ นเอกภาพ ของรัสเซี ย
และสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงได้แต่งตั้งรัฐมนตรี ที่ประกอบด้วยนักการเมืองจาก หลายพรรคและสาขา
อาชี พ จนเป็ นผลให้ เกิ ด เสถี ย รภาพขึ้ นในประเทศทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ นอกจากนั้ นยัง ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีผลผลิ ตเพิ่มมากขึ้น จากผลงานดังกล่าวทาให้ปรี มาคอฟ ได้รับคะแนนนิ ยมสู งสุ ด
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 ถึงต้นปี ถัดมา
ด้วยกระแสความนิ ยมที่ ป รี ม าคอฟได้รับจากประชาชน ผนวกกับ ช่ วงเวลาที่ ใกล้ที่ จะมี ก ารเลื อกตั้ง ท าให้
ประธานาธิ บดี เยลต์ซิน และคณะผูบ้ ริ หารเกิ ดความหวาดระแวงเป็ นอย่างมาก และเกรงว่าจะควบคุม “เกมส์การเมือง”
ไม่ได้ ดังนั้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จึงได้ปลดเยฟเกนนีย ์ ปรี มาคอฟ ออกจากตาแหน่งและแต่งตั้งซี รเกย์ สตี
ปาชิ น (Sergey Stepashin) รองนายกรัฐมนตรี คนที่หนึ่ งและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกิ จการภายในประเทศรักษาการ
แทน ในอีกสองวันต่อมา สภาดูมาได้ตอบโต้การปลดปรี มาคอฟด้วยการเปิ ดอภิปรายถอดถอนประธานาธิ บดีเยลต์ซินอ
อกจากต าแหน่ ง ด้ว ยข้อ กล่ า วหา 5 ข้อ แต่ เนื่ อ งจากทุ ก ข้อ กล่ า วหาไม่ ไ ด้รั บ เสี ย งสนั บ สนุ น เกิ น 300 เสี ย งตามที่
รัฐธรรมนูญกาหนดจึงทาให้การอภิปรายต้องตกไป จากความพ่ายแพ้ดงั กล่าวทาให้สภาดูมาจาต้องรับรองสตีปาชินเป็ น

นายกรัฐมนตรี ตามที่ประธานาธิ บดีเยลต์ซินเสนอ รัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนาของซี ร์เกย์ สตีปาชิ นไม่ได้
แตกต่างจากคณะรัฐมนตรี ของปรี มาคอฟมากนัก แต่นโยบายหลักของสตี ปาชิ นถู กบังคับด้วยสถานการณ์ ที่ทวีความ
รุ นแรงยิ่งขึ้นในสาธารณรัฐแถบเทือกเขาคอเคซัส เนื่ องจากกองกาลังติดอาวุธชาวเชชเนี ยประมาณ 3,000 คนได้บุกเข้า
ยึดครองพื้นที่ในสาธารณรัฐดาเกสถานเพื่อจัดตั้งเป็ นรัฐอิสลามอิสระ ดังนั้น ภารกิ จแรกของสตีปาชิ นคือ การส่ งกอง
กาลังจากส่ วนกลางไปผลักดันกองกาลังติดอาวุธชาวเชชเนียให้กลับไปในสาธารณรัฐของตน ทว่าปฏิบตั ิการของรัฐบาล
กลางในการผลักดันกองกาลังติดอาวุธแบ่งแยก ดินแดนได้ดาเนิ นไปอย่างล่าช้าจึงทาให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็ นอย่างมาก
เหตุน้ ี เองทาให้เยลต์ซินและคณะผูบ้ ริ หารสานักประธานาธิ บดี ซึ่ งมีแผนการที่จะปลดสตีปาชิ นอยูแ่ ล้ว จึงได้ใช้กระแส
ดังกล่าวเป็ นเหตุผลอ้างในการปลดออกจากตาแหน่ ง และได้แต่งตั้งวลาดีมีร์ ปูตินผูอ้ านวยการสานักรักษาความมัน่ คง
แห่ง สหพันธรัฐรัสเซีย (Federalnaya Slyuzhba Bezapasnosti - FSB) ซึ่ งพวกตนเห็นว่าเหมาะสมขึ้นดารง ตาแหน่งแทน
ประธานาธิ บดี เยลต์ซินยังคงใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบเดิ มๆ อยู่ตลอดเวลาในการรักษาอานาจไว้ การปลด
และปรับเปลี่ยนตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างเป็ นนิ จศีลย่อมไม่เป็ นผลดี อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาในแง่
ของความต่อเนื่ องทั้งในเชิ งนโยบายและการปฏิบตั ิงาน แม้อาจจะโต้แย้งได้บา้ งว่าเพื่อจะ สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลที่ไม่
เหมาะสมออกไปได้ทนั เหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิ งจิตวิทยาก็อาจสามารถวิเคราะห์ ได้อีกเช่ นกันว่า
กลวิธีดงั กล่าวเป็ นหนทางเอาตัวรอดและตอบสนองกระแสเรี ยกร้อง ของประชาชนให้สามารถครองอานาจได้ต่อไป
6. การเผชิ ญปั ญหาความมั่ นคงภายในกรณีสงครามเชชเนี ยครั้ งใหม่ ด้วยสุ ข ภาพที่ ย่าแย่จากการเจ็บ ป่ วยเรื้ อรังและ
สถานการณ์ที่รุมเร้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้านความมัน่ คงดู เหมือนการเปลี่ยนตัวผูบ้ ริ หารระดับสู งจะไม่
สามารถใช้เป็ นทางออกได้ตลอดไป ทว่าในที่สุดเยลต์ซินก็คน้ พบทายาททางการเมืองตัวจริ ง ที่สามารถฝากชะตากรรม
และอนาคตของตนเองและของรัสเซี ยไว้ได้ ในแง่ที่ เชื่ อมัน่ ว่าจะไม่คิดทรยศหักหลัง และมีฝีมือนาการปฏิรูปและสร้าง
เสถียรภาพของประเทศขึ้นมาได้ วลาดีมีร์ ปูตินจึงกลายเป็ นผูส้ ื บทอดอานาจต่อจากประธานาธิ บดีเยลต์ซินต่อมา
วลาดี มีร์ ปู ติน ได้เริ่ มงานในตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ของตนต่อจากสตี ปาชิ นด้วยการปฏิ บตั ิการ ผลักดันกอง
กาลังแบ่งแยกดินแดนกลับเข้าไปในเชชเนี ยได้สาเร็ จลุล่วงในระยะเวลาเพียง 10 วัน แต่หลัง จากนั้น กองกาลังติดอาวุธ
ชาวเชชเนี ยก็สามารถรุ กเข้ายึดเมืองบุยนาส์ ก (Buynask) และนาวาลาสกี (Novolaskiy) ของสาธารณรัฐดาเกสถาน ที่อยู่
ห่างออกไปจากจุดที่เพิ่งมีการผลักดันกลับ ต่อมา ปูตินได้ส่งกองกาลังเข้าผลักดันอีกครั้งหนึ่ ง แต่ไม่ได้เสร็ จสิ้ นลงอย่าง
รวดเร็ วเหมือนในครั้งแรก เนื่องจากกองกาลังชาวเชชเนียได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากฐานกาลังในสาธารณรัฐเชชเนีย
จากนั้นปูตินจึงได้สั่งให้ทาลายฐานกาลังในเชชเนี ยที่ให้การสนับสนุนกองกาลังติดอาวุธดังกล่าว ทว่ากองกาลัง
ชาวเชชเนี ยกลับตอบโต้รัฐบาลกลางด้วยการวางระเบิดอาคารที่พกั อาศัยจานวน 4 แห่ งใน 3 เมืองระหว่างวันที่ 5-16

กัน ยายน พ.ศ. 2542 เป็ นเหตุ ใ ห้ มี ผู ้เสี ย ชี วิต ถึ ง 305 คน และ 1 ใน 3 เมื อ งนั้ น คื อ มอสโก ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงของ
สหพันธรัฐ ด้วยเหตุความรุ นแรงดังกล่าว ทาให้ประธานาธิ บดีปูตินต้องประกาศที่จะต่อสู ้กบั กลุ่มที่อา้ งถึ งแบบ “ตาต่อ
ตา ฟันต่อฟัน” และได้ส่งกองกาลังจากส่ วนกลางไปกวาดล้างกองกาลังทุกกลุ่มในเชชเนีย กระทัง่ สามารถยึดเมืองสาคัญ
ของเชชเนียส่ วนใหญ่ไว้ได้
ด้วยนโยบายที่เด็ดขาดและปฏิบตั ิการที่รวดเร็ วทาให้คะแนนนิยมของปูตินเพิ่มสู งขึ้นตั้งแต่ปลาย เดือนกันยายน
กระทัง่ ทาให้การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาดู มาในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็ นผลดี ต่อพรรคเอกภาพ (Unity Party) ซึ่ ง
เป็ นพรรคฝ่ ายรัฐบาลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ จนได้คะแนนเป็ นที่ 2 รองจากพรรค คอมมิวนิ สต์ และนับเป็ นโอกาสดีที่
ปูตินสามารถใช้เป็ นฐานเสี ยงสนับสนุ นในการเลื อกตั้งประธานาธิ บดี นอกจากนั้น ประธานาธิ บดี เยลต์ซินและคณะ
ผูบ้ ริ หารยังได้ใช้กระแสการเมืองที่เอื้ออานวยดังกล่าว ประกาศให้ปูตินเป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่งประธานาธิ บดีต่อจากตน
พร้อมการลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว โดยให้วลาดีมีร์ ปูตินรักษาการแทน การที่ปูตินได้ควบตาแหน่งสาคัญสู งสุ ดของ
ประเทศสองตาแหน่งในเวลาเดียวกันดังกล่าว จึงทาให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขันคนอื่นๆ เป็ นอย่างมาก ผลของการเลือกตั้งใน
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2543 วลาดีมีร์ ปูติน ได้รับเลือกเป็ นประธานาธิ บดีดว้ ยคะแนน 52.94 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่กินนา
ดี ย ์ ซู ก านอฟหัวหน้าพรรคคอมมิ วนิ ส ต์ คู่ แข่ งคนส าคัญ ได้คะแนนเสี ย งเพี ย ง 29.21 เปอร์ เซ็ น ต์ (โปรดดู ตารางที่ 3
ประกอบ)
ตารางที่ 3 ผลการเลือกตั้งสมาชิ กสภาดูมา 4 ครั้งของรัสเซีย
กลุ่มการเมือง
1993
1995
Communist Party
12.40
22.30
LDPR
22.92
11.18
OHR
ยังไม่ก่อตั้ง
10.13
Yabloko
7.86
6.89
Russia’s Democratic Choice 15.51
3.96
Woman of Russia
8.13
4.59
Agrarians
7.99
3.00
Unity
ยังไม่ก่อตั้ง
ยังไม่ก่อตั้ง
Fatherland-All Russia
ยังไม่ก่อตั้ง
ยังไม่ก่อตั้ง
กลุ่มการเมือง
1993
1995
Union of Right Forces
ยังไม่ก่อตั้ง
ยังไม่ก่อตั้ง

1999
24.29
5.98
รวมพรรค*
5.98
ได้ไม่ถึง 5%
ได้ไม่ถึง 5%
ได้ไม่ถึง 5%
23.32
13.33
1999
8.52

2003
12.61
11.45
รวมพรรค*
ได้ไม่ถึง 5%
ได้ไม่ถึง 5%
ได้ไม่ถึง 5%
ได้ไม่ถึง 5%
รวมพรรค*
รวมพรรค*
2003
ได้ไม่ถึง 5%

Rodina(Motherland)
United Russia

ยังไม่ก่อตั้ง
ยังไม่ก่อตั้ง

ยังไม่ก่อตั้ง
ยังไม่ก่อตั้ง

ยังไม่ก่อตั้ง
ยังไม่ก่อตั้ง

9.02
37.57

*หมายเหตุ 1.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาปี พ.ศ. 2542 พรรครัสเซียบ้านเรา (OHR) ได้รวมกับพรรคปิ ตุภูมิ (Fatherland) โดยได้ใช้ชื่อว่าพรรคปิ ตุ
ภูมิ-มวลรัสเซีย(Fatherland-All Russia)
2.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาปี พ.ศ. 2546 พรรคปิ ตุภูมิ-มวลรัสเซี ย (Fatherland-All Russia) ได้รวมกับพรรคเอกภาพ
(Unity) โดยได้ใช้ชื่อว่าสหรัสเซี ย (United Russia)

ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหพันธรัฐรัสเซีย

ภายหลังการเลื อกตั้งประธานาธิ บดี สถานการณ์ ในเชชเนี ยได้เปลี่ ยนไป นั่นคื อหลังจากถู กกองกาลัง รัฐบาล
กลางยึดครองพื้นที่ในเมือง ทาให้กองกาลังติดอาวุธชาวเชชเนี ยจาต้องกระจายตัวเป็ นกองกาลังติด อาวุธขนาดเล็กอยูใ่ น
ป่ าเขาและตามชายแดน อย่างไรก็ตาม แม้ไม่เป็ นการยากที่ รัฐบาลกลางจะใช้กองกาลัง ขนาดใหญ่ กวาดล้าง แต่ด้วย
ความไม่ พร้ อมของรั สเซี ยเรื่ องงบประมาณในการทาสงคราม และการถู กต่อต้าน จากตะวันตก ปู ตินจึงได้ตดั สิ นใจ
ดาเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาเชชเนี ยอย่างสั นติ วิธี ทั้ง นี้ ด้วยการสร้ างสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูน้ าชาวเชชเนี ย จัด ท าแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและฟื้ นฟูเชชเนี ย และแต่งตั้งให้อคั มัด คาดือรอฟ (Akmad Kadyrov) ผูท้ ี่ชาวเชชเนียให้การยอมรับไปปกครอง
สาธารณรัฐ แต่กระนั้นก็ตาม ในแถบชายแดนที่ติดกับประเทศจอร์ เจียก็ยงั มีการเคลื่อนไหวของกองกาลังขนาดใหญ่อยู่
ดังนั้น เพื่อป้ องกันไม่ให้กลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาอีก จึงได้มีการกวาดล้างบริ เวณชายแดนด้วยอาวุธหนักในบางครั้ง จน
ทาให้เกิดปั ญหาการรุ กล้ าเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวอยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อเห็ นว่าไม่สามารถต่อสู ้ดว้ ยสงครามในรู ปแบบได้ กองกาลังติดอาวุธชาวเชชเนี ยจึงได้
ต่อสู ้กบั รัฐบาลรัสเซี ยด้วยสงครามนอกรู ปแบบ โดยปฏิบตั ิการยึดโรงละคร “นอร์ ด-ออสต์” (Nord-Ost) ในกรุ งมอสโก
เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และระเบิดทาเนียบรัฐบาลเชชเนียในกรุ งโกรสนึย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 ซึ่ งทั้ง
สองเหตุการณ์มีผเู ้ สี ยชีวิตถึง 160 คน ดังนั้น ต่อมารัฐบาลรัสเซี ยจึงได้เร่ งแก้ไขปั ญหาเชชเนี ยอย่างถาวร ด้วยการให้ชาว
เชชเนี ยลงประชามติรับรองรัฐธรรมนู ญของสาธารณรัฐ รวมทั้งเลือก ประธานาธิบดีและสมาชิกสภาสาธารณรัฐเชชเนีย
ทั้งนี้ ก็เพื่อที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะได้เข้าไปมี บทบาทแก้ไขปั ญหาท้องถิ่ นด้วยตนเอง และช่ วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลกลางในการดูแลความสงบภายใน ประเทศต่อไป
ด้วยความเด็ดขาดและเข้มแข็งของประธานาธิ บดีปูติน ในการแสดงฝี มือให้ประจักษ์ในการจัดการ ปั ญหาเชช
เนียเป็ นสาคัญ ในที่สุดก็ทาให้เขาได้รับการยอมรับทั้งจากเยลต์ซินและชาวรัสเซี ยทัว่ ไปอย่างกว้าง ขวาง เขาจึงกลายเป็ น
ผูน้ าคนสาคัญที่ประชาชนฝากความหวังไว้เป็ นอย่างสู ง ทั้งนี้โดยมีอนาคตของรัสเซี ยเป็ นเดิมพัน

ข. ยุ ทธศาสตร์ ก ารก าหนดและด าเนิ นนโยบายด้ านเศรษฐกิจ สมั ยเยลต์ ซิ น ประธานาธิ บ ดี บ อริ ส เยลต์ซิ น
สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ในฐานะประมุขสู งสุ ดของสหพันธรัฐรัสเซี ยไปได้แม้จะไม่ราบรื่ นเท่าที่ควรก็ตาม ภายใต้
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองดังกล่าว เยลต์ซินต้องพยายามผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่ ระบอบเสรี นิยมอย่าง
มุ่งมัน่ ทั้งนี้ โดยอาศัยการดาเนิ นนโยบายต่างประเทศแบบประนี ประนอมกับโลกตะวันตกเป็ นสาคัญ ด้วยหวังจะได้รับ
ความร่ วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจาก สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปเป็ นหลัก การที่ประธานาธิบดีเยลต์ซิ
นมุ่งมัน่ ดาเนิ นการเป็ นพิ เศษหลังจาก เข้าดารงตาแหน่ งด้วยการปฏิ รูปทางเศรษฐกิ จดังกล่ าว เนื่ องจากถื อเป็ นหัวใจ
สาคัญของการสร้างชาติครั้งใหม่
สาหรับในด้านเศรษฐกิจจะแบ่งการพิจารณาออกเป็ นประเด็นสาคัญๆ ดังนี้ คือ 1) ระยะการเปิ ดเสรี ทางการค้า
และการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ 2) ระยะการสร้างเสถียรภาพทางการเงินกับการเน้นการผลิตภายใน และการส่ งออก และ 3)
ระยะการปรับปรุ งระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐให้สมดุลกับงบประมาณ
1. ระยะเปิ ดเสรี ท างการค้ าและการแปรรู ป รั ฐวิส าหกิจ ตามแผนการปฏิ รูป เศรษฐกิ จไปสู่ ระบบ เสรี นิ ย ม
จาเป็ นต้องยกเลิกการผูกขาดบริ หารจัดการโดยภาครัฐ และเปิ ดโอกาสให้ธุรกิจภาคเอกชนเข้าไปมีบทบาททดแทน ทว่า
ด้วยรากฐานเศรษฐกิจภาคเอกชนที่อ่อนแอ และการขาดเงินทุนจากภาคธุ รกิจใน ประเทศ ทาให้การปฏิรูปเศรษฐกิ จ
ของรัสเซียในระยะแรกเป็ นไปด้วยความยากลาบาก
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของรัสเซี ยหลังยุค “ปฏิรูปกอร์บาชอฟ” ได้ดาเนินสอดคล้องกับการปฏิรูปทางการเมือง
กล่าวคือได้มีการเปลี่ ยนระบบเศรษฐกิ จจากระบบรวมศูนย์ (Centrally planned economy) มาเป็ นระบบตลาด (Market
economy) โดยการแปรรู ปวิสาหกิจของรัฐให้เป็ นของเอกชน (privatisation) ผลของการปฏิรูปทาให้เกิดผูป้ ระกอบการ
เอกชนและกลุ่ ม นายทุ น ซึ่ งเป็ นปั จจัยส าคัญ ที่ ส นับ สนุ นอานาจ ประธานาธิ บ ดี ด้วยทั้งสองฝ่ ายต่างมี ผลประโยชน์
ร่ วมกัน ในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรรัสเซี ยสมัยที่ 5 ในปี พ.ศ. 2535 ประธานาธิบดีบอริ ส เยลต์ซินได้แถลงนโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่ งร่ างขึ้นโดยเยกอร์ ไกดาร์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลัง ผูซ้ ่ ึ งดู แลรับผิดชอบด้านการปฏิ รูปทางเศรษฐกิ จในคณะรัฐมนตรี ชุดแรกของรัสเซี ยนั้นยังประกอบไปด้วย
สถาบันที่ ป รึ กษาด้านการปฏิ รูป ซึ่ งนาโดยนัก เศรษฐศาสตร์ ช าวอเมริ กนั ดร. เจฟฟรี ดี . ซัคส์ (Jeffrey D.Sachs) จาก
คาแนะนาของคณะที่ปรึ กษา รัฐบาลรัสเซี ยได้ตดั สิ นใจดาเนิ นนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว สาระสาคัญของ
นโยบายดังกล่าว คือขั้นแรกยกเลิกการควบคุมราคาสิ นค้า (price liberalisation) และเปิ ดเสรี ทางการค้า และปล่อยค่าเงิน
ลอยตัว หลังจากนั้นจึงจะทาการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จ การปฏิ รูปในลักษณะนี้ เป็ นที่ทราบกันในนาม “การปฏิรูปของไก
ดาร์ ” (Gaydar’s reform) ซึ่ ง ได้แบบอย่างมาจากการปฏิ รูป ในโปแลนด์ ที่ เรี ย กว่าการปฏิ รูป แบบเฉี ย บพลัน (Shock

therapy)14 เนื่องจากเยลต์ซินและรัฐบาลคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างรุ นแรง จึงได้ขออานาจจากรัฐสภาเพิม่ ขึ้น เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมื อในการแก้ไขปั ญหาที่ เป็ นผลจากการปฏิ รูป สาหรับ เป้ าหมายในการปฏิ รูป ทางเศรษฐกิ จของไกดาร์ คื อใน
สายการผลิตนั้น รัฐจะเป็ นผูด้ าเนิ นการไม่เกิน 40 % ส่ วนการค้าเป็ นของรัฐไม่เกิน 10 % นอกจากนั้น รัฐต้องให้เครดิ ต
แก่ธนาคารไม่นอ้ ยกว่า 70 % และการลงทุนต้องดาเนินโดยเอกชนไม่นอ้ ยกว่า 70%15
ผลกระทบจากการปฏิ รูป ทางเศรษฐกิ จที่ รัฐบาลเยลต์ซิ นได้คาดการณ์ ไว้คือในปี พ.ศ. 2535 ราคา สิ นค้าจะ
เพิ่มขึ้ น 3 เท่า (ประเมิ นจากการเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าของราคาสิ นค้าระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534) โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเงิ น
ชดเชยให้กบั ประชาชน 70%ในรู ปของเงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ และทุนการศึกษา แต่จากการประเมินผลการปฏิรูปเมื่อ
ได้ดาเนิ นไปหนึ่ งปี พบว่าผลกระทบกลับรุ นแรงกว่าที่รัฐบาลรัสเซี ยคาดการณ์ ไว้มาก กล่าวคือราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น 26
เท่า ในขณะที่เงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียง 12 เท่า16 นอกจากนั้น เช่ นสิ นค้าได้เข้าสู่ ตลาดและร้ านค้าอย่างรวดเร็ ว
โดยไม่ขาดแคลน ซึ่ งทาให้ปัญหาการเข้าคิวรอซื้ อสิ นค้าหมดไป การปฏิ รูปดังกล่าวยังไม่ได้คานึ งถึงผลกระทบต่อเงิ น
ออมของประชาชน 70 ล้านคนที่คิดเป็ นจานวนถึง 11 ล้านล้านรู เบิลอีกด้วย17
รัฐบาลรัสเซี ยได้ต้ งั ความหวังที่จะคลี่คลายปั ญหาดังกล่าวไว้ที่เงินช่วยเหลือก้อนใหญ่จากประเทศ ตะวันตก ซึ่ ง
เคยแจ้งว่าจะให้การสนับสนุ น แต่ในที่สุดก็เป็ นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ทาให้รัสเซี ยอ่อนแอลง ผลกระทบโดยรวม
จากการปฏิ รูปทางเศรษฐกิ จของเยลต์ซินและไกดาร์ ในขั้นตอนแรกคือไม่สามารถดาเนิ นนโยบายทางสังคมตามที่ ได้
แถลงต่อประชาชนไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การปฏิรูปที่ได้ดาเนินไปในบางส่ วนก็ประสบผลสาเร็ จด้วยดี
ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศศ. 2535 รั ฐ บาลรั ส เซี ย ได้ตี พิ ม พ์บ ัน ทึ ก ช่ ว ยจ า (Memorandum) เกี่ ย วกับ นโยบาย
เศรษฐกิ จของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 ซึ่ งเป็ นการแถลงเกี่ ยวกับเสถี ยรภาพในระบบการเงิ นของประเทศ จาก การใช้
งบประมาณแบบสมดุ ล โดยที่ เงิ น งบประมาณส่ วนหนึ่ งได้ม าจากการตัดงบอุ ดหนุ นภาคการผลิ ตที่ ข าดทุ นและลด
รายจ่ายด้านสังคมลง ไกดาร์ เชื่ อว่าการมีเสถี ยรภาพทางการเงิ นจะช่ วยดึ งดู ดนักลงทุนทั้ง ในและนอกประเทศเข้าไป
ลงทุนมากขึ้น18 และจะส่ งผลให้เศรษฐกิจมีการเจริ ญเติบโต นอกจากนั้น การปล่อย ให้ราคาสิ นค้าลอยตัวจนมีความคงที่
จะเป็ นดัชนีสาคัญในการปฏิรูปขั้นตอนต่อไปในการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งแผนการปฏิรูปดังกล่าวได้รับการสนับสนุ น
จากประธานาธิบดีเยลต์ซิน
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ผลจากการตัดงบประมาณอุ ดหนุ นรั ฐวิส าหกิ จที่ อยู่ในภาคการผลิ ตที่ ข าดทุ นดังกล่ าว ท าให้ถูกตอบโต้จาก
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งด้ว ยการขึ้ น ราคาสิ น ค้า และค่ า ขนส่ ง การตอบโต้ดัง กล่ า วยิ่ ง ท าให้ ร าคาสู ง ยิ่ ง ขึ้ นไปอี ก
นอกเหนื อไปจากที่ ราคาสิ นค้าและบริ การสู งขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้ว หลังจากใช้นโยบายปล่อย สิ นค้าลอยตัว ดังนั้น
ความสามารถในการซื้ อทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐจึงลดลง และส่ งผลให้ภาวะการ ขาดทุ นของรัฐวิสาหกิ จต่างๆ
ยังคงดาเนิ นต่อไป ต่อมา รัฐวิสาหกิจที่เคยรับเงินอุดหนุ นจากรัฐจึงตอบโต้ดว้ ย มาตรการที่ 2 ของตน ด้วยการงดการจ่าย
ส่ วนแบ่งให้กบั รัฐและค่าแรงให้กบั คนงาน ซึ่ งส่ งผลให้ครึ่ งปี แรก ของปี พ.ศ. 2535 วิสาหกิ จมียอดค้างจ่ายถึ ง 2 ล้าน
ล้านรู เบิล19
ในที่สุด ผูบ้ ริ หารรัฐวิสาหกิ จได้ยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ ดงั กล่ าวด้วยการขอให้รัฐบาล อนุ มตั ิเงิ นกู้
พิ เศษ ซึ่ งรั ฐวิส าหกิ จจะใช้คื น ให้โดยการหัก บัญ ชี แนวทางดังกล่ าวได้รับ การสนับ สนุ น จากสภา สหพัน ธรั ฐและ
ธนาคารกลางรัสเซี ย โดยในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ธนาคารกลางได้ปล่อยเงินกูด้ งั กล่าวให้รัฐวิสาหกิจ แต่เม็ดเงิน
ดังกล่าวไม่ได้เข้าสู่ ภาคการผลิต ทว่ากลับถูกนาไปใช้ในการเก็งกาไร ผลลัพธ์ที่ตามมาทาให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดมาก
ขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้อเพิ่มสู งขึ้น 11-28% ต่อเดือน จนเมื่อสิ้ นปี พ.ศ. 2535 ได้มีอตั ราเงินเฟ้อสู งถึง 2509%20
นโยบายหนึ่งของการแก้ไขปั ญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้นตามที่เยกอร์ ไกดาร์ รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ใช้คือการ
แปรรู ปรัฐวิสาหกิจ และเพื่อเป็ นการชดเชยเงินอุดหนุ นที่รัฐต้องจ่ายให้รัฐวิสาหกิจและเงินลงทุนจากต่างประเทศ ตาม
แผนการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จซึ่ งจัดทาโดยคณะกรรมการทรัพย์สินแห่ งชาติ ที่ มีอนาโตลี ย ์ ชู ไบส์ เป็ นประธาน ได้แบ่ง
แผนการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จเป็ น 2 แผนคือ แผนแรกให้พนักงานในรัฐวิสาหกิจสามารถซื้ อหุ ้นด้วยเงื่อนไขพิเศษได้ 49
%ของหุ ้นทั้งหมด และแผนที่ สองให้พ นักงานในรั ฐวิสาหกิ จสามารถซื้ อหุ ้นได้ 51 %ของหุ ้นทั้งหมด ด้วยเงื่ อนไขที่
เข้มงวดกว่าแต่ทว่าให้มีส่วนในการ บริ หาร ทั้งสองแผนดังกล่าว ทาให้หุ้นส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารของวิสาหกิ จ มี
เพี ย งส่ ว นน้ อ ยเท่ า นั้ นที่ ไ ด้ เปิ ดขายให้ ก ับ ประชาชนทั่ว ไปในรู ป ของตราสารหุ ้ น แปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ (voucher
privatisation) โดยในวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2535 ประธานาธิ บดี บอริ ส เยลต์ซิน ได้ออกกฤษฏีกาว่าด้วย “ตราสารหุ ้น
แปรรู ปรัฐวิสาหกิ จ” หลังจากนั้นจึงได้มีการแจกจ่ายตราสารหุ ้นแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จให้แก่ประชาชนชาวรัสเซี ย 148.7
ล้านคน คนละ 10,000 รู เบิล
หลังจากประชาชนได้รับตราสารหุ ้นแปรรู ปรัฐวิสาหกิจแล้ว ส่ วนใหญ่ได้ขายตราสารหุ ้นฯ ดังกล่าวให้แก่กลุ่ม
ธุ รกิ จนอกกฎหมาย เนื่ องจากมี ความจาเป็ นต้องใช้เงิ นในการดารงชี วิตเพราะไม่ได้รับเงินเดือนหรื อบานาญมาหลาย
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 เงินจานวน 10,000 รู เบิลจัดได้วา่ เป็ นเงินจานวนมาก เพราะรถยนต์นงั ส่ วนบุคคลที่ผลิตภายในประเทศมีราคาคันละประมาณ 20,000 รู เบิล

่

เดือน อีกทั้งเงินออมในธนาคารก็หมดค่าลงเพราะเงินเฟ้อ ความต้องการขายที่มีสูงดังกล่าวจึงทาให้ราคาตราสารหุ ้นฯใน
ตลาดมื ดใบละ 10,000 รู เบิ ล มี มูล ค่ าเท่ ากับ สุ ราว้อดก้า 4 ขวดเท่ านั้น ด้วยเหตุ น้ ี การแปรรู ป รั ฐวิส าหกิ จดังกล่ าว จึ ง
กลายเป็ นแรงสนับสนุนให้อตั ราเงินเฟ้อเพิ่มสู งมากยิง่ ขึ้น ผลผลิตทุกด้านยังคงตกต่าลง การลงทุนจากต่างประเทศไม่ได้
เพิ่มขึ้น และประชาชนยังคงยากจนลง (44% ของประชากรทั้งประเทศมีรายได้ต่าจัดอยูใ่ นเกณฑ์ยากจน)
จากการส ารวจพบว่าการแปรรู ป รั ฐวิส าหกิ จในปี พ.ศ. 2535 ท าให้ รัฐวิส าหกิ จถู ก แปรรู ป ไปตกอยู่ในการ
ครอบครองของเอกชน 46,000 วิสาหกิจฟาร์ มเกษตร 160,000 ฟาร์ ม และร้านค้า 15% ของร้านค้ารัฐบาลที่มีอยู่ โดยมีผู ้
ถือหุ น้ ทั้งสิ้ น 40 ล้านคน21 นอกจากนั้น บริ ษทั ที่เกิดจากการแปรรู ปส่ วนใหญ่ยงั ถูกควบคุมโดยกลุ่มธุ รกิจการเงินที่กว้าน
ซื้ อตราสารหุ น้ แปรรู ปรัฐวิสาหกิจจากประชาชนในราคาถูกอีกด้วย
ผลของการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจซึ่ งส่ งผลในทางลบต่อประชาชนส่ วนใหญ่ดงั กล่าว ทาให้สังคมรัสเซี ยที่ตอ้ งอยู่
ในภาวะวิกฤตมาตั้งแต่การปฏิรูปของมิคฮาอิล กอร์ บาชอฟยิง่ วิกฤตมากขึ้น และความนิ ยม ของรัฐบาลตกต่าลงถึงที่สุด
ในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2535 การที่ สภาผูแ้ ทนราษฎรรั สเซี ยได้เปิ ดอภิ ป ราย ไม่ ไว้วางใจรัฐบาล ท าให้ไกดาร์ ซึ่ งท า
หน้าที่ผนู ้ ารัฐบาลถูกปลดออกจากตาแหน่ง และเยลต์ซินได้เสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรแต่งตั้งวิคเตอร์ ชี รนามึรดิน รอง
นายกรัฐมนตรี ข้ ึนเป็ นนายกรัฐมนตรี แทน เหตุการณ์ ดงั กล่าวจัดได้ว่าเป็ นการสิ้ นสุ ดการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จระยะที่ 1
ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดการแปรรู ป ดังนี้
ตารางที่ 4 ข้ อมูลการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจในรัสเซีย
เวลาตั้งแต่ตน้ ปี จนถึงสิ้ นปี ค.ศ.

1993

รัฐวิสาหกิจที่แปรรู ป

1994

1995

1996

1997

1998

204,998 29,5254 126,846 90,778

89,018

88,264

ราคาขายที่ต้ งั ไว้ (พันล้านรู เบิล)

57

1,859

ราคาที่ขายได้ (พันล้านรู เบิล)

193

1,611

รัฐวิสาหกิจที่แบ่งเป็ นหุ น้

2,376

34,371

1,867

2,510

3,230

5,723

24,048

27,040

29,882

30,900

ขายในตลาดหลักทรัพย์
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รัฐวิสาหกิจที่ให้เช่า

22,216

41,492

16,826

14,663

14,115

11,885

รัฐวิสาหกิจที่เช่าซื้ อ

13,868

30,636

12,806

12,198

11,844

10,413

ที่มา: ข้ อมูลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ฐานข้ อมูลกระทรวงทรัพย์ สินของรัฐ สหพันธรัฐรัสเซีย22

หากจะประเมินความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลเยลต์ซิน ช่วงแรกก็ตอ้ งถือว่า
ไม่ประสบความสาเร็ จตามแผนที่ วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ที่ไม่สามารถจัดการให้เกิ ดความโปร่ งใส ด้วยการ
กระจายการถื อหุ ้นให้มีลกั ษณะกระจายตัวไปสู่ ประชาชนวงกว้างมิใช่ ปล่อยให้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่มีอานาจซื้ อ
จานวนจากัด ผลกระทบที่ตามมาทาให้ส่งผลต่อการยอมรับและความน่าเชื่อถือต่อผูน้ า และรัฐบาลลดลงตามลาดับไม่วา่
จะเป็ นกระแสภายในหรื อนอกประเทศ
2. ระยะการสร้ างเสถียรภาพทางการเงินกับการเน้ นการผลิตภายในและการส่ งออก รัฐบาล เยลต์ซินในช่ วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2536–2539 มีเป้ าหมายหลักในการปฏิ รูปเศรษฐกิจรัสเซี ยโดยรวม ด้วยการพยายามผสมผสานแนวทาง
หลายประการเข้า ด้วยกัน ประกอบด้วยการเสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพทางการเงิ น เพื่ อ ที่ จ ะลดอัต ราเงิ น เฟ้ อ ให้ ต่ าลง
นอกจากนั้นยังพยายามเน้นให้การสนับ สนุ นการผลิ ตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้ น ทั้งนี้ ก็เพื่ อจะสามารถแข่งขันหรื อ
ทดแทนสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งนับวันจะเพิ่มปริ มาณและมูลค่ามากขึ้นทุกขณะ ยิง่ ไปกว่านั้นรัฐบาลยังคาดหวัง
ที่จะส่ งออกทรัพยากรธรรมชาติที่ตลาดต่างประเทศ ต้องการ และมีมูลค่าสู งโดยเฉพาะประเภทน้ ามัน ก๊าซและโลหะ
นโยบายและมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเยลต์ซินในช่วงนี้นบั ว่าส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจรัสเซี ยพอควร
เมื่อนายกรัฐมนตรี วิคเตอร์ ชีรนามึรดิน อดีตผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั “ก๊าชโปรม” (Gazprom) ซึ่ งเป็ นวิสาหกิจ
ด้านก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาดารงตาแหน่ง เขาได้นาเอานโยบายเปิ ดเสรี ทาง เศรษฐกิจมาใช้ โดยรัฐบาล
จะแทรกแซงน้อยกว่าที่ผา่ นมา เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จที่สาคัญของรัฐบาลนายชี รนามึรดิ น คือการมุ่งสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงิน ลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือ 5% ต่อเดือน และสนับสนุ น ผูผ้ ลิตภายในประเทศให้ผลิ ตสิ นค้าแข่งขันกับสิ นค้า
นาเข้าที่กาลังครองตลาดรัสเซี ย
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ “สหประชากร” (Citizen Union)
ที่นาโดยอาร์ คาดีย ์ โวลสกีย ์ (Arkady Volsky) นักอุตสาหกรรมชั้นนา ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั นัก อุตสาหกรรมชั้นนาและ
กลุ่ มการเมื องสายกลาง นโยบายสาคัญของกลุ่ มคือการเรี ยกร้ องให้รัฐบาลกาหนด นโยบายสนับสนุ นอุ ตสาหกรรม
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ภายในประเทศให้ชดั เจน ในขณะที่รัฐบาลได้พยายามให้ความร่ วมมือกับกลุ่มสหประชากร โดยเสนอว่าจะให้รัฐสั่งจอง
สิ นค้า (state order) ที่ผลิตภายในประเทศบางส่ วน แต่นโยบาย ดังกล่าวของรัฐบาลได้ขดั กับนโยบายของประธานาธิ บดี
บอริ ส เยลต์ซินที่ ตอ้ งการเปิ ดเสรี ทางการค้าให้มากขึ้ น ซึ่ งในขณะเดี ยวกันก็เป็ นประเด็นขัดแย้งสาคัญกับรั ฐสภา ที่
ต้องการให้ก ลับ ไปใช้ระบบรั ฐสั่ งจองสิ นค้า และรั ฐให้สิ นเชื่ อ (state credit) กับ ภาคการผลิ ตของประเทศพร้ อมกัน
อย่างไรก็ ดี ถึ งแม้ว่ารั ฐบาลภายใต้การ นาของนายกรั ฐมนตรี ชี รนามึ รดิ นจะใช้ม าตรการต่างๆ ในการแก้ไขปั ญ หา
เศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ได้เพียงแค่การบรรเทาเท่านั้น เพราะผลผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังคงตกต่า
อยู่ ซึ่ งเมื่อเทียบกับ ผลผลิตของปี พ.ศ. 2533 แล้วผลผลิตของปี พ.ศ. 2536 มีผลผลิตเพียง 59.8% เท่านั้น ส่ วนภาวะเงิ น
เฟ้อได้ชะลอลง ซึ่ งถ้าหากเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2535 แล้ว อัตราเงินเฟ้อลดลง 2.8 เท่า ในขณะเดียวกันราคาสิ นค้ายังคง
เพิ่มสู งขึ้นถึง 10 เท่า และอัตราการว่างงานได้เพิ่มขึ้นเป็ น 10.4 % หรื อ 7.8 ล้านคน23
จากผลการเลื อกตั้งในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2536 ที่พรรคฝ่ ายรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาเพียงหนึ่ งในสาม
ทาให้รัฐบาลนายชี รนามึรดินต้องปรับเปลี่ ยนนโยบายเศรษฐกิ จใหม่ โดยรัฐบาลต้องให้การสนับสนุ น อุตสาหกรรม
ภายในประเทศมากขึ้ น เฉพาะอย่า งยิ่ ง ด้า นการส ารวจและขุ ด ค้น ทรั พ ยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น รั ฐ บาลยัง ได้
ดาเนิ น การแปรรู ป รั ฐวิส าหกิ จในระยะที่ 2 โดยได้ก าหนดวิธี ก ารไว้ส องวิธี คื อ วีธี แรกจาหน่ ายหุ ้ นให้ค นงานหรื อ
พนักงานของวิสาหกิ จนั้นในราคาพิเศษ แต่เนื่ องจากอยูใ่ นช่วงที่ภาวะทางเศรษฐกิ จตกต่ า จนเงินออมได้กลายเป็ นเศษ
เงิ น อี กทั้งเงิ น เดื อนที่ ได้รับ ไม่ ส ม่ าเสมอก็ไม่ พ อยังชี พ คนงาน หรื อพนัก งานของวิส าหกิ จจึ งไม่มี ก าลังที่ จะซื้ อหุ ้ น
วิสาหกิ จที่ ตนทางานอยู่ได้ ดังนั้น หุ ้นส่ วนใหญ่จึงตกอยู่กบั ผูบ้ ริ หารของวิสาหกิ จที่ ฉวยโอกาสซื้ อหุ ้นไว้โดยมักโกง
เงินเดือนของพนักงานมาซื้ อ หรื อร่ วมมือกับนักธุ รกิจฉวยโอกาส และวิธีที่สองคือการซื้ อขายหุ ้นอย่างเสรี ในตลาด ซึ่ ง
เป็ นวิธี ที่ ใช้ก ันน้อย มี เพี ย ง 2% ของวิส าหกิ จที่ แปรรู ป เท่ านั้น โดยสรุ ป แล้ว การแปรรู ป วิส าหกิ จดังกล่ าวจึ งท าให้
วิสาหกิจที่แปรรู ปส่ วนใหญ่ตกไปอยูใ่ นการครอบครองของกลุ่มนายทุนนักฉวยโอกาส ผูบ้ ริ หารวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่
รัฐระดับสู ง
มาตรการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จต่างๆ ที่รัฐบาลชี รนามึรดิ นได้ดาเนิ นการมาส่ วนหนึ่ งได้ส่งผลดี ต่อ เศรษฐกิ จ
โดยรวม เพราะเมื่อสิ้ นปี พ.ศ. 2537 อัตราเงินเฟ้ อได้ลดลง และอัตราการตกต่าของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ได้
ชะลอตัว ส่ วนราคาสิ นค้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2536 ได้ลดลง 3.1 เท่า แต่ถึงกระนั้น สถานะทาง การเงินก็ยงั คงไร้
เสถี ย รภาพ ดัง เห็ น ได้จ ากการล้ม ละลายของธุ รกิ จ การเงิ น ชั้น น า เช่ น บริ ษ ัท มหาชน เอ็ ม เอ็ ม เอ็ ม (MMM) ชารา
(CHARA) รุ สกีย ์ โดม ซี เลนกา (Russkiy Dom Selenka) ธิ เบต (Tibet) และวลาสทีลีนา (Vlastelina) ที่ดาเนิ นธุ รกิจแบบ
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เก็งกาไรจากการซื้ อขายเงิ นรายวัน ได้ถูกนักธุ รกิ จคู่แข่งที่ มีทุนมากกว่าทาลาย ทั้งนี้ โดยการปั่ นอัตราแลกเปลี่ ยนจาก
3,081 รู เบิ ลต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯในช่ วงเช้าเป็ น 3,926 รู เบิ ลต่อ 1 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ในช่ วงบ่าย เหตุ น้ ี เองในกลุ่ มนัก
ธุ รกิจการเงินรัสเซี ยจึงเรี ยกวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2537 ว่า “อังคารทมิฬ” (Black Tuesday)
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชี รนามึรดินในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 ได้เน้นหนักไปทางด้านการส่ งออกน้ ามัน
ก๊าซและโลหะ ซึ่ งในปี พ.ศ. 2539 รัสเซี ยได้เปรี ยบดุลการค้าถึง 4 หมื่นล้านรู เบิล ส่ วนในภูมิภาคต่างๆ ของ ประเทศก็
เริ่ มแสดงตัวเลขทางเศรษฐกิ จที่มีผลกาไร สาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จด้านอุตสาหกรรมเชื้ อเพลิ งและโลหะได้กลายเป็ น
รากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบริ ษทั ที่เติบโตมาจากอุตสาหกรรมด้านนี้ จน กลายเป็ นกลุ่มธุ รกิ จการเงินและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และบางบริ ษทั จัดว่าใหญ่ที่สุดในรัสเซี ยในด้านนั้นๆ เช่ น บริ ษทั อินเตอร์ รอส (Interros) ซึ่ งมี
บริ ษทั ในเครื อที่สาคัญคือ ธนาคารโอเนกซิ ม แบ็งค์ (ONEXIMbank) บริ ษทั นอริ ลสกี นิ เกิ ล (Norilsky Nikel), โรงงาน
โนโวคุซเนตสกี เมตาลูร์กีเชสกี คอมบีนาต (Novokyznetsky Metalurgichetsky Kombinat) บริ ษทั ลุคออยล์ (Lukoil) (มี
บริ ษทั ขุดเจาะน้ ามัน 7 แห่ง บริ ษทั กลัน่ น้ ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 23 แห่ง และบริ ษทั ธุ รกิจการเงินและการลงทุน 3
แห่ง) และกลุ่มบริ ษทั อื่นๆ อีกกว่า 10 กลุ่มบริ ษทั
ส่ วนธุ รกิ จที่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับน้ ามันและก๊าซหรื อส่ งออกวัตถุ ดิบก็ยงั คงประสบกับภาวะวิกฤตอยู่ จึ งทาให้
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติยงั คงตกต่าเฉลี่ยปี ละ 4% ซึ่งถ้าหากเปรี ยบเทียบตัวเลขโดยรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25342542 พบว่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ได้ลดลง 60-65% ในขณะเดี ยวกันนั้นปั ญหาคัง่ ค้างที่ ทางรั ฐบาลรัส เซี ยยัง
แก้ไขไม่ได้ก็ยงั มีอยูม่ าก และบางปั ญหาได้ถูกละเลยจนกลายเป็ นปั ญหาที่แก้ไขยาก และบัน่ ทอนเสถี ยรภาพของคณะ
ผูบ้ ริ หารประเทศ นั่นคื อปั ญหาเสถี ยรภาพทางการเงิ น ปั ญหาดังกล่ าวได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ รัฐผูส้ ู งอายุและ
นักศึกษา ถึงขั้นไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินนานถึง 2 ปี 24
อย่างไรก็ตาม ประมาณกันว่าการบริ หารประเทศของรัฐบาลชุ ดต่างๆของประธานาธิ บดี บอริ ส เยลต์ซินตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2534-2540 ได้สร้างความสู ญเสี ยโดยตรงต่อประเทศถึงราว 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งมากกว่าความสู ญเสี ย
ของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง 4 เท่า โดยผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติลดลง 83% และผลผลิตด้าน
อุตสาหกรรมลดลง 81% จากเหตุที่โรงงานหยุดการผลิต 7 หมื่นแห่ ง ซึ่ งในจานวนนี้ 5,000 แห่ งเป็ นโรงงานขนาดใหญ่
ส่ วนผลผลิ ตด้านการเกษตรลดลง 63% ด้วยมี พ้ืนที่ การเกษตรที่ ถูกปล่ อยทิ้งร้ าง 60% นอกจากนั้น ปริ มาณเงิ นลงทุ น
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ลดลง 92% และการก่อสร้ างที่พกั อาศัยลดลง 44% จากการตกต่ าทางเศรษฐกิ จดังกล่าวได้ส่งผลให้ชาวรัสเซี ย 15 ล้าน
คนกลายเป็ นผูว้ า่ งงาน25
การที่ รัฐบาลเยลต์ซินต้องการปฏิ รูป เศรษฐกิ จให้รุดไปสู่ การสร้ างเสถี ยรภาพทางการเงิ น โดยหวังจะทาให้
สามารถลดเงินเฟ้ อลงได้ถึง 5% ต่อเดื อนนั้น ปรากฏว่าต้องประสบอุปสรรคจากการไม่ได้รับความร่ วมมือจากรัฐสภา
เช่นเคย นัน่ คือขณะที่รัฐบาลต้องการผลักดันไปสู่ การค้าเสรี แต่ฝ่ายค้านกลับยังต้องการ ให้รัฐคงอุดหนุ นภาคการผลิต
ต่ า งๆ ของประเทศต่ อ ไป โดยผ่า นการสั่ ง จองสิ น ค้า และให้ สิ น เชื่ อ ซึ่ งนั่ น ก็ เท่ า กับ ว่า รั ฐ ยัง คงต้อ งมี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณจานวนหนึ่ งเช่ นในอดี ต และก็ ได้เคยพิ สูจน์ ม าแล้วว่ากลับ กลายเป็ นภาระของรั ฐ แน่ นอนว่ามาตรการ
ดังกล่าว ทาให้รัฐไม่สามารถจะก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินที่แท้จริ งขึ้นมาได้
อย่ า งไรก็ ต าม แม้รั ฐ บาลต้อ งยิ น ยอมให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมภายในด้า นการส ารวจ และขุ ด ค้น
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อโอนอ่อนผ่อนตามการผลักดันการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จระยะที่ 2 ซึ่ งส่ วนใหญ่ตกอยูใ่ นมือของ
กลุ่มอภิสิทธิ์ ชนต่างๆ ก็ตาม ทว่าก็ส่งผลดี ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจรัสเซี ยอยูพ่ อสมควร ประกอบกับประสบผลดีจาก
การเน้นส่ งออกน้ ามันก๊าซและโลหะ จึ งทาให้เศรษฐกิ จรัสเซี ยฟื้ นตัวถึ งขั้นได้ดุลการค้าต่อมา โดยที่ ธุรกิ จอื่นๆ ของ
รัสเซี ยก็ยงั ประสบปั ญหาอยูม่ าก
3. ระยะปรั บปรุ งระบบการจัดเก็บรายได้ ของรั ฐให้ สมดุลกับงบประมาณ ผลจากการขาดประสิ ทธิ ภาพในการ
แปรรู ปรัฐวิสาหกิจกระทัง่ รัฐต้องขาดรายได้ไปจุนเจือการปฏิรูป ทาให้จาเป็ นต้องหา มาตรการเสริ ม และปรับปรุ งแก้ไข
ในรายละเอี ยดหลายประการ ทั้งนี้ เพื่ อให้สามารถจัดเก็บรายได้ไปชดเชยส่ วนที่ ข าดหายไปเพื่อช่ วยให้งบประมาณ
สมดุ ล นอกจากนั้นยังต้องหาทางปรับเปลี่ ยนกุลยุทธ์ และมาตรการสาคัญอีกมากมาย เพื่อสามารถแก้ไขจุดอ่อนและ
ข้อบกพร่ องจากการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะที่ผา่ นมา
ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2540 ประธานาธิ บดี บอริ ส เยลต์ซิน ได้ประกาศนโยบายปฏิ รูปเศรษฐกิ จและ สังคม
ระยะต่อไป ในขั้นแรกได้ปรับคณะรัฐมนตรี โดยให้บอริ ส เนี ยมซอฟ อดีตผูว้ า่ การมณฑลนี ชนี ยโ์ นฟการัด และอนาโต
ลี ย ์ ชู ไบส์ อดี ตประธานคณะกรรมการทรัพย์สินแห่ งชาติข้ ึ นเป็ นรองนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีการร่ างแผนการแก้ไข
ปั ญ หารายได้ไ ม่ ส มดุ ล กับ งบประมาณ แผนการต่ อต้านการทุ จริ ต แผนการปฏิ รู ป ระบบบ านาญ และแผนการจ่ าย
เงินเดื อนที่คา้ งจ่ายให้แก่บุคคลที่รับเงินเดื อนจากงบประมาณ ซึ่ งค้างจ่ายมากว่า 2 ปี ให้หมดภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.
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คณะรั ฐมนตรี ชุ ดใหม่ ต้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหารายได้ไ ม่ส มดุ ลกับ งบประมาณด้วยการแก้ไขระบบการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐ เนื่ องจากที่ผา่ นมา การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจไปแล้วประมาณ 60% ทาให้รัฐสู ญเสี ยรายได้ไปมาก แต่
รายได้จากการขายวิสาหกิจรัฐบาลได้รับเพียงส่ วนน้อย ในทางปฏิ บตั ิจึงเท่ากับว่ากระบวนการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจใน
รัสเซี ยเป็ นกระบวนการส่ งมอบทรั พย์สินของชาติ ให้ตกไปอยู่ในการครอบครองของเอกชน โดยมี กฎหมายแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจรองรับนัน่ เอง26 ดังนั้น กลุ่มผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดในกระบวนการนี้ จึงได้แก่ผบู ้ ริ หารรัฐวิสาหกิจ นัก
ธุ รกิจ และเจ้าหน้าที่ระดับสู งของรัฐ ส่ วนกระบวน การกาหนดรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรู ป รวมทั้งกาหนดราคากาหนดผูซ้ ้ื อ
และขั้นตอนการซื้ อขายหุ ้นนั้น กลุ่มผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว27 ด้วยเหตุน้ ี รายได้ของรัฐ
จึงไม่เพียงพอกับงบประมาณ ที่ต้ งั ไว้
สาหรับมาตรการสาคัญที่คณะรัฐมนตรี ของชีรนามึรดินได้ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้คือ 1)
กู้ยืม เงิ นกลุ่ ม ปารี ส คลับ (Paris club) เพื่อนาเงินมาใช้ในงบประมาณด้านสังคม 2) ขายพัน ธบัต รรัฐ บาล 3) แปรรู ป
รัฐวิส าหกิ จด้านอุตสาหกรรมเชื้ อเพลิ งและวัตถุ ดิบ 4) กูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2539 กูม้ า 2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และในปี งบประมาณ 2540 กูเ้ พิ่ม 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 5) ตัดงบประมาณการทาสงครามที่เชชเนีย
จากมาตรการดั ง กล่ า วท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ ข องประเทศเพิ่ ม ขึ้ น 1% ในจ านวนนี้
ภาคอุตสาหกรรม เบามีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 9% ซึ่ งนับเป็ นตัวเลขที่มีความหมายต่อรัฐบาลรัสเซี ยมาก เพราะเป็ นครั้งแรก
ในระยะ เวลา 6 ปี ของการปฏิ รูประบบเศรษฐกิจที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศได้เพิ่มขึ้นแต่ทว่าในภาพ
รวม แล้วผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นผลมาจากเงินกูย้ มื ของภาครัฐ ซึ่ งทาให้รัฐบาลต้องมีหนี้เงินกูเ้ พิ่มมากขึ้น
ถึ งแม้ว่านโยบายการปฏิ รูปเศรษฐกิ จของประธานาธิ บดี บอริ ส เยลต์ซินที่ได้มอบหมายให้รัฐบาลของไกดาร์
และชี รนามึรดิ นดาเนิ นมากว่า 6 ปี ประสบผลสาเร็ จในบางประการ แต่โดยรวมแล้วปั ญหาสาคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข
ทั้งนี้มีเหตุผลสาคัญมาจาก
1) หลักการของระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต หรื อระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ ยังคงมี อิทธิพลสูงกว่า
ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดที่ได้ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในช่วงแรกของการปฏิรูป รากฐานเดิมของระบบเก่ายังคง
อยู่ และเปลี่ยนแปลงได้ ช้า
 ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีก ารแปรรู ป

204,998 รัฐวิส าหกิ จ รั ฐบาลมี รายได้จากการขาย(แปรรู ป)รั ฐวิสาหกิ จ 193 พันล้านรู เบิ ล จากจานวนนี้ กว่า 70

พันล้านรู เบิลใช้เป็ นเงินเดือนของคณะกรรมการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ค่าเช่าห้างกูม(GUM)เพียงห้างเดียวรัฐบาลมีรายได้ปีละ 100 พันล้านรู เบิล
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2) นโยบายการปฏิรูปแบบเฉี ยบพลัน (Shock therapy) ไม่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่และซับซ้อน
ของรัสเซี ย จึงทาให้กลไกการบริ หาร และการผลิตไม่ทางาน
3) การปฏิ รูประบบอุ ตสาหกรรมได้มุ่ งเป้ าหมายไปที่ การปฏิ รูปอุ ตสาหกรรมของพลเรื อน ซึ่ งไม่ได้รับการ
สนับสนุ นด้านเงินกูจ้ ากรัฐ ดังนั้นจึงไม่สามารถดาเนิ นการปฏิรูปตามลาพังได้ แต่ทว่าโดยทัว่ ไปแล้วอุตสาหกรรมหลัก
ของรัสเซียเป็ นอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 70% ของอุตสาหกรรมในประเทศ
4) การยกเลิกคาสั่งจองสิ นค้าของรัฐบาลไกดาร์ และชีรนามึรดิน ทั้งในอุตสาหกรรมทหารและอุตสาหกรรมพล
เรื อน ทาให้อุตสาหกรรมขาดเงินทุนในการพัฒนาเหตุน้ ีจึงมีเพียงแต่สายอุตสาหกรรม ทหารเท่านั้นที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ประคองตนเองอยูไ่ ด้
5) การปฏิ รูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จไม่ได้คานึ งถึ งปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ของรัสเซี ยที่ มีพ้ืนที่ กว้างใหญ่ และ
ภู มิ อากาศที่ แตกต่างและปรวนแปรได้ง่าย จึ งท าให้ค่ าใช้จ่ายในการขนส่ งสู งกว่าปกติ เนื่ องจากรั ฐบาลต้องให้ เงิ น
อุดหนุน
6) การปฏิรูปได้ถอดรู ปแบบมาจากต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระบบเงินตรา โดยไม่คานึ งถึงพื้นฐาน
ทางความคิดที่ มีลกั ษณะเฉพาะของชาวรัสเซี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริ ยธรรมทางธุ รกิ จที่ไม่ สามารถถ่ายทอดกันได้ใน
สภาวะที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ต่อต้านหลักการของทุน นิยมที่รัฐบาลนามาใช้
7) ก่อนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รัสเซี ยยังไม่มีความพร้อมด้านปั จจัยภายในประเทศ นัน่ คือปั จจัยสาคัญของการ
ปฏิ รูปของรัฐบาลรัสเซี ยมีจุดเน้นอยูท่ ี่ การหวังพึ่งเงิ นลงทุนจากต่างประเทศโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงิ นลงทุนจากประเทศ
ตะวันตกประมาณ 20-40 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ แต่ผลที่ได้รับกลับไม่มีเงินลงทุนเข้าประเทศตามที่ประเทศตะวันตก
ให้สัญญาไว้ นอกจากนั้น ข้อกี ดกันทางการค้าที่ตะวันตกได้ต้ งั ไว้ต้ งั แต่ทศวรรษที่ 2510 ก็ยงั ไม่ยกเลิ ก ดังนั้นจึงทาให้
ชาวรัสเซี ยสามารถคิดไปได้วา่ ถูกตะวันตกวางแผนทาลาย
8) โครงสร้ างด้านสิ นค้าส่ งออกของรัสเซี ยซึ่ งเป็ นรายได้หลักของประเทศยังคงเป็ นสิ นค้าวัตถุ ดิบ ดังนั้นใน
เบื้องต้นจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาด้านเกษตร และวัตถุดิบหลักแต่การพัฒนากลับมุ่งเน้นไปที่การฟื้ นฟูอุตสาหกรรม ซึ่ งต้อง
ใช้ปัจจัยมากและควรจัดอยูใ่ นการพัฒนาระยะต่อไป

9) ระบบการธนาคารและการให้สินเชื่ อของธนาคารในรัสเซี ยเพิ่งเริ่ มต้นขึ้นในทศวรรษที่ 2530 โดยในปี พ.ศ.
2538 รัสเซี ยมีธนาคารพาณิ ชย์ราว 2,400 แห่ ง นอกจากนั้น กิจการด้านการให้สินเชื่ อแก่ธุรกิจเอกชนของธนาคารต่างๆ
ยังถูกจากัดด้วยปั ญหาความไม่มนั่ คงทางการเมือง และความบกพร่ องของกฎหมายและการบังคับใช้อีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้รัสเซี ยไม่สามารถดาเนิ นการปฏิรูปตามแบบอย่าง หรื อสู ตรสาเร็ จจาก ต่างประเทศได้
ดังนั้นจึงเหลือทางเลือกอยูเ่ พียงทางเดียวคือหนทางของตนเอง
ปั ญหาทางเศรษฐกิจที่สาคัญของรัฐบาลรัสเซี ยที่คงั่ ค้างมาโดยตลอด และยังไม่สามารถแก้ไขได้คืออัตราเงินเฟ้ อ
สู ง ซึ่ งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการดาเนิ นนโยบายปฏิรูปเงินตรา มาตรการแรกของแผนดังกล่าว เริ่ ม
ด้วยการออกกฤษฎีกาของประธานาธิ บดีเยลต์ซินว่าด้วย “การเปลี่ยนแปลงราคาของเงินตรา” ในวันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ.
2540 โดยสาระสาคัญของกฤษฎีกาดังกล่าวระบุให้ลดค่าเงิน (devaluate) รู เบิลลง 1,000 เท่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2541 มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลดี ต่อเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จและค่าของเงิ นรู เบิลมากขึ้น จนทาให้คะแนนนิ ยมของ
นายกรั ฐมนตรี วิคเตอร์ ชี รนามึ รดิ น และรองนายกรั ฐมนตรี อนาโตลี ชู ไบส์ ดีข้ ึ นตามไปด้วย จากกระแสความนิ ยม
ดัง กล่ า วท าให้ น ายกรั ฐ มนตรี ชี ร นามึ ร ดิ น มี ค วามมั่น ใจ และแสดงออกถึ ง ความเป็ นอิ ส ระจากการควบคุ ม ของ
ประธานาธิ บดีเยลต์ซินมากขึ้น ด้วยเหตุดงั กล่าวแล้วจึงทาให้ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซินหวาดระแวงและปลดชี รนามึ
รดิ นออกจากตาแหน่ งพร้ อมกับชู ไบส์ ในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2541 และแต่งตั้งซี รเกย์ คีรีเยนโก อดี ตนายธนาคารและ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มนักปฏิรูปหนุ่มวัย 35 ปี ขึ้นเป็ นนายกรัฐมนตรี
การเข้ามาดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ของคีรีเยนโก นับว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสภาดู มาเนื่ องจากเยลต์ซิ
นต้องเสนอชื่อให้สภารับรองถึง 3 ครั้งจึงสามารถผ่านไปได้ ประเด็นหลักที่สภาดูมาไม่เห็นด้วยกับประธานาธิ บดีเยลต์
ซิ น คือความด้อยอาวุโสและประสบการณ์ ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของคีรีเยนโก โดยสมาชิ กส่ วนใหญ่เห็นว่าใน
ขณะที่ ป ระเทศอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม จึ งต้องการผูท้ ี่ มีความรู ้ มี ป ระสบการณ์ และการ
ยอมรับมาบริ หารประเทศ
ภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรี คีรีเยนโกเร่ งดาเนิ นการคือการใช้หนี้ เงินกูท้ ี่ถึงกาหนดต้องชาระคืน โดยในปี พ.ศ.
2541 จานวนหนี้ ที่จะต้องใช้คืนมีจานวนถึ ง 30% ของรายจ่ายของประเทศ ดังนั้น คีรีเยนโกและคณะรัฐมนตรี จึงต้อง
ดาเนิ นนโยบายเข้มงวดทางเศรษฐกิ จโดยการเรี ยกเก็บภาษี ซึ่ งในช่ วงระยะเวลาดังกล่าวรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้

ประมาณ 50% เท่านั้น28 สาเหตุ สาคัญของปั ญหาดังกล่าวมาจากการจ่ายภาษี นอกระบบยังคงมีอยู่ในหมู่ธุรกิ จขนาด
กลางและเล็ก ส่ วนธุ รกิจขนาดใหญ่บางรายก็ปฏิเสธการจ่ายอย่างสิ้ นเชิ ง โดยอ้างว่าได้นาเงินภาษีที่จะต้องจ่ายให้รัฐไป
หักลบกับหนี้เงินกูท้ ี่รัฐบาลได้กไู้ ป
ผลจากการใช้มาตรการเข้มงวดกับการจัดเก็บภาษี ที่ตามมาได้ทาให้ราคาสิ นค้าที่ สูงอยู่แล้วสู งเพิ่มขึ้ นอี กราว
10% ผนวกเข้ากับความตึงเครี ยดทางการเงินที่เป็ นผลมาจากวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคต่างๆ ของโลกดังกล่าวส่ งผลให้
ตลาดเงินของรัสเซี ยต้องประสบกับภาวะวิกฤต แม้ต่อมารัฐบาลจะได้ประกาศใช้นโยบายแก้วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ เนื่ องด้วยไม่ได้รับความร่ วมมือจากรัฐสภาในการออกกฎหมายมาบังคับใช้
อีกทั้งภาคธุ รกิจก็ขาดจิตสานึกในหน้าที่และสานึกในประเทศชาติ
ในที่สุด ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิ จของรัสเซี ยที่ ได้เริ่ มขึ้นพร้ อมวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ต้ งั แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ก็ได้กา้ วมาถึงจุดสู งสุ ดในวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2541 นัน่ คือทั้งรัฐบาลและ
ธนาคารกลางรัสเซี ยได้ออกมาประกาศสถานะทางการเงินการคลังของประเทศว่าไม่มีเงินใช้หนี้ เงินกูต้ ่างประเทศ ซึ่ งก็
หมายถึ งการล้มละลายของประเทศนัน่ เอง หลังการประกาศดังกล่าว ราคาสิ นค้าได้เพิ่มสู งขึ้นกว่า 4 เท่าตัว จากข้อมูล
ของคณะกรรมการสถิ ติแห่ งชาติรัสเซี ย วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จดังกล่าวได้ส่งผลให้ชาวรัสเซี ย 33 ล้านคนกลายเป็ น
คนยากจนตามเกณฑ์ของรัฐบาลไปทันที เนื่องจากมีรายได้ต่ากว่าค่าครองชีพขั้นต่า
วิกฤตการณ์ดงั กล่าวในทัศนะของประธานาธิ บดีเยลต์ซินเห็นว่ามีรากฐานสาคัญเกิดจากความด้อยประสบการณ์
ของคี รีเยนโก ดังนั้นจึ งได้ปลดคี รีเยนโก ซึ่ งจัดว่าเป็ น “รุ่ นเล็ก” และแต่งตั้งเยฟเกนี ย ์ ปรี มาคอฟ ที่ ได้จดั ว่าเป็ น “รุ่ น
ใหญ่”29 ขึ้นมาดารงตาแหน่งแทน ด้วยเหตุผลที่มีประสบการณ์สูงในฐานะอดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ผูท้ ี่เป็ นทั้งนักการทูต นักเศรษฐศาสตร์ และนักการเมืองที่เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 ผลการวิจยั ของคณะทางานศูนย์ปฏิรูปเศรษฐกิ จ รัฐบาลรัสเซี ยในปี

พ.ศ.2539 พบว่า จากการสอบถามนักธุรกิจชั้นนาของประเทศ 1.5% ให้ขอ้ มูล

ว่าได้จ่ายภาษีครบถ้วน นักธุรกิจ 33.1% ให้ขอ้ มูลว่าได้จ่ายภาษี 75% นักธุรกิจ 29% ให้ขอ้ มูลว่าได้จ่ายภาษี 50% และนักธุริจ 36.4% ไม่จ่ายภาษี 70-90%
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นโยบายเร่ งด่วนในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลรัสเซี ย ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี ปรี มาคอฟคือ
การสร้ างเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งเริ่ มต้นด้วยการอุดหนุ นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ จากนั้นได้มี
การเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมทั้งลดภาษีผลผลิตที่เกิดจากการลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งลดการนาเข้า
สิ น ค้าจากต่ างประเทศ ซึ่ งนับ ว่าส่ งผลดี ต่ออุ ตสาหกรรมภายในประเทศเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ ดี ผลกระทบของ
นโยบายดังกล่าวได้ทาให้ค่าของเงิ นรู เบิ ลตกต่ าลงอี กครั้งหนึ่ ง แต่ถึงกระนั้นก็ยงั ได้รับการสนับสนุ นเป็ นอย่างดี จาก
รัฐสภา จึงส่ งผลให้สถานการณ์โดยทัว่ ไปดีข้ ึน
หลังจากนโยบายเร่ งด่ วนประสบผลส าเร็ จตามสมควรแล้ว ปรี ม าคอฟได้น านโยบายสร้ างเสถี ยรภาพทาง
การเงินมาใช้ ด้วยการเข้มงวดกับภาคการส่ งออกที่เป็ นรายได้หลักของประเทศ มาตรการสาคัญที่นามาใช้คือการเข้มงวด
กับผูส้ ่ งออก ให้นาเงิ นตราต่างประเทศที่ได้จากการส่ งออก 75% ไปขายในตลาดเงิน ส่ วนด้านการศุลกากรก็ให้มีการ
จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนี ยมให้เข้มงวดขึ้ น ทางด้านปั จจัยภายนอกประเทศในช่ วงนั้นที่ ส่งผลดี ต่อรัสเซี ยก็คือราคา
น้ ามันในตลาดโลกได้เพิ่มสู งขึ้น และอัตราการส่ งออกน้ ามันของรัสเซี ยก็ได้เพิ่มสู งขึ้นเป็ นอันดับ 2 ของโลก กระทัง่ ทา
ให้รัฐบาลรัสเซี ยสามารถจัดเก็บภาษีจากมูลค่าของน้ ามันที่สูงขึ้นไปใช้หนี้และเจือจุนเศรษฐกิจในประเทศได้เป็ นอย่างดี
ส าหรั บ การควบคุ ม การใช้จ่ายงบประมาณของรั ฐนั้น รั ฐ บาลปรี ม าคอฟได้เห็ น ความจาเป็ นต้องลดอัต รา
กาลังคนส่ วนเกินในหน่วยงานของรัฐลง และนับเป็ นครั้งแรกของประเทศที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลงได้ จาก
ปั จจัยบวกหลายด้านดังกล่าวทาให้สถานะทางเศรษฐกิจของรัสเซี ยในครึ่ งแรกของปี พ.ศ. 2542 มีเสถียรภาพที่มนั่ คง ซึ่ ง
เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเพิ่มสู งขึ้นถึง 1.5%
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2542 ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซินได้ปลดปรี มาคอฟออกจากตาแหน่ งและแต่งตั้ง
ซี รเกย์ สตีปาชิน ขึ้นเป็ นนายกรัฐมนตรี สืบแทน เหตุผลสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากกระแสความนิ ยมใน
ตัวปรี มาคอฟสู งมาก จนทาให้ปรี มาคอฟสามารถดาเนิ นการทางการเมืองได้อย่างอิสระโดยไม่ข้ ึนตรงต่อเยลต์ซิน ด้วย
ความต้องการที่จะให้นายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การควบคุ มของตน และเป็ นการ “ตัดไฟเสี ยแต่ตน้ ลม” เนื่ องจากเหลื อ
เวลาอีกเพียง 10 เดือนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิ บดี ดังนั้น ประธานาธิบดีเยลต์ซินจึงจาต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี
ในครั้งนี้
ภาวะทางเศรษฐกิ จของรัสเซี ยโดยรวมในช่ วงที่สตีปาชิ นดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ถือว่ายังไม่ดีข้ ึน การที่
สามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลงในขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการทาสงครามกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในเชชเนี ย และ
การส่ งทหารไปรักษาสันติภาพในอดีตยูโกสลาเวีย ทาให้สตีปาชินจาต้องนาเอาหุ น้ ของบริ ษทั เหมืองถ่านหิ นที่รัฐบาลถือ

อยูอ่ อกขาย นอกจากปั ญหาการต้องหาทางเพิม่ ผลผลิตภายในประเทศแล้ว ปั ญหาเฉพาะหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
การชาระหนี้ เงิ นกู้ที่กาลังจะครบกาหนด ทว่าปั ญหานี้ สามารถทุ เลาไปได้ระดับหนึ่ ง เนื่ องจากมิ คฮาอิ ล คาเซี ยนอฟ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังที่เชี่ ยวชาญด้านเงินกูต้ ่างประเทศสามารถเจรจาขอเลื่อนการชาระเงินตามงวดจาก
เจ้าหนี้ ออกไปได้อีก 6 เดือน นอกจากนั้น กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศยังได้อนุ มตั ิเงิ นกูใ้ ห้กบั รัสเซี ย 4.5 พันล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯอีกด้วย หลังจากนั้น ธนาคารโลกและญี่ปุ่นก็ได้ให้เงินกูแ้ ก่รัสเซี ย 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็ น
เงิ นกูจ้ ากญี่ปุ่นและจากธนาคารโลกฝ่ ายละครึ่ ง อย่างไรก็ตาม หลังจากดารงตาแหน่ งได้ไม่ถึงสามเดื อนสตีปาชิ นก็ถูก
เยลต์ซินปลดจากตาแหน่ง และแต่งตั้งวลาดีมีร์ ปูตินเป็ นนายกรัฐมนตรี แทน
มาตรการในการแก้ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลเยลต์ ซิ น นอกจากจ าเป็ นต้อ งใช้ ม าตรการกู้ยื ม เงิ น จาก
ต่างประเทศในรู ปแบบต่างๆ ทั้งจากกลุ่มปารี สคลับและที่อื่นๆ จานวนมากแล้ว ยังรวมถึ งมาตรการ อื่นๆ ทั้งการขาย
พันธบัตรรัฐบาล การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ การตัดงบประมาณ การทาสงครามเชชเนี ย นอกจากนั้นยังต้องเพิ่มมาตรการที่
จาเป็ นอีกหลายประการ เช่น การลดค่าเงินรู เบิลเพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้ อ การจัดเก็บภาษีในอัตราสู งขึ้น การเพิ่มภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาหลังการอุดหนุ นภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การลดภาษีผลผลิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม การลด
การนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ การบังคับให้ผสู ้ ่ งออกนาเงินตราต่างประเทศไปขายในตลาดเงิน การลดอัตรากาลังคน
ส่ วนเกิ นในภาครัฐ เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ ภาครัฐได้รับภาษี ส่งออก-นาเข้าสู งขึ้ นมาก นับว่ามี ส่วนช่ วยให้
รัฐบาลสามารถเสริ มสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงเพิ่มขึ้นตามลาดับ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซี ยที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่ปลายยุคโซเวียตกระทัง่ สุ กงอมในเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2541 จัด ว่าเป็ นประเด็ น ทางเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ที่ สุ ดในช่ วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 สาเหตุ ของวิก ฤตการณ์
ดังกล่าว หากวิเคราะห์ในเบื้องลึกแล้วพบว่าตัวแปรสาคัญของปั ญหาดังกล่าวน่าจะอยูท่ ี่ตวั ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซิน
ที่ขาดความรอบรู ้ในด้านการบริ หารและเศรษฐกิจเท่าที่ควร ครั้นต้องมาเป็ นผูบ้ ริ หารประเทศที่เคยได้รับการยอมรับว่า
เป็ นหนึ่ งในสองอภิ มหาอานาจของโลก ซึ่ งกาลังเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ระบอบการปกครองและระบบศรษฐกิ จใหม่ที่ไม่
คุน้ เคย จึงเป็ นการยากที่จะประคับประคองให้ทุกสิ่ งทุกอย่างดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในมุมมอง
ของนัก เศรษฐศาสตร์ ช าวตะวันตกแล้ว 30 วิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จดังกล่ าวมี ผ ลกระทบต่ ออัตราการจ้างงาน และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมปรชาชาติไม่มากนัก อันส่ งผลให้อตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จในปี ต่อมาเพิ่มสู งขึ้นอย่างเห็ น
ได้ชดั โดยในปี พ.ศ. 2542 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพิม่ ขึ้น 6.4% และในปี พ.ศ. 2543 เพิม่ ขึ้น 10%
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เหตุผลสาคัญของการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิ จดังกล่าว สามารถจาแนกได้ 3 กลุ่ม คือ 1) ราคาวัตถุดิบด้านพลังงาน
ในตลาดโลกเพิ่มสู งขึ้ น 2) การเคลื่อนไหวของราคาในเชิ งเปรี ยบเทียบมีสูง (Dynamic of relative price) และ 3) มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและรู ปแบบการดาเนิ นการของหน่ วยงานทางเศรษฐกิจ31 ซึ่ งสามารถวิเคราะห์แจก
แจงในรายละเอียดได้โดยสังเขปดังนี้
1) การลดปริ ม าณการผลิ ต เป็ นเวลานาน แต่ อ ัต ราการว่า งงานไม่ ไ ด้ล ดลงในอัต ราที่ ส อดคล้อ งกัน ท าให้
เศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู ง (ไม่สอดคล้องกับการลงทุน)
2) การเพิ่ ม ขึ้ นติ ดต่ อกัน เป็ นเวลานานของราคาวัตถุ ดิบ ด้านพลัง งานในตลาดโลก เป็ นปั จจัยส าคัญ ที่ ท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
3) ปั จจัยที่เป็ นผลลบต่อการส่ งออกคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินรู เบิลที่แท้จริ ง (real exchange rate) ได้ลดต่าลงอย่าง
มากหลังวิกฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ จึ งท าให้อตั ราการเจริ ญ เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะเดี ยวกันรั ฐบาลก็ ส ามารถดาเนิ น
นโยบายการเงินและสิ นเชื่อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการประเมินสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินรู เบิล
ที่แท้จริ งได้ถูกต้อง และแก้ไขปั ญหาไม่ให้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินรู เบิลที่แท้จริ งเพิ่มขึ้นถึงระดับเดิมรวดเร็ วนักได้อย่างเป็ น
ผล (จากอิทธิ พลของกระแสเงินดอลลาร์ สหรัฐฯที่มาจากการขายน้ ามัน)
4) การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่แท้จริ ง (real wage) และรายได้ที่แท้จริ ง (real income) สู งกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิ ต (productivity) และผลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (gross domestic product) ท าให้ เกิ ดอุ ป สงค์ผูบ้ ริ โภค
(consumer demand) ภายในประเทศ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน) ซึ่ งส่ งผลให้ผลผลิ ตภายในประเทศ
สามารถเข้าแทนที่สินค้านาเข้าได้ ถึงอย่างไรก็ตาม ความเร็ วสารองของการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่แท้จริ งได้หมดไป และ
ในอนาคตอัตราค่าจ่างดังกล่าวจะเพิ่มสู งกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้ก็ต่อเมื่ออัตราการเพิ่มของผลกาไรต้อง
ช้ากว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
5) ผลของการไม่สามารถชาระหนี้ (default) ของรัฐบาลรัสเซี ย ทาให้ความน่ าเชื่ อถื อในการลงทุ นลดลง เหตุ
ดังกล่าวได้บงั คับให้รัฐบาลรัสเซี ยต้องมีความรัดกุมในการดาเนิ นนโยบายด้านงบประมาณและหนี้ สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้
ส่ งผลดี ให้ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศกลับมามี เสถี ยรภาพ และเศรษฐกิ จมหภาคของประเทศมี ความมัน่ คง
กระทัง่ ได้กลายเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้มีการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นตามมา
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6) นโยบายงบประมาณที่เข้มงวดไม่ได้บงั คับใช้อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐบาลยังให้เงินอุดหนุ นบริ ษทั
ผลิตพลังงาน เพื่อให้ผใู ้ ช้พลังงานในประเทศซื้ อได้ในราคาถูกกว่าราคาตลาด ทาให้วิสาหกิจไม่จาเป็ นต้องลดค่าใช้จ่าย
ลงมากนักหลังภาวะวิกฤต ปั จจัยดังกล่าวจึงกลายเป็ นแรงผลักดันการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ แต่ทว่าใน
ระยะยาวจะมีผลทางด้านลบต่อการแข่งขันมากกว่า
ค. ยุทธศาสตร์ การกาหนดและดาเนินนโยบายด้ านการต่ างประเทศสมัยเยลต์ ซิน หลังการล่มสลายของประเทศ
สหภาพโซเวียต สหพันธรัฐรัสเซี ยซึ่ งเป็ นสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมีศกั ยภาพมากที่สุดใน 15 สาธารณรัฐของอดี ต
สหภาพโซเวียต จึ งได้รับ สิ ทธิ์ เป็ นผูส้ ื บ ทอดบทบาท หน้าที่ และความรั บ ผิดชอบต่ างๆ ของสหภาพโซเวียตที่ มี ต่อ
ประชาคมโลกทั้งหมดแทน แต่เมื่อประเทศมหาอานาจของโลกแตกออกเป็ น15 ประเทศเสี ยแล้ว ย่อมเป็ นธรรมดาที่จะ
ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่ งสามารถทรงไว้ซ่ ึ งความเป็ นมหาอานาจอย่างสหภาพโซเวียตได้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเมื่อสหภาพโซเวียตก่อนการแตกสลายมีความอ่อนแอทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงทาให้
สหพันธรัฐรัสเซี ยที่หลงเหลือมาจากซากของการพังทลายทางการเมือง และเศรษฐกิจต้องอ่อนแอทั้งด้านการเมือง และ
เศรษฐกิจตามไปด้วย
ภารกิ จสาคัญของประธานาธิ บดี บอริ ส เยลต์ซินประมุ ขของรัสเซี ย ผูซ้ ่ ึ งถื อกาเนิ ดมาจากการคัดค้านนโยบาย
ทางการเมืองของอดีตประธานาธิ บดีมิคฮาอิล กอร์ บาชอฟ ก็คือการสร้างระบบการเมืองการบริ หาร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายต่างประเทศเสี ยใหม่ สาหรับนโยบายต่างประเทศใหม่ของรัสเซี ยตามที่ประธานาธิ บดีเยลต์
ซิ นได้แถลงต่อรัฐสภาก็คือ รัสเซี ยต้องเริ่ มเปิ ดกว้างภายในประเทศเพื่อให้ต่างประเทศไว้วางใจและยินดี ที่จะพัฒนา
ความร่ วมมื อกับ รั ส เซี ย อันจะเป็ นปั จจัยส าคัญที่ จะช่ วยสนับ สนุ นให้การปฏิ รูป สั มฤทธิ์ ผลและการพัฒนาประเทศ
สามารถดาเนินต่อไปได้
ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซิน ซึ่ งมีอนั เดรย์ โคซื อเรฟ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศเป็ นผูช้ ้ ีนาทาง
ความคิดด้านการระหว่างประเทศ ได้ใช้หลัก “ลัทธิ แอตแลนติก” (Atlanticism) ซึ่ งคาดว่าจะเหมาะสม และสอดคล้อง
กับนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเป็ นหลักในการดาเนิ นนโยบายต่างประเทศ นโยบายดังกล่าวมี
สาระส าคัญดังนี้ คื อเน้นพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก ดาเนิ นนโยบายต่างประเทศตามกระแสการเมื องระหว่าง
ประเทศ ไม่สนับสนุ นการใช้กาลังแก้ไขปั ญหาระหว่างประเทศ ตระหนักในผลดีของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ทั้งกับรัสเซี ยเองและกับโลกโดยรวม และยกย่องให้สหรัฐอเมริ กา และยุโรปตะวันตกเป็ นพันธมิตร และหุ ้นส่ วน ทั้งใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศ และในการปฏิรูปประเทศให้เป็ นประชาธิ ปไตย32
เมื่อพิจารณาในระบบการเมืองโลก พบว่าด้วยความอ่อนแอทั้งด้านเศรษฐกิ จและการเมือง ได้ส่งผลให้รัสเซี ย
ต้องถูกประเทศผูช้ นะสงครามเย็นกดดันจนต้องลดบทบาทลง กระทัง่ ทาให้ระบบการเมืองโลกแบบสองขั้วอานาจเดิ ม
(Bipolar System) ได้เปลี่ ยนไปเป็ นแบบหลายขั้วอานาจ (Multipolar System) แต่ถึงกระนั้นก็ตามนโยบายต่างประเทศ
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ใหม่ของรัสเซี ยก็ยงั พยายามที่จะรักษาบทบาทของตนในขั้วอานาจใหม่ไว้ นัน่ คือการพยายามรักษาสถานะการเป็ นผูน้ า
กลุ่มประเทศอดีตสาธารณรัฐของโซเวียต 12 ประเทศ ที่มีชื่อว่า “เครื อรัฐเอกราช” (CIS)
สหพันธรัฐรัสเซี ยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศสมัยประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซินในแนวทางหลัก
คื อ 1) การปรั บ นโยบายต่ า งประเทศโดยหั น ไปเป็ นพัน ธมิ ต ร และหุ ้ น ส่ วนกับ ฝ่ ายตะวัน ตก 2) การปรั บ นโยบาย
ต่างประเทศด้านความมัน่ คงปลอดภัยและอาวุธยุทธศาสตร์ และ 3) การปรั บ นโยบายต่างประเทศโดยหันไปขยาย
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายตะวันออกในเอเชียและแปซิ ฟิก
1. การปรั บนโยบายต่ างประเทศโดยหันไปเป็ นพันธมิตรและหุ้นส่ วนกับฝ่ ายตะวันตก ประธานาธิ บดีเยลต์ซินริ
เริ่ มดาเนินนโยบายต่างประเทศด้วยการหาทางโน้มน้าวให้ฝ่ายตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตกหัน
ไปคบค้า สมาคมด้ว ย ความพยายามที่ จ ะสร้ างบทบาทของตนในเวที ก ารเมื อ งโลกของรั ส เซี ย ในปี แรกของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองระหว่างประเทศที่สาคัญประการหนึ่ ง คือการขอเข้าเป็ นสมาชิ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนา 7 ประเทศ หรื อ จี7 (G7) ที่มีวตั ถุประสงค์รองลงมาคือเพื่อให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดเงื่อนไข
ในการให้เงินกู้ แต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็ จ โดยในการประชุ มสมาชิ กกลุ่มประเทศ จี7 ประจาปี พ.ศ. 2535 ที่เมืองมิวนิ ค
นั้น ประธานาธิ บ ดี บอริ ส เยลต์ซิ น ได้ใช้ค วามพยายามเป็ นอย่างมากในการเจรจาขอเข้าเป็ นสมาชิ ก หนังสื อพิ ม พ์
นิวยอร์ คไทม์ (New York Times) ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงความพยายามดังกล่าวว่า “ที่มิวนิ คนั้น เป็ นที่แน่ ชดั แล้วว่ารัสเซี ยและ
ผูน้ าต้องผ่านช่วงแห่ งการทดสอบไปก่อน อีกทั้งชัดเจนแล้วว่าประเทศที่ร่ ารวยยังไม่พร้อมที่จะรับรัสเซี ยเข้าเป็ นสมาชิก
ใหม่ของกลุ่ มตน ถึ งแม้ว่าผูน้ ารั สเซี ยมี ความพยายามเป็ นอย่างมากที่ จะให้ประเทศสมาชิ ก สนับสนุ นรัส เซี ยเข้าเป็ น
สมาชิก แต่ก็คงจะเข้าได้ไม่เร็ วนัก”33
ความมุ่ งมัน่ ที่ จะเข้าเป็ นสมาชิ ก กลุ่ มประเทศอุ ตสาหกรรมชั้นนา 7 ประเทศ และการขอกู้ยืมเงิ นไอเอ็มเอฟ
(IMF) ของรั ส เซี ยนั้น ได้ถู กต่ อรองจากญี่ ปุ่นซึ่ งเป็ นสมาชิ กส าคัญของทั้งสององค์ก ร ด้วยการขอคื นหมู่เกาะคู ริล ที่
รัสเซี ยยึดไปจากญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางใน
รัฐสภาของรัสเซี ย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งนาโดยอันเดรย์ โคซื อเรฟ ได้เสนอให้ประธานาธิ บดีเยลต์ซินคืนหมู่
เกาะดังกล่าวให้แก่ญี่ปุ่น ในการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 แต่ดว้ ยเหตุที่เยลต์ซินก็เกรงว่าจะถูก
อภิปรายถอดถอนออกจากตาแหน่ ง อีกทั้งการคืนหมู่เกาะดังกล่าวก็ตอ้ งดาเนิ นตามขั้นตอนของรัฐธรรมนู ญคือการลง
ประชามติ ดังนั้น ประเด็นนี้ จึงได้ถูกเลื่ อนการพิจารณาออกไป และญี่ปุ่นก็สามารถประวิงเวลาการเข้าเป็ นสมาชิ กจี 7
ของรัสเซียได้ระยะหนึ่ง
ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สาคัญของรัสเซี ยในช่วงปี แรกอีกประการหนึ่ งคือการขัดแย้งกับจอร์ เจีย
(Georgia) ในกรณี ที่รัฐบาลรัสเซี ยได้ใช้กาลังทหารที่ประจาการอยูใ่ นอับคาเซี ย (Abkhasia) สนับสนุนให้ชาวอับคาเซี ย
ต่อต้านการปกครองของจอร์ เจียโดยมีการต่อสู ้กนั ด้วยอาวุธ อันเป็ นผลให้จอร์ เจียไม่ยอมเข้าเป็ นสมาชิกเครื อรัฐเอกราช
และประเทศต่างๆ ที่มีกองกาลังทหารรัสเซี ยประจาการอยู่ ต่างออกมาเรี ยกร้องให้รัสเซี ยถอนทหารออกไปจากประเทศ
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ตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของประเทศแถบบอลติกและมอลโดวาที่มีสหรัฐอเมริ กาให้การสนับสนุ นข้อเรี ยกร้อง
ดังกล่าว ทาให้รัสเซี ยมีปัญหาสื บเนื่ องที่จะต้องแก้ไขอีกหลายประการ กล่าวคือปั ญหาการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ประเทศเครื อรัฐเอกราชที่เหลืออยู่ การพัฒนาเครื อรัฐเอกราชที่รัสเซี ยเป็ นผูน้ า รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ฉนั ท์ปกติ
และพัฒนาความร่ วมมือแบบหุ น้ ส่ วนกับประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริ กา34
การดาเนินตามนโยบายต่างประเทศดังกล่าวของอันเดรย์ โคซื อเรฟมีกลยุทธ์หลักคือการพยายามทุ กวิถีทางที่จะ
ให้สหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตกเป็ นพันธมิตรและหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั รัสเซี ย ดังสะท้อนให้เห็นจากบทความ
ที่โคซื อเรี ยฟเขียนในหนังสื อพิมพ์ “อิสเวียสเตีย” ที่ได้ยกย่องว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวเป็ น “พันธมิตรของรัสเซี ยโดย
ธรรมชาติ”35 ซึ่ งตามความเป็ นจริ งแล้วเป็ นการคาดหวังที่มากเกินไป ด้วยคาสัญญาที่จะให้ความช่วยเหลือและการร่ วม
เป็ นหุ ้นส่ วนต่างๆ กับ รัส เซี ยของสหรั ฐอเมริ ก าและตะวันตกนั้นนับ เป็ นเพี ยงยุท ธวิธีทาลายโลกสังคมนิ ยมวิธีหนึ่ ง
เท่านั้น เนื่องด้วยสหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตกไม่ได้คิดว่ารัสเซี ยเป็ นพันธมิตรอย่างที่รัสเซียได้คาดหวังไว้ อันที่จริ ง
สหรัฐอเมริ กาเห็นว่ารัสเซี ยเป็ นผูแ้ พ้ “สงครามเย็น” ที่สหรัฐอเมริ กาและตะวันตกได้เป็ นคู่ต่อสู ้มา ดังนั้นจึงไม่เห็นความ
จาเป็ นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ หรื อสถาปนาเป็ น “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ” กับรัสเซี ยแต่อย่างใด และถึงจะมีความ
จาเป็ นต้องกระทา แต่ก็ไม่ได้เห็ นว่ารัสเซี ยเป็ นพันธมิตรที่มีศกั ดิ์และสิ ทธิ์ เท่าเทียมตนอยูด่ ี การให้ความช่วยเหลือใดๆ
ของตะวันตกในช่ วงเวลาดังกล่ าวจึงเท่ากับทาไปเพื่อดับกระแสคอมมิวนิ สต์ที่รุนแรงขึ้ นเป็ นระยะ ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ด
อันตรายครั้งใหม่ได้หากปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟ้ื นกลับมามีอานาจอีกครั้ง
ความไม่จริ งใจของสหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตกในการฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในระดับปกติกบั รัสเซี ยสะท้อน
ให้เห็นจากการที่นาโต (NATO) ได้ขยายสมาชิกใหม่ของตนเข้าประชิดชายแดนรัสเซี ย แต่กลับไม่ยอมรับรัสเซี ยเข้าเป็ น
สมาชิ ก นอกจากนั้นยังพยายามทุกวิถีทางที่จะกันรัสเซี ยออกจากกลุ่มตน อีกทั้งขัดขวางการดาเนิ นความสัมพันธ์ดา้ น
ต่ างๆ กับ รั ส เซี ย โดยใช้ม าตรการกี ดกัน หลายด้าน เช่ น เพิ่ ม ความเข้ม งวดในการออกวีซ่ า ระบบศุ ล กากร เรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมสิ นค้ารัสเซียในอัตราที่สูง ใช้ระบบโควตา และอื่นๆ
จากความผิดพลาดของนโยบายต่ างประเทศดังกล่ าวท าให้ นัก การเมื องและพรรคการเมื องฝ่ ายค้านกดดัน
ประธานาธิบดีบอริ ส เยลต์ซินเป็ นอย่างมาก อีกทั้งเยลต์ซินเองก็ไม่พึงพอใจการทางานของกระทรวงการต่างประเทศ ดัง
เห็นได้ชดั จากการกล่าวในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสู งของกระทรวงการต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2535 ว่า
“น่ าเสี ยดายที่ นโยบายต่างประเทศของรัสเซี ยส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ไขเหตุ การณ์ เฉพาะหน้า ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ ง มีความหละหลวมและความผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงการต่างประเทศได้แต่ดาเนิ นตามกระแส
ของเหตุการณ์ เท่านั้น น้อยนักที่ จะคาดการณ์ อะไรได้ถูกต้อง ข้อมูลก็ไม่เพียงพอ ไม่มีการวิเคราะห์ และที่สาคัญไม่มี
ปฏิกิริยาใดๆ นักคิด นักวิเคราะห์และนักปฏิบตั ิไปไหนกันหมด หรื อว่าพวกเขาไม่สามารถทางานได้ในเงื่อนไขใหม่?…
อะไรที่ทาให้เรากาลังวิตกในขณะนี้ ? รัสเซี ยในสายตาของตะวันตกคือรัฐบาลที่พูดได้เพียงคาเดียวคือ “ครับ” รัฐบาลที่
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บางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไร ถึ งแม้วา่ รัฐบาลที่มีขอ้ ตกลงร่ วมกันไม่ยอมปฏิ บตั ิตามข้อตกลง ก็ได้แต่เก็บความคับแค้นใจไว้
เงียบๆ”
ถึงกระนั้นก็ตาม โคซื อเรฟก็ได้แก้ต่างให้กบั ตนเองจนสามารถอยู่ในตาแหน่ งมาได้อีกกว่า 3 ปี แต่ในที่สุดใน
ต้นปี พ.ศ. 2539 เยลต์ซินก็ได้ปลดอันเดรย์ โคซื อเรฟผูน้ ิ ยมตะวันตกออกจากตาแหน่ ง และแต่งตั้งเยฟเกนี ย ์ ปรี มาคอฟ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศรัสเซี ยคนใหม่
ปรี มาคอฟได้ปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเสี ยใหม่ ซึ่ งมีหลักสาคัญคือตระหนักถึงความเป็ นจริ งของการล่ม
สลายของสหภาพโซเวียตและผลสื บเนื่ องที่ได้เกิดกับโลกโดยรวม ให้ความสาคัญกับสถานการณ์โลกตามความเป็ นจริ ง
ยอมรับระบบหลายขั้วอานาจของการเมืองโลกที่ยากต่อการรวมให้เป็ นขั้วเดี ยวหรื อสองขั้วได้ รวมทั้งวิเคราะห์ความ
ล้ม เหลวของการปฏิ รูป ภายในประเทศ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการน าแบบส าเร็ จรู ป จากตะวัน ตกไปใช้โดยไม่ ค านึ งถึ ง
ลัก ษณะเฉพาะของประเทศ เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาประเทศต่ อไป ตลอดจนการยอมรั บหลัก ภู มิ รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะ เฉพาะของรัสเซี ย ซึ่ งเป็ นแนวทางไปสู่ การดาเนิ นนโยบายต่างประเทศแบบ
“ยูเรเชีย”
2. การปรับนโยบายต่ างประเทศด้ านความมั่นคงปลอดภัยและอาวุธยุทธศาสตร์ แม้นโยบายต่างประเทศในสมัย
เยลต์ซินจะมุ่งเน้นเพื่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศเป็ นสาคัญก็ตาม แต่ทว่าปั ญหาเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยของ
ชาติและระหว่างประเทศก็มีความสาคัญเช่นกัน ดังนั้นจึงได้ให้ความสาคัญทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ
ทางเศรษฐกิ จ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยแห่ งชาติทางทหาร นอกจากนั้นยังเชื่ อมโยงไปถึ งประเด็นปั ญหาอาวุธทาง
ยุท ธศาสตร์ อีก ด้วย ในที่ น้ ี จะได้แยกพิ จารณาออกเป็ น ประเด็ นต่ างๆ ดังนี้ คื อ 1) หลัก และนโยบายความปลอดภัย
แห่งชาติ และ 2) ปัญหาอาวุธยุทธศาสตร์
(2.1) หลักและนโยบายความปลอดภัยแห่ งชาติ การดาเนิ นนโยบายต่างประเทศของรัสเซี ยในยุคที่เยฟเกนีย ์ ปรี
มาคอฟเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะใช้หลักการทางานดังกล่าวแล้ว เขาได้ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศโดยยึดหลักผลประโยชน์ของชาติ และหลักความปลอดภัยแห่ งชาติเป็ น
สาคัญ ทั้งนี้ โดยได้มีการร่ าง “หลักความปลอดภัยแห่ งชาติ” ซึ่ งประธานาธิ บดีเยลต์ซินได้ประกาศกฤษฏีการับรองใน
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ในด้านนโยบายความปลอดภัยแห่งชาติของสหพันธรัฐรัสเซี ยนั้นนับว่ามีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่ งสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ภาค คือภาคทฤษฎีซ่ ึ งหน่วยงานความมัน่ คงได้ร่างขึ้นให้ใช้เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิ และภาคปฏิบตั ิหรื อการนา
ทฤษฎีมาดาเนิ นการหรื อปฏิ บตั ิจริ ง ซึ่ งจากสภาพความเป็ นจริ งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แสดงให้เห็ นว่าการนาทฤษฎีมา
ดาเนิ นการให้เป็ นผลทางปฏิบตั ิน้ นั ไม่สามารถดาเนินการได้ท้ งั หมด และที่สาคัญคือ ในภาคทฤษฎีเองก็ยงั ไม่มีขอ้ ยุติวา่
นโยบายความปลอดภัย แห่ ง ชาติ ข องรั ส เซี ย นั้น จะให้ อยู่บ นพื้ น ฐานแห่ ง “ผลประโยชน์ ข องชาติ ” (เน้น หนัก ด้าน
เศรษฐกิ จ) หรื อ “ความปลอดภัยแห่ งชาติ” (เน้นหนักด้านการทหาร) เพราะในทางปฏิบตั ิแล้ว หากดาเนิ นการโดยยึด

หลัก “ผลประโยชน์แห่ งชาติ” ก็อาจทาให้ “ความปลอดภัยแห่ งชาติ” ถู กลดความสาคัญลง และในขณะเดี ยวกัน หาก
ดาเนินการโดยยึดหลัก “ความปลอดภัยแห่งชาติ” ก็อาจจะมีผลทาให้ “ผลประโยชน์ของชาติ” ลดลงไป
ส าหรั บ รั ส เซี ย ในสภาวะปั จจุ บ ัน นั้น นับ ว่า มี ค วามจาเป็ นอย่า งเร่ ง ด่ วนที่ จะต้อ งรั ก ษาทั้ง “ความปลอดภัย
แห่ งชาติ” และ “ผลประโยชน์ของชาติ ” ดังนั้นจึงทาให้ในภาคนโยบายต้องรวมหลักทั้งสองเข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนั้น
ในทางปฏิ บตั ิ แล้ว หลักความปลอดภัยดังกล่ าวของรัส เซี ยยังไม่ สามารถดาเนิ นการได้โดยเอกเทศ อี กทั้งในการร่ าง
นโยบายดังกล่าวก็ตอ้ งนาปั ญหาความปลอดภัยของภูมิภาคและของโลกมาพิจารณาร่ วมด้วย
ในระดับการปฏิ บตั ิน้ นั ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในเบื้องต้นคือปั ญหาการตีกรอบแนวความคิดเกี่ ยวกับความปลอดภัย
แห่ งชาติรัสเซี ย ซึ่ งรวมแนวความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ ภัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของชาติ และปั จจัยที่ทา
ให้ภยั ดังกล่าวแผ่ออกเป็ นวงกว้างเข้าไว้ดว้ ยกัน ปั จจัยที่เกี่ยวเนื่ องกับความปลอดภัยแห่ งชาติรัสเซี ยนั้น โดยทัว่ ไปแล้ว
ไม่ได้แตกต่างจากความปลอดภัยแห่ งชาติของประเทศอื่นๆ นัก กล่าวคือล้วนมีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่ องอยู่ 2 ส่ วน ได้แก่ปัจจัย
ภายในประเทศและปั จจัยจากภายนอกประเทศ ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคื อความสัมพันธ์ของทั้งสองปั จจัยนี้ มีความ
เกี่ ยวเนื่ องกันเป็ นอย่างมาก กระทัง่ ทาให้ขอบเขตของปั จจัยทั้งสองไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การ
ดาเนิ นตามนโยบายความปลอดภัยแห่ งชาติในภาคปฏิ บตั ิน้ นั จึงเป็ นปั ญหาต่อผูป้ ฏิ บตั ิ ที่ไม่สามารถมองเห็ นขอบเขต
ของงานที่ตนเองจะต้องปฏิบตั ิได้ ซึ่ งปั ญหาที่ตามมาคือปั ญหาการกระทบกระทัง่ กันของหน่ วยงานที่มีหน้าที่คล้ายกัน
แต่สังกัดต่างกระทรวง และมีผลทาให้การดาเนินงานตามนโยบายไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
นโยบายความปลอดภัยแห่ งชาติ รัสเซี ย ในส่ วนที่ เป็ นทฤษฎี หรื อนโยบายนั้นมี ชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า
“หลักความปลอดภัยแห่ งชาติ รัสเซี ย” ซึ่ งหลักดังกล่าวได้พฒั นามาจาก “หลักความปลอดภัยแห่ งชาติของสหภาพโซ
เวียต” (พ.ศ. 2534) และ “หลักความปลอดภัยแห่ งชาติรัสเซี ย” (พ.ศ. 2534) สาหรับ “หลักความปลอดภัยแห่ งชาติ
รัส เซี ย ” ฉบับ ปั จจุ บ นั นั้น ได้จดั ท าขึ้ นตามนโยบายของวลาดี มี ร์ ปู ติน ในขณะที่ ดารงตาแหน่ ง นายกรั ฐมนตรี และ

 เป็ นหลัก ความปลอดภัยแห่ งชาติ ที่ ได้จด
ั ทาขึ นเป็ นครั งแรกในยุคสหภาพโซเวียต

้

้

ซึ่ งกระทรวงการต่างประเทศสหภาพโซเวียตได้ตีพิมพ์ใน

วารสารเอ็มไอดี “MID”(กระทรวงการต่างประเทศ) ฉบับเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2534 โดยมีชื่อเรี ยกในขณะนั้นว่า “กิ จกรรมด้านการต่างประเทศและการทูตของ
สหภาพโซเวียต”
 เป็ นหลักความปลอดภัยแห่ งชาติที่ได้จด
ั ทาขึนในสมัยประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซิน โดยมีการออกกฤษฎีการับรองในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.

้
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รักษาการประธานาธิ บดี โดยได้ออกกฤษฎีการับรองเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2543 จึงมีชื่อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า “หลัก
ความปลอดภัยแห่งชาติรัสเซี ย พ.ศ. 2543”36
“หลักความปลอดภัยแห่ งชาติรัสเซี ย พ.ศ. 2543” จัดทาขึ้นจากแนวความคิดหลัก 3 ประการ คือ แนวความคิดที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ แนวความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของชาติ และแนวความคิดเกี่ยวกับความมัน่ คงของ
ชาติ จากแนวความคิดดังกล่าวนั้นสามารถจาแนกหลักความปลอดภัยแห่ งชาติในส่ วนที่เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ คือ 1) บทบาทและฐานะของรัสเซี ยในประชาคมโลก 2) ผลประโยชน์ของชาติ 3) การคุกคามความปลอดภัยของ
ชาติ และ 4) การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(2.1.1) บทบาทและฐานะของรั สเซียในประชาคมโลก บทบาทและอิทธิ พลรัสเซี ยในโลกยุคปั จจุบนั ลดลงจาก
ยุคสหภาพโซเวียตไปมาก การเป็ นอยูข่ องรัสเซี ยในปั จจุบนั และอนาคตขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพ (potential) ที่ยงั มีอยูข่ องตน
และแผนการในอนาคต (prospects) ที่ จะทาให้ศกั ยภาพดังกล่าวแสดงบทบาทที่ สาคัญในกระบวนการต่างๆ ของโลก
ต่อไป เพื่อให้ประเทศต่างๆ ที่ มีความพยายามจะลดบทบาทของรัสเซี ยทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และการทหาร ได้
ประจักษ์วา่ รัสเซี ยยังคงมีความเป็ นมหาอานาจที่ทรงอานุภาพและอนาคตที่รุ่งโรจน์
ศักยภาพของรัส เซี ยที่ มิได้หมดไปและยังเห็ นได้ชัดในปั จจุบ นั แม้ว่าจะได้ประสบกับ สภาวะวิกฤตมาอย่าง
ต่อเนื่ อง มีอาทิเช่ น ศักยภาพทางเศรษฐกิ จ ศักยภาพทางวิทยาการ และศักยภาพทางเทคโนโลยีดา้ นการทหาร หากจะ
เปรี ยบไปแล้วก็ยงั คงนาหน้าทุกประเทศในยุโรปและเอเชียด้วยซ้ า แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ศักยภาพและแผนการในอนาคต
ก็ไม่สามารถสร้างอิทธิ พลขึ้นมาได้ ดังนั้น แผนการที่สาคัญที่สุดในปั จจุบนั ก็คือต้องหาวิถีทางที่จะทาให้ศกั ยภาพและ
แผนการในอนาคตดังกล่าวบังเกิดผลในทางปฏิบตั ิข้ ึนมา
(2.1.2) ผลประโยชน์ ของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ รัสเซี ยขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่าง ที่ นับว่าสาคัญ
ที่สุดคือหลักความสมดุลทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคล สังคมและรัฐบาล ในด้านเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ
สังคมนานาชาติ ข้อมูลข่าวสาร การทหาร การป้ องกันชายแดน สิ่ งแวดล้อมและอื่นๆ โดยที่มีลกั ษณะเป็ นผลประโยชน์
ระยะยาว ซึ่ งมีเป้ าหมายพื้นฐานที่ชดั เจน รวมทั้งมีแผนการและวิธีการทั้งทางด้านการเมืองภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
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อย่างไรก็ดี แม้แนวความคิดผลประโยชน์ของชาติแบบไตรภาคซึ่ งประกอบด้วยผลประโยชน์ของ บุคคล สังคม
และรั ฐบาลดังกล่ าวจะไม่ได้รับ การยอมรับ จากทุ ก ฝ่ าย แต่ก็ ตอ้ งนับ เป็ นหลักการที่ ดีที่ สุดในสภาวะปั จจุ บนั โดยที่
สถานการณ์ ที่ เป็ นอยู่แสดงให้ เห็ น ว่าผลประโยชน์ ข องบุ ค คลยังห่ างไกลจากหลักการอยู่เป็ นอันมาก ทั้งนี้ น โยบาย
ผลประโยชน์ของชาติ ยงั แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือผลประโยชน์ภายในประเทศและผลประโยชน์ภายนอกประเทศ โดยที่
ผลประโยชน์ ภ ายในประเทศเน้น หนัก ถึ งผลประโยชน์ ท างด้านเศรษฐกิ จ ซึ่ งประกอบไปด้วยเศรษฐกิ จในส่ วนที่
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมัน่ คงเป็ นสาคัญ
(2.1.3) การคุกคามความปลอดภัยแห่ งชาติ นโยบายความปลอดภัยแห่ งชาติที่สาคัญคือการจาแนกขอบเขตของ
การคุกคามความปลอดภัยแห่งชาติ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือการรวบรวมภัยที่คุกคามความปลอดภัยของชาติ จากนั้นจึง
หาข้อยุติว่าจะให้ความสาคัญกับปั ญหาใดเป็ นอันดับแรกและอันดับรอง ระหว่างการคุ กคามจากภายนอกประเทศหรื อ
การคุกคามภายในประเทศ
ส าหรับ ภัยคุ กคามภายในประเทศ ในเบื้ องต้นคื อไม่ มี ล ัก ษณะการคุ ก คามทางการทหาร เช่ น ภัยที่ ส ามารถ
เกิ ดขึ้นจากขบวนการทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม ข้อมู ลข่าวสารและสภาวะทางจิ ตใจ หลักการความ
ปลอดภัยแห่ งชาติในยุคปั จจุบนั ได้มองภัยคุกคามดังกล่าวว่าสามารถที่จะขยายตัวมาเป็ นภัยคุกคามทางการทหารได้ ภัย
คุ ก คามทางการทหารที่ มี ผ ลมาจากภัย คุ ก คามดัง ที่ ก ล่ าวมาแล้วคื อภัย คุ ก คามจากขบวนการก่ อการร้ าย ดัง ในกรณี
สถานการณ์ในดาเกสถานและเชชเนีย เป็ นต้น
ส่ วนภัยคุกคามจากภายนอกประเทศนับว่ามีสาเหตุมาจากทั้งปั จจัยในประเทศและปั จจัยจากต่างประเทศ ปั จจัย
ในประเทศที่สาคัญคือการคุกคามของกองกาลังจากต่างประเทศที่เข้าไปปฏิบตั ิการในประเทศ เช่น กองกาลังในเชชเนี ย
เงินทุนที่ให้การสนับสนุ นขบวนการเชชเนี ย ข่าวสารที่สื่อมวลชนในต่างประเทศกล่าวโจมตีรัสเซี ยเกี่ยวกับการละเมิด
สิ ทธิมนุษยชนในเชชเนีย เป็ นต้น
กรณี ภยั คุ กคามต่อรัสเซี ยจากต่างประเทศที่ สาคัญในปั จจุบ นั สามารถจาแนกได้ดงั นี้ คื อ ความพยายาม ของ
ประเทศต่างๆ ที่จะลดบทบาทของรัสเซี ย ทั้งทางด้านการทหารและการเมืองในองค์กรระหว่างประเทศ อันตรายที่เกิ ด
จากการเสื่ อมอิทธิ พลทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และการทหารของรัสเซี ยที่มีต่อโลก การขยายตัวขององค์การนาโต
(NATO) ไปทางตะวันออก กระทัง่ เกิดความเป็ นไปได้ที่ฐานทัพและกองกาลังต่างชาติจะเข้าประชิดชายแดนรัสเซี ย การ
แพร่ กระจายของอาวุธที่มีอานุ ภาพการทาลายสู ง การถดถอยของกระบวนการรวมตัวกันของประเทศในเครื อรัฐเอกราช

(CIS) ปั ญหาความขัดแย้งตามชายแดนของรัสเซี ยและประเทศเครื อรัฐเอกราช ตลอดจนการอ้างสิ ทธิ ในพื้นที่ที่รัสเซี ยถือ
ครองอยู่
(2.1.4) การรั กษาความปลอดภัยแห่ งชาติ นโยบายการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติของรัสเซี ย ประกอบด้วย
แนวทางที่ ตอ้ งยึดถื อดังต่อไปนี้ คื อ ติ ดตามและประเมิ นภัยที่ คุกคามความปลอดภัยของชาติ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศให้ทนั เวลา รวมทั้งแยกแยะและดาเนิ นการขจัดภัยดังกล่าว รักษาอานาจอธิ ปไตย บูรณภาพแห่ งดิ นแดน และ
ความปลอดภัยบริ เวณชายแดนของประเทศ ยกระดับเศรษฐกิ จของประเทศและดาเนิ นนโยบายเสรี ภาพทางเศรษฐกิ จ
เพื่อสังคม ทาให้วิทยาการและเทคโนโลยีของรัสเซี ยหลุดพ้นจากการครอบงาของวิทยาการและเทคโนโลยีต่างประเทศ
รักษาความปลอดภัย เสรี ภาพ และสิ ทธิ ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ดาเนิ นการและหาวิถีทางสร้างความแข็งแกร่ งให้
รัฐและการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ดาเนิ นการให้เกิ ดความร่ วมมื อกับประเทศชั้นนาของโลก โดยให้อยู่บนพื้นฐานแห่ ง
ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ยกระดับศักยภาพทางการทหารของประเทศ และรักษาให้อยูใ่ นระดับที่ควร
เร่ งรัดนโยบายต่อต้านการแพร่ ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพการทาลายสู ง ดาเนินนโยบายที่มีประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับการเข้า
ไปหาข่าวและก่อวินาศกรรมของต่างประเทศที่ต่อต้านรัสเซี ย และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศอย่างจริ งจัง
นโยบายการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติที่นบั ว่าเร่ งด่วนและต้องเน้นให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกคือ การ
รักษาความปลอดภัยภายในประเทศ โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของชาติ ความสาคัญของ
นโยบายดังกล่าวนั้นเป็ นสิ่ งที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนัก เพราะว่าหากรัสเซี ยยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจที่คงั่
ค้างของตน อีกทั้งปั ญหาสังคม การเมือง และปั ญหาการแบ่งแยกดินแดนให้สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ ก็ย่อมเป็ นการยากที่จะ
สร้างความเข้มแข็งและรักษาความมัน่ คงภายในประเทศได้ รวมทั้งสถานภาพของรัสเซี ยในระดับนานาชาติก็จะตกต่าลง
ไปด้วย
ส าหรั บ นโยบายต่ า งประเทศเกี่ ย วกับ การรั ก ษาความปลอดภัย แห่ ง ชาติ ที่ ถื อ ว่า เร่ ง ด่ ว น และต้อ งเน้ น ให้
ความสาคัญเป็ นอันดับแรกคือการดาเนิ นนโยบายเพิ่มบทบาทของตนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายที่
จะแสดงสถานะมหาอานาจของตน ว่าเป็ นศู นย์กลางขั้วที่ มีอานาจขั้วหนึ่ งของโลกในสภาวะโลกหลายขั้วอานาจใน
ปั จจุบนั ส่ วนความสาคัญในอันดับสองคือความพยายามที่จะดาเนิ นการให้เกิดความร่ วมมือกับประเทศที่มีความสาคัญ
และมีอิทธิ พลของโลก โดยให้อยูบ่ นพื้นฐานแห่ งความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยตนเองจะไม่ยอมลด
ฐานะและศักดิ์ศรี ให้ต่ากว่าประเทศอื่น และความสาคัญในอันดับที่สามคือการดาเนินการทุกวิถีทางที่จะให้หลักการของ
กฎหมายระหว่างประเทศได้รับ การปฏิ บ ตั ิ ตาม อี ก ทั้งเร่ งรั ดการให้ก ลไกการรั ก ษาความปลอดภัยระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขององค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ให้ดาเนินนโยบายตามกฎบัตรอย่างเคร่ งครัด

(2.2) ปั ญหาอาวุธยุทธศาสตร์ นับเป็ นมิติที่มีความสาคัญต่อความปลอดภัยของชาติ โดยเฉพาะในแง่มุมด้าน
ยุทธศาสตร์ การทหารและความมัน่ คง ซึ่ งรัสเซี ยปั จจุบนั ยังจาเป็ นต้องให้ความเอาใจใส่ ต่อความพยายามในการสร้าง
อาวุธนิ วเคลี ยร์ ของสหภาพโซเวียต ที่ได้มีข้ ึนหลังจากเห็ นว่าสหรัฐอเมริ กาได้ผลิ ตอาวุธนิ วเคลี ยร์ ได้เป็ นผลสาเร็ จ แต่
ความพยายามดังกล่าวในช่วงแรกยังมีปัญหาอยูม่ าก จนทาให้สหภาพโซเวียตต้องแสดงบทผูใ้ ฝ่ สันติภาพและมิตรภาพ
ทั้งๆ ที่ ในปี พ.ศ. 2490 ประธานาธิ บ ดี ท รู แมนแห่ งสหรั ฐอเมริ ก าได้ป ระกาศตนเป็ นศัตรู ก ับ คอมมิ วนิ ส ต์อย่างเป็ น
ทางการ ด้วยความไม่ พ ร้ อมที่ จะตั้งตนเป็ นศัตรู กบั ฝ่ ายใดท าให้สหภาพโซเวียตสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก องค์การนาโต
(NATO) แต่ ก็ถู ก อังกฤษและสหรั ฐอเมริ ก าปฏิ เสธในปี พ.ศ. 2497 ดังนั้น นิ กิ ตา ครุ ช ชอฟ ผูน้ าสหภาพโซเวีย ตใน
ขณะนั้นจึงได้ใช้ความพยายามเป็ นอย่างสู งที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ข้ ึนมาให้ได้ แต่ดว้ ยเหตุที่นกั วิชาการและเทคโนโลยี
ด้านนิ วเคลียร์ ของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นยังพัฒนาศักยภาพการผลิตไปได้ไม่เต็มที่ จึงได้เร่ งหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่ งใน
ที่สุดสหภาพโซเวียตก็ได้ขอ้ มูลลับในการสร้างอาวุธนิ วเคลียร์ จากนักวิทยาศาสตร์ อเมริ กนั 37 ต่อมาจึงได้ดาเนินการสร้าง
และทดสอบจนประสบความสาเร็ จและนาเข้าประจาการเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2502 โดยมีหัวรบนิ วเคลี ยร์ เพียง 6%
ของอาวุธนิวเคลียร์ ที่มีอยูใ่ นโลกขณะนั้น (โปรดดูตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบประกอบ)
ตารางที่ 5 การพัฒนาและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ในโลกของ 5 ประเทศมหาอานาจนิวเคลียร์ ในระยะเวลา 40 ปี
(หน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์)
ประเทศ

สหรัฐอเมริ กา สหภาพโซเวียต

พ.ศ.

สาธารณรัฐ

(รัสเซีย)

ประชาชนจีน

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

2502

94

6

0

0

0

2505

94

6

0

0

0

2535

48

47

0.8

1.7

2.5

2542

52.7

40.2

1.2

2.4

3.5

ที่มา: วารสาร «Коммерсантъ» № 20 января 199938

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ประธานาธิบดีจอร์ ช ดับเบิลยู. บูชแห่ งสหรัฐอเมริ กา ได้แถลงต่อสาธารณชนว่า
จะทา “ร่ ม” ป้ องกันการโจมตีจากขีปนาวุธนิ วเคลี ยร์ ซึ่ งเปรี ยบเสมือน “โครงการสงครามอวกาศ” ภาคใหม่ โดยจะใช้
งบประมาณเพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ (จากที่ใช้มาแล้ว 6 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐฯแต่ไม่ประสพผลสาเร็ จ)
37
38

บทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูตินในรายการของลาร์รี่คิง ทางสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2543
«Коммерсантъ» № 20 января 1999 С.8

ซึ่ งจากการแข่งขันการพัฒนาระบบป้ องกันและทาลายขี ป นาวุธของฝ่ ายตรงกันข้ามใน “โครงการสงครามอวกาศ”
ในช่วงแรกของปี พ.ศ. 2523 ได้ทาให้เศรษฐกิจของโซเวียตต้องล่มสลายมาแล้ว คาแถลงดังกล่าวจึงเป็ นปั ญหาใหม่ของ
รัสเซี ยที่จะต้องหาคาตอบให้กบั ประชาชนของตนและพันธมิตรต่อไป
ข้อตกลงเกี่ ยวกับระบบป้ องกันการโจมตี โดยขี ป นาวุธ (Anti Ballistic Missile 1-ABM1) ซึ่ งประธานาธิ บ ดี ริ
ชาร์ ด นิ กสัน แห่ งสหรัฐอเมริ กา และผูน้ าสหภาพโซเวียตลีโอนิ ด เบรสเนฟได้ร่วมลงนามกันที่กรุ งมอสโก เมื่อปี พ.ศ.
2515 (และเพิ่ ม เติ ม ในปี พ.ศ. 2517) จะส่ งผลให้ท้ งั สหรัฐอเมริ กาและสหภาพโซเวียตมี ระบบป้ องกันการโจมตี โดย
ขีปนาวุธเพียงระบบเดียว ซึ่ งมีรัศมีการค้นหาเป้าหมายไม่เกิน 150 กิโลเมตร และตามข้อตกลงดังกล่าวได้หา้ มการติดตั้ง
ระบบค้นหาและทาลายหัวรบนิวเคลียร์ ระบบใหม่ดว้ ย
จากข้อตกลงดังกล่ าวทาให้รัสเซี ยได้ติดตั้งระบบป้ องกันการโจมตี โดยขี ปนาวุธไว้รอบๆ กรุ งมอสโก ส่ วน
สหรัฐอเมริ กาก็ได้ติดตั้งไว้รอบๆ ฐานยิงขีปนาวุธระหว่างทวีปที่รัฐดาโกตา ความพยายามครั้งแรกที่จะถอนตัวออกจาก
ข้อตกลงระบบป้ องกันการโจมตีโดยขีปนาวุธได้เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิ บดีโรนัลด์ รี แกน ในปี พ.ศ. 2526 โดยได้มี
การแถลงเกี่ยวกับโครงการสร้างระบบป้ องกันขีปนาวุธ (SDI) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการทาลายระบบป้ องกันขีปนาวุธข้าม
ทวี ป รวมทั้ ง ระบบค้ น หาและท าลายขี ป นาวุ ธ ข้ า มทวี ป ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2528 การพัฒ นาระบบดั ง กล่ า วของ
สหรัฐอเมริ กาไม่ประสบผลสาเร็ จจึงได้ประกาศหยุดโครงการพัฒนาเป็ นเวลา 10 ปี ถึ งกระนั้นก็ตามการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินของสหรัฐอเมริ กาไปถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
สาหรับรายละเอียดของข้อตกลงเกี่ยวกับการจากัดขีปนาวุธข้ามทวีปผ่านการเจรจาอาวุธทางยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
และ 2 (Strategic Arms Talks - START 1&START 2) ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและรัส เซี ยได้เป็ นการเปิ ดเผยให้เห็ นถึ ง
จานวนและขนาดของขีปนาวุธที่ท้ งั สองมหาอานาจนิ วเคลี ยร์ มีอยู่ ตามข้อตกลง START 1 พ.ศ. 2530 สหภาพโซเวียต
และสหรัฐอเมริ กาต้องลดจานวนหัวรบนิ วเคลียร์ ของตนลงให้เหลือ 6,000 - 6,500 หัวรบ ตามข้อตกลง START 2 ทั้ง
สองฝ่ ายจะลดจานวนหัวรบนิวเคลียร์ของตนลงให้เหลือ 3,000-3,500 หัวรบ
ในปี พ.ศ. 2540 ที่กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลต์ซิน และประธานธิ บดีบิล คลินตัน
ได้ร่วมแถลงเกี่ยวกับแผนการเจรจาอาวุธทางยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 (START 3) โดยตามสาระของแผนนี้ท้ งั สองฝ่ ายจะลด
หัวรบนิ วเคลียร์ ของของตนให้เหลือ 2,000 – 2,500 หัวรบ (การเจรจาเกี่ ยวกับโครงการ START 3 จะเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ.
2550 หลังจากหัวรบนิ วเคลี ยร์ ตามข้อตกลง START 2 ได้ถูกทาลายครบตามข้อตกลงแล้ว ) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2543 ประธานาธิ บดีปูตินได้เสนอต่อสหรัฐอเมริ กาโดยให้แต่ละฝ่ ายลดหัวรบนิวเคลียร์ ลงเหลือฝ่ ายละ 1,500 หัวรบ การ

ที่ปูตินกล้าเสนอที่จะลดจานวนหัวรบนิ ว เคลียร์ ลงมาก ก็เนื่ องจากเห็ นว่าการมีขีปนาวุธเป็ นจานวนมากนั้นยากแก่การ
ดูแลรักษาและสิ้ นเปลืองงบประมาณมาก อีกทั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาวุธนิ วเคลี ยร์ และการป้ องกันประเทศได้ให้ขอ้ มูลว่า
การจะถ่วงดุลมหาอานาจนิวเคลียร์ ให้ได้ผลนั้น มีหวั รบนิวเคลียร์ แค่ 1,000 หัวรบก็เพียงพอแล้ว39
การแถลงของประธานาธิ บดีบูชไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาวุธนิ วเคลียร์ ด้วยเหตุวา่
ข้อตกลงเกี่ ยวกับขี ป นาวุธ ข้ามทวีป (Anti Ballistic Missile - ABM 1972) ไม่ได้ระบุ ว่าต้องมี ก ารเจรจาหรื อหารื อกับ
คู่สัญญาในการบอกเลิ กข้อตกลงดังกล่าว จากช่ องว่างดังกล่าวรวมทั้งสถานการณ์ ของโลกในยุคปั จจุบนั ซึ่ งประเทศ
ต่างๆ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมในสนธิ สัญญาควบคุมอาวุธนิ วเคลียร์ ต่างได้พากันพัฒนาขีปนาวุธหัวรบนิ วเคลียร์ ของตน กระทัง่
ได้ส ร้ า งความไม่ ม ั่น ใจต่ อ ความปลอดภัย ให้ ก ับ สหรั ฐ อเมริ ก า ดัง นั้น ประธานาธิ บ ดี บู ช ผู ้ซ่ ึ งก้า วขึ้ น สู่ ต าแหน่ ง
ประธานาธิ บดีดว้ ยคะแนนเสี ยงที่น่าเคลื อบแคลง จึงต้องเร่ งสร้างผลงานที่ได้รับการการสบับสนุ นจากประชาชน โดย
การนาเสนอนโยบายที่ทาให้ประชาชนมัน่ ใจในสวัสดิภาพของตน
จากทัศ นะของอัน เดรย์ โคโคชิ น รองประธานคณะกรรมาธิ ก ารป้ อ งกัน ประเทศ สภาผูแ้ ทนราษฎร(อดี ต
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการป้ องกันประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2550) ได้แสดงความเห็นว่าระบบการป้ องกัน
ขีปนาวุธของสหรัฐอเมริ กาที่กาลังพัฒนาอยู่ ไม่สามารถป้ องกันขีปนาวุธของรัสเซี ยได้ เนื่ องจากขีปนาวุธของรัสเซี ยที่มี
อยูไ่ ด้มีการทดลองใช้กบั ระบบป้ องกันลักษณะดังกล่าวมาแล้วระหว่างการพัฒนา ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปว่าระบบป้ องกันดังกล่าว
ไม่สามารถป้ องกันขีปนาวุธรัสเซี ยได้ 100% ทั้งนี้เพราะเพียงแค่เพิ่มจานวนหัวรบนิ วเคลียร์ เข้าไปในจรวดแต่ละลา ก็จะ
ทาให้ระบบป้ องกันขีปนาวุธดังกล่าวทางานได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือจะไม่สามารถทาลายหัวรบทุกหัวในเวลา
เดียวกันได้ (ตามข้อตกลง START2 รัสเซียต้องทาลายขีปนาวุธข้ามทวีป “ซาตานา” (Satana) ที่บรรจุหวั รบนิวเคลียร์ ได้
หลายหัวรบในจรวดลาเดียว และให้คงไว้เพียงขีปนาวุธข้ามทวีป “โตโปล-เอ็ม” (Topol-M) ซึ่ งมีหวั รบนิวเคลียร์เพียงหัว
เดี ยว)40 ดังนั้นจึงเป็ นการสมเหตุสมผลที่ ประธานาธิ ปดี บูชได้ประกาศว่าระบบการป้ องกันขี ปนาวุธที่กาลังพัฒนาอยู่
ไม่ได้ทาเพื่อต่อต้านขีปนาวุธจากรัสเซี ย แต่ทาเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากหัวรบนิ วเคลี ยร์ ที่อาจจะถู กปล่อยออกมาโดย
บังเอิ ญ และป้ องกันการคุ กคามของประเทศที่ เพิ่ งพัฒนาขี ปนาวุธของตนและมี นโยบายต่อต้านสหรัฐฯ อาทิ เกาหลี
เหนือ จีน อิรัก อิหร่ าน อินเดีย เป็ นต้น

39

สัมภาษณ์พลตรี อเล็กซานเดอร์ ปิ สคูนอฟ อดีตรองประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและป้ องกันประเทศแห่งสภาโซเวียตสู งสุ ด ซึ่ งเป็ น

หนึ่ งในผูร้ ่ างข้อตกลง การเจรจาอาวุธทางยุทธศาสตร์ ครั้ งที่ 2 (START 2) และปั จจุบนั เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร อ้างจากวารสาร «Эксперт» №16 24
апреля 2000 с. 6.
40

สัมภาษณ์ดมิตรี โรโกซิ น ประธานคณะกรรมาธิ การต่างประเทศ สภาผูแ้ ทรราษฎร อ้างจากวารสาร «Профиль»№ 14 мая 2001 с.7.

ถึ งแม้ว่าการพัฒนาระบบป้ องกันขีป นาวุธของสหรัฐอเมริ กาในปั จจุ บนั จะไม่สามารถป้ องกันขี ปนาวุธของ
รัสเซี ยได้ในระยะเวลา 25 – 30 ปี ข้างหน้า ด้วยเป็ นที่ทราบกันแล้วว่าขีปนาวุธของรัสเซี ยมีศกั ยภาพสู งเกินกว่าที่ระบบ
ป้ องกันจะต้านทานได้ และสหรั ฐอเมริ กาก็ได้ช้ ี แจงแล้วว่าโครงการดังกล่ าวไม่ ได้มี เป้ าหมายอยู่ที่ รัสเซี ยก็ตาม ใน
มุมมองของนักการทหารรัสเซี ยนั้นเห็นว่า41 หากสหรัฐอเมริ กายังมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบป้ องกันขีปนาวุธของ
ตนในระดับที่เป็ นอยู่ ในอนาคตข้างหน้าระบบป้ องกันดังกล่าวก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นจนสามารถป้ องกันขีปนาวุธของ
รัสเซี ยได้ ซึ่ งถ้าหากรัสเซี ยยังหยุดนิ่ งไม่พฒั นาขีปนาวุธหรื อระบบป้ องกันขีปนาวุธของตน ในอนาคตก็จะตกเป็ นรอง
สหรัฐอเมริ กา ทางออกที่เป็ นไปได้ของรัสเซี ยในปั จจุบนั คือการพัฒนาขีปนาวุธของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งจะ
ใช้งบประมาณน้อยกว่าการพัฒนาระบบป้ องกันขีปนาวุธเป็ นอย่างมาก
โดยธรรมชาติของอาวุธนิ วเคลี ยร์ แล้วไม่มีระบบป้ องกันภัยใดๆ ที่สามารถต้านทานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นที่ ท ราบกันดี ว่าหัวรบนิ วเคลี ยร์ 1 หัวที่ ระบบป้ องกันภัยไม่ ส ามารถก าจัดได้จะมี ผลท าให้เกิ ดความสู ญเสี ยเป็ น
จานวนมาก (ถ้าหัวรบตกลงในมอสโก หรื อนิวยอร์ก อาจทาให้มีจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ถึง 10 ล้านคน)42
ในส่ วนของนักการเมืองสายการทหารนายโคโคชินนั้นเห็นว่า ถ้าสหรัฐอเมริ กาไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาระบบ
ดังกล่าวมาต่อต้านขีปนาวุธรัสเซี ย ก็ไม่มีความจาเป็ นที่จะโต้ตอบนโยบายดังกล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิ บดี
บูชได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะแต่สหรัฐอเมริ กา หากความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศยังเป็ นไปด้วยดี ก็เป็ นไปได้ที่ในอนาคตรัสเซี ยจะได้รับเชิญให้ไปร่ วมพัฒนาระบบดังกล่าวด้วย”
การแถลงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบป้ องกันขีปนาวุธหัวรบนิ วเคลียร์ ของประธานาธิ บดีบูช ได้สร้ างความวิตก
กังวลต่อจีนและอินเดียเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากศักยภาพของขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนและอินเดียยังเป็ นรองรัสเซี ยอยูถ่ ึง
500 เท่า43 ดังนั้น การพัฒนาระบบป้ องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริ กาจึงทาให้ระดับความปลอดภัยของจีนและอินเดีย
ลดลงเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี การรักษาข้อตกลงเกี่ยวกับระบบป้ องกันการโจมตีโดยขีปนาวุธ (ABM) ไม่ให้ยกเลิกไป
จึงถือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของอินเดี ยและจีนซึ่ งเป็ นพันธมิตรของรัสเซี ยไปด้วย ต่อกรณี น้ ี จึงเป็ นไปได้ที่รัสเซี ย
จะเล่นบทผูค้ ดั ค้าน “โครงการสงครามอวกาศภาค 2” เพื่อพันธมิตรชาวเอเชียของตน
ง. สรุ ป ในช่ วงต้นของรัฐบาลเยลต์ซินต้องเผชิ ญปั ญหาการปฏิ รูปเศรษฐกิ จ เพื่อก้าวเข้าสู่ ระบบตลาดเสรี จาก
การแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จไปสู่ ภาคเอกชนอย่างหนักหน่ วง ต่อมาเศรษฐกิ จรัสเซี ยค่อยๆ ฟื้ นตัวขึ้นตามลาดับ จากรายได้
41
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ส่ งออกพลังงานไปสู่ ตลาดโลก จนกระทัง่ ตัวเลขผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสูงขึ้นเฉี่ ยลถึงประมาณร้อยละ 10 ในปี
พ.ศ. 2543
ส าหรั บ ด้านนโยบายต่ างประเทศ รั ฐบาลเยลต์ซิ น ก็ ต้องเผชิ ญ ปั ญ หาเช่ น กัน เพราะพัน ธมิ ตรตะวัน ตก ทั้ง
สหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตกมิ ได้ทุ่มเทให้กบั การช่วยกอบกูแ้ ละฟื้ นฟูประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของรัสเซี ย
จริ งจังนัก ขณะเดียวกันกลับมิได้หยุดยั้งการขยายอิทธิ พลผ่านองค์การความมัน่ คงแห่ งแอตแลนติกเหนื อหรื อนาโตเข้า
ไปในแถบประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่ งเคยเป็ นเขตอิทธิ พลของรัสเซี ยมาก่อน
ทางออกของรัฐบาลเยลต์ซินจึงจาเป็ นต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กบั พันธมิตรตะวันตกไว้ต่อไป
อย่างระมัดระวัง ด้วยการหาทางเจรจาต่อรองเพื่อลดความตึงเครี ยดทางยุทธศาสตร์ กบั สหรัฐอเมริ กาควบคู่ไปกับการ
เสริ มสร้างพันธมิตรกับซี กโลกตะวันออกแห่ งเอเชี ย-แปซิ ฟิกเพิ่มขึ้นเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ พร้อมกับพยายามเรี ยกร้องให้
องค์การสหประชาชาติ แสดงบทบาทการรั กษาสั นติ ภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศมากขึ้ น ทั้งนี้ เพื่ อถ่ วงดุ ล
อิทธิ พลมหาอานาจซี กโลกตะวันตก การปรั บตัวเพื่อความอยู่รอดดังกล่ าวก็เพื่อที่ ว่าจะค่อยๆ สั่งสมความพร้ อมด้าน
ต่างๆ จนกว่าจะสามารถฟื้ นคืนสถานะและอิทธิ พลในเวทีโลกได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้

รัสเซีย: มหาอานาจนิวเคลียร์ (1)
Russia as a Nuclear Power
รมย์ ภิรมนตรี
Rom Phiramontri
บทคัดย่อ
บทความนี้ กล่ าวถึ งความเป็ นหนึ่ งในสองมหาอานาจนิ วเคลี ยร์ ของรั สเซี ย โดยในเบื้ องต้นได้กล่ าวถึ งความ
เป็ นมาของการสร้างขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ หรื อระเบิดปรมาณูของรัสเซี ย ซึ่งมีจุดเริ่ มต้นจากการศึกษาเกี่ยวกับรังสี แต่
การแข่งขันกันระหว่างโลกเสรี ที่นาโดยสหรัฐอเมริ กา และโลกสังคมนิยมที่นาโดยสหภาพโซเวียต ได้นาไปสู่ การสร้าง
อาวุธที่ มีอานาจการทาลายล้างสู งที่สุดเท่าที่มนุ ษยชาติได้สร้ างขึ้นมา การแข่งขันได้เริ่ มจากการที่ สหรัฐฯ ได้ประสพ
ผลสาเร็ จในการสร้างระเบิดนิ วเคลียร์ และได้ใช้งานครั้งแรกในวันที่ 6 สิ งหาคม ค.ศ. 1945 ที่เมืองฮิโรชิ มา ในขณะที่
สหภาพโซเวียตได้ประสพผลสาเร็ จช้ากว่าสหรัฐอเมริ กาถึง 4 ปี
นอกจากนั้น บทความยังได้กล่าวถึงกระบวนการต่างๆ ที่รัฐบาลโซเวียตพยายามเร่ งรัดการสร้างระเบิดนิวเคลียร์
ให้สาเร็ จ แม้กระทัง่ การใช้ขอ้ มูลลับจากหน่วยข่าวกรอง และการสร้างห้องทดลองลับที่ใช้นกั วิทยาศาสตร์ จากเยอรมนี
ไปช่ วยค้น คว้า ทดลอง ในตอนท้ายของบทความได้ก ล่ า วถึ ง ความส าเร็ จของสหภาพโซเวี ย ตในการสร้ างระเบิ ด
ไฮโดรเจนที่สามารถสร้างได้สาเร็ จก่อนสหรัฐอเมริ กา
คาสาคัญ: ระเบิดปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร์และขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซีย และสหรัฐอเมริ กา

AN ABSTRACT
This article studies Russia as one of the world’s first two nuclear powers. It begins with the construction of
Russian atomic bombs and nuclear war-headed missiles, which originated from the study of radioactivity. However,
the competition between the Free World led by the United States and the socialist world led by the Soviet Union
resulted in the construction of the most destructive weapons men have ever made. The competition started with the
success of the United States in developing atomic bombs: the first actual use of the bombs was the one dropped over
Hiroshima on 6 August 1945. It was four years later before the Soviet Union succeeded in its nuclear bomb
programme. The article also examines the various processes whereby the Soviet government accelerated the
successful development of its nuclear bombs. These included even the use of secret information gathered by its
intelligence units and the construction of a secret laboratory where German scientists were employed in research and
experiments. The article ends with the success of the Soviet Union in developing hydrogen bombs – an achievement
made in advance of the United States.
Key words: atomic bomb, nuclear bomb, Russian and U.S. nuclear war-headed missiles

รัสเซีย: มหาอานาจนิวเคลียร์ (1)
รมย์ ภิรมนตรี *
ประเทศรั ส เซี ย และสหรั ฐ อเมริ ก าคื อ สองมหาอ านาจนิ ว เคลี ย ร์ ที่ กุ ม ชะตากรรมของโลกนี้ ไว้ ด้ว ยการ
ครอบครองอาวุธที่ มีอานุ ภาพการทาลายล้างสู งสุ ดเท่าที่มนุ ษยชาติเคยมีมา นัน่ คือระเบิดปรมาณู หรื อระเบิดนิ วเคลียร์
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหนังสื อพิมพ์ “การ์ เดียน” (Guardian) ซึ่งเป็ นสื่ อมวลชนของฝ่ ายตะวันตกชี้ ให้เห็นว่า ในปั จจุบนั
(ค.ศ.2009) รัสเซี ยครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ อยู่ 12,987 หัวรบ (ลูก) และสหรัฐฯ ครอบครองอยู่ 9,552 หัวรบ (ดูตาราง
ที่ 1)
ตารางที่ 1: การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศต่างๆ ในโลกจากข้อมูลของ “การ์เดียน”
ประเทศที่ครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์
ในปี ค.ศ. 2009
(No. of war
heads, 2009)

ขีปนาวุธ
ข้ามทวีป
(Inter- continental missiles)

ขีปนาวุธ
ระยะใกล้
(Shortrange
missiles)

หัวรบ
Bombs

เรื อดาน้ า
(Sub- marines/
non- strategic)

รัสเซีย
สหรัฐฯ
ฝรั่งเศส
อิสราเอล
สหราชอาณาจักร
จีน
ปากีสถาน
อินเดีย
เกาหลีเหนือ

1355
550
121
-

576
1152
-

856
500
60
55
-

2050
500
240
192
-

ระหว่างรอ
การทาลาย
(In reserve/
await- ing
disman
tlement)
8150
6700
-

จานวน
รวม
ค.ศ. 2000
(TOTAL
IN 2000)

จานวนรวม
ปั จจุบนั
(TOTAL
NOW)

21000
10577
350
0
185
400
0
0
0

12987
9552
300
200
192
176
90
75
2

ที่มา: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/sep/06/nuclear-weapons-world-us-north-korea-russia-iran

*อาจารย์ ดร.ประจาภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการศูนย์รัสเซี ยศึกษาแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูอ้ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชานานาชาติ) รัสเซียศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล ของ “การ์ เดี ยน” มี ความแตกต่ างจากข้อมู ลที่ เป็ นที่ ยอมรั บ กันอย่างเป็ นทางการของสองมหาอานาจ
นิวเคลียร์ เป็ นอย่างมาก จากข้อมูลที่ใช้ในการเจรจาและได้ทาข้อตกลงลดอาวุธนิ วเคลียร์ กนั มาแล้วถึง 3 ครั้ง (ดูตารางที่
2) คือข้อตกลงลดอาวุธทางยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1987 ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1993 และครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 2002
(Strategic Arms Reduction Treaty - START 1, START 2 & START 3) นั้น ตามข้อตกลง START 1 สหภาพโซเวีย ต
ต้องลดจานวนหัวรบนิวเคลียร์ของตนจาก 10,000 หัวรบ ให้เหลือ 6,000 หัวรบ และสหรัฐอเมริ กาจาก 14,800 หัวรบ ให้
เหลื อ 6,500 หัวรบ ตามข้อตกลง START 2 ทั้งสองฝ่ ายจะลดจานวนหัวรบนิ วเคลี ยร์ ของตนลงให้เหลื อ 3,000 และ
3,500 หัวรบ และตามข้อตกลง START 3 จะลดจานวนหัวรบนิวเคลียร์ให้เหลือ 1,700 และ 2,200 หัวรบตามลาดับ
ตารางที่ 2: เปรี ยบเทียบการลดอาวุธนิวเคลียร์ ของสหรั ฐอเมริ กาและรั สเซีย (สหภาพโซเวียต)
START 1 (พ.ศ. 2530)
START 2 (พ.ศ. 2536)
START 3 (พ.ศ.2545)
ลดจาก (หัวรบ)> เหลือ (หัวรบ) ลดจาก (หัวรบ)> เหลือ (หัวรบ) ลดจาก (หัวรบ>เหลือ (หัวรบ)
ประเทศ-ผูล้ งนาม
ประเทศ-ผูล้ งนาม
ประเทศ-ผูล้ งนาม
14,800 > 6,500
สหรัฐอเมริ กา-โรแนล รี แกน

6,500 > 3,500
สหรัฐอเมริ กา-จอร์จ บูช

3,500 > 2,200
สหรัฐอเมริ กา-จอร์จ บูช จูเนียร์

10,000 > 6,000
โซเวียต-มิคฮาอิล กอร์บาชอฟ

6,000 > 3,000
รัสเซีย-บอริ ส เยลต์ซิน

3,000 > 1,700
รัสเซีย-วลาดีมีร์ ปูติน

ที่มา: วารสาร «Коммерсантъ-Власть»№ 15 мая 2001 С.8

ถึ งอย่างไรก็ตาม อาวุธนิ วเคลี ยร์ ที่ท้ งั สองมหาอานาจมีอยูก่ ็สามารถทาลายล้างโลกได้หลายครั้ง เพราะหัวรบ
นิวเคลียร์ แต่ละหัวรบมีอานุภาพการทาลายล้างเมืองทั้งเมืองได้ โดยสามารถเปรี ยบเทียบได้จากระเบิดนิวเคลียร์ “ลิตเทิล
บอย” (Little Boy) ที่สหรัฐอเมริ กานาไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิ มา (Hiroshima) เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม ค.ศ. 1945 ซึ่ งมีอานุ ภาพ
การทาลายล้าง 12-15 กิ โลตัน (เท่ากับระเบิดTNT จานวน 12,000 ตัน) ก็สามารถทาให้มีผเู ้ สี ยชี วิตกว่า 100,000 คน แต่
ทว่าระเบิดนิ วเคลี ยร์ แต่ละลู ก (ของรัสเซี ย) ในปั จจุบนั มีอานุ ภาพการทาลายล้างสู งถึง 750 กิโลตัน (เท่ากับระเบิดTNT
จานวน 750,000ตัน) หรื อทาลายล้างได้มากกว่าระเบิด “ลิตเทิลบอย” ถึ ง 62.5 เท่า ซึ่ งหมายถึ งสามารถสังหารผูค้ นได้
กว่า 6 ล้านคน44

44

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย http://www.nst.or.th/article/article0135.htm

ตารางที่ 3: การพัฒนาและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในโลกในระยะเวลา 40 ปี (หน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์)
ประเทศ

อังกฤษ

(รัสเซีย)

ฝรั่งเ
ประชาชนจีน ศส

สหรัฐอเมริ กา สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐ

พ.ศ.
2502

94

6

0

0

0

2505

94

6

0

0

0

2535

48

47

0.8
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การเป็ นอาวุธที่มีอานุ ภาพการทาลายล้างสู งสุ ดของระเบิดนิ วเคลียร์ ดงั กล่าว ทาให้ประเทศต่างๆ พยายามที่จะ
สร้างอาวุธร้ายแรงนี้ ข้ ึนมาประจาการในกองทัพของตนเองมากขึ้นเป็ นลาดับ จาก 30 ปี แรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
มีเพียงสองมหาอานาจคือสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริ กาที่แข่งขันกันสั่งสมอาวุธนิ วเคลี ยร์ ด้วยมีความแตกต่างกัน
ทางอุดมการณ์ ก ารเมื อง (ดู ตารางที่ 3) ขณะที่ มี จานวนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 7 ประเทศในปั จจุ บ นั คื ออังกฤษ ฝรั่ งเศส อิ นเดี ย
ปากีสถาน จีน อิสราเอล และเกาหลีเหนือ
ความเป็ นมาของการสร้ างอาวุธนิวเคลียร์ ในสหภาพโซเวียต
โครงการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์ (nuclear power)โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็ นอาวุธนิวเคลียร์ (nuclear
weapon )ในสหภาพโซเวีย ต (Union of Soviet Socialist Republics: USSR) นั้น เริ่ ม ต้น ขึ้ น ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1930 ในชื่ อ
“โครงการปรมาณู ข องสหภาพโซเวียต” (USSR Atomic Project) แต่ แรงกระตุ ้นให้มีการเร่ งรั ดศึ กษาและการพัฒ นา
เทคโนโลยีนิวเคลี ยร์ มาใช้ประโยชน์ทางด้านการทหารนั้น ได้เกิ ดขึ้นหลังจากที่ หน่ วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียต
(NKVD USSR) ได้ทราบมาว่า สถาบันทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมทหารของเยอรมนี และสหรัฐอเมริ กาได้เร่ งรัด
ศึกษาทดลองอาวุธนิ วเคลียร์ อยู่ จึงได้เริ่ มศึกษาทดลองจนกระทัง่ สามารถสร้างระเบิดนิ วเคลียร์ สาเร็ จเป็ นครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1949 โดยให้ชื่อว่า “แอรแดแอส-1” (РДС-1: реактивный двигатель специальный) ซึ่งแปลว่าเครื่ องไอพ่น
พิเศษ (special jet engine) แต่ถึงกระนั้นก็ตาม โครงการดังกล่าวก็ประสพผลสาเร็ จล่าช้ากว่าสหรัฐฯ ถึง 4 ปี

สาหรับเยอรมนี น้ นั จากปากคาของอัลเบิร์ต สเปี ยร์ (Albert Speer) อดี ตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุทโธปกรณ์
ของเยอรมนี (ค.ศ. 1942-1945) ได้ยืนยันโดยอ้างค าพู ดของเวอร์ เนอร์ คาร์ ล ไฮเซนเบิ ร์ก (Werner Karl Heisenberg)
นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาฟิ สิ กส์ ประจาปี ค.ศ. 1932 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1942 ว่า ถ้าได้รับการสนับสนุ น
อย่างจริ งจังเยอรมนี ส ามารถสร้ างอาวุธนิ วเคลี ยร์ สาเร็ จได้ใน 2 ปี แต่เนื่ องจากนัก วิชาการที่ เชี่ ยวชาญด้านนิ วเคลี ยร์
ฟิ สิ กส์ของเยอรมนีส่วนใหญ่เชื้อสายยิว ซึ่ งอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผูน้ าประเทศมีอคติเป็ นการส่ วนตัวอยู่ อีกทั้ง
ประเทศได้ใช้งบประมาณไปกับโครงการใหญ่ๆ จนเศรษฐกิ จตกต่า จึงทาให้เยอรมนี ไม่ประสพผลสาเร็ จในการสร้าง
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โครงการปรมาณู ของสหภาพโซเวียตระหว่างปี ค.ศ.1930-1940 ได้วางรากฐานทางนิ วเคลี ยร์ ฟิสิ กส์ ให้แก่โซ
เวียตเป็ นอันมาก โดยได้ให้กาเนิ ดนักนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ที่มีชื่อเสี ยง รวมทั้งมีการก่อสร้างศูนย์วิจยั และทดลองเป็ นจานวน
มาก ผลสัมฤทธิ์ ของยุทธศาสตร์ น้ ีคือการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ไว้ถ่วงดุลอานาจกับสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวมี
ความได้เปรี ยบสหภาพโซเวียตในทุกด้าน
ในช่ วงแรกของการศึ กษาวิจยั ด้านปรมาณู ปี ค.ศ. 1918 สหภาพโซเวียตได้มีการศึกษาเรื่ องรังสี และเคมีโดย
สถาบันรังสี วิทยา (State Radiological Institute) ต่อมาในปี ค.ศ.1922-1934 ได้มีการจัดตั้งสถาบันขึ้นมาศึกษาวิจยั ด้าน
ปรมาณู อีก 7 สถาบัน และจากการศึ กษาของสถาบันต่างๆ สามารถสกัดธาตุ เรเดี ยม (Radium) และคานวณปฏิ กิริยา
ฟิ ชชัน่ แบบลูกโซ่ ของอะตอมขนาดใหญ่ (Calculation of the chain reaction of fission of heavy atom) ได้สาเร็ จ ในส่ วน
ของการบริ หารก็ ไ ด้ มี ก ารจัด ตั้ งส านั ก งานคณะกรรมการนิ วเคลี ย สอะตอม (the Commission on the atomic
nucleus,1938) และส านัก งานคณะกรรมการกิ จ การยู เรเนี ย ม (the Commission on the issue of uranium, ค.ศ. 1940)
ขึ้นมาให้การสนับสนุนการศึกษาวิจยั
ในปี ค.ศ. 1940 นักวิทยาศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ฟิสิ กส์ของสถาบันเทคนิค -ฟิ สิ กส์ -คาร์คอฟ (Kharkov physicaltechnical institute) ได้คน้ พบวิธีการทาวัตถุระเบิ ด โครงสร้างของระเบิดและระบบการจุดระเบิดของระเบิดนิ วเคลี ยร์
แล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลให้ทาการค้นคว้าทดลองต่อ เนื่ องจากความไม่ไว้วางใจผลการวิจยั ของฝ่ าย
การเมือง ในขณะเดี ยวกัน นักนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ ของเลนิ นกราดนาโดยศาสตราจารย์อีกอร์ คูรชาตอฟ (Igor Kurchatov,
ค.ศ. 1903-1960) และศิษย์ได้รับการประกาศให้เป็ นผูค้ น้ พบการฟิ ชชัน่ ของยูเรเนียมตามธรรมชาติ (spontaneous fission
of uranium) และได้รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลให้ก่อสร้างห้องทดลองหมายเลข 2 ของรัฐบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์ แห่ ง
สหภาพโซเวีย ต ( Academy of Sciences USSR) และในห้ อ งทดลองนี้ ศาสตราจารย์อี ก อร์ คู ร ชาตอฟได้ส ร้ างเตา
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ปฏิ กรณ์ นิวเคลียร์ รหัสเอฟ-1 ( reactor F-1) ขึ้ นเป็ นครั้งแรกในรัสเซี ยและในยุโรป โดยเตาปฏิกรณ์ ดงั กล่าวใช้ในการ
สกัดพลูโตเนียมไอ-1 (plutonium I-1)

ศาสตราจารย์อกี อร์ คูรชาตอฟ (Igor Kurchatov, 1903-1960)

เพื่อเป็ นการระดมความคิดเห็ นและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ของนักนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ จากทัว่ ประเทศ และจาก
ต่างประเทศ รัฐบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์ แห่งสหภาพโซเวียตได้จดั ประชุ มนักวิทยาศาสตร์ สาขานิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ และ
สาขาที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ ขึ้ นถึ ง 5 ครั้งในช่ วง 7 ปี กล่าวคือในปี ค.ศ.1933 ได้จดั ขึ้ นที่ นครเลนิ นกราด ค.ศ. 1936 ที่ กรุ ง
มอสโก ค.ศ. 1938 ที่นครเลนินกราด ค.ศ. 1939 ที่เมืองคาร์คอฟและในปี ค.ศ.1940 ที่กรุ งมอสโก
คณะผูก้ ่อตั้งโครงการระเบิดปรมาณู ของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1940 หรื อโครงการศึกษาวิจยั ด้านนิวเคลียร์
ฟิ สิ กส์ ของสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยนัก วิท ยาศาสตร์ หลายสาขา เช่ นด้านนิ วเคลี ยร์ ฟิ สิ กส์ ที่ โดดเด่ นที่ สุ ดของ
สหภาพโซเวียตในช่ วง ค.ศ. 1930-1940 ได้แก่รัฐบัณฑิ ตวิตาลีย ์ คโลปิ น (Vitaliy Klopin, ค.ศ. 1890-1950) ที่เชี่ ยวชาญ
ด้านรังสี วิทยา ศาสตราจารย์กีโอรกีย ์ กามอฟ (Georgy Gamov, ค.ศ. 1904-1968) นักฟิ สิ กส์ดาราศาสตร์ ศาสตราจารย์อี
กอร์ คูรชาตอฟ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพลังงานนิ วเคลี ยร์ ศาสตราจารย์เลี ยฟ มื อสอฟสกี (Lev Mysovsky, ค.ศ. 1888-1939)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ ฟิสิ กส์และแสงของดาวฤกษ์ อีกทั้งเป็ นผูส้ ร้างเครื่ องแยกปรมาณู (Cyclotron) ขึ้นเป็ นครั้งแรก
ในยุโรป ศาสตราจารย์ฟริ ตซ์ ลางก์ (Fritz Lange, ค.ศ. 1899-1987) นักฟิ สิ กส์ชาวเยอรมันผูค้ ิดค้นวิธีการแยกไอโซโทป
ด้ว ยการหมุ น เหวี่ ย ง (centrifuge method of isotope separation) และศาสตาราจารย์นิ โ คลัย ซิ มิ โ อนอฟ (Nikolay
Simyonov, ค.ศ. 1896-1986) เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจาปี ค.ศ. 1956 ผูก้ ่อตั้งสถาบันเคมีฟิสิ กส์ ทั้งนี้ โครงการ
ศึ ก ษาวิจยั ด้านนิ วเคลี ย ร์ ฟิ สิ ก ส์ ข องสหภาพโซเวีย ตอยู่ภ ายใต้ก ารก ากับ ของนายกรั ฐมนตรี เวียเชสลาฟ โมลาตอฟ
(Vyacheslav Molotov, ค.ศ. 1890-1986)

เวียเชสลาฟ โมลาตอฟ (Vyacheslav Molotov, 1890-1986)

ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1941) โครงการวิจยั ด้านปรมาณู ของโซเวียตถูกปิ ดเป็ นความลับ และ
จากภัยสงครามทาให้การทดลองต้องล่าช้าไปอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี สถาบันและศูนย์วิจยั ต่างๆ อยูใ่ กล้สมรภูมิรบ อีกทั้ง
รัฐบาลโซเวียตต้องทุ่มเททรัพยากรส่ วนใหญ่ไปในกิ จการสงคราม ในขณะที่ในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาไม่ได้เป็ น
สมรภูมิรบ จึงได้เร่ งรัดการศึกษาทดลอง จนทาให้มีความคืบหน้าไปมาก
ในเดื อนกันยายน ค.ศ. 1941 หน่ วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียตได้ขอ้ มู ลลับ จากโดนัลด์ แมคลี น (Donald
Mclean, ค.ศ. 1913-1983) สายลับ ขององค์ก รในกระทรวงการต่ างประเทศอังกฤษว่า ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1940 เป็ นต้น มา
อังกฤษได้ต้ งั คณะกรรมการประยุกต์ใช้ระเบิดยูเรเนียมเพื่อประโยชน์ทางการทหารหรื อเอ็มเอยูดี (Military Application
of Uranium Detonation: MAUD) ขึ้นมาเพื่อศึกษาการนาเอาพลังงานปรมาณู ไปสร้างเป็ นระเบิดที่มีอานาจการทาลาย
ล้างสู ง โดยมีนกั นิ วเคลี ยร์ ฟิสิ กส์ ช้ นั นาทั้งชาวอังกฤษและชาวเยอรมันร่ วมในคณะกรรมการ และมีความเป็ นไปได้ที่
อังกฤษจะสร้างระเบิดปรมาณู ได้สาเร็ จก่อนสงครามจะสิ้ นสุ ด ซึ่ งจะมีผลต่อสงครามที่ยงั ดาเนินอยู46่

โดนัลด์ แมคลีน (Donald Mclean, ค.ศ. 1913-1983)
46

Д-р ист. наук П. П. Черкасов, "Известия.Ру", 21.05.03http://svr.gov.ru/history/macd.htm

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1942 ผูบ้ ญั ชาการศูนย์บญั ชาการข่าวกรองของกองบัญชาการทหารสู งสุ ดกองทัพแดง
ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการที่ในต่างประเทศกาลังศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการนาเอาพลังงานปรมาณู ไปใช้ในกิจการทหารแก่รัฐ
บัณฑิตยสภาแห่ งสหภาพโซเวียต และขอทราบความเห็นว่าพัฒนาการของการศึกษาวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวได้คืบหน้าไป
ในระดับที่สามารถนามาใช้ได้จริ งแล้วหรื อไม่ ซึ่ งในเดือนมิถุนายนปี เดียวกัน รัฐบัณฑิตวิตาลีย ์ คโลปิ นได้ให้ความเห็น
ในประเด็นดังกล่ าวว่า ในปี ที่ ผ่านมาไม่ มีก ารตี พิ ม พ์ผลงานทางวิช าการเกี่ ยวกับ ความส าเร็ จของการศึ ก ษาวิจยั ด้าน
พลังงานนิ วเคลียร์ เลย จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ จากความไม่ชดั เจนดังกล่าวจึงได้มีการประชุมคณะกรรมาธิ การการ
ป้ องกันประเทศ และมี มติ ให้ร้ื อฟื้ นโครงการวิจยั ยูเรเนี ยมขึ้ นมาอี กครั้ ง จากข้อมู ลทั้งหมดดังกล่ าว ลับเรนทีย ์ เบเรี ย
(Lavrentiy Beria, ค.ศ. 1899-1953) รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงกิ จการภายใน ได้ท าหนังสื อรายงานอย่างเป็ นทางการ
เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั การนาเอาพลังงานปรมาณู ไปใช้ในกิจการทหารในต่างประเทศ และข้อเสนอให้มีการศึกษาวิจยั
ในประเด็นดังกล่าวในสหภาพโซเวียตถึงโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin, ค.ศ. 1878-1953) ผูน้ าประเทศในเดือนตุลาคม
ค.ศ. 1942
ในขณะเดี ยวกันนั้น ฝ่ ายข่าวกรองของสหภาพโซเวียตก็ได้รับข้อมูลลับเกี่ ยวกับโครงการสร้ างระเบิดปรมาณู
ของสหรัฐอเมริ กา จากนักฟิ สิ กส์ ชาวอเมริ กนั ที่ตระหนักถึ งภยันตรายของการครอบครองผูกขาดอาวุธนิ วเคลียร์ ของ
สหรัฐ ฯ และผลร้ ายที่ จะเกิ ด ขึ้ น กับ โซเวีย ต จึ ง ได้ยิน ยอมให้ ข ้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ แก่ โซเวีย ต นัก ฟิ สิ ก ส์ ดังกล่ า ว
ประกอบด้วย เคลาส์ อี.เจ.ฟุชส์ (Klaus E. J. Fuchs, ค.ศ. 1911-1988) ทีโอดอร์ ฮอลล์ (Theodore Hall, ค.ศ. 1925-1999)
จอร์ จ โควาล (George Koval, ค.ศ. 1913-2006) และจ่าสิ บ เอกเดวิด กรี นกลาส (David Greenglass, ค.ศ. 1922-1980)
ทหารช่างที่ช่วยนาข้อมูลออกจากห้องทดลองของโครงการแมนฮัตตัน (Manhattan Project) เมืองลอสอลาบามอส ( Los
Alabamos) รัฐนิวเม็กซิโก (New Maxico)47

จอร์ จ โควาล (George Koval, ค.ศ. 1913-2006)
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ทีโอดอร์ ฮอล(Theodore Hall, ค.ศ. 1925-1999)
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Запуск атомного проекта

คาสั่งหมายเลข 2352 “ว่าด้ วยการดาเนินการวิจัยยูเรเนียม”

ในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1942 หรื อ 1 ปี 6 เดือนหลังจากโครงการแมนฮัตตันได้เริ่ มขึ้น คณะกรรมาธิ การการ
ป้ องกันประเทศแห่ งสหภาพโซเวียตได้มีคาสั่งหมายเลข 2352 “ว่าด้วยการดาเนินการวิจยั ยูเรเนียม” โดยมอบหมายให้รัฐ
บัณ ฑิ ตยสภาแห่ งสหภาพโซเวียตภายใต้การนาของรองประธานรั ฐบัณฑิ ตยสภา รั ฐบัณ ฑิ ตอับราม อี โอเฟ (Abram
Ioffe, ค.ศ. 1880-1960) ผูท้ ี่นักวิชาการรัส เซี ย ยกย่องให้เป็ น “บิ ดาแห่ งฟิ สิ กส์ ” เป็ นประธานโครงการศึกษาวิจยั โดย
คาสั่งดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้รายงานผลการศึกษาวิจยั ภายใน 6 เดือน ว่าสามารถสร้างระเบิดปรมาณู หรื อใช้พลังงานได้
หรื อไม่ ในขณะเดี ยวกัน ค าสั่ งดังกล่ าวได้ให้ ส ภาโซเวียตแห่ งสาธารณรั ฐปกครองตนเองตาตาร์ ส ถาน (Tatarstan)
จัดสร้างอุปกรณ์ ห้องทดลองและอาคารที่พกั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ 10 คนเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวที่เมืองคาซาน
(Kazan)
ต่อมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1943 คณะกรรมาธิ การการป้ องกันประเทศได้มีคาสั่งหมายเลข 2872 ให้เริ่ ม
ปฏิบตั ิการสร้างระเบิดปรมาณู โดยมีเวียเชสลาฟ โมลาตอฟประธานคณะกรรมาธิ การการป้ องกันประเทศเป็ นประธาน
อานวยการ และศาสตราจารย์อีกอร์ คูรชาตอฟเป็ นประธานโครงการ แต่เนื่ องจากการศึกษาทดลองยังต้องใช้พ้ืนที่และ
วัสดุ อุปกรณ์ อีกมาก รัฐบัณฑิ ตยสภาแห่ งสหภาพโซเวียตจึงได้สร้ างห้องทดลองหมายเลข 2 ของรัฐบัณฑิ ตยสภาแห่ ง
สหภาพโซเวียตขึ้ น ภายใต้การดู แลของศาสตราจารย์อีกอร์ คู รชาตอฟ นอกจากนั้นเพื่ อการนี้ คณะกรรมาธิ การการ
ป้ องกันประเทศยังได้ออกคาสัง่ ให้มิคฮาอิล เปี ยรวุคฮิน (Mikhail Pervukhin, ค.ศ. 1904-1978) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรมเคมี ตั้งโรงงานเพื่อผลิตสารเคมีสาหรับการแยกไอโซโทปยูเรเนียม และให้ปิโยตร์ โลมาโก (Petr Lomako,
ค.ศ. 1904-1990) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงโลหะมีสีรับผิดชอบการสกัดแร่ ยูเรเนี ยมให้ได้โลหะยูเรเนี ยม 500 กิโลกรัม
ในปี ค.ศ. 1944 และในปี ค.ศ. 1945 ต้องผลิตโลหะยูเรเนียมคุณภาพสู งเพื่อจัดส่ งให้กบั ห้องทดลองหมายเลข 2 ไม่นอ้ ย
กว่า 10 ตัน

หลังจากกองทัพสหรัฐอเมริ กาสามารถยึดครองบางส่ วนของเยอรมนี ได้มีการตั้งหน่วยปฏิ บตั ิการพิเศษขึ้นมา
เพื่อป้ องกันไม่ให้สหภาพโซเวียตได้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับโครงการระเบิดปรมาณู ของเยอรมนี 48 หน่ วยปฏิ บตั ิการพิเศษ
ดังกล่ าวได้จบั กุ ม นัก วิท ยาศาสตร์ ช าวเยอรมัน และได้ข นย้ายแร่ ยูเรเนี ย มพร้ อ มเอกสารต่ างๆ จากเมื องสตัส เฟิ ร์ ต
(Stassfurt) จนหมดภายใน 6 วัน อีกทั้งยังขนย้ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ ขุดเจาะจากเหมืองยูเรเนี ยมในแคว้นแซคซอน
(Sachsen) ไปจนหมด ลับเรนทีย ์ เบเรี ยได้รายงานเรื่ องดังกล่าวแก่สตาลิ น ซึ่ งในฐานะผูน้ าประเทศที่ถูกฝ่ ายพันธมิตร
ด้วยกันพยายามขัดขวางก็ไม่ได้กระทาการโต้ตอบใดๆ เนื่ องจากหน่ วยข่าวกรองของรัสเซี ยได้ยึดแร่ ยูเรเนี ยม 3 ตันมา
จากสถาบันไกเซอร์ วิลเลี ยม (Kaiser Wilhelm Institute) กรุ งเบอร์ ลิน ที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองไป
ได้แล้ว49 ในขณะเดี ยวกัน ฝ่ ายโซเวียตก็ได้รับข่าวกรองมาว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ได้รายงานต่อประธานาธิ บดีของ
ตนว่า สหภาพโซเวียตต้องใช้เวลาอีก 10-15 ปี จึงจะสร้างระเบิดปรมาณูได้สาเร็ จ จึงทาให้ฝ่ายโซเวียตเห็นว่ายังมีโอกาส
ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สหรัฐอเมริ กาได้โดยที่สหรัฐฯ ยังไม่รู้ตวั

การประชุ มที่เมืองปอร์ ตสดัม(Potsdam Conference) 24 กรกฏาคม ค.ศ. 1945 (จากซ้ าย วินสตัน เชอร์ ชิลล์ แฮร์ รี ทรู แมน และโจเซฟ สตาลิน)

ในวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 ในการประชุมที่เมืองปอร์ ตสดัม (Potsdam Conference) ประธานาธิ บดี แฮร์ รี
ทรู แมน (Harry Truman) ได้แจ้งโจเซฟ สตาลิ น (Joseph Stalin) ว่า “ตอนนี้ เรามี อาวุธที่ มี อานุ ภาพการท าลายล้างไม่
ธรรมดา” ซึ่ งวิลสตัน เชอร์ ชิลล์ (Winston Churchill) ได้เขียนไว้ในหนังสื อบันทึกความทรงจาของเขาว่าเมื่อสตาลินได้
ยิน ประโยคดัง กล่ า วก็ ไ ด้เพี ย งแต่ ยิ้ม และไม่ ไ ด้ส นใจสอบถามอะไรต่ อ ท าให้ เชอร์ ชิ ล คิ ด ว่า สตาลิ น ไม่ เข้าใจ ซึ่ ง

48
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นักวิชาการปั จจุบนั เห็นว่าเป็ นการข่มขู่50 และในเย็นวันนั้น สตาลินจึงได้ให้นายกรัฐมนตรี เวียเชสลาฟ โมลาตอฟแจ้งอี
กอร์ คูรชาตอฟให้เร่ งรัดโครงการผลิตระเบิดปรมาณู
ต่อมาในวันที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 1945 คณะกรรมาธิ การการป้ องกันประเทศได้จดั ตั้งคณะกรรมการที่มีอานาจ
มากเป็ นพิเศษ โดยมี เบเรี ยเป็ นประธาน องค์กรดังกล่าวได้รับการจัดรู ปแบบการบริ หารให้เป็ นแผนกที่ 1 ของสานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่ งมีพลเอกบอริ ส วานนิคอฟ (Boris Vannikov, ค.ศ. 1897-1962) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุทโธปกรณ์
เป็ นหัวหน้าแผนก โดยมีการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานสื บราชการลับด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
หน่วยบังคับบัญชาค่ายแรงงานสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยบังคับบัญชาค่ายแรงงานแร่ -โลหะ รวมคนงานใน
ค่ายแรงงานต่างๆ ที่ทางานให้กบั โครงการผลิ ตระเบิดปรมาณู จานวน 293,000 คน ทั้งนี้ สตาลิ นมีคาสั่งให้คณะทางาน
ดังกล่าวผลิตระเบิดปรมณูให้ได้ภายในปี ค.ศ. 1948
การเตรี ย มการเรื่ องดังกล่ าวก่ อนหน้านั้น มี อ ยู่ต ลอดเวลาตามความจาเป็ นเฉพาะหน้า กล่ าวคื อในวัน ที่ 28
กันยายน ค.ศ. 1945 ได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี แห่ งสหภาพโซเวียต “เรื่ องการระดมนักวิชาการเข้าร่ วมงานใน
โครงการนาพลังงานปรมาณู ไปใช้ในหน่วยงานวิชาการ” โดยในเอกสารแนบท้ายคาสั่งมีรายชื่ อหน่วยงานและผูบ้ ริ หาร
ที่ จะต้องเข้าร่ วมโครงการฯ แผนงานแรกของโครงการดังกล่ าวคื อโครงการอุ ตสาหกรรมผลิ ตพลู โตเนี ยม-239 และ
ยูเรเนี ยม-235 สาหรับโครงการอุตสาหกรรมพลูโตเนี ยมต้องสร้า งเตาปฏิกรณ์ ปรมาณู สร้างแผนกรังสี เคมีและแผนก
โลหะ ส่ วนโครงการอุ ตสาหกรรมยูเรเนี ยมต้องก่ อสร้ างโรงงานแยกไอโซโทปยูเรเนี ยมด้วยวิธี การแพร่ (diffusion
method) ผลของความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ และความทุ่มเทของฝ่ ายการเมืองทาให้โครงการจัดตั้งโรงงานสกัด
สารกัมมันตภาพรังสี ท้ งั สองชนิ ดสาเร็ จลุล่วงไปได้เป็ นอย่างดี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือความขาดแคลนแร่ ยูเรเนียมที่
จะนาไปเป็ นวัตถุดิบ จึงต้องอาศัยวัตถุดิบจากประเทศในยุโรปตะวันออก ที่มีขอ้ ตกลงว่าด้วยความร่ วมมือกับสหภาพโซ
เวียต ภายใต้ขอ้ ตกลงว่าด้วยความร่ วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีตะวันออกกับสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1945 ได้มีการ
นานักวิทยาศาตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับนิ วเคลียร์ ชาวเยอรมันประมาณ 300 คนเข้าไปทาการศึกษาทดลองในสหภาพโซเวีย
ตอย่างไม่เปิ ดเผย โดยใช้วงั ของเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ มิ ไคโลวิช (Aleksander Mikhailovich) และคฤหาสน์ของมหา
เศรษฐี ส เมสกี (Smetsky) เมื องซู ค ฮู ม (Sukhumi) ดัดแปลงเป็ นห้อ งทดลองและที่ พ กั รวมทั้ง มี ก ารน าอุ ป กรณ์ และ
เครื่ องมือ จากสถานที่ต่างๆ ของเยอรมนีเข้าไปด้วย เช่ น จากสถาบันเคมีและโลหะแห่ งเยอรมนี จากสถาบันฟิ สิ กส์ ไก
เซอร์ วิล เลี ยม จากห้องทดลองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ ริ ษ ทั ซี เมนส์ (Siemens) จากสถาบัน ฟิ สิ ก ส์ ของกระทรวงคมนาคม
เยอรมนี เครื่ องแยกปรมาณู 3 ใน 4 เครื่ องของเยอรมนี แม่เหล็กประสิ ทธิ ภาพสู ง เครื่ องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ อง
50
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ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสู ง เครื่ องมือวัดค่าต่างๆ ที่มีความแม่นยาสู งหลายชนิด สาหรับ
การบริ ห ารโครงการนี้ ส านัก งานข่ า วกรองแห่ ง สหภาพโซเวี ย ตได้จ ัด ตั้ง แผนก 9 ขึ้ น มา เพื่ อ บริ ห ารสถาบัน ที่ ใ ช้
นักวิชาการชาวเยอรมันเป็ นการเฉพาะ โดยได้แบ่งห้องทดลองเป็ นหน่ วยเรี ยกชื่ อตามตัวอักษรภาษารัสเซี ย ซึ่ งหน่ วย
“อา” («А») ดูแลโดยนักฟิ สิ กส์ ที่ยกห้องทดลองส่ วนตัวพร้อมอุปกรณ์ให้แก่รัฐบาลสหภาพโซเวียต ศาสตราจารย์มนั เฟ
รด ฟอน อาร์ เดนน์ (Manfred Von Ardenne, 1907-1997) ภายในหน่ วย “อา” มี นักวิท ยาศาสตร์ ที่มี ชื่อเสี ยงท างานอยู่
หลายคนเช่ น ดร.นิ โคลาอุ ส ริ ฮ์ล (Nikolaus Riehl, ค.ศ. 1901-1990) ดร. มาคส์ ฟอล์เมอร์ (Max Volmer, ค.ศ. 18851965) ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ทิสเซน (Peter Thiessen, ค.ศ. 1899-1990) ดร.มาคส์ ชตีนเบคส์ (Max Steenbeck, ค.ศ. 19041981) ดร.คาร์ ล ซิ ม เมอร์ (Karl Zimmer, 1911-1988) รวมทั้ง เกร์ น อต ซิ ป เป (Gernot Zippe, ค.ศ. 1917-2008) ไฮนส์
โปส (Heinz Pose, ค.ศ. 1905-1975) วิศวกรเครื่ องกลชาวออสเตรี ยที่ทางานในกองทัพเยอรมนี ตลอดจนหน่ วย “แก”
(«Г») ดูแลโดยศาสตราจารย์กุสตาฟ เฮิร์ตซ (Gustav Hertz, ค.ศ. 1887-1975) นักฟิ สิ กส์รางวัลโนเบลประจาปี ค.ศ. 1925
ต่อมา รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้รวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน และตั้งเป็ นสถาบันเทคนิค-ฟิ สิ กส์เมืองซู คฮูม (Sukhumi
physics-technical institute)51

กุสตาฟ เฮิร์ตซ (Gustav Hertz, ค.ศ. 1887-1975) มันเฟรด ฟอน อาร์ เดน (Manfred Von Ardenne, ค.ศ. 1907-1997)
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เมื่อถึ งปี ค.ศ. 1945 รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งโครงการสาคัญหลายโครงการ เพื่อรองรับ
การค้นคว้าทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เช่น โรงงานคีรอฟสกี (Kirovsky) เมืองเลนินกราดได้ต้ งั สานักงานออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์สาหรับเสริ มสมรรถนะไอโซโทปยูเรเนียม 235 โครงการสกัดแร่ ยูเรเนี ยมในแถบเทือกเขาอูราล (Ural) ที่มีรหัส
เรี ย กว่าชี เรี ย บิ น สก์-40 (Cheriabinsk-40) ได้มี ก ารตั้ง โรงงานหลายแห่ ง เช่ น ในเมื องสเรดนี ย ์ อู ราล (Sredniy Ural)
โรงงานเสริ ม สมรรถนะยูเรเนี ย ม 235 ที่ เมื อ งยูช นึ ย อู ร าล (Yuzhny Ural–ปั จ จุ บ ัน ชื่ อ อาซิ โ อรสค์ Oziorsk) ได้ต้ ัง
ห้องทดลองสาหรับ สร้ างเตาปฏิ กรณ์ แร่ ยูเรเนี ยมจากธรรมชาติ โรงงานผลิ ตพลู โตเนี ยม 239 และโรงงานเคมี -โลหะ
สาหรับผลิ ตโลหะพลู โตเนี ยมบริ สุทธิ์ พิเศษ ส่ วนโครงการศูนย์สร้ างระเบิดปรมาณู รหัสอาร์ ซามาส-16 (Arzamas-16)
เมืองซารอฟ (Sarov) ซึ่ งตั้งอยู่ทางตะวันออกของมอสโก 250 ก.ม. ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นศูนย์ทดลองลับที่ มีรหัส
เรี ยกว่า “เคบี -11” (KB-11) ในศูน ย์ท ดลองเคบี -11 แห่ งนี้ มีนัก วิทยาศาสตร์ ทางานอยู่ 94 คน นักศึ กษาผูช้ ่ วย 28 คน
วิศวกรสาขาต่างๆ 224 คน ช่ างเทคนิ คสาขาต่างๆ 1,821 คน เจ้าหน้าที่อานวยการ 1,021 คน เจ้าหน้าที่บริ การ 303 คน
รวมทั้งสิ้ น 3,499 คน (ค.ศ. 1949) โดยร่ วมกับสถาบันที่ศึกษาเฉพาะทาง 17 แห่ ง ได้ศึกษาวิจยั และทดลองทฤษฎีและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับระเบิ ดปรมาณู ในปั จจุบนั ศู นย์น้ ี ยงั คงเป็ นศู นย์ปรมาณู แห่ งสหพันธรัฐรัสเซี ย (Russian
Federal Nuclear Center)
เพื่อความคล่ องตัวในการดาเนิ นการจัดการและศึ กษาวิจยั เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1946 คณะรัฐมนตรี แห่ ง
สหภาพโซเวียตได้มีมติเลขที่ 803 ให้รวมแผนก 1 ของสานักบริ หารกลางสานักนายกรัฐมนตรี เข้ากับคณะกรรมการ
เทคนิคและวิทยาการ โดยมีพลเอกบอริ ส วานนิ คอฟรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุทโธปกรณ์ เป็ นประธานคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์อีก อร์ คู รชาตอฟและรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมเคมี พลตรี มิ คฮาอิ ล เปี ยรวูคฮินเป็ นรอง
ประธาน ในเดื อนเดี ยวกัน นั้น คณะรั ฐมนตรี ได้มี ม ติ เกี่ ยวกับ โครงการสร้ างระเบิ ดปรมาณู มาอีก หนึ่ งฉบับ โดยให้
เปลี่ยนแปลงการทางานของแผนก 6 ของห้องทดลองหมายเลข 2 ของรัฐบัณฑิ ตยสภาแห่ งสหภาพโซเวียต ไปเป็ นห้อง
ออกแบบและสร้าง “เครื่ องไอพ่นพิเศษ” หรื อระเบิดปรมาณู
การออกแบบดังกล่าวได้ถูกกาหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี เลขที่ 1286 ให้สร้ างขึ้น 2 แบบ โดยมีรหัส “แอรแด
แอส-1” และ “แอรแดแอส-2” ระเบิดทั้ง 2 แบบดังกล่าวจะต้องออกแบบให้เสร็ จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 ให้
มีการทดลองระเบิดบนพื้นดินอย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1948 และให้ทดลองทิ้งจากเครื่ องบินในวันที่ 1
มีนาคม ค.ศ. 1948 หลังจากทดสอบทุ กอย่างแล้วต้องผลิ ตระเบิ ดให้เสร็ จสมบู รณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1949 การ
ท างานที่ ต้องแข่ งกับ เวลาซึ่ งก าหนดโดยภาคการเมื องน าโดยโจเซฟ สตาลิ น ท าให้ ทุ ก ฝ่ ายทุ่ ม เทท างานอย่างเต็ม ที่
ประจวบกับการได้ขอ้ มูลการสร้างระเบิดนิ วเคลียร์ ของสหรัฐอเมริ กามาประกอบ จึงทาให้การสร้ างระเบิดปรมาณู ของ
สหภาพโซเวียตสาเร็ จลงได้ตามเวลาที่ผนู ้ าประเทศได้กาหนดไว้ โครงสร้างของระเบิด“แอรแดแอส-1” ได้เลียนแบบมา
จากระเบิดนิ วเคลียร์ “แฟ็ ตแมน” (Fat Man) ของสหรัฐฯ ที่ถูกนาไปทิ้งที่นางาซากิ เนื่ องด้วยทางหน่วยข่าวกรองรัสเซี ย
ได้ขอ้ มูลด้านโครงสร้างของระเบิดลูกนี้มาจากสายลับ ที่ทางานอยูใ่ นโครงการ”แมนฮัตตัน”ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว

“แอรแดแอส-1” ระเบิดนิวเคลียร์ สหภาพโซเวียต และ“แฟ็ ตแมน” (Fat Man) ของสหรัฐอเมริกา

การทดลองระเบิดนิ วเคลียร์ ครั้งแรกของสหภาพโซเวียตได้ทาการลับที่เขตทดลองทางทหาร ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่
ในเขตสิ มีปาลาตินสกี (Semipalatinsky) สาธารณรัฐสังคมนิ ยมคาซัคสถาน ซึ่ งมีพ้ืนที่ 18,450 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่
29 สิ งหาคม ค.ศ. 1949 ซึ่ งผลการทดลองได้ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี ต่อจากนั้นอีก 5 วัน เครื่ องบินตรวจอากาศ
ของสานักงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริ กาได้เก็บตัวอย่างอากาศในเขตคัมชาตกา (Kamchatka) ไปตรวจ ซึ่งผลการตรวจ
ได้พบไอโซโทปที่เป็ นตัวชี้ ว่าสหภาพโซเวียตได้มีการทดลองระเบิดนิ วเคลียร์ จากนั้นในวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1949
ประธานาธิ บดี แฮรรี ทรู แมน (Harry Truman, ค.ศ. 1884-1972) แห่ งสหรัฐอเมริ กาก็ได้แถลงข่าวต่อสื่ อมวลชนว่า “เรา
ได้รับข้อมูลมาว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้เกิดการระเบิดของปรมาณู ข้ ึนในสหภาพโซเวียต ตั้งแต่พลังงานปรมาณู ได้
ถู ก ปลดปล่ อยโดยมนุ ษ ย์ เราก็ ต้องรอรั บ ผลของการพัฒ นาพลังงานนี้ จากชาติ อื่นๆ ไว้ด้วย ความเป็ นไปได้น้ ี ได้ถู ก
ตระหนักถึ งอยู่ตลอดเวลา เกื อบสี่ ปีมาแล้วที่ กระผมได้กล่าวไว้ว่า นักวิทยาศาสตร์ ได้มีความคิดเห็ นตรงกันว่าทฤษฎี
สาคัญที่เพิง่ ได้คน้ พบนั้นได้เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปแล้ว” ในวันที่ 25 กันยายน ต่อมา หนังสื อพิมพ์ “ปราบดา” (Pravda)
ได้ตีพิมพ์ขอ้ มู ลจากสานักข่าว “ทาสส์ ” (TASS) เกี่ ยวกับการแถลงข่าวของประธานาธิ บดี ทรู แมนแห่ งสหรัฐอเมริ กา
เกี่ ยวกับ การระเบิ ดของปรมาณู ในสหภาพโซเวียต แต่ในบทสรุ ป ของเนื้ อข่ าวก็ยงั ปกปิ ดการทดลองดังกล่ าวในหมู่
ประชาชนชาวโซเวียตต่อไปความว่า “เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ในสหภาพโซเวียตกาลังมีการเร่ งรี บทาการก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ เช่นโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ า เหมืองแร่ คลองส่ งน้ า ถนนและเส้นทางต่างๆ ที่ตอ้ งมีการระเบิดขนาด
ใหญ่โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุ ด”52
หลังจากประสพความสาเร็ จในการสร้ างระเบิดปรมาณู แล้ว สองมหาอานาจนิ วเคลี ยร์ ได้เริ่ มแข่งขันการผลิ ต
อาวุธที่มีอานุ ภาพการทาลายล้างสู งกว่าระเบิดปรมาณู ที่ตนเองมีอยูต่ ่อไปในทันที โดยในปี ค.ศ. 1945 ฝ่ ายสหภาพโซ
เวียตได้ขอ้ มูลในทางลับจากสหรัฐอเมริ กาว่า สหรัฐฯ กาลังดาเนิ นการศึกษาวิจยั เพื่อผลิตระเบิดไฮโดรเจน ภายใต้การ
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ควบคุ ม ของศาสตราจารย์เอดวาร์ ด เทลเลอร์ (Edward Teller, ค.ศ. 1908-2003) นัก ฟิ สิ ก ส์ เชื้ อสายยิวฮังกาเรี ยน โดย
โครงการดังกล่าวได้เริ่ มมีการศึกษาวิจยั มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 194253

เอดวาร์ ด เทลเลอร์ (Edward Teller, 1908-2003)

หลังจากได้รับทราบข้อมูลจากทางสหรัฐอเมริ กาแล้ว รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้ให้ความสาคัญกับโครงการ
ศึกษาวิจยั เพื่อผลิตระเบิดไฮโดรเจนอย่างเต็มที่ โดยได้เรี ยกนักนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ 3 คนย้ายเข้าประจาการในศูนย์ทดลองเค
บี -11 ซึ่ งประกอบด้ว ย ศาสตราจารย์ อี ก อร์ ตามม์ (Igor Tamm, ค.ศ. 1895-1971) ดร.อัน เดร์ ซาคารอฟ (Andrey
Sakharov, ค.ศ. 1921-1989) และ ดร.ยูริ โรมานอฟ (Yuri Romanov, ค.ศ.1926-1969)54

อันเดรย์ ซาคารอฟ (Andrey Sakharov, ค.ศ. 1921-1989) และอีกอร์ ตามม์ (Igor Tamm, ค.ศ. 1895-1971)

ก่อนที่รัฐบาลโซเวียตจะทุ่มเทให้กบั การศึกษาวิจยั เพื่อผลิตระเบิดไฮโดรเจนนั้น ในปี ค.ศ. 1948 นักนิ วเคลียร์
ฟิ สิ กส์ รุ่นใหม่ดร.อันเดรย์ ซาคารอฟได้ออกแบบและคานวณโครงสร้ างระเบิดไฮโดรเจนสาเร็ จ และให้ชื่อว่า“แอรแด
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แอส-6” (РДС-6) โดยการทดลองแบ่งระเบิดออกเป็ น 2 แบบตามลักษณะโครงสร้างระเบิด กล่าวคือแบบระเบิดพลูโต
เนี ยมซ้อนกันเป็ นชั้นๆ มีชื่อเรี ยกว่า “แอรแดแอส-6แอส” (РДС-6с) ส่ วนแบบที่ระเบิดพลู โตเนี ยมแช่ไว้ในเดเทอเรี ยม
(deuterium) ซึ่ งเป็ นไอโซโธปไฮโดรเจนที่ เป็ นของเหลวอยู่ในกระบอกเรี ย กว่า “แอรแดแอส-6แต” (РДС-6T) แต่
หลังจากการทดลองระเบิด “แอรแดแอส-1”ในปี ต่อมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ ที่ทาการทดลองต่างลงความเห็ นว่าแบบ
“แอรแดแอส-6แอส” เป็ นแบบที่เหมาะสมที่จะพัฒนาต่อไป วิวฒั นาการที่สาคัญอีกประการหนึ่ งของระเบิดไฮโดรเจน
ลูกแรกของโลกคือการใช้วตั ถุระเบิดแห้งแทนสารประกอบที่เป็ นของเหลว ในขณะที่ ระเบิดไฮโดรเจนของสหรัฐฯ
ตามแบบที่ ศาสตราจารย์เอดวาร์ ด เทลเลอร์ ไ ด้อ อกแบบที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่า “นาฬิ ก าปลุ ก ” («Alarm clock») นั้ น ก็ มี
โครงสร้ างแบบระเบิ ด พลู โตเนี ย มซ้ อ นกัน เป็ นชั้น ๆ เหมื อ นระเบิ ด “แอรแดแอส-6แอส” ที่ อ ัน เดรย์ ซาคารอฟได้
ออกแบบไว้ ต่างแต่วา่ มีขนาดใหญ่กว่ามากจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จากการทดลองระเบิดปรมาณู ครั้งแรก ทาให้อี
กอร์ คูรชาตอฟประธานโครงการทดลองฯ ได้ประเมินระยะเวลาการทางานและทารายงานถึงรัฐบาลว่า สหภาพโซเวีย
ตจะสามารถทดลองระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกได้ในวันที่ 12 สิ งหาคม ค.ศ. 1953 เวลา 7.30 น.
ในการประกอบระเบิ ดไฮโดรเจนลู ก แรกของสหภาพโซเวีย ต ได้มี นัก วิท ยาศาสตร์ ที่ เชี่ ย วชาญด้านต่ างๆ
ปฏิ บตั ิงานร่ วมกันถึ ง 10 คน ซึ่ งนาโดยศาสตราจารย์ยูลีย ์ ฮาริ โตน (Yuliy Khariton, 1904-1996) นักฟิ สิ กส์ เชื้ อสายยิว
แต่ท้ งั นี้การประกอบระเบิดโดยรวมยังอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบัณฑิตอีกอร์ คูรชาตอฟ

“แอรแดแอส-6с” ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหภาพโซเวียตและของโลกและยูลยี ์ ฮาริโตนนักฟิ สิ กส์ หัวหน้ าคณะผู้ประกอบระเบิดลูกนี้

การทดลองระเบิ ดไฮโดรเจนลู กแรกได้ดาเนิ นการตรงตามเวลาที่ ได้กาหนดไว้คือในวันที่ 12 สิ งหาคม ค.ศ.
1953 เวลา 7.30 น. ที่ เขตทดลองทางทหารสิ มีปาลาตินสกี สาธารณรัฐสังคมนิ ยมคาซัคสถาน โดยมีการเตรี ยมสถานที่
เพื่อการทดลองนี้ ถึง 190 อาคาร (ห้องทดลอง) อุปกรณ์ ประเภทกล้องบันทึกภาพและเครื่ องมือวัดต่างๆ 3,000 รายการ
เครื่ องบิน 16 ลา รถถัง 7 คัน และเครื่ องยิงระเบิด 17 กระบอก

ระเบิด “แอรแดแอส-6с” ถูกติดตั้งบนหอสู ง 30 เมตร (ภาพก่ อนการจุดระเบิด)

โครงการทดลองนี้ ยงั มีการทดลองกาแพงกันคลื่นรังสี แบบสู ญญากาศ โดยกาแพงจะกางขึ้นบังรังสี จากการรับ
แรงคลื่นของการระเบิด ทั้งนี้ มีการถ่ายภาพยนตร์ จากมุมต่างๆ รอบศูนย์ทดลองทั้งบนดินและบนเครื่ องบิน ระเบิดตั้งอยู่
บนหอสู ง 30 เมตร โดยมีการจุดระเบิดด้วยการใช้รีโมตคอนโทรลจากหลุมเพาะใต้ดิน สาหรับแรงระเบิดจะมากถึง 400
กิโลตัน หรื อมากกว่าระเบิดปรมาณู ลูกแรกที่ได้ทดลองไปแล้วถึง 20 เท่า ส่ วนแสงจ้าจากระเบิดถึงแม้จะมองจากที่ไกล
กว่าสิ บกิโลเมตรเหมือนมองเส้นขอบฟ้าโดยใส่ แว่นตาดา ก็สามารถทาให้นยั น์ตามืดบอดไปชัว่ ขณะ

แรงระเบิด“แอรแดแอส-6с” ทาให้ เกิดกลุ่มควันรู ปดอกเห็ดและกรวย

หลังจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหภาพโซเวียต ซึ่ งจัดว่าเป็ นระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของโลก
นั้น แสดงให้เห็ นว่าโซเวียตได้กา้ วนาหน้าสหรัฐฯ ได้เป็ นครั้งแรกในการสร้างอาวุธที่มีอานุ ภาพการทาลายล้างสู งสุ ด
เท่าที่ มนุ ษยชาติ เคยสร้ างมา ในการนี้ รั ฐบาลสหภาพโซเวียตได้ให้ความดี ความชอบแก่ นักวิทยาศาสตร์ ทุกคนอย่าง
ทัว่ ถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.อันเดรย์ ซาคารอฟผูค้ ิดค้นระเบิดไฮโดรเจนคนแรกได้เลื่อนตาแหน่งข้ามขั้นศาสตราจารย์
ขึ้นเป็ นรัฐบัณฑิต และได้รับเหรี ยญ “วีรบุรุษผูอ้ ุทิศตนเพื่องานให้สังคมนิยม” และ “รางวัลสตาลิน” ส่ วนศาสตราจารย์ยู

ลีย ์ ฮาริ โตน ได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็ นรัฐบัณฑิต และได้รับเหรี ยญ “วีรบุรุษผูอ้ ุทิศตนเพื่องานให้สังคมนิยม” เหรี ยญที่ 2
และ “รางวัลสตาลิน” ครั้งที่ 255
ความส าเร็ จ ของการสร้ า งระเบิ ด ไฮโดรเจน “แอรแดแอส-6แอส” นั้ น นอกจากจะเป็ นความส าเร็ จ ที่
สหรัฐอเมริ กายังตามไม่ทนั แล้ว เทคโนโลยีดา้ นการผลิตระเบิดไฮโดรเจนของสหภาพโซเวียตยังพัฒนาไปได้ไกลกว่า
ซึ่งเห็นได้จากขนาดของระเบิดที่กระทัดรัด จนสามารถขนส่ งเคลื่อนย้ายนาไปโจมตีเป้ าหมายฝ่ ายศัตรู โดยทางเครื่ องบิน
ได้ โดยกองทัพสหภาพโซเวียตได้พฒั นาเครื่ องบินทิ้งระเบิดรุ่ น ตู-16เอ (Tu-16A) กว่า 200 ลา ไว้เพื่อการบรรทุกระเบิด
ไปทิ้งยังจุดหมาย ในขณะเดียวกันก็มีอานุภาพการทาลายล้างมากกว่าที่เคยมีมาถึง 20 เท่า

เครื่ องบินทิง้ ระเบิดรุ่น ตู-16เอ (Tu-16A) สร้ างมาเพื่อเป็ นเครื่ องบินทิง้ ระเบิดนิวเคลียร์ โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น สหรัฐอเมริ กายังไม่สามารถพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง และระเบิดที่
สหรัฐฯ ได้ทาการทดลองในอีก 4 เดือนต่อมา หลังจากสหภาพโซเวียตได้ทดลองระเบิดไฮโดรเจนเป็ นผลสาเร็ จแล้วนั้น
ก็เพื่อให้ตามทันโซเวียต และการทดลองดังกล่าวก็ไม่จดั ว่าเป็ นการทดลองระเบิด แต่เป็ นการทดลองการระเบิด เพราะ
โครงสร้างของระเบิดมีลกั ษณะเป็ นอาคารบรรจุอุปกรณ์ขนาดใหญ่เท่ากับบ้าน 3 ชั้นและมีน้ าหนักถึง 82 ตัน
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ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหรัฐอเมริกามีรหัสว่ า “Ivy Mike” ทดลองที่ (Enewetak) หมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาดของระเบิดเมื่อเทียบกับคน (ลูกศรชี้)

นโยบายต่ างประเทศรัสเซียต่ อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Russia’s foreign policy toward Southeast Asia
อดุลย์ กาไลทอง
Adul kamlaithong
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอและวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศรัสเซี ยต่อเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ ง
ได้นาเสนอโดยแบ่งเป็ นช่วงเวลา 3 ช่วงคือ
ช่ วงที่1 นโยบายต่างประเทศรัสเซี ยในสมัยประธานาธิ บดี บอริ ส เยลต์ซิน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-1999 ในสมัยนี้
บทบาทของรัสเซี ยต่อภู มิภาคเอเชี ยและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้แทบสู ญสิ้ นไป ทั้งนี้ เพราะหลังจากการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต ประเทศรัสเซี ยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง และบอริ ส เยลต์ซินเองก็
ให้ความสาคัญกับตะวันตกมากกว่า ทั้งนี้ เพื่อหวังความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และรักษาไว้ซ่ ึ งการยอมรับจากตะวันตก
ว่ารัสเซี ยยังคงเป็ นชาติมหาอานาจอยู่ ในขณะที่ชาติอาเซี ยนได้เกิดความกังวลอย่างมากต่ออนาคตของตนหลังสงคราม
เย็น และมองรัสเซี ยว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการถ่วงดุลอานาจในเอเชี ย ที่ซ่ ึ งจีนกับสหรัฐฯ กาลังเพิ่มบทบาทมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม รัสเซี ยไม่ได้แสดงความสนใจต่ออาเซียนมากนัก ด้วยการปล่อยให้อาเซี ยนสร้างความมัน่ คงให้แก่ตน ด้วย
การก่อตั้งองค์กรความร่ วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรื อเออาร์ เอฟ (ASEAN Regional
Forum: ARF) นโยบายต่างประเทศของเยลต์ซินต่อเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เริ่ มดีข้ ึนในปี ค.ศ. 1996 เมื่อได้มีการแต่งตั้ง
เยฟเกนี ย ์ ปรี มาคอฟเป็ นรั ฐมนตรี ต่างประเทศคนใหม่ โดยรั ส เซี ยได้เป็ นคู่สั ญญากับอาเซี ยนในปี เดี ยวกัน ถึ งแม้ว่า
ความสัมพันธ์ ระหว่างอาเซี ยนกับรัสเซี ยในช่ วงนี้ ไม่ค่อยดี นัก แต่รัส เซี ยได้กลายเป็ นผูค้ า้ อาวุธรายใหญ่ ให้กบั เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงที่ 2 นโยบายต่างประเทศรัสเซี ยในสมัยประธานาธิ บดีวลาดีมีร์ ปูติน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2008 ถือได้
ว่าเป็ นศักราชใหม่แห่ งนโยบายต่างประเทศรัสเซี ย ปูตินได้ดาเนิ นนโยบายเชิ งรุ กและหันหน้าเข้าสู่ เอเชี ยมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะเขาตระหนักดีแล้วว่า ในคริ สตศักราชใหม่น้ ี ศูนย์กลางของโลกได้ยา้ ยมาสู่ เอเชี ย ซึ่ งเป็ นยุคที่เอเชี ยกาลังรุ่ งเรื องทั้ง
เรื่ องการเมื องและเศรษฐกิ จ ประกอบกับ บทบาทของจี นและสหรั ฐฯ ในเอเชี ยก็ เพิ่ ม มากขึ้ นจนท าให้รัส เซี ยไม่ อาจ
เพิกเฉยได้ รัสเซี ยพยายามใช้เหตุ ผลทางด้านภู มิศาสตร์ ของตนที่ มีพ้ืนที่ ท้ งั เอเชี ยและยุโรป มาเป็ นข้ออ้างในการเข้า
ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ในเอเชีย-แปซิ ฟิกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งความร่ วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคดังกล่าว
ในปั จจุบนั นั้น อาเซี ยนถื อได้ว่าเป็ นองค์กรที่มีบทบาทมากที่สุดในการผลักดันให้เกิ ดสมาชิ กใหม่หรื อจัดการประชุ ม

สาคัญๆ เพราะฉะนั้น รัสเซี ยจึงได้ดาเนินนโยบายเข้าใกล้อาเซี ยนอย่างเต็มที่ เพื่อให้อาเซี ยนช่วยเหลือตนในการเข้าเป็ น
สมาชิกองค์กรต่างๆ ในเอเชีย ซึ่ งได้แก่ การประชุ มสุ ดยอดผูน้ าแห่งเอเชียตะวันออก (EAS) และและการประชุมสุ ดยอด
ผูน้ าแห่งเอเชีย-ยุโรป (ASEM)
ช่วงที่ 3 นโยบายต่างประเทศรัสเซี ยในสมัยประธานาธิ บดีดมิทรี เมดเวเดฟซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008-2012 เมด
เวเดฟได้ดาเนิ นนโยบายต่างประเทศตามแนวทางของปูติน โดยได้มีการกระชับความสัมพันธ์กบั ชาติอาเซี ยนมากขึ้น
ทั้งนี้ เพราะทั้งสองฝ่ ายมี ผลประโยชน์ ร่วมกัน โดยอาเซี ยนได้ม องรั ส เซี ยเป็ นผูร้ ั บ ประกันด้านความมัน่ คงและด้าน
พลังงานในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในขณะที่รัสเซี ยมองเห็นบทบาทของอาเซี ยนที่จะเป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือใน
เอเชีย และเป็ นตลาดสาคัญภายหลังการเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี ค.ศ. 2015 ดั้งนั้น ทั้งสองฝ่ ายจึงมีความสัมพันธ์กนั
มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้านั้นมีมูลค่าสู งขึ้นมาก นอกจากนี้ ยงั มีความร่ วมมื อกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การเมือง เศษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ทเคโนโลยีและการท่องเที่ยว
แม้ว่าความสั มพันธ์ ของทั้งสองฝ่ ายจะเพิ่ มมากขึ้ นเรื่ อยๆ แต่ นโยบายต่างประเทศของรั สเซี ยต่ ออาเซี ยนใน
อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการรักษาศักยภาพของประชามคมอาเซี ยนในอนาคต
คาสาคัญ: นโยบายต่างประเทศรัสเซี ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอาเซี ยน ความสัมพันธ์รัสเซีย-อาเซี่ยน

AN ABSTRACT
This article aims to analyze and present the Russian Federation’s foreign policy towards Southeast Asian
Region. The content of article is divided into three parts.
The first part deals with foreign policy of President Boris Yeltsin from 1 9 9 1 to 1 9 9 9 . During that time
Russia’s role in Southeast Asia almost disappeared because Russia encountered political and economic crisis in its
own country after the collapse of the Soviet Union. Boris Yeltsin at that time paid attention to western countries in
order to obtain economic aid and uphold Russia’s dignity as a major power, while ASEAN countries were really
concerned about their own future after the Cold War and considered Russia as a significant balancer in Asia, where
China and the USA were becoming more powerful in this region. However Russia was not interested in ASEAN’s
expectation. Thus, ASEAN countries finally, built their own security organization, called ASEAN Regional Forum:
ARF. Later, Yeltsin’s policy towards Southeast Asia became better in 1996 when he appointed his new Minister of
Foreign Affairs Yevgeny Primakov. Thanks to Primakov, Russia and ASEAN became dialogue partners in that year.
Though during the first period of Russia-ASEAN relations, the relationship was not close, Russia became an arms
supplier to Southeast Asia.
The second period of Russian relations with Southeast Asia started with Vladimir Putin’s foreign policy from
2000 to 2008. This was the new era of Russian foreign policy. Putin initiated pragmatism in foreign policy and turned
Russia back to Asia because he realized that the new millennium was the age of Asia where prosperity would become
apparent. Moreover, the roles of China and the USA were rapidly increasing in Asia; so Russia could no longer
ignore this development. Russia tried to use its geographic identity (that is being situated in Asia) to claim its right
for participation in many organizations of the Asia-Pacific and Southeast Asia. To become a member of the
organizations in the Asia-Pacific today, Russia needed the support of the ASEAN countries. Hence Russia finally
approached ASEAN, so that the latter support its bid to join new organizations such as East Asia Summit (EAS) and
Asia Europe Meeting (ASEM).
The third period of Russian policy towards Southeast Asia was evident in Dmitry Medvedev’s foreign policy
from 2008 to 2012. Medvedev intensified Putin’s foreign policy by strengthening relations with ASEAN countries
because both sides have shared interests. ASEAN needs Russia to serve as a balancer in security relations and as a
provider of energy for Southeast Asia, while Russia new considers ASEAN as a new power center of Asian

cooperation and as an important market when it becomes an ASEAN community in 2015. That’s why both sides have
recently strengthened their relations in various fields, including politics, economy, culture, science and technology
and tourism. In particular, Russia-ASEAN trade relations are growing rapidly.
Though relations are expanding considerably, Russia’s foreign policy may be changed if in the future
ASEAN community cannot maintain its own potential in the Asia-Pacific.
Key words: Russia’s foreign policy, Southeast Asia, ASEAN, Russia-ASEAN relations.

นโยบายต่ างประเทศรัสเซียต่ อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อดุลย์ กาไลทอง*
นโยบายต่างประเทศถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งรัฐหนึ่งพึงแสดงออกต่อรัฐและสถาบันอื่นๆ ที่อยู่
ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ตนเองได้มาซึ่ งเป้ าหมายที่ วางไว้ ในปั จจุบนั มีนักวิชาการมากมายได้
นิยามแนวทางที่มาของนโยบายต่างประเทศไว้ โดยแนวทางที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือแนวทางของ
จี . อัล ลิ สั น (G.Allison)56 ซึ่ งเขาได้แบ่ งประเภทที่ ม าของนโยบายต่ างประเทศไว้ส ามแนวทางดังนี้ คื อ (1) แนวทาง
คลาสสิ กที่เห็นว่านโยบายต่างประเทศเป็ นผลมาจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผูแ้ สดงหลัก ซึ่ งได้แก่ ประเทศ รัฐบาล
หรื อผูน้ าประเทศ (2) แนวทางพฤติกรรมขององค์กร ที่ เห็ นว่านโยบายต่างประเทศเป็ นผลมาจากบทบาทขององค์กร
ต่างๆ ในประเทศนั้นๆ และ (3) แนวทางของนักการเมือง ที่เห็ นว่านโยบายต่างประเทศเป็ นผลมาจากนักการเมืองซึ่ งมี
การต่อรองผลประโยชน์ ระหว่างกัน นอกจากแนวทางเหล่ านี้ แล้ว สิ่ งสาคัญอี กอย่างหนึ่ งที่ ป ระเทศหนึ่ งจะกาหนด
นโยบายต่างประเทศออกมาก็คือ อานาจของประเทศ (National power) ซึ่ งแต่ละประเทศในโลกนี้ มีอานาจแตกต่างกัน
ดั ง ที่ เอช . มอร์ เกน ท อว์ (H. Morgenthau) ได้ ก ล่ า วว่ า อ าน าจแห่ งรั ฐ นั้ นป ระกอบด้ ว ย (1) ภู มิ ศาส ตร์ (2)
ทรัพยากรธรรมชาติ (3) ความสามารถในการผลิต (4) อานาจทางการทหาร (5) จานวนประชากร (6) ลักษณะของชาติ
(7) จิตวิญญาณของชาติ และ (8) คุณภาพของรัฐบาล (ศิลปะทางด้านการทูต)57
เมื่อพิจารณาอานาจของประเทศรัสเซี ยในปั จจุบนั ตามหลักการดังกล่าว ทาให้สามารถแยกเป็ นประเด็น ต่างๆ
ได้ดงั ต่อไปนี้คือ
1. อานาจทางด้านภูมิศาสตร์ รัสเซี ยเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และครอบคลุมทั้งสองทวีปคือเอเชี ย
และยุโรป โดยมีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ มากถึง 14 ประเทศ รัสเซี ยถือว่าตนเองเป็ นผูค้ ้ าประกันความมัน่ คงให้กบั
ยูเรเชี ย ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ มากตามทฤษดี ดิน แดนหัวใจ (Heartland Theory) ของฮาลฟอร์ ด แมคคิ น เดอร์
(Halford Mackinder) ที่ กล่าวไว้ว่า “ผูใ้ ดครอบครองยุโรปตะวันออก จะได้ครอบครองดินแดนหัวใจ ผูใ้ ดครอบครอง
ดินแดนหัวใจ จะได้ครอบครองเกาะโลก และผูไ้ ด้ครอบครองเกาะโลก จะมีอานาจสู งสุ ดในโลก”58
*ศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต (รั ส เซี ยศึ ก ษา) คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ รั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาข ารั ส เซี ยศึ ก ษา คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปั จจุบนั กาลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกหลักสู ตรรัฐศาสตรดุษฎี บณั ฑิต สาขารัสเซี ยศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
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2. อานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ รัสเซี ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่มีมาก
ที่สุดในโลก59 ส่ วนน้ ามันมีมากเป็ นลาดับที่8ของโลก และถ่านหิ นมีมากเป็ นลาดับที่ 2 ของโลก
3. อานาจด้านการผลิต (เศรษฐกิจ) ขนาดเศรษฐกิจรัสเซี ยเมื่อเทียบตามขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) แล้ว ปรากฎว่าใหญ่เป็ นลาดับที่ 10 ของโลก และในปั จจุบนั เศรษฐกิจของรัสเซี ยมีความเข้มแข็งขึ้นมาก โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 7%ต่อปี 60
4. อานาจด้านการทหาร รัสเซี ยเป็ นประเทศมหาอานาจทางทหารและมีอาวุธนิวเคลียร์ มากที่สุดในโลก61 โดยมี
กองเรื อดาน้ าสาหรับยิงขีปนาวุธและเครื่ องบินทิ้งระเบิดมากเป็ นลาดับที่ 2 ของโลก62
5. อานาจด้านประชากร รัสเซี ยเป็ นประเทศที่มีประชากรมากเป็ นลาดับที่ 9 ของโลกด้วยจานวนประชากรมาก
ถึง 143 ล้านคน
6. อานาจด้านลักษณะของชาติ ปั จจุบนั รัสเซี ยได้เปลี่ยนรู ปแบบการปกครองเป็ นประชาธิ ปไตยที่มีการพัฒนา
มากขึ้นตามลาดับ
7. อานาจจิตวิญญาณของชาติ ในด้านประวัติศาสตร์ น้ นั รัสเซี ยถือได้วา่ เป็ นชาติที่มีจิตวิญญาณแห่ งความรักชาติ
และเข้มแข็ง จนมี บทบาทต่อการเมืองโลกตั้งแต่อดี ตถึ งปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นชัยชนะของรัสเซี ยเหนื อนโปเลี ยนของ
ฝรั่งเศส หรื อชัยชนะเหนือกองทัพนาซี เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง
8. คุณภาพของรัฐบาล (ศิลปะทางด้านการทูต) รัฐบาลรัสเซี ยในปั จจุบนั มีเสถียรภาพทางการเมืองสู งมากจึงทา
ให้นโยบายที่ ออกมามี ความต่อเนื่ องกัน นอกจากนี้ รัสเซี ยยังได้รับมรดกตกทอดจากสหภาพโซเวียตในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ ทธิ ในการยับยั้ง (Veto) มติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งองค์การสหประชาชาติ ซึ่ งได้กลายเป็ น
เครื่ องมือทางการทูตที่สาคัญอีกชิ้นหนึ่งของรัสเซี ย
หลังจากการล่มสลายของสหภาพเวียตในช่ วงต้น ค.ศ. 1990 อานาจของรัสเซี ยได้หายไปพร้ อมกับการสิ้ นสุ ด
ของสงครามเย็น ทั้งนี้เพราะภายในรัสเซี ยได้เกิดวิกฤตททั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสงครามแบ่งแยกดินแดนพร้อมๆ
กัน แต่รัสเซี ยยังถือว่าโชคดีที่ได้มรดกตกทอดที่สาคัญมาจากสมัยโซเวียต นัน่ คือกองกาลังทหารและอาวุธที่เข้มแข็งและ
ทรัพ ยากรธรรมชาติมหาศาล ซึ่ งท้ายที่ สุดสามารถช่ วยให้รัส เซี ยรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ ต่างๆ และกลับฟื้ นขึ้ นมามี
บทบาทสาคัญในการเมืองโลกได้อีกครั้ง
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เมื่ อพิจารณานโยบายต่างประเทศสหภาพโซเวียตก่ อนการล่ มสลายพบว่า แนวคิ ดใหม่ (New thinking) ของ
ประธานาธิ บ ดี มิ ค ฮาอิ ล การ์ บ าชอฟ (Mikhail Gorbachev) ด้านนโยบายต่ างประเทศไม่ ไ ด้วางอยู่บ นผลประโยชน์
แห่ งชาติของโซเวียต แต่วางอยูบ่ นผลประโยชน์ของมนุ ษยชาติเพื่อความมัน่ คงร่ วมกัน63 ซึ่ งแม้วา่ ได้ช่วยให้สถานการณ์
สงครามเย็นในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 ผ่อนคลายลง แต่ในทางตรงกันข้าม แนวคิดนี้ กลับเป็ นสาเหตุหนึ่งของจุดจบของ
สหภาพโซเวียต เพราะเมื่ อนโยบายต่ างประเทศไม่ ได้ต้ งั อยู่บ นพื้ นฐานของอุ ดมการณ์ ค อมมิ วนิ ส ต์ ท้ายที่ สุ ด แล้ว
สหภาพโซเวียตจึงล่มสลายลงโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และได้ส่งผลเสี ยต่อรัสเซี ยและประเทศเครื อรัฐเอกราช (CIS)
จนถึงปัจจุบนั
นโยบายต่ างประเทศรัสเซียสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ ซิน (Boris Yeltsin)
นโยบายต่างประเทศของรัสเซี ยหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในสมัยเยลต์ซินนั้น ไม่ได้แตกต่างจาก
หลักการนโยบายต่างประเทศของประเทศอื่นๆ ทัว่ ไป คือได้ปูพ้นื ฐานมาจากผลประโยชน์แห่งชาติเป็ นหลัก ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็ นประเด็นสาคัญๆ ได้ดงั นี้ คือรัสเซี ยเป็ นผูส้ ื บสิ ทธิ์ ต่อจากสหภาพโซเวียต รักษาศักดิ์ศรี ความเป็ นมหาอานาจของ
ตนในเวทีโลก ปกปั กรักษาดินแดนของตนโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนทัว่ ทุกชนชาติ และทัว่ ทุก
ภูมิภาค รวมไปถึงการรักษาประชาธิ ปไตยและสันติภาพ รับประกันความมัน่ คงในโลก ส่ งเสริ มการเมืองและเศรษฐกิจ
อย่างเสรี ปกป้ องผลประโยชน์และสิ ทธิ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคมแก่พลเมืองรั สเซี ยที่ อยู่ในรัสเซี ยและ
ต่างประเทศอย่างเท่าเที ยมกัน ธารงไว้ซ่ ึ งอานาจทางด้านการทหารเพื่อป้ องกันประเทศ เอาชนะวิกฤตการณ์ การเมือง
เศรษฐกิ จ และสังคมภายในประเทศ ตลอดจนสร้างความกิ นดี อยู่ดีให้กบั ประชาชน และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ประเทศเครื อรัฐเอกราช (CIS) ยุโรปตะวันออก และประเทศต่างๆ64
เห็ น ได้ว่า นโยบายต่ างประเทศรั ส เซี ย ในสมัย เยลต์ซิ น ได้ส ะท้อ นความเป็ นจริ ง ของรั ส เซี ย ในขณะนั้น ว่า
ประเทศกาลังประสบวิกฤตการณ์ ภายในประเทศหลายๆ อย่างพร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็ นวิกฤตรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1993
วิกฤตเศรษฐกิจที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนประเทศสู่ ระบบตลาด หรื อวิกฤตการณ์ สงครามเชชเนี ยทั้งสองครั้ง ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวบทบาทของรัสเซี ยในช่วงนั้น จึงแทบไม่มีความสาคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศเลย โดยเฉพาะกับชาติเอเชี ย
และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้แล้ว รัส เซี ยได้หันหลังให้แล้วมุ่ งหน้าเข้าหาตะวันตกอย่างเต็มตัว เพราะต้องการความ
ช่วยเหลือทั้งทางการเมืองและเศรฐกิจมากกว่า
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ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซี ยน) ในช่วงแรกนั้นก็ยงั สับสนกับสถานการณ์โลกหลังสงครามเย็นว่าควรจะ
เดินไปในทิศทางใด เมื่อตั้งหลักได้อาเซี ยนเริ่ มกังวลกับสถานการณ์ โลกหลังสงครามเย็นที่มีความไม่แน่ นอนมากขึ้น
ทั้ง นี้ เพราะในช่ วงสงครามเย็น นั้น อาเซี ย นได้แสดงบทบาทส าคัญ เสมอในการต่ อต้านคอมมิ ว นิ ส ต์ และถ่ ว งดุ ล
มหาอานาจอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก แต่หลังสงครามเย็น ประเด็นที่จะทาให้อาเซี ยนมีความสาคัญได้หมดไป จึง
ทาให้อาเซี ยนเริ่ มกังวลถึ งความอยูร่ อดขององค์กรและความมัน่ คงในภูมิภาคตน ดังนั้น การเข้ามามีอิทธิ พลอย่างมาก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านการเมือง โดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่ องดิ นแดนหมู่เกาะสแปรตลี ยแ์ ละพาราเซล
(Spratly and Paracel islands) ในทะเลจีนใต้ ที่มีหลายชาติอาเซี ยนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงก่อให้เกิดความกังวลมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ความเป็ นมหาอานาจเดี่ยวของสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะการใช้นโยบายส่ งออกประชาธิ ปไตย ซึ่ งส่ งผลอย่าง
มากต่อการเมืองภายในชาติอาเซี ยน ประกอบกับบทบาททางด้านเศรฐกิจที่จีน ญี่ปุ่นและอินเดียกาลังขยายตัวเข้ามา ทา
ให้อาเซียนเริ่ มมองหาดุลอานาจใหม่ที่จะช่วยสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง ซึ่งอาเซี ยนมองว่ารัสเซี ยคือผูถ้ ่วงดุลที่สาคัญ
ถึงแม้วา่ รัสเซี ยในปั จจุบนั ไม่ได้มีอานาจมากมายเช่นสหภาพโซเวียตในอดีต แต่ก็ยงั มีสิทธิ ยบั ยั้งมติในคณะมนตรี ความ
มัน่ คงแห่งองค์การสหประชาชาติ รวมทั้ง รัสเซียยังครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธทาลายล้างสู งเป็ นจานวนมากอีก
ด้วย ยิ่ง ไปกว่านั้น มุ ม มองของชาติอาเซี ย นที่ มี ต่อรั ส เซี ย ก็ ดีข้ ึ น มาก ทั้งนี้ เพราะไม่ มี อุดมการณ์ ท างการเมื องที่ เป็ น
ปฏิปักษ์มาเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกต่อไป
อันที่จริ ง นโยบายแนวคิดใหม่ของกอร์ บาชอฟในช่วงปลายของโซเวียตได้ช่วยสร้างความร่ วมมือหลายฝ่ ายใน
ภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิกและอาเซี ยน ดังนั้น หลังจากโซเวียตล่มสลาย ชาติอาเซี ยนจึงได้เชิ ญรัสเซี ยให้เข้าประชุ ม ร่ วม
รัฐมนตรี ต่างประเทศประจาปี เป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 ด้วยความหวังว่ารัสเซี ยจะยังคงส่ งเสริ มนโยบายดังกล่าวของ
กอร์ บ าชอฟ แต่ ส ถานการณ์ ก็ ไ ม่ ไ ด้เป็ นเช่ น นั้น เพราะรัส เซี ย ยุค ใหม่ ภายใต้ป ระธานาธิ บ ดี เยลต์ซิ น และรัฐมนตรี
ต่างประเทศอันเดร คอซาเรฟ (Andre Kosarev) ผูซ้ ่ ึงมีความนิยมตะวันตกเป็ นพิเศษ ได้ทาให้นโยบายต่างประเทศรัสเซี ย
ในช่ วงแรกนี้ ออกห่ างจากเอเชี ยและชาติอาเซี ยนเป็ นอย่างมาก โดยหันไปเน้นความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาติตะวันตกแทน
อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างประเทศของเขาในช่วงนั้นก็ยงั คงสถานะในระดับปกติกบั ชาติเอเชียอยู่
ส าหรั บ กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นก็ ไ ด้มี ก ารประชุ ม อาเซี ย น-รั ส เซี ย และมี ค วามร่ วมมื อ ด้า นความมั่น คงและ
การทหารอยูบ่ า้ ง โดยรัสเซี ยยังพร้อมที่จะร่ วมมือกับอาเซี ยนในการพัฒนาด้านการทหารและเทคโนโลยี เพื่อธารงไว้ซ่ ึ ง
ความมัน่ คงในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ท่าทีของรัสเซี ยโดยรวมในช่วงนั้นไม่ได้ให้ความสาคัญและจริ งใจต่ออาเซี ยนอย่าง
แท้จริ ง ทั้งนี้ เพราะแม้แต่ป ระธานาธิ บ ดี เยลต์ซิ นเองก็ ให้ค วามสาคัญ กับ ชาติ ตะวันตกมากกว่า เพราะต้องการความ
ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และต้องการได้รับการยอมรับจากยุโรปว่าตนเองยังเป็ นชาติมหาอานาจอยู่

ด้วยเหตุ ดงั กล่ าวจึงทาให้กลุ่ มประเทศอาเซี ยนผิดหวังอย่างมากต่อท่ าที ที่เฉยเมยของรั สเซี ย และเพื่ อให้เกิ ด
ความมัน่ คงในภูมิภาค อาเซี ยนได้สร้างความมัน่ คงให้กบั ตนมากขึ้นโดยการสร้ างความร่ วมมือแบบพหุ ภาคีในเอเชี ยแปซิ ฟิก ด้วยการเริ่ มต้นจากการสร้างองค์กรความร่ วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิกหรื อเอ
อาร์ เอฟ (ASEAN Regional Forum: ARF) ในปี ค.ศ. 1993 ในฐานะเป็ นเวทีที่ชาติอาเซี ยนใช้ดึงประเทศต่างๆ นอกกลุ่ม
เข้ามาเกี่ยวข้องในกรอบความร่ วมมือทางด้านความมัน่ คง และรัสเซี ยก็ได้เป็ นหนึ่ งในประเทศผูก้ ่อตั้งARF ด้วย แต่ท่าที
ของรัสเซี ยก็ยงั ไม่ได้ให้ความสนใจต่ออาเซี ยนเช่นเดิม
ถึงแม้วา่ บทบาทของรัสเซี ยในช่วงนี้ ไม่ได้โดดเด่นนัก แต่บทบาทด้านการเป็ นผูค้ า้ อาวุธกลับได้รับความนิ ยม
อย่างมากในอาเซี ยน โดยเฉพาะสาหรับเวียดนาม เนื่องจากต้องการต่อรองอานาจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งได้ซ้ื อ
อาวุธและเครื่ องบิ นรบจานวนมากจากรัสเซี ย นอกจากนี้ ทั้งพม่า ไทย ฟิ ลิ ปปิ นส์ อินโดนี เซี ยและมาเลเซี ย ก็ได้แสดง
ความสนใจอาวุธของรัสเซี ยเช่นกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 ด้วยสถานการณ์ที่จีนเริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในเอเชี ย ประกอบ
กับความแข็งแกร่ งของรัสเซี ยที่มีมากขึ้น และท่าทีของผูส้ นับสนุ นในรัฐบาลเยลต์ซินที่ตอ้ งการให้รัสเซี ยเข้าหาเอเชี ย
มากขึ้น ประธานาธิ บดีเยลต์ซินจึงได้เปลี่ยนตัว รัฐมนตรี ต่างประเทศคนใหม่ โดยแต่งตั้งเยฟเกนี ย ์ ปรี มาคอฟ (Yevgeny
Primakov) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเอเชียและตะวันออกกลางเข้ารับตาแหน่ง ปรี มาคอฟได้ฟ้ื นฟูความสัมพันธ์รัสเซี ยกับประเทศ
ต่างๆ ในเอเชี ย โดยมองว่าเอเชี ยในอนาคตจะเป็ นศูนย์กลางทางอานาจที่ จะช่ วยถ่วงดุ ลกับสหรัฐฯ ซึ่ งหลังจากนั้นไม่
นานทั้งประธานาธิ บดีเยลต์ซินและปรี มาคอฟก็ได้เดินทางไปเยือนหลายๆ ประเทศในเอเชี ยอย่างเป็ นทางการ ไม่วา่ จะ
เป็ นจีนหรื ออินเดีย สาหรับกลุ่มประเทศอาเซี ยนนั้น ปรี มาคอฟได้ให้ความสาคัญด้วยการเยือนอินโดนี เซี ยด้วยตนเอง
เพื่ อ เข้าร่ วมประชุ ม ARF ครั้ งที่ 3 ในอันที่ จะแสดงให้เห็ นว่าอาเซี ยนก าลังเป็ นศู นย์กลางส าคัญ ของการรวมกลุ่ ม ใน
ภู มิ ภ าค และสนับ สนุ น โลกแบบหลายขั้วอานาจ 65 และในปี เดี ย วกัน นั้น รั ส เซี ย ก็ ไ ด้ก ลายเป็ นคู่ สั ญ ญากับ อาเซี ย น
(dialogue partner) และมีการก่อตั้งสภาธุ รกิจรัสเซี ยอาเซี ยนขึ้น และท้ายที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอาเซี ยน
ให้เป็ นสมาชิ กองค์กรความร่ วมมื อทางเศรฐกิ จแห่ งเอเชี ย-แปซิ ฟิ กหรื อเอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation:
APEC) ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่ งความสาเร็ จในครั้งนี้ ทาให้รัสเซี ยได้เข้ามามีที่ยืนในภูมิภาคนี้ อย่างเต็มตัวเช่นเดียวกับจีนและ
สหรัฐฯ
เห็นได้ชดั ว่าสิ บปี แรกหลังจากการล่มสลายของโซเวียตนั้น รัสเซี ยต้องวุน่ วายอยูก่ บั การแก้ปัญหาภายใน ส่ วน
ความสัมพันธ์ กบั อาเซี ยนนั้นก็มีอยู่ในระดับน้อยมาก โดยอาจจะมี ความพิเศษบ้างด้านการค้าอาวุธ แต่โดยรวมแล้ว
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บทบาทของรัสเซี ยลดลงอย่างมาก จนถึ งในสมัยของรัฐมนตรี ต่างประเทศคนใหม่เยฟเกนี ปรี มาคอฟ ที่ ทาให้ความ
ใกล้ชิดระหว่างรัสเซี ยกับเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เพิ่มมากขึ้น
นโยบายต่ างประเทศรัสเซียในสมัยวลาดีมีร์ ปูติน (Vladimir Putin)
ในสมัยรัฐบาลปูติน เมื่อประเทศฟื้ นตัวจากวิกฤตการณ์ต่างๆ แล้ว เขาได้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศรัสเซี ยใหม่
โดยเน้นการฟื้ นฟูศกั ดิ์ ศรี ของรัสเซี ยและการพัฒนาประเทศระยะยาวเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางเศรฐกิ จและความ
ร่ วมมือในหลายมิติ สิ่ งนี้ ได้กลายเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆ รวมไป
ถึงเอเชียและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ นโยบายต่างประเทศของปูตินนับตั้งแต่วนั ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2000 เป็ นต้นมา ถือ
เป็ นการเปิ ดศักราชใหม่ ของรัส เซี ยที่ เน้นการปฏิ บ ตั ิ เชิ งรุ กมากขึ้ น โดยมีความชัดเจนและครอบคลุ มความสัมพัน ธ์
ระหว่างประเทศทั้งหมด สาระสาคัญของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลปูตินสามารถแยกย่อยเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
นโยบายทัว่ ไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคล สังคมและรัฐ ซึ่ งหมายถึงการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยต่อ
ดินแดนทั้งหมดของรัสเซี ย รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของรัสเซี ยในประชาคมโลกทั้งทางการเมือง เศรษฐกิ จ ความคิด
และจิตวิญญาณให้สมกับความเป็ นชาติมหาอานาจของโลก
นโยบายต่อสถานการณ์โลก นโยบายต่างประเทศของรัสเซี ยนั้นเป็ นอิสระโดยไม่ข้ ึนกับใคร ด้วยเป็ นนโยบายที่
มีการคิดวิเคราะห์ล่วงหน้าถึงผลที่จะตามมา ซึ่ งเคารพผลประโยชน์ร่วมกันในทางปฎิบตั ิ เป็ นนโยบายที่มีความโปร่ งใส
และเคารพกฎหมายของทุ กประเทศโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ งความเท่าเที ยมกัน เคารพซึ่ งกันและกันและร่ วมมือกัน
รัสเซี ยเน้นเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในฐานะผูถ้ ่วงดุ ลอานาจ ซึ่ งถื อเป็ นความรับผิดชอบที่จะช่วยส่ งเสริ มความมัน่ คงของ
ภูมิภาคและของโลก รัสเซี ย ยังจะเป็ นผูม้ ี บทบาทสาคัญในการเปลี่ ยนแปลงโลก โดยเน้นย้ าความเป็ นสมาชิ กถาวรใน
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งองค์การสหประชาชาติ ที่มีบทบาทและทรัพยากรในทุกๆ ด้านเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่
แน่ นแฟ้ นกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลกและมีบทบาทสาคัญในการสร้างโครงสร้ างทางการเมืองโลกใหม่โดยเป็ นโลกที่ มี
หลายขั้วอานาจ ที่ จะรั กษาไว้ซ่ ึ งบทบาทขององค์กรสหประชาชาติ ในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ รวมไปถึ งการ
ปฏิรูปองค์กรนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ รัสเซี ยยังจะเป็ นผูส้ ร้างความมัน่ คงแก่โลกโดยการลดและไม่แพร่
ขยายอาวุธนิ วเคลี ยร์ และอาวุธทาลายล้างสู ง เป็ นผูต้ ่อต้านขบวนการก่ อการร้ าย ยาเสพติ ด และอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนส่ งเสริ ม การพัฒนากิจการระหว่างประเทศทั้งในแบบทวิภาคีและพหุ ภาคีอีกด้วย

นโยบายต่อภูมิภาค รัสเซี ยได้ลาดับความสาคัญของภูมิภาคต่างๆ ในนโยบายต่างประเทศของตนดังนี้
1. กลุ่มประเทศเครื อรัฐเอกราช เน้นการเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีและการรวมกลุ่มในภูมิภาคโดยอาศัยกรอบของ CIS
รวมทั้งให้ความสาคัญกับ 3 ประเด็นหลักคือ แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิ ก CIS การต่อต้านการก่อการ
ร้ายเพื่อความมัน่ คงร่ วมกัน และพัฒนาความร่ วมมือทางเศรฐกิจการค้าให้ใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
2. กลุ่มประเทศยุโรป เน้นสร้ างความมัน่ คงในภูมิภาค ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและความร่ วมมือในด้านต่างๆ
โดยเน้นให้ความสาคัญกับองค์กรความมัน่ คงและร่ วมมือยุโรป (OSCE) องค์การสนธิ สัญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนื อ
(NATO) และสหภาพยุโรป (EU)
3. สหรัฐอเมริ กา เน้นสร้างความร่ วมมือในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการปลดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทาลายล้าง
สู ง และร่ วมมือกันในการแก้ปัญหาสาคัญๆ และคงไว้ซ่ ึ งเสถียรภาพของโลก
4. ทวีปเอเชี ย เน้นความมีส่วนร่ วมของรัสเซี ยในเอเชี ย โดยมุ่งพัฒนาภู มิภาคไซบีเรี ยและตะวันออกไกลของ
ตนเอง เพื่อส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมในองค์กรต่างๆ ของเอเชี ยมากขึ้ น เช่ น APEC, ASEAN เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั เน้น
ความร่ วมมือกับมหาอานาจในเอเชี ยอย่างเช่ นจีน อินเดี ย และญี่ปุ่น เน้นการเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการแก้ปัญหาใน
ภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาคาบสมุทรเกาหลี อัฟกานิสถาน อิหร่ านหรื อบทบาทของรัสเซียในตะวันออกกลาง
5. ทวีปแอฟริ กา เน้นการขยายความสัมพันธ์ และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค รวมทั้งเน้น
ความร่ วมมือกับองค์กรความเป็ นหนึ่งเดียวของแอฟริ กนั (OAU)
6. กลุ่ มประเทศละติ นอเมริ ก าและสหรัฐอเมริ ก า เน้นความร่ วมมื อทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และการส่ งออก
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีการทหาร
เห็ นได้ชัดว่านโยบายต่างประเทศของรั สเซี ยต่อเอเชี ยในยุคปู ตินนั้นมี ความชัดเจนและเข้ม ข้นขึ้ นมาก โดย
นโยบายของรัฐบาลปูตินได้วางผลประโยขน์ของชาติตนเองเป็ นหลักสาคัญ ซึ่ งนโยบายของเขาเป็ นที่ รู้จกั กันในนาม
แนวทางปฏิบตั ิใหม่ (New pragmatism) ซึ่งรัสเซียจะเป็ นผูแ้ สดงบทบาทสาคัญในการเมืองโลก และจะมีความชัดเจนใน
ผลประโยชน์และนโยบายของตนเอง เรื่ องหลักที่ปูตินเน้นย้ าคือโครงสร้างการเมืองโลกระบบหลายขั้วอานาจ และเน้น
ย้ าว่าเอเชี ย-แปซิ ฟิกเป็ นภูมิภาคที่รัสเซี ยต้องเข้าร่ วมในความร่ วมมื อต่างๆ โดยรัสเซี ยได้มองเอเชี ยเป็ นศูนย์กลางของ
โลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 และมองว่าเอเชี ยคื อสถานที่ จาลองการเมื องโลกระบบหลายขั้วอานาจ ที่ ถ่วงดุ ลการเป็ น
มหาอานาจเดี่ยวของสหรัฐอเมริ กา นโยบายใหม่น้ ี เป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้รัสเซี ยสามารถสร้างมิตรมากมายเพื่อต่อรอง
อานาจกับสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็ นจีนหรื ออินเดีย เพราะหลักการนี้ เป็ นหลักการที่สร้ างความมัน่ คงให้กบั โลกได้มากกว่า
ดังที่อีกอร์ อีวานอฟ (Igor Ivanov) รัฐมนตรี ต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวไว้วา่

“นโยบายต่างประเทศที่ เราปฏิ บ ตั ิน้ ันมาจากความเชื่ อพื้ นฐานที่ ว่าโลกที่ มนั่ คงจะต้องมี หลายขั้วอานาจ โดย
ปราศจากการผูกขาดหรื อโดดเด่นของชาติมหาอานาจเดี ยว หรื อกลุ่มของรัฐใดรัฐหนึ่ งเพียงกลุ่มเดี ยว ซึ่ งรัสเซี ยไม่ได้
โดดเดี่ยวในเส้นทางนี้ เพราะมันเป็ นที่แน่นอนแล้วว่า ชาติส่วนใหญ่ต่างมีความประสงค์เดียวกัน ที่จะให้ระบบของโลก
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ถึงแม้วา่ พวกเขาทั้งหลายจะเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐฯ แต่ก็ไม่มีใคร
เห็นด้วยกับการเป็ นมหาอานาจเดี่ยว หรื อความยิง่ ใหญ่เดี่ยวของกลุ่มพันธมิตรทางการทหารเหล่านั้น”66
เมื่ อขึ้ นศตวรรษใหม่ในปี ค.ศ. 2000 ภู มิภาคเอเชี ยโดยเฉพาะเอเชี ย -แปซิ ฟิกและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ได้
กลายเป็ นศูนย์กลางของโลกแทนที่ยุโรปและสหรัฐ อเมริ กา โดยเฉพาะทางด้านเศรฐกิ จ ทั้งนี้ เพราะมีมหาอานาจทาง
เศรษฐกิจมากมายไม่วา่ จะเป็ นจีน ญี่ปุ่น หรื ออินเดีย โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีอตั ราการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จสู งขึ้ นทุ ก ปี ส่ วนทางด้านการเมื อง ความมัน่ คงและความร่ วมมื อระหว่างประเทศนั้น เอเชี ยได้กลายเป็ น
ศูนย์กลางของเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ งมีองค์กรสาคัญๆ ได้แก่ องค์กรความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จแห่ งภูมิภาค
เอเชี ย-แปซิ ฟิก (APEC) สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) องค์กรความร่ วมมื อแห่ งเซี่ ยงไฮ้
(SCO) การประชุ มสุ ดยอดผูน้ าแห่ งเอเชี ยตะวันออก (EAS) การประชุ มสุ ดยอดผูน้ าแห่ งเอเชี ย-ยุโรป (ASEM) องค์กร
เหล่านี้ ลว้ นมี ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะนอกจากช่ วยส่ งเสริ มเศรษฐกิ จและการค้าแล้ว ยังทาหน้าที่สร้างความ
มัน่ คงในภูมิภาคและของโลกอีกด้วย อีกทั้งสหรัฐฯ จีนและชาติมหาอานาจต่างๆ ก็ได้เข้าร่ วมกับองค์กรเหล่านี้ แล้ว
ดังนั้น รัสเซี ยภายใต้การนาของปูติน จึงพยายามอย่างมากเพื่อเข้าไปเป็ นสมาชิ กองค์กรเหล่ านี้ เพราะนัน่ คือการสร้ าง
ความยอมรับรัสเซี ยในฐานะชาติมหาอานาจของโลก และผลประโยชน์แห่ งชาติที่รัสเซี ยไม่อาจปล่อยให้หลุดมือไปได้
ด้วยเหตุ น้ ี หลังจากได้รับตาแหน่ ง ปูตินจึงได้เดินทางไปเยือนชาติเอเชี ยหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็ นจีน ญี่ ปุ่น อินเดี ยหรื อ
เกาหลีเหนื อ นอกจากนี้ ปูตินยังได้เน้นย้ าถึงความสาคัญของอาเซี ยน โดยรัสเซี ยมองว่าอาเซี ยนเป็ นผูม้ ีอิทธิพลสู งสุ ดใน
การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
การที่จะเข้าไปมีบทบาทในเอเชี ย -แปซิ ฟิกได้อย่างเต็มตัวนั้น รัสเซี ยต้องมีเหตุผลดี พอที่จะแทรกตัวเข้าไปใน
ภูมิภาคนี้ ดังนั้น ท่าทีของรัสเซี ยจากทัศนะของรัฐบาลและนักวิชาการในปั จจุบนั จึงมองไปทางเดียวกัน โดยพยายามใช้
ประเด็นปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่รัสเซี ยได้เปรี ยบอยู่แล้วเป็ นตัวขับเคลื่ อน กล่าวคือรัสเซี ยเป็ นประเทศที่มีดินแดนอยู่ท้ งั
สองทวีปคือเอเชียและยุโรป โดยที่ในอดีตนั้นรัสเซี ยเริ่ มต้นด้วยการนิยามตนเองว่าเป็ นชาติยโุ รป ต่อมาก็เปลี่ยนเป็ นชาติ
มหาอานาจแห่งยูเรเชียที่ทาหน้าที่เป็ นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเอเชี ยกับยุโรป แต่ล่าสุ ดรัสเซี ยได้นิยามตนเองใหม่วา่ เป็ น
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ประเทศยูโร-เอเชีย-แปซิฟิก (Euro-Asia-Pacific)67 ซึ่ งถือว่ามีความหมายที่สาคัญและกว้างกว่าคานิ ยามเดิมๆ ทั้งนี้ เพราะ
การตีความใหม่น้ ี ได้เป็ นเงื่ อนไขสาคัญทาให้รัสเซี ยเข้ามามี บทบาทในภูมิภาคนี้ ได้อย่างเต็มตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์กรสาคัญๆ ที่กล่าวไว้เบื้องต้น
เพื่อให้เป้าหมายของตนประสบความสาเร็ จ รัสเซี ยได้ดาเนินนโยบายดังต่อไปนี้คือ (1) เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคไซบี เรี ยและตะวันออกไกลก่ อนปี ค.ศ. 2025 (2) ผลักดันให้เศรษฐกิ จของรัสเซี ยกลายเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเศรษฐกิจในเอเชี ย (3) เพิ่มบทบาทของรัสเซี ยโดยใช้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ในการผลักดัน
ตนเองเข้าสู่ กระบวนการการรวมกลุ่มในภูมิภาค ซึ่ งความพยายามของรัสเซี ยก็เริ่ มสัมฤทธิ์ ผลขึ้นแล้ว เพราะในปี ค.ศ.
2012 นี้ รัสเซี ยได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุ ดยอดผูน้ า APEC ที่เมืองวลาดิวอสต๊อก ซึ่ งเป็ นเมืองท่าชายฝั่งของตนใน
มหาสมุทรแปซิ ฟิก อันเป็ นการตอกย้ าว่ารัสเซี ยเป็ นชาติเอเชี ย-แปซิ ฟิกด้วยเช่นกัน (4) รัสเซี ยได้ประเมินอานาจของตน
ในเอเชีย-แปซิ ฟิกไว้วา่ นอกจากเป็ นผูถ้ ่วงดุลที่สาคัญแล้ว ยังจะเป็ นผูค้ ้ าประกันความมัน่ คงด้านพลังงานในเอเชี ย โดย
จะส่ งมอบพลังงานหลักให้แก่ภูมิ ภาคนี้ ผ่านดิ นแดนไซบี เรี ยและตะวันออกไกลของตนเอง และ (5) รัสเซี ยพยายาม
ผลักดันตนเองด้วยการเป็ นผูส้ ่ งมอบอาวุธที่สาคัญให้แก่ประเทศในเอเชียอีกด้วย
ส่ วนประเทศเอเชีย-แปซิ ฟิกก็เห็ นความสาคัญของรัสเซี ยในหลายๆ มิติเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น ผูร้ ับประกันความ
มัน่ คงทางการเมืองหรื อพลังงานในภูมิภาค และถึงแม้วา่ ทั้งสองฝ่ ายจะเห็นความสาคัญของกันและกันมากขึ้น แต่ความ
เกี่ยวข้องกันของทั้งสองฝ่ ายกลับมีไม่มากนัก เพราะเศรษฐกิจของรัสเซี ยยังยึดติดอยูก่ บั ยุโรปและชาติตะวันตกมากกว่า
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการค้าระหว่างรั สเซี ยกับ เอเชี ยก็เริ่ มสู งขึ้นกว่าครึ่ ง โดยในปี ค.ศ. 2010 มู ลค่าการค้าระหว่าง
รัสเซี ยกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยูท่ ี่ 57 24 และ 17 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ตามลาดับ68
สาหรับนโยบายต่างประเทศรัสเซี ยต่อเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั แตกต่างจากอดี ตในช่ วงสงครามเย็น ที่ใช้
อุดมการณ์ ทางการเมื องเป็ นตัวกาหนด ซึ่ งในอดีตสหภาพโซเวียตจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประเทศสังคมนิ ยม ได้แก่
เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ในขณะที่กบั ประเทศเสรี ประชาธิ ปไตยนั้นมีความเกี่ ยวข้องกันน้อยมาก จนสิ้ นสุ ดสงคราม
เย็นทั้งสองฝ่ ายจึ งมี ปฏิ สัมพันธ์ กนั อีกครั้งภายใต้กรอบความร่ วมมื อของASEAN, ARF และ APEC แต่ความสัมพันธ์
แบบทวิภาคีโดยเฉพาะการค้าระหว่างกันยังน้อยมาก เมื่อถึงสมัยปูตินเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ภายใต้การรวมกลุ่มของ
ชาติอาเซี ยนได้กลายเป็ นภูมิภาคที่รัสเซี ยให้ความสาคัญมากที่สุดภูมิภาคหนึ่ งในเอเชีย ทั้งนี้ เพราะอาเซี ยน ได้กลายเป็ น
ผูส้ ร้ างความร่ วมมื อ และเป็ นผู ข้ ับ เคลื่ อ นกระบวนการรวมกลุ่ ม ในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ซึ่ งรั ส เซี ย ต้อ งการการ
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สนับสนุ นจากอาเซี ยนอย่างมาก เพื่อให้สามารถเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กองค์กรสาคัญในภูมิภาคนี้ ได้ โดยอาศัยความเป็ น
คู่สัญญากับรัสเซี ยเป็ นเวทีในการผลักดัน
เมื่อปูตินเข้าสู่ ตาแหน่ งประธานาธิ บดี ในปี ค.ศ.2000 เขาได้เร่ งความสัมพันธ์กบั อาเซี ยนมากขึ้น จนรัสเซี ยได้
รั บ รองสนธิ สั ญ ญาแห่ ง มิ ต รภาพและความร่ ว มมื อ แห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ห รื อ แท็ ก (Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia: TAC) ของอาเซี ย นในปี ค.ศ. 2004 การรั บ รองเอกสารดัง กล่ า วถื อ เป็ นการยอมรั บ
หลักการและข้อปฏิบตั ิต่างๆ ของอาเซี ยนโดยไม่มีเงื่อนไข และหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ท้ งั สองฝ่ ายก็ดีข้ ึนมาก จนมี
การประชุ มแลกเปลี่ยนระหว่างกันในหลายๆ ระดับ นอกจากนี้ รัสเซี ยยังได้รับการเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมประชุ มต่างๆ ที่
อาเซี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มขึ้นด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการประชุ มรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซี ยนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศคู่เจรจา (Post
Ministerial Conference) การประชุ มรัฐมนตรี กลาโหม และรวมไปถึงการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าเอเชี ยตะวันออก (EAS)
ครั้งแรก
ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียได้ขยับเข้าใกล้ชิดสู งสุ ดเมื่อมีการประชุมสุ ดยอด
ผูน้ าอาเซี ย น-รั ส เซี ย ครั้ งแรก (ASEAN-Russia summit) ขึ้ น ที่ ก ัวลาลัม เปอร์ โดยประธานาธิ บ ดี ปู ติ น ได้เข้าร่ วมการ
ประชุ มนี้ ด้วย ซึ่ งระหว่างการประชุ มรัสเซี ยได้เน้นย้ าบทบาทของตนในการรักษาความมัน่ คงและสันติภาพในเอเชี ย
ตะวันออก และส่ งเสริ มบทบาทของอาเซี ยนในภูมิภาคและความร่ วมมื อทางเศรษฐกิจระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสอง
ฝ่ ายยังได้ลงนามในแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน (CPA) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005-2015 โดยมี กรอบความตกลงที่
กว้างขวางและครอบคลุมประเด็นสาคัญๆ ต่อไปนี้
1. ความร่ วมมือทางด้านการเมืองและความมัน่ คง
2. ความร่ วมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
3. ความร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งเสริ มการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน การคมนาคม การเงิ น และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. ความร่ วมมืออื่นๆ ที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น วิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี การโทรคมนาคม การ
รับมือภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ การจัดการสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การส่ งเสริ มความเข้าใจในวัฒนธรรม
ระหว่างกัน การท่องเที่ยวและกีฬา และความมัน่ คงด้านอาหารร่ วมกัน69
ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 ปูตินได้รับเชิ ญจากประธานาธิ บดีมาเลเซี ย ดร.มหาเธร์ มูฮมั หมัด (Mahathir Mohamad)
ให้เข้าร่ วมการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าเอเชี ยตะวันออกครั้งที่ 1 (EAS) ซึ่ งเป็ นองค์กรความร่ วมมือใหม่ที่เน้นเรื่ องดุ ลอานาจ
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และความมัน่ คงในภูมิภาค เดิมทีน้ นั มาเลเซี ยต้องการให้มีแค่ประเทศอาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ใต้เท่านั้น แต่ใน
ที่ สุ ดก็ มีส มาชิ ก เพิ่ ม อี ก 3 ประเทศคื อ ออสเตรเลี ย นิ วซี แลนด์แ ละอิน เดี ย มาเลเซี ยในขณะนั้นเกิ ดความไม่ พ อใจที่
ออสเตรเลี ยและนิ วซี แลนด์ ซึ่ งเป็ นพันธมิตรที่ส นิ ท สนมกับสหรัฐอเมริ กา ได้เข้าร่ วมในการประชุ ม จึงได้เสนอให้
รัสเซี ยเป็ นสมาชิ กการประชุ มนี้ เช่นกัน และทางปูตินเองก็มีความคาดหวังอย่างมากที่จะได้เป็ นสมาชิ กใหม่ในองค์กรนี้
แต่ทา้ ยที่สุดแล้วรัสเซี ยถูกปฏิเสธ ด้วยข้ออ้างที่วา่ มีความใกล้ชิดกับอาเซี ยนน้อยเกินไป ซึ่ งตามความเป็ นจริ งแล้วเป็ นที่
เข้าใจกันได้วา่ หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะพันธมิตรของสหรัฐฯ เช่นญี่ปุ่นและออสเตรเลีย กลัวว่าการเข้ามาของรัสเซี ย
จะทาให้ดุลอานาจในองค์กรใหม่น้ ี เปลี่ ยนไป อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วในการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าเอเชี ยตะวันออก
ครั้งที่ 6 ในปี ค.ศ. 2011 ที่บาหลี รัสเซี ยก็ได้เข้าเป็ นสมาชิ กพร้อมกับสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพราะชาติอาเซี ยนเห็นแล้วว่ารัสเซี ยมี
ความจาเป็ นอย่างมากต่อความอยูร่ อดขององค์กรใหม่น้ ี ซึ่งปั จจุบนั EAS เป็ นเวทีที่มีความสาคัญมาก ที่ท้ งั สหรัฐอเมริ กา
สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัสเซี ย ต่างใช้ประโยชน์เพื่อระงับข้อพิพาทกรณี หมู่เกาะสแปรตลียแ์ ละพาราเซลในทะเล
จีนใต้
นโยบายต่ างประเทศในสมัยประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev)
ประธานาธิ บดี เมดเวเดฟได้ดาเนิ นนโยบายต่างประเทศตามแนวทางของปูติน และให้ความสาคัญกับอาเซี ยน
เป็ นอย่างมาก ซึ่ งรั ส เซี ยภายใต้การนาของเขานั้นได้มี นโยบายที่ ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมมากกว่าเดิ ม โดยได้เน้นย้ า
บทบาทของอาเซี ยนในหลายมิติดงั ต่อไปนี้คือ
1. อาเซียนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้เงื่อนไขของดุลแห่ ง
อานาจ เพื่อให้ประเทศนอกภูมิภาคเคารพและปฏิบตั ิต่อตนอย่างเท่าเทียมกัน และอาเซี ยนประสบความสาเร็ จอย่างมาก
ในการรวมกลุ่มนี้ ดังที่ประธานาธิ บดีเมดเวเดฟเคยกล่าวไว้วา่ “อาเซี ยนมีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากในการเป็ นหุ ้นส่ วนกับ
ประเทศและองค์กรต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมืออย่างกว้างขวาง และธารงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิ ก รั ส เซี ย มองเห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องตนเองกับ อาเซี ย นเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ สุ ด อย่า งหนึ่ งในการดาเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศในภูมิภาคนี้”70 จากข้อความนี้เห็นได้ชดั ว่าเมดเวเดฟเข้าใจดีถึงบทบาทของอาเซี ยนที่เป็ นกลไกสาคัญในการ
ผลักดันให้รัสเซี ยได้เข้าเป็ นสมาชิ กองค์กรความร่ วมมื อต่างๆ ของภู มิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็ น ARF APEC ASEAN หรื อ
EAS และล่าสุ ดการสนับสนุ นจากอาเซี ยนให้รัสเซี ยเป็ นสมาชิ กใหม่ที่สาคัญอีกองค์กรหนึ่ งก็คือ ASEM ซึ่งรัสเซี ยจะได้
เข้าร่ วมเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 นี้
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2. การรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี ค.ศ. 2015 ถื อได้ว่าเป็ นปรากฏการณ์ ใหม่ของภูมิภาค ที่อาเซี ยน
กาลังจะกลายเป็ นศู นย์กลางในทุ กๆ ด้าน ทั้งทางการเมื องและเศรษฐกิ จที่ หลายๆ ประเทศจับตามอง ดังที่ รัฐมนตรี
ต่างประเทศรัสเซี ยเซรเกย์ ลาฟรอฟ (Sergey Lavrov) ได้กล่าวไว้วา่ “อาเซี ยนกาลังสร้ างบทบาทของตนเองขึ้นมาใหม่
ในระบบโลกหลายขั้ว และเป็ นผู ส้ ร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ กระบวนการรวมกลุ่ ม ในภู มิ ภ าค โดยก าลัง กลายเป็ น
ศูนย์กลางอานาจใหม่ของเอเชี ย-แปซิ ฟิก”71 ขนาดของเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิ จของรัสเซี ยใน
อนาคต ทั้งนี้ เพราะเมื่ออาเซี ยนรวมตัวกันเป็ นประชาคมแล้ว ภูมิภาคนี้ จะกลายเป็ นตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิ จใหญ่เป็ น
ลาดับที่ 9 ของโลก โดยมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน72 ซึ่ งรัสเซี ยมองเห็ นว่าทั้งสองฝ่ ายมีผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนที่สอดคล้องกัน กล่าวคือรัสเซี ยมีอาวุธ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของอาเซี ยนได้เป็ นอย่างดี ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือเมื่อปี ค.ศ. 2010 ประเทศเวียดนามได้กลายเป็ นชาติแรกของอาเซี ยนที่
ได้ลงนามให้บริ ษทั โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรซาตอม (Rosatom) ของรัสเซียสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 2 แห่ง73
นอกจากนี้ อาเซี ย นยังเป็ นศู น ย์ก ลางส าคัญ ในการผลิ ตชิ้ น ส่ วนอุ ต สาหกรรม รวมไปถึ งการเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางสาหรับการท่องเที่ยวที่ชาวรัสเซี ยชอบมากที่สุดอีกด้วย จากตัวอย่างสถิ ติการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยว
รัสเซี ยในประเทศไทยโดยเปรี ยบเที ยบระหว่างปี ค.ศ. 2010 กับ ค.ศ. 2011 พบว่ามีการเติบโตถึ ง 195% โดยเพิ่ มจาก
264,046 คนในปี ค.ศ. 2010 เป็ น 780,323 คนในปี ค.ศ. 201174 ยิ่งไปกว่านั้น ในสายตารัสเซี ยแล้ว อาเซี ยนในอนาคตจะ
เป็ นแหล่งสิ นค้าเกษตรกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อความมัน่ คงด้านอาหารของรัสเซี ยและโลกอีกด้วย
ในทางกลับกัน รัสเซี ยเข้าใจสถานะของตนเองดี วา่ อาเซี ยนต้องการอะไรจากตน ซึ่ งโดยหลักแล้วมีประเด็นที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. อาเซี ยนมองรัส เซี ย เป็ นผูถ้ ่ วงดุ ลอานาจกับ มหาอานาจนอกภู มิ ภาคที่ เข้ามามี อิท ธิ พ ลในเอเชี ย และเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งระบบดุ ลแห่ งอานาจนั้นถื อว่ามี ความสาคัญมากต่ออาเซี ยน การได้รัสเซี ยเข้ามาถ่ วงดุ ลจีนและ
สหรัฐอเมริ กานั้นช่วยทาให้อาเซี ยนทางานและต่อรองได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ เพราะมีหลายประเด็นที่อาเซี ยนเองก็ลาบากใจใน
การต่อรองกับทั้งสองประเทศ เช่ น กรณี ขอ้ พิพาทเรื่ องดิ นแดนหมู่เกาะแสปรตลี ยแ์ ละพาราเซลกับจีนในทะเลจีนใต้
หรื อกรณี การเข้ามาแทรกแทรงกิจการภายในพม่าของสหรัฐฯ เป็ นต้น
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2. อาเซี ย นมองรั ส เซี ย เป็ นผู ร้ ั บ รองความมัน่ คงทางด้านพลังงานในอนาคต โดยปั จจุ บ ัน รั ส เซี ย ได้ใช้เรื่ อ ง
พลังงานเป็ นเครื่ องมือทางการทูตที่สาคัญ เพื่อต่อรองและผูกขาดกับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก ทั้งนี้ โดยผ่าน
บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลตน เช่ น รอสเนฟ (Rosneft) และก๊าซโปรม (Gasprom) รวมไปถึงยูโคส (Ukos) ซึ่ งสิ่ งนี้ ใช้
ได้ผลดี มากกับทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิ จ เพราะเป็ นเครื่ องมือเดี ยวที่รัสเซี ยสามารถใช้แข่งขันกับชาติอื่น เช่ น จีน
สหรัฐฯ และญี่ ปุ่นที่มีบทบาททางเศรษฐกิจต่ออาเซี ยนเป็ นอย่างมาก แน่ นอนว่าเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วของ
อาเซี ยนจาเป็ นต้องใช้พลังงานมหาศาลในการขับเคลื่อน ดังนั้น ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ ายจึงตรงกัน
แม้วา่ ความสัมพันธ์รัสเซี ย-อาเซี ยนในช่วงหลังจะใกล้ชิดกันมาก แต่ทางด้านเศรษฐกิจนั้นกลับมีความเกี่ยวโยง
กันน้อยมาก โดยแม้วา่ มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ ายจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่คา้ อื่นๆ แล้ว มูลค่าการค้าถือว่ายัง
น้อยมาก โดยอยูท่ ี่ 10 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เท่านั้น ในขณะที่มูลค่าการค้าของอาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้น้ นั
มีมูลค่าสู งถึ ง 178.2 159 และ 74.7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามลาดับ75 ซึ่ งรัสเซี ยก็พยายามแก้ปัญหานี้ โดยการก่อตั้ง
กองทุนรัสเซี ย-อาเซี ยนขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ ในการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน-รัสเซี ย ครั้งที่ 2 ที่
ฮานอยเมื่อปี ค.ศ. 2010 ประธานาธิ บดีเมดเวเดฟก็ได้เน้นให้มีแผนสาหรับการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึ ง
ทางด้านพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย
ในส่ วนของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีน้ นั รัสเซี ยมีความสัมพันธ์กบั ชาติอาเซี ยนในหลายมิติ จึงทาให้รัสเซี ยมี
โอกาสและบทบาทอย่างมากในการพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเทศเหล่ านี้ ในอนาคต โดยสามารถแบ่ ง ประเด็ น
ความสัมพันธ์ออกเป็ นรายประเทศดังต่อไปนี้
ในสมัยจักรวรรดิ รัสเซี ยนั้น เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นภูมิภาคที่ห่างไกล โดยรัสเซี ยไม่มีผลประโยชน์หรื อ
ความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้ เลย อีกทั้งเจ้าอาณานิ คมอื่นๆ ก็ได้ยึดครองเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อยูก่ ่อนแล้ว จวบจนสมัย
คริ สตศตวรรษที่ 19 เมื่อรัสเซี ยได้สร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเ รี ยขึ้น เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้จึงกลายเป็ นภูมิภาคที่มี
ความสาคัญในฐานะเส้นทางเดินเรื อสาคัญของรัสเซี ย เพื่อใช้สาหรับส่ งวัสดุ และกาลังคนสาหรับการก่อสร้างรางรถไฟ
จากทะเลดาไปยังท่ าเรื อที่ เมื องวลาดิ วอสต๊อกเท่านั้น โดยช่ วงสมัยดังกล่ าวจักรวรรดิ รัสเซี ยมี ความสัมพันธ์ อนั ดี กบั
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดงั ต่อไปนี้คือ
1. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศนี้ มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซี ยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1820 เมื่อมีการเปิ ดสถานกงสุ ลรัสเซียที่
กรุ งมะนิ ล า 76 ต่อมาในสมัย โซเวียต ความสั ม พันธ์ ของทั้งสองฝ่ ายขาดกัน โดยสิ้ น เชิ ง ทั้งนี้ เพราะฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไ ด้เป็ น
พันธมิตรที่เหนี ยวแน่นกับสหรัฐอเมริ กาในการต่อต้านสหภาพโซเวียตในช่ วงสงครามเย็น การสถาปนาความสัมพันธ์
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ทางการทู ตเริ่ มขึ้ นอีกครั้งในปี ค.ศ. 1976 และในการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 30 ปี เมื่อปี ค.ศ. 2006 ที่ ผ่านมา ทั้ง
สองฝ่ ายได้ต กลงที่ จ ะร่ ว มมื อ กัน ในหลายๆ ฝ่ าย ไม่ ว่า จะเป็ นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรมหรื อ การท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะความร่ วมมื อทางด้านพลังงานนั้น ฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้ให้ความเห็ นว่า รั สเซี ยกาลังวางโครงสร้ างพื้นฐานสาคัญ
เพื่อให้ตนเองเป็ นผูป้ ้ อนพลังงานให้เอเชีย และกาลังพิจารณาที่จะสร้างโรงกลัน่ น้ ามันและสถานีน้ ามันในฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้77
2. ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศนี้ มีความสัมพันธ์กนั ยาวนานตั้งแต่การจัดตั้งสถานกงสุ ลรัสเซี ยที่สิงคโปร์ ในปี
ค.ศ. 189078 โดยเป็ นสถานที่สาคัญในการต้อนรับเสด็จซาร์ นิโคลัสที่ 2 ระหว่างการเดิ นทางไปเปิ ดเส้นทางรถไฟสายท
รานไซบีเรี ยที่เมืองวลาดิวอสต๊อก ซึ่ งในขณะนั้นสิ งคโปร์ ยงั อยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษอยู่ จนเมื่อรัสเซี ยเปลี่ยน
สภาพเป็ นสหภาพโซเวียต ทั้งสองฝ่ ายจึงได้ตดั ความสัมพันธ์ทางการทูต และกลับมาผูกมิตรกันใหม่ในปี ค.ศ. 1968
แม้วา่ สิ งคโปร์ ในปั จจุบนั จะเป็ นพันธมิตที่เหนี ยวแน่นของสหรัฐฯ แต่ความสัมพันธ์กบั รัสเซี ยก็ดีข้ ึนเรื่ อยๆ โดยเฉพาะ
เมื่อมีการจัดประชุ มว่าด้วยเรื่ องการเมืองรัสเซี ย-สิ งคโปร์ ข้ ึนในปี ค.ศ. 2009 (Russian-Singapore Political Dialogue) ซึ่ ง
การประชุมครั้งนี้ ทั้งประธานาธิ บดีเมดเวเดฟและนายกรัฐมนตรี ปูตินได้เข้าร่ วมการประชุมด้วย ผลของการประชุมนี้ท้ งั
สองฝ่ ายได้เน้นย้าให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
สิ ง คโปร์ แ ละรั ส เซี ย ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อ ในด้า นต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการค้า การลงทุ น วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ
เทคโนโลยี และล่าสุ ดก็ได้มีการจัดการประชุ มนักธุ รกิจรัสเซี ยและสิ งคโปร์ ข้ ึน ในปี ค.ศ. 2011 ที่ผา่ นมา ซึ่ งรัสเซี ยก็ได้
ให้ความสนใจเป็ นอย่างมากที่จะศึกษาความสาเร็ จทางเศรฐกิจของสิ งคโปร์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้พฒั นาเศรษฐกิจและ
การค้าของตน
3. ประเทศไทย ประเทศนี้ มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี ค.ศ. 1897 ทั้งนี้ เพราะสยามใน
ขณะนั้นต้องการให้รัสเซี ยได้เข้ามาถ่วงดุลอานาจของอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ตอ้ งการแบ่งสยามออกเป็ นสองส่ วนเพื่อให้
เป็ นรัฐกันชนในอินโดจีนในขณะนั้น ต่อมา ความสัมพันธ์ได้ขาดหายไปในช่วงสมัยสหภาพโซเวียต เพราะทั้งสองฝ่ ายมี
อุดมการณ์แตกต่างกัน ความสัมพันธ์กลับมาเฟื่ องฟูอีกครั้งหลังสงครามเย็น เมื่อทั้งสองฝ่ ายมีการเยือนระดับประมุขของ
ประเทศระหว่างกัน ซึ่ งก็คือการเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการของประธาธิ บดี ปูตินในปี ค.ศ.2003 และการเยือน
รัสเซี ยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปี ค.ศ. 2007 อันถือเป็ นการเยือนในระดับผูน้ าระหว่างกันในรอบ
ร้อยปี และเป็ นการเยือนเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซี ยครบรอบ 110 ปี อีกด้วย สาหรับความเกี่ ยวข้องทาง
เศรษฐกิจนั้น มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ ายในปี ค.ศ. 2008 สู งถึง 2.11 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยไทยได้กลายเป็ นคู่คา้
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รายใหญ่ที่สุดของรัสเซี ยในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งรัสเซี ยเป็ นผูส้ ่ งออกแร่ ธาตุและพลังงานให้ไทย ในขณะที่ไทยก็
เป็ นผูส้ ่ งออกชิ้นส่ วนอีเล็กทรอนิกส์และสิ นค้าเกษตร79
นอกจากนี้ ไทยยังเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ ยวที่ชาวรัสเซี ยเข้ามามากที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อีกด้วย
ทางด้านการส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนั้น ทั้งสองฝ่ ายได้สนับสนุนร่ วมกันเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะ
เป็ นการส่ ง เสริ ม องค์ค วามรู ้ ที่ เกี่ ย วกับ รั ส เซี ย ในประเทศไทยโดยมหาวิ ท ยาลัย ส าคัญ ของประเทศถึ ง 3 แห่ ง คื อ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง นอกจากนี้ กองทุนรุ สกีมีร์ที่ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมรัสเซี ยในต่างประเทศ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้รัฐบาลรัสเซี ย ก็ได้เปิ ดศูนย์รัสเซี ยที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยไป
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 201280 ในขณะเดี ยวกันเมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ณ มหาวิทยาลัยแห่ งรั ฐเซนต์ปี
เตอร์ สเบิร์ก ประเทศรัสเซี ยก็ได้เปิ ดห้องไทยแห่ งแรกขึ้นในรัสเซี ย เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้และศึกษาประเทศไทย โดยที่
ห้องดังกล่าวมีข้ ึนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในการฉลองความสัมพันธ์ 115 ปี ระหว่างไทยกับรัสเซี ย81
4. ประเทศพม่า ประเทศนี้ มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1948 ซึ่ งโซ
เวียตถือเป็ นชาติแรกๆ ที่สนับสนุนการได้รับเอกราชของพม่าจากอังกฤษ และหลังจากนั้นก็มีการเยือนแลกเปลี่ยนกันใน
ระดับสู ง เช่นการเยือนสหภาพโซเวียตของอูนุ (U Nu) อดีตนายกรัฐมนตรี ของพม่าในปี ค.ศ. 1955 และการเยือนพม่า
ของนิ กิตา ครุ สชอฟ (Nikita Khrushchev) ถึงสองครั้งในปี ค.ศ. 1955 และ ค.ศ. 1960 ซึ่ งในขณะนั้นทั้งสองฝ่ ายมีการค้า
ที่ดีระหว่างกัน โดยพม่าส่ งข้าวให้สหภาพโซเวียตเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับอาวุธ นอกจากนี้ โซเวียตยังช่วยเหลือด้าน
สังคม ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีในกรุ งย่างกุง้ หรื อโรงพยาบาลในรัฐฉานให้พม่าอีกด้วย
หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายสะดุดหยุดลง โดยรัสเซี ยประสบปั ญหาภายใน
ส่ วนพม่าเองก็ปิดตัวเองจากโลกภายนอกและเข้าหาประเทศจีนมากขึ้น
ต่อมา สมัยของปูตินที่มุ่งนโยบายสู่ เอเชีย และส่ งเสริ มระบบโลกหลายขั้วที่ต่อต้านการเป็ นมหาอานาจเดี่ยวของ
สหรัฐฯ ทาให้พม่าให้การสนับสนุ นรัสเซี ยอย่างมาก เพราะรัสเซี ยได้ตอบสนองความมัน่ คงของพม่า และเคยช่วยพม่า
ในการออกเสี ยงยับยั้งมติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติ ที่ตอ้ งการคว่าบาตรพม่าในปี ค.ศ. 2007 ความ
ช่ วยเหลื อของรัสเซี ยและการไม่แทรกแทรงกิ จการภายในพม่า ทาให้ทศั นคติของพม่าต่อรัสเซี ยเต็มไปด้วยความเป็ น
มิตร ซึ่ งรัสเซี ยมองเห็ นโอกาสที่ จะเข้าไปร่ วมมื อกับ พม่ าได้ง่ายกว่าชาติ ตะวันตก ปั จจุ บ นั รัส เซี ยได้พ ยายามเข้าไป
ร่ วมมือกับพม่าทั้งทางด้านอาวุธ พลังงาน เหมืองแร่ และระบบสาธารณู ปโภค โดยเฉพาะประเด็นทางด้านพลังงานนั้น
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ในปี ค.ศ. 2007 รั ส เซี ย และพม่ า ได้ต กลงกัน ที่ จ ะสร้ า งศู น ย์วิ จยั นิ ว เคลี ย ร์ ร่ว มกัน ในพม่ า โดยรั ส เซี ย เป็ นผู อ้ บรบ
ผู เ้ ชี่ ย วชาญชาวพม่ า กว่า 300 คน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานนิ วเคลี ย ร์ ใ นอนาคต
นอกจากนี้ สาหรับรัสเซียแล้ว พม่าคือสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างเอเชียใต้กบั เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
5. ประเทศเวีย ดนาม ประเทศนี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างการทู ต ต่ อ กัน ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1950 ซึ่ งรั ส เซี ย ได้เข้าไป
ช่ วยเหลื อทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จและสังคม โดยทางด้านการเมื องนั้น สหภาพโซเวียตได้เข้าไปตั้งฐานทัพ ที่
อ่าวคัมรานห์ (Cam Ranh Bay) ซึ่ งเป็ นฐานทัพที่สร้างความมัน่ คงให้กบั เวียดนามตลอดช่วงสงครามเย็น ส่ วนทางด้าน
เศรษฐกิ จ โซเวียตได้เข้าไปสร้างระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ให้มากมาย ที่นบั ว่าสาคัญที่สุดและยังมีต่อเนื่ องมาจนถึ ง
ปั จ จุ บ ัน คื อ บริ ษ ัท ขุ ด เจาะน้ ามัน และก๊ า ซเวีย ตซอฟเปโตร (Vietsovpetro) ในเวีย ดนาม ซึ่ งแต่ ล ะปี สร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิ จมหาศาลให้แก่ท้ งั สองประเทศ ทางด้านสังคมนั้น สหภาพโซเวียตได้ส่งเสริ มให้ชาวเวียดนามไปศึกษาต่อที่
สหภาพโซเวียต ซึ่งจนถึงปัจจุบนั จานวนนักศึกษาชาวเวียดนามในรัสเซียมีมากถึง 4,000 คน82
หลังจากการล่มสลายของโซเวียตในช่วงแรกนั้น รัสเซี ยแทบไม่ได้ให้ความสาคัญกับเวียดนามเลย จนในปี ค.ศ.
2001 ประธานาธิ บดีปูตินจึงได้เดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็ นทางการ และเป็ นการเยือนประเทศเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้เป็ นครั้งแรกอีกด้วย การไปเยือนของปูตินครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี เวียดนาม-รัสเซี ย
โดยได้มี ก ารลงนามในหลัก การความเป็ นหุ ้ น ส่ ว นร่ ว มกัน ทางยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งเวี ย ดนามและรั ส เซี ย (Joint
Declaration on a Vietnam-Russia Strategic Partnership)83 ทั้งนี้ เพราะเวียดนามหวังพึ่งให้รัสเซี ยเข้า ไปช่ วยต่อต้านการ
แข็งกร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ที่มีมากขึ้นเรื่ อยๆ ในขณะที่รัสเซี ยมองเวียดนามเป็ นพันธมิตรที่เหนี ยวแน่ นที่สุดในการ
ส่ งเสริ มบทบาทของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังการเยือนของปูตินครั้งนั้นได้ทาให้ความใกล้ชิดแบบสหายเก่าในสมัยสหภาพโซเวียตกลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่ ง
เป็ นผลให้มีการเยือนแลกเปลี่ยนระดับสู งของรัฐบาลมากขึ้นต่อมา โดยปูตินได้เยือนเวียดนามอีกครั้งในการประชุ มสุ ด
ยอดผูน้ าเอเปก ซึ่ งเวียดนามเป็ นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2006 ส่ วนความสัมพันธ์ดา้ นอาวุธนั้น เวียดนามได้ซ้ื อเครื่ องบินรบ
และเรื อดาน้ าจากรัสเซี ยเพื่อไว้ต่อรองอานาจกับจีนในทะเลจีนใต้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 เวียดนามได้เป็ นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน-รัสเซี ยครั้งที่ 2 ซึ่ งครั้งนี้ประธานาธิ บดีเมดเวเดฟและผูน้ าเวียดนามได้เจรจาทวิภาคี โดยมีการลง
นามตกลงสร้างโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ ให้เวียดนาม 2 แห่ ง84 ส่ วนมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ปีละประมาณ 1.8 พันล้าน
ดอลลาห์สหรัฐฯ นอกจากนี้ รัสเซี ยยังสนใจธุ รกิจโทรคมนาคมของเวียดนามอีกด้วย
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6. ประเทศลาว ประเทศนี้ มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซี ยตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1960 โดย
โซเวียตได้ให้ความช่ วยเหลื อลาวมากมาย เนื่ องจากเป็ นชาติที่อยู่ในค่ายสังคมนิ ยมเหมือนกัน ความช่ วยเหลื อที่สาคัญ
ของโซเวียต ได้แก่ การค้าและการสร้ างสาธารณู ป โภคต่างๆ โดยเฉพาะการสร้ างโรงงานไฟฟ้ าพลังน้ าในลุ่ มน้ างึ ม
ปั จจุบนั รัสเซี ยยังได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในเรื่ องพลังงาน การคมนาคมและการสื่ อสาร และถึงแม้วา่ ความสัมพันธ์ของทั้ง
สองฝ่ ายจะมีไม่มากนัก แต่รัสเซี ยก็มองลาวในฐานะเป็ นผูส้ นับสนุนรัสเซี ยในเวทีระหว่างประเทศ
7. ประเทศกัมพู ชา ประเทศนี้ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทู ต ต่อกันในปี ค.ศ. 1983 ส่ วนความร่ วมมื อ
ระหว่างกันก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับลาว แต่ไม่ได้ใกล้ชิดมากนัก โดยกัมพูชาเป็ นฝ่ ายนาเข้าสิ นแร่ และสิ นค้ากลุ่มพลังงาน
ในขณะที่รัสเซียนาเข้ายางพารา
นอกจากรัสเซี ยจะเป็ นผูท้ ี่ต่อต้านระบบอานาจเดี่ ยวที่สหรัฐอเมริ กาเข้าไปมีบทบาทเป็ นอย่างมาก และมักทา
อะไรตามอาเภอใจโดยไม่ฟังคาคัดค้านจากประชาคมโลก ดังเช่นกรณี บุกโจมตีอิรักแล้ว ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ก็มี
สองประเทศสาคัญที่ต่อต้านสหรัฐฯอย่างแข็งขัน นัน่ ก็คืออินโดนี เซี ยและมาเลเซี ย โดยทั้งสองประเทศในฐานะประเทศ
มุสลิมต่างมองว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ให้ความเคารพและเป็ นมิตรแก่ศาสนาอิสลามและมุสลิมทัว่ โลก ดังนั้น ทั้งสองประเทศ
จึงตอบโต้สหรัฐฯด้วยการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกบั รัสเซี ย
8. ประเทศมาเลเซีย ประเทศนี้ มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ต่อมาในปี ค.ศ.
1972 จึงมี การลงนามความร่ วมมื อทางการค้าและเทคโนโลยี แต่ ก็ไม่ได้ส ร้ างความใกล้ชิ ดกัน มากนัก ทั้งนี้ เพราะมี
อุ ป สรรคด้า นอุ ด มการณ์ ที่ ต่ า งกัน และสถานการณ์ ค วามสั ม พัน ธ์ ก็ ยิ่ง ย่ า แย่ล งอี ก เมื่ อ มาเลเซี ย ประกาศสนับ สนุ น
อัฟกานิสถาน ในเหตุการณ์ที่สหภาพโซเวียตโจมตีอฟั กานิสถาน ในปัจจุบนั นับว่าความสัมพันธ์ดีข้ ึนมาก โดยเริ่ มตั้งแต่
สมัยนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ มูฮมั หมัด เมื่อเขาได้เดินทางไปเยือนรัสเซี ยอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 2002 และกล่าว
ชื่นชมรัสเซี ยในฐานะผูต้ ่อต้านการแทรกแซงต่างๆ ของสหรัฐฯและตะวันตก หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 2005 เมื่อมาเลเซี ย
ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุ ดยอดผูน้ ารัสเซีย-อาเซี ยนครั้งที่ 1 ดร.มหาเธร์ ได้พยายามอย่างมากที่จะผลักดันให้รัสเซี ย
เข้าไปมีส่วนร่ วมในทุ กๆ องค์กรของเอเชี ย -แปซิ ฟิกเพื่อต่อต้านสหรั ฐฯ ซึ่ งในปี เดี ยวกันนั้น การประชุ มสุ ดยอดผูน้ า
เอเชี ยตะวันออกครั้งที่1ก็จดั ขึ้นที่กวั ลาลัมเปอร์ ดว้ ยเช่ นกัน ประธานาธิ บดี ปูตินจึงได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมประชุ มครั้งนั้น
และได้เสนอตัวเข้าเป็ นสมาชิ ก แต่ทา้ ยที่ สุดก็ถูกปฏิ เสธไป ส่ วนความร่ วมมื อทางด้านการค้านั้น ทั้งสองฝ่ ายมี มูลค่า
การค้าสู งถึ งปี ละประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ โดยสิ นค้าส่ งออกของรัส เซี ยส่ วนใหญ่ คือพวกวัตถุ ดิบและ
เคมีภณ
ั ฑ์ ในขณะที่รัสเซียนาเข้าสิ นค้าเกษตร โดยเฉพาะน้ ามันปาล์มจากมาเลเซี ย85 อีกด้านหนึ่งที่ถือว่าใกล้ชิดกันมากก็
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คือความร่ วมมือด้านอวกาศ ซึ่ งในปี ค.ศ. 2007 รัสเซี ยได้ส่งนักบินอวกาศชาวมาเลเซี ยออกไปนอกโลกเป็ นคนแรก เพื่อ
ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอวกาศของมาเลเซีย
9. ประเทศอินโดนี เซี ย ประเทศนี้ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1950 โดย
ความสัมพันธ์ในช่ วงแรก ประธานาธิ บดีซูกาโน (Sukarno) มีความใกล้ชิดมากถึงขนาดเดินทางไปเยือนมอสโกอย่าง
เป็ นทางการ และเลขาธิ การพรรคของสหภาพโซเวียตในสมัยต่อมาอย่าง นิ กิตา ครุ สชอฟก็ได้เดินทางไปเยือนจาร์ กาต้า
ด้วยเช่นกัน แต่ความสัมพันธ์ได้ย่าแย่ลงเมื่อนายพลซู ฮาโต (Suharto) ขึ้นมามีอานาจ และกลับมาเริ่ มดีข้ ึนหลังการสิ้ นสุ ด
อานาจของซู ฮาโต นโยบายต่างประเทศของอินโดนี เซี ยในปั จจุบนั นั้นเป็ นอิสระและไม่ข้ ึนอยูก่ บั มหาอานาจใด โดยมุ่ง
ส่ งเสริ มระบบโลกหลายขั้วอานาจและบทบาทสาคัญขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ งรัสเซี ยเองก็มีนโยบายที่สอดคล้อง
กัน รัสเซี ยเน้นให้ความสาคัญกับอินโดนี เซี ยในฐานะชาติมหาอานาจในอาเซี ยนและเป็ นผูน้ าของประเทศมุสลิมของ
โลก ซึ่ งภายในรัสเซี ยเองก็มีประชาชนมุสลิ มรัสเซี ยกว่า 20 ล้านคน และปั จจุบนั รัสเซี ยก็เป็ นผูส้ ังเกตการณ์ ในองค์กร
การประชุ มแห่ งอิสลาม (OIC) ที่ตอ้ งการให้อินโดนี เซี ยสนับสนุ นเพื่อให้รัสเซี ยได้เข้าเป็ นสมาชิ กองค์กรนี้ นอกจากนี้
ความสั ม พัน ธ์ ที่ เป็ นรู ป ธรรมของทั้งสองฝ่ ายเริ่ ม จากการที่ อิ นโดนี เซี ย ได้ซ้ื ออาวุธ จากรั ส เซี ย เพื่ อเป็ นการตอบโต้
สหรัฐอเมริ กาที่ทาการปิ ดอ่าว และห้ามการขายอาวุธให้แก่อินโดนี เซี ยด้วยข้อหาละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนในปี ค.ศ. 1999
ต่อมา การเยือนรัสเซี ยอย่างเป็ นทางการของประธานาธิ บดีเมกาวาตี (Megawati) ในปี ค.ศ. 2003 ได้เป็ นการตอกย้าความ
สนใจของอิ น โดนี เซี ย ที่ มี ต่ อ การทหารของรั ส เซี ย เป็ นอย่า งมาก โดยอิ น โดนี เซี ย ขอให้ รั ส เซี ย เข้า ไปช่ ว ยพัฒ นา
เทคโนโลยีการทหารของตน และความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายยิ่งใกล้ชิดมากขึ้นไปอีก เมื่อประธานาธิ บดีซูซิโล ยุดโด
โน (Susilo B.Yudhoyono) ของอินโดนี เซี ย ได้เดิ นทางไปเยือนรั สเซี ยอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 200686 โดยได้ออก
แถลงการณ์ ร่วมกับประธานาธิ บดี ปูตินในการพัฒนาความสัมพันธ์ ที่ดีของทั้งสองฝ่ ายในหลายมิ ติ ได้แก่ การสารวจ
อวกาศ โครงการพลังงานนิ วเคลี ยร์ การท่องเที่ ยว ความตกลงเรื่ องการเดิ นทางระหว่างกัน เทคโนโลยีการทหาร ด้าน
การศึกษาและด้านอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 รัสเซี ยได้เซ็นสัญญาซื้ อขายอาวุธกับอินโดนีเซี ย ซึ่ งมีมูลค่าสู งถึง
1 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ87 ส่ วนความร่ วมมือทางด้านการค้ายังมีไม่มากนัก โดยเฉลี่ยแล้วต่อปี อยูท่ ี่ประมาณ 600 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
10. ประเทศบรู ไน ประเทศนี้ ได้ส ถาปนาความสั มพันธ์ ทางการทู ตกับ สหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 โดย
บรู ไนมองรัสเซี ยว่าเป็ นผูม้ ี บทบาทในการถ่วงดุ ลอานาจในเอเชี ย ส่ วนการพบปะกันในระดับประมุ ขของรัฐนั้น ทั้ง
ประธานาธิ บดีวลาดี มีร์ ปูติน และสุ ลต่าน ฮัซซานาล โบลเกี ยห์ (Hassanal Bolkiah) ได้พบกันสองครั้งคือการประชุ ม
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APEC ในปี ค.ศ. 2000 และสุ ลต่านบรู ไนเยือนรัสเซี ยในปี ค.ศ. 2005 และล่าสุ ดในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการก่อตั้งสถานทูต
รัสเซี ยประจากรุ งบันดาเสรี เบกาวัลขึ้น88 ซึ่ งถือว่าเป็ นประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยรัสเซี ยนั้นต้องการช่วยบรู ไนเรื่ องพลังงานและการทหาร
เห็นได้ชดั ว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างรัสเซี ยกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนนั้นมีจุดเริ่ มต้นและเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน โดยส่ วนใหญ่จะเริ่ มต้นด้วยดี และชะงักลงในช่ วงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต นโยบายต่างประเทศ
ใหม่ของปูติน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หลังปี ค.ศ. 2000 ได้ส่งเสริ มให้รัสเซี ยมีโอกาสเข้า
ไปกระชับความสั ม พันธ์ ก ับ ชาติ อาเซี ยนมากขึ้ น ทั้งนี้ เพราะทั้งสองฝ่ ายมี ผลประโยชน์ ร่วมกัน กล่ าวคื ออาเซี ยนได้
กลายเป็ นศู นย์อานาจใหม่ ที่ มี ผ ลอย่างมากต่อผลประโยชน์ ของรั ส เซี ย ในภู มิ ภาคเอเชี ย ส่ วนรั ส เซี ยก็ ได้กลายเป็ นผู ้
รับประกันความมัน่ คงทางการเมืองและพลังงานให้แก่อาเซียน
ถึงแม้ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายจะดีข้ ึนมาก แต่เมื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของอาเซี ยนกับ
ประเทศอื่น เช่ น จีน ญี่ปุ่นหรื อแม้แต่สหรัฐฯ กลับปรากฏว่าบทบาทของรัสเซี ยมีอิทธิ พลน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพราะมีปัจจัย
หลายอย่างที่เป็ นอุปสรรค ซึ่ งรัสเซี ยก็ทราบดีและกาลังพยายามแก้ไขอยู่
ปัญหาและอุปสรรคความสั มพันธ์ ระหว่างรัสเซียกับอาเซียน
1. ทั้งสองฝ่ ายมีความรู ้จกั และเข้าใจกันน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคประชาชนนั้น ชาวอาเซี ยนส่ วนใหญ่ยงั เข้าใจ
ว่ารัสเซี ยคือสหภาพโซเวียตและยังเป็ นประเทศคอมมิวนิ สต์ ส่ วนชาวรัสเซี ยที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวในชาติ อาเซี ยนก็ยงั
เข้าใจว่าเป็ นภูมิภาคที่มีความล้าหลังและยังไม่พฒั นา ด้วยเหตุน้ ี รัฐบาลรัสเซี ยจึงได้ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการ
สร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อรัสเซี ย โดยผ่านศูนย์รัสเซี ยของกองทุนรุ สกีมีร์ภายใต้รัฐบาลรัสเซี ย ซึ่ งเป็ น
ศูนย์เผยแพร่ วฒั นธรรมรัสเซี ย ณ ต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั มีศูนย์รัสเซี ยทุกทวีปทัว่ โลก โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
อยู่สองที่ ดว้ ยกันคื อ ที่ ประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศไทย นอกจากนี้ รัฐบาลรัสเซี ยยังสนับสนุ นให้ภาคประชาชน
รัสเซี ยรู ้จกั และเข้า ใจอาเซี ยนมากขึ้ น โดยการเปิ ดศู นย์อาเซี ยนที่ เป็ นแหล่ งความรู ้ ของประเทศอาเซี ยนขึ้ นในปี ค.ศ.
2010 ที่ มหาวิท ยาลัยแห่ งความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ (MGIMO) ที่ กรุ งมอสโก ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลรัส เซี ย ยังได้
สนับสนุ นให้นกั ศึกษาจากชาติอาเซี ยนไปศึกษาในรัสเซี ยมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะบัณฑิ ตกลุ่มนี้ ถือเป็ นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายในอนาคต
2. การขาดบรรยากาศในการลงทุนและทาการค้าระหว่างกัน ถึงแม้วา่ ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายจะดีข้ ึนมาก
แต่ปั ญ หาหลัก ที่ ส าคัญคื อประเด็น ทางด้านเศรษฐกิ จที่ ยงั มี ค วามเกี่ ยวข้องกันน้อยมาก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ประเทศ
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มหาอานาจอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะรัสเซี ยไม่ได้มีโครงการขนาดใหญ่ในอาเซี ยนเหมื อนที่ จีนและญี่ ปุ่นมี นอกจากนี้ การทา
ธุ รกิ จของคนรั สเซี ยก็ไม่ ได้รับ แรงผลักดันจากรัฐบาลมากนักจึ งทาให้ไม่ประสบความสาเร็ จ ยิ่งไปกว่านั้น รู ปแบบ
การค้าของรัสเซี ยก็มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากประเทศอื่น ซึ่ งชาติอาเซี ยนมองว่ามีอุปสรรคและเป็ นการกี ดกันทาง
การค้ามากเกินไป จึงทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทาการค้าระหว่างกัน เพื่อแก้ปัญหานี้ ผูน้ าทั้งสองฝ่ ายจึงได้ริเริ่ มการจัด
งานประชุมนักธุ รกิจอาเซี ยน-รัสเซี ย (ASEAN-Russia Business Forum) ขึ้นในปี ค.ศ. 2000 เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ทาธุ รกิจร่ วมกัน รวมทั้งรัสเซี ยได้พยายามปฏิรูประบบตลาดของตัวเองให้เป็ นสากลมากขึ้น ซึ่ งล่าสุ ดเมื่อปี ค.ศ. 201189
ก็ได้กลายเป็ นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) ไปแล้ว
แนวโน้ มความสั มพันธ์ ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนในอนาคต
ในอนาคตนั้น รัสเซี ยและอาเซี ยนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในหลายๆ มิติ กล่าวคือเรื่ องการเมืองและความมัง่ คงใน
ภูมิภาคนั้น ทั้งสองฝ่ ายจะยังคงยึดถือแนวทางเดิมต่อไป นัน่ คือรัสเซี ยต้องการอาเซี ยนในฐานะผูช้ ่วยผลักดันตนเข้าไป
ในองค์กรความร่ วมมือต่างๆ ในเอเชี ย-แปซิ ฟิกและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ส่ วนอาเซี ยนก็ยงั คงต้องการบทบาทของ
รัสเซี ยในการถ่วงดุลกับมหาอานาจอื่น และส่ งเสริ มบทบาทของอาเซี ยนต่อไป ส่ วนทางด้านการค้าและการลงทุนและ
ภาคสังคมนั้น มีแนวโน้มว่าจะพัฒนามากขึ้นเพื่อตอบสนองประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อเออีซี (ASEAN Economic
Community: AEC) ในปี ค.ศ. 2015 ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องพลังงาน สิ นค้าเกษตร อาวุธ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
รับมือภัยธรรมชาติ การคมนาคม การเงินการธนาคาร หรื อการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายจะเพิ่มมากขึ้ นหรื อน้อยลงนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญดังต่อไปนี้
ด้วย
1. สถานะของประชาคมอาเซี ยน การรวมกลุ่ มเป็ นประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community: AC) ในปี ค.ศ.
2015 นั้นเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายมากที่สุดของอาเซี ยน เพราะการสร้างตลาดร่ วมกันนั้น ยังมีปัญหาและอุปสรรคในเชิ งโครง
ร้างมากมาย ทั้งความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิ จที่ มีช่องว่างระหว่างกันสู งมาก รวมทั้งการเมื องภายในกลุ่ มประเทศ
อาเซี ย นและความขัด แย้ง เรื่ อ งดิ น แดนระหว่า งกัน ก็ เป็ นปั ญ หาที่ ย งั แก้ไ ขไม่ ไ ด้ นอกจากนี้ การรั บ รู ้ ถึ งความเป็ น
ประชาคมเดี ยวกันของประชาชนในอาเซี ยนก็ยงั มี อยู่น้อยมาก ถ้าอาเซี ยนไม่ได้เตรี ยมพร้ อมรับมือกับสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ น
อาจจะเป็ นไปได้วา่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะนามาซึ่ งปั ญหามากกว่าความร่ วมมือ และนัน่ ก็จะทาให้บทบาทของ
อาเซี ยนลดน้อยลง จนเป็ นสาเหตุให้รัสเซี ยถอยห่างจากภูมิภาคนี้ได้
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2. การเกิ ดขึ้ น มาขององค์ก รใหม่ ๆ ในภู มิ ภาค นอกจากปั ญ หาของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนที่ ก ล่ าวแล้ว
บทบาทของอาเซี ยนในอนาคตอาจถูกบัน่ ทอนลงได้ ด้วยองค์กรต่างๆ ที่อาเซี ยนได้ร่วมสร้างขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ น APEC
ASEM หรื อแม้แต่ EAS ที่นบั วันว่าเริ่ มมีบทบาทมากขึ้นและมีสมาชิ กร่ วมมากขึ้น ดังนั้น ชาติอาเซี ยนจึงต้องรู ้จกั จัดการ
บริ หารอานาจของตนเองในองค์กรเหล่านี้ ให้ดี เพราะมิฉะนั้นแล้วองค์กรอาเซี ยนในอนาคตอาจจะมี บทบาทน้อยกว่า
องค์กรที่เกิดขึ้นทีหลังได้
3. การแข่งขันระหว่างมหาอานาจระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องทะเลจีนใต้น้ นั นับวันทั้งสอง
ฝ่ ายจะมีการแข่งขันกันสู งขึ้น ซึ่ งดุลแห่งอานาจนี้ จะเป็ นตัวแปรสาคัญในอนาคตที่จะดึงรัสเซี ยเข้ามา หรื อทาให้หลุดจาก
วงโคจรในเอเชียตะวันออกไปเลยก็เป็ นได้

การสั มมนาโต๊ ะกลม “มุมมองทีม่ ีต่อความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศไทยกับสหพันธรั ฐรัสเซีย:
เอเปกในปี พ.ศ. 2555 และการประมวลภาพรวมของการสถาปนาสหภาพศุลกากรระหว่ างรัสเซีย-ไทย”
Roundtable Seminar on “Perspectives on Economic Relations between Thailand and the Russian Federation:
APEC 2012 and an Overview on the Establishment of a Thai-Russian Customs Union”
อังเดร ยู. ปลาม
Andrey Y. Plam
บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นมุ มมองของ ฯพณฯ อังเดร ยู. ปลาม เอกอัครราชทูตรัสเซี ยประจาประเทศไทย ที่มีต่อทิ ศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง รวมทั้งประเด็นที่สัมพันธ์กบั สมาคมเอเปกในปี พ.ศ. 2555 และเรื่ องการก่อตั้ง
สหภาพศุลกากรระหว่างไทยกับรัสเซี ย
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซี ยกับไทยนั้น มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันมาครบ 115 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2555 นี้ โดยมี การทาข้อตกลงทางการค้าต่อเนื่ องมาจนถึ งปั จจุบนั นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และกาลังจะมีการทา
ข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ในเร็ วๆ นี้ ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างกันในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 5.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่ งเป็ นมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 42
นอกจากนั้น ประเทศทั้งสองยังมีศกั ยภาพของความร่ วมมือและร่ วมลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างกันในหลายมิติ
อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่ องอะไหล่รถยนต์ อุตสาหกรรมก๊าซและน้ ามัน การต่อเรื อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอวกาศ
และการสื่ อสาร การขนส่ งทางรถไฟและทางอากาศ นาโนเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีชีวภาพและอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง บริ ษ ัท ธุ รกิ จรั ส เซี ย สนใจเข้าร่ วมในอภิ ม หาโครงการของรั ฐ บาลไทย อาทิ ด้านพลัง งานและ
โครงสร้างพื้นฐาน หรื อร่ วมกิ จการสารวจทรัพยากรน้ ามันและก๊าซในประเทศที่ สาม ร่ วมกิ จการอุ ตสาหกรรมเครื่ อง
อะไหล่รถยนต์ การลงทุนในธุ รกิ จการก่อสร้างและเกษตรกรรม และด้านนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งยังมีโอกาสร่ วมมือ
เป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จในภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซี ย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มกั ประกอบกิ จการอยู่ในมอสโกและเซนต์ปี
เตอร์ สเบิร์ก อาทิเช่นในไซบีเรี ยและในภูมิภาคตะวันออกไกล
โดยเฉพาะในวาระที่จะมีการประชุ มเอเปกอย่างเป็ นทางการร่ วมกับการประชุ มเจ้าหน้าที่บริ หารระดับสู งของ
เอเปกในรัสเซี ยเป็ นครั้งแรกระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2555 รัสเซี ยคาดหวังจะก่อให้เกิ ดความร่ วมมือกันในทุก
ทาง อาทิ ด้านแนวทางการรวมตัวกันทั้งในระดับโลกและภูมิภาคในระยะยาว การเติบโตอย่างยัง่ ยืน การขจัดอุปสรรค
ทางการค้าและการลงทุ นนธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้ างความเชื่ อมัน่ ด้านห่ วงโซ่ อุปทาน เป็ นต้น ที่

สาคัญคือต้องสามารถสร้างหลักประกันด้านความมัน่ คงทางทหารให้กบั มวลมนุ ษย์ดว้ ย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับประเด็นโลกาภิวตั น์ ความมัน่ คงด้านพลังงานและทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาภูมิภาคที่
ห่างไกลในเอเปก รวมทั้งด้านการศึกษาและบทบาทที่เปลี่ยนไปของสตรี เป็ นต้น
ส่ วนประเด็ นสหภาพศุ ล กากรเบลารุ ส คาซัค สถานและรัส เซี ย ซึ่ งเริ่ ม มี ผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น
นับเป็ นขั้นตอนแรกที่จะสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกับสหภาพยุโรปในระหว่างประเทศอดีตสหภาพ
โซเวียต ทั้งนี้ โดยมี ป ระเทศทาจิ กีสถาน ยูเครน คี กีร์ส ถาน สนใจเข้าร่ วม ต่อมาเมื่ อ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เบลารุ ส
คาซัค สถานและรั ส เซี ยก็ ได้ต้ งั คณะกรรมการร่ วมเพื่ อเตรี ยมการสร้ างสหภาพยูเรเชี ยในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป โดยมี
จุดมุ่งหมายสาคัญคือ คาดหมายว่าสหภาพศุลกากรจะช่วยให้ตลาดส่ งออกมีขนาดใหญ่ข้ ึน การขนส่ งที่สะดวกรวดเร็ ว
และค่าใช้จ่ายถูกลง รวมทั้งการลงทุนต่างประเทศโดยตรงจะน่าจูงใจมากขึ้น
คาส าคั ญ : ความสั ม พัน ธ์ ท างเศรษฐกิ จระหว่างประเทศไทยกับสหพัน ธรั ฐรัส เซี ย, เอเปกในปี พ.ศ. 2555, สหภาพ
ศุลกากรเบลารุ ส คาซัคสถานและรัสเซีย

AN ABSTRACT
This article represents a perspective of His Excellency Andrey Y. Plam, Ambassador of the Russian
Federation to Thailand, on the directions of the relationship between the two countries, as well as on issues relating to
APEC in 2012 and the establishment of a Thai-Russian Customs Union.
The year 2012 marks the 115th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia and
Thailand. The two countries have continually maintained trade agreements since 1970 up to the present, and a new
agreement will soon be concluded. The value of bilateral trade in 2011 was about 5.9 US$ billion, which represented
a 42 per-cent increase over that of the previous year.
In addition, the two countries possess a potential for economic and investment cooperation in various areas,
including automobile parts, natural gas and oil, ship-building, environmental conservation, space technology and
communication, rail and air transport, nanotechnology, solar energy, and biotechnology, among others. In particular,
Russian business firms are interested in the Thai government’s megaprojects, such as those on energy and
infrastructure development. They are also interested in joint exploration of oil and gas resources in third countries,
joint ventures in automobile parts industry, and investment in the construction business and agriculture, as well as
nanotechnology. There are also opportunities for cooperation in the form of business partnerships in Russia’s various
regions, such Siberia and the Russian Far East, whereas the majority of such ventures have concentrated in Moscow
and St. Petersburg.
Especially on the occasion of APEC meeting jointly with the convening of the APEC’s senior executive
officials for the first time in Russia on 7-8 September 2012, Russia expects that this results in further cooperation on
all fronts, including long-term integration at the global as well as regional level, sustainable growth, elimination of
barriers to trade and investment in SMEs, and the building of confidence in the supply chains. It is significant that
military security can be created for all humankind, together with exchange of knowledge on globalization, energy and
human resource security, technological development, development of remote regions in the APEC, education, and the
changing role of women.
The customs union of Belarus, Kazakhstan, and Russia, which has become effective since 1 January 2010,
represents a first step towards the creation of a business alliance similar to the European Union among the states of
the former Soviet Union. Now Tajikistan, Ukraine, and Kyrgyzstan have expressed their interest in joining the

customs union. On 19 December 2011 Belarus, Kazakhstan, and Russia set up a joint committee to make a
preparation for the establishment of a Eurasian Union in 2015, whose central purpose is enlarge the export market,
with more rapid and cheaper transport, as well as a more attractive environment for foreign direct investment.
Key words: Economic relations between Thailand and the Russian Federation; APEC in 2012; and Belarus,
Kazakhstan, and Russia Customs Union

Roundtable Seminar “Economic Relation Perspectives of Thailand and the Russian Federation: APEC 2012
and the Over-View on the Establishment of the Thai-RussianCustoms Union”
Andrey Y. Plam*
It is my great pleasure and honor to address the participants of today’s Seminar, organized by the ThaiRussian Business Council and the Thai-Russian Chamber of Commerce.
The current year is the 115th from the date of establishment of diplomatic relations between the Russian
Federation and the Kingdom of Thailand. Looking back and trying to analyze this significant period we would come
to the conclusion that considerable progress has been made in bringing our countries closer both in political and
economic spheres. In spite of the fact that both our countries had to face a lot of difficulties recently, we have
managed to keep the valuable heritage which was accumulated during the long years of our cooperation. Moreover,
we have brought our relationship to a new level.
Today our trade and economic relations are based on the Trade agreement of 1970 which provides most
favorable treatment for both countries in bilateral trade and we believe that the new bilateral Trade Agreement which
is being negotiated at present will be signed in the near future. It is hard to overestimate the importance which
mutually beneficial trade has played and continues to play in fostering stronger relations between our two countries.
Trade has been bringing us closer and has been helping us to get to know each other better.
Speaking about our economic relations I should emphasize that Thailand remains Russian’s leading trading
partner among 10 ASEAN countries with an annual turnover of nearly 5,7 billion USD.

* Minister-Counsellor Embassy of the Russian Federation

Basic products of Russian export to Thailand are: crude oil, rolled steel and scrap metal, fertilizers, gems,
wood, pulp and paper. Russia imports from Thailand automotive spare parts, electronic products, rice, sugar, seafood,
rubber and many other goods. The statistics for last year shows an increase of 41,85% in Russian-Thai trade volume
over the last year. Thailand’s export to Russia rose by 49% while our export to your country rose by more than 40%.
Unfortunately, during first four months of this year the trade turnover between our countries fell by more
than 24%. Russian exports dropped by almost 25%, while Thai exports to Russia by more than 21%. The main reason
is the biggest flood in the history of Thailand that severely affected Thai economy. At the same time influence of the
global economic crisis and subsequent recession of world production are the most dangerous factors which disturb
our increasing cooperation.
However, the huge potential of Thai-Russian trade has not yet been fully realized. There is still much room
for the expansion of Thai exports to Russia as Thailand is known in the world market for its high quality and
competitively priced goods. In turn Russia can offer to Thailand many interesting high-technology products.
Realization of all these opportunities should be the basis of our active trade and economic cooperation in future.
One of our main targets is to further expand the range of goods and services traded between our countries
and improve existing trade indicators.
From our point of view, there is also high potential for economic cooperation and joint investment between
the two countries in different areas, such as automotive and spare parts production, gas and oil industry, shipbuilding, environment protection, information and space technology, air and rail transportation, nanotechnology,
solar energy, biotechnology and many others.
We believe there is opportunity for participation of Russian companies in some of the Mega-projects,
announced by the Thai Government, especially those pertaining to energy and infrastructure, or joint exploration of

gas and oil resources in third countries. Joint manufacturing of automobile spare parts, investment in agriculture and
construction business, bio- and nanotechnologies in Russia may also be of interest to Thai companies.
I also see the broad potential for cooperation in various fields between Thai companies and business partners
located in various regions of the Russian Federation. Today most of Thai-Russian trade is conducted through
Moscow and St. Petersburg, whereas the vast business potential of other regions of Russia, like Siberia and the Far
East remains largely un-tapped.
There are also good opportunities for both Russia and Thailand to join efforts in the implementation of large
scale regional projects in the fields of transport, energy and development of natural resources within the frameworks
of ASEAN, UNESCAP and APEC.
The Trade Representation of Russia provides valuable assistance to Thailand business partners in a wide
range of issues related to trade and economic partnership with Russian companies.
In an effort to support Russian companies, stimulate joint business activity and also to render assistance for
Russian high-technology products to penetrate the Thai market, the Russian side holds regular meetings and
consultations with representatives of the leading Thai scientific agencies: National Science and Technology
Development Agency, National Genetic Engineering and Biotechnology Center, National Innovation Agency,
National Nanotechnology Centre etc.
We are pleased to note that the positive trends existing today in every aspect of Thai-Russian Trade and
economic relations are reflected in the corresponding growth of bilateral organizations of the private sector of both
countries. The Thai-Russian Chamber of Commerce as well as the Thai-Russian and Russian-Thai Business Councils
are growing in strength as well as in numbers. It is noteworthy that some of Thailand’s leading and most influential
business groups such as CP, Siam Cement, Siam Steel, Loxley and many others are currently active members of these

organizations. I would like to take this opportunity to thank the members of the TRCC and T-RBC for their
meaningful contribution to the development of our bilateral trade and economic cooperation.
On September 7-8, 2012 the APEC CEO Summit will be held for the first time in Russia, on Russky Island,
Vladivostok. More than 700 chief executives of major Asia-Pacific companies are expected to take part in the event.
As the APEC host economy for 2012, Russia has outlined the agendas for both the official APEC meetings
and the APEC CEO Summit. Russia has built upon work accomplished in previous APEC years’ priorities, which are
reflected in the topics selected for discussion in September. At previous APEC meetings, business and government
leaders have deliberated issues such as simplification of trade procedures (Tokyo, 2010) and convergence of market
regulation rules and standards (Honolulu, 2011) under the broader heading of regional economic integration. To
further develop these topics in Vladivostok in 2012, Russia proposes discussing the long-term prospects of regional
and global integration, sustainable growth and new challenges to trade and investment liberalization, elimination of
trade and investment barriers for small and medium-sized enterprises, and establishment of reliable supply chains.
A priority for APEC 2012 will be to intensive cooperation in the innovations aspect of the post-crisis strategy
for economic growth, a subject that has been traditionally on the agenda of previous APEC meetings. Another key
priority in discussions at the APEC CEO Summit 2012 – ensuring personal human security – will be evaluated
through the prism of strengthening food security.
CEO Summit sessions will concentrate on issues that are most relevant at this stage in the evolution of
APEC, including globalization, energy security and human resources as the key elements of economic development.
Participants will engage in focused discussion and seek solutions to problems related to securing resources for
development, as well as the problems of technological development, the prospects for development of remote regions
in APEC economies, and the issues of education and changing roles for women in the world today.

The two days of the CEO Summit will be devoted to an exchange of ideas between business and government
leaders on the advantages and adverse effects of economic integration, the prospects for global and regional
currencies, infrastructure development for economic growth, and the future of capitalism in general. Other sessions
will include focus on the development of cities in a rapidly changing world, the emergence and role of transnational
corporations, and the growth of the middle class in emerging markets.
Taking into consideration one of the topics of our seminar, let me tell you a few words about The Customs
Union between Belarus, Kazakhstan, and Russia.
The euphoria of independence after the collapse of the Soviet Union destroyed economic relations between
countries that previously shared a common market. Each independent country faced many difficulties in the
development of its economy. The first step towards economic integration was made in 1994 when a Free Trade Zone
Agreement was signed by 12 CIS countries. It shaped a basis for integration of the CIS countries’ economies but due
to differences in the level of economic development and political considerations some countries joined the
Agreement on a temporary basis. The second step was the establishment of EurAsEC on October 10, 2000 in Astana
by presidents of Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan.
The next step in the integration process is the creation of a Customs Union between Belarus, Kazakhstan,
and Russia.
In accordance with a Treaty signed on October 6, 2007 the Russian Federation together with Belarus and
Kazakhstan have agreed to form a Customs Union, which involves the creation of a common customs territory.
Within its boundaries all customs duties and other economic restrictions will be abolished, with the exception of
special anti-dumping or compensatory protective measures. The highest authority of the Union is the Inter-State
Council, presided over by the heads of States and heads of Governments of its members. The permanent governing

body which oversees the affairs of the Union between the Inter-State Council’s sessions is the Customs Union
Commission.
The main difference of the Customs Union from previous economic integration arrangements is the
formation of a super-national body - the Customs Union Commission which will decide on Common External Tariffs
and other integration related issues.
The Customs Union between Belarus, Kazakhstan, and Russia was officially launched on January 1, 2010 as
a first step towards forming a broader EU-type economic alliance of former Soviet states.
Currently several other CIS countries are considering joining the Customs Union as well. For example:


Leaders of Tajikistan have voiced their interest to join the union at some stage.



In May 2011 Ukraine’s President Yanukovych stated that Ukraine is "searching for mechanisms of
cooperation that will allow us to work with the customs union to the extent which Ukrainian laws and our
obligations to world organizations such as the World Trade Organization allow”.



In October 2011, the acting prime minister of Kyrgyzstan has announced that the country will join the union,
and that the process has been agreed with the prime-ministers of the other member states.
On 19 November 2011 Belarus, Kazakhstan, and Russia put together a joint commission on fostering closer

economic ties, planning to create a Eurasian Union by 2015.
Positive Effects of the Customs Union:
- Greater Market Size for Exports
- Lower Cost and Easier Transportation
- More attractive for Foreign Direct Investment (FDI) and Joint Ventures in non-raw material sectors

In accordance with the statistics data of Thai Ministry of Commerce the trade turnover between the Union
and Thailand in 2011 increased by 42% up to 5,9 billion USD. Export to Thailand rose by more than 39% to 4,65
billion USD, import from Thailand rose by 45,45% to almost 1,25 billion USD.
In conclusion I would like to stress, that there are real prospects for an increase in trade in both absolute and
percentage terms. We would like to hope that the obstacles and difficulties in our business cooperation will be
eliminated and it will develop for the benefit of our two nations.
Let me wish the Thailand and Russian sides every success in their endeavors for the benefits of bilateral
economic and business cooperation.

