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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ีให้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 อนัเป็นเร่ืองราวส าคญัหน้าหน่ึงใน

ประวติัศาสตร์ไม่เพียงแต่ของรัสเซียเท่านั้น แต่ของยโุรปทั้งหมดดว้ย 

รัสเซียไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั “สงครามนโปเลียน” มาหลายคร้ังและมีบทบาทในฐานะผูป้กป้องยโุรปท่ีปกครอง

ดว้ยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ชยัชนะของรัสเซียเหนือฝร่ังเศส ท าให้การปฏิวติัทัว่ทั้งยุโรปตอ้งล่าไประยะหน่ึง 

สงครามระหวา่งฝร่ังเศสและรัสเซียหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น ในวนัท่ี 12 มิถุนายน ค.ศ. 1812 นโปเลียนไดร้วมรวมก าลงั

ทหารถึง 6 แสนคน ขา้มแม่น ้ า Niemen และรุกรานรัสเซีย กองทพัรัสเซียมีแผนท่ีจะเผชิญกบันโปเลียนไวแ้ลว้ แผนน้ี

พฒันาข้ึนโดย Ful นักทฤษฎีทางทหารชาวปรัสเซีย และซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ทรงให้ความเห็นชอบแผนน้ีดว้ย Ful 

แบ่งกองทพัรัสเซียออกเป็น 3 ทพัดว้ยกนั ทพัแรกอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ Barclay - de - Tolly, Bagration ทพัท่ี

สองและท่ีสามมี Tormasov เป็นผูบ้ญัชาการ Ful เสนอแนะใหก้องทพัค่อยๆ ถอยร่นเขา้มาอยู ่ณ ท่ีตั้งท่ีมีปราการป้องกนั

อย่างดี เช่ือมประสานเขา้ด้วย ก่อนท่ีจะหาทางยบัย ั้งการรุกคืบหน้าของนโปเลียน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนคือความวิบติั เพราะหลงัจากท่ีกองก าลงัรัสเซียถอยร่นไดไ้ม่นาน นโปเลียนก็อยูไ่ม่ห่างจากกรุงมอสโกแลว้ แผน

ของ Ful ลม้เหลวโดยส้ินเชิง แมว้า่ชาวรัสเซียจะตา้นทานอยา่งเด็ดเด่ียวเพียงใดก็ตาม 

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้ตอ้งตดัสินใจด าเนินการอยา่งเด็ดขาด ดงันั้น ในวนัท่ี 20 สิงหาคม ต าแหน่งเสนาธิ

การทหารจึงตกอยู่แก่  Mikhail Kutuzov ซ่ึงเป็นศิษย์ท่ี เยี่ยมยอดท่ีสุดคนหน่ึงของ Alexander Suvorov ในระหว่าง

สงครามกับฝร่ังเศส Kutuzov เสนอความคิดท่ีท าให้ผูค้นตกใจ คือ “เพื่อท่ีจะรักษารัสเซียไว ้มอสโกจะตอ้งถูกเผา” 

กองทพัรัสเซียจะต่อสู้ในขั้นเด็ดขาดกบัฝร่ังเศสใกลก้บัหมู่บา้น Borodino ท่ีน่ีมีการประจนับานแบบเลือดเดือดท่ีรู้จกักนั

ต่อมาว่า การยุทธท่ี Borodino นับเป็นการต่อสู้ท่ีหฤโหด มีการบาดเจ็บล้มตายจ านวนมากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ก่ีวนัต่อมา ท่ี

ประชุมสภาทหารท่ีหมู่บา้น Fili ผูบ้ญัชาการ Kutuzov ตดัสินใจสั่งให้กองทพัรัสเซียถอย วนัท่ี 2 กนัยายน ฝร่ังเศสก็เขา้

มอสโกได ้นโปเลียนหวงัว่าชาวกรุงมอสโกจะจ าน ากุญแจเมืองมาให้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น มอสโกท่ีเกือบจะถูกทิ้งร้าง

มิไดต้อ้นรับนโปเลียนอยา่งเป็นพิธีการ มหานครแห่งน้ีถูกเผา พร้อมกบัยุง้ฉางท่ีเก็บเสบียงและและคลงัอาวุธและเคร่ือง

กระสุนต่างๆ 



การยดึมอสโกจึงนบัเป็นความหายนะส าหรับนโปเลียน ซ่ึงไม่รู้วา่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งไรจริงๆ กองทพั

ฝร่ังเศสถูกรังควาญโดยพลพรรคผูรั้กชาติชาวรัสเซียทุกวนัและทุกคืน สงคราม ค.ศ. 1812 เป็นสงครามเพื่อมาตุภูมิอยา่ง

แทจ้ริง ความสับสนอลหม่านเร่ิมเกิดข้ึนในกองทพันโปเลียน ระเบียบวินยัทหารหมดไปพร้อมกบัทหารท่ีเมามาย นโป

เลียนพ านกัอยูใ่นมอสโกจนถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ. 1812 กองทพัฝร่ังเศสตดัสินใจถอยกลบัลงมาทางใต ้อนัเป็นส่วนท่ี

มิไดค้วามเสียหายจากสงคราม กองทพัรัสเซียเขา้ประจนับานกบัฝร่ังเศสอีกใกล้ๆ  กบั Maloyaroslavets มีการต่อสู้อยา่ง

ดุเดือดท่ีนครแห่งน้ี และนโปเลียนก็ถูกบีบให้ถอยร่นต่อไปยงัถนน Smolensk เก่า อนัเป็นเส้นทางท่ีเขาเดินทพัมา การ

รบใกล้ๆ  Vyazma, Krasnoe และทางขา้มแม่น ้ า Berezina ส่งผลใหส้งครามของนโปเลียนส้ินสุดลง กองทพัรัสเซียขบัไล่

ศตัรูออกไปจากดินแดนของตน วนัท่ี 23 ธนัวาคม ค.ศ. 1812 อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ทรงออกประกาศเร่ืองการยุติสงคราม 

สงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 ส้ินสุดลง แต่การรณรงค์ในสงครามนโปเลียนในยุโรปยงัคงด าเนินต่อมาจนถึง ค.ศ. 

1814 

สงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 เป็นเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์รัสเซีย สงครามคร้ังน้ีก่อให้เกิดส านึกเร่ือง

ความเป็นชาติในบรรดาชาวรัสเซียอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน คนเหล่าน้ีไดป้กป้องบา้นเกิดเมืองนอนของตนอยา่งเด็ด

เด่ียว ชาวรัสเซียไดแ้สดงให้เห็นถึงความกลา้หาญและวีรกรรมดว้ยการยอมเสียสละเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตน ช่ือของ

บุคคลจ านวนมากได้รับการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์รัสเซีย และเป็นช่ือท่ีจะไม่มีวนัถูกลืม คือ Mikhail Kutuzov, 

Miloradovich, Dokhturov, Rajewski, Tormasov, Bagration, Seslavin, Gorchakov, Barclay - De - Talley, Ermolov 

รายช่ือเหล่าน้ียงัไม่ไดร้วมวรีบุรุษแห่งสงครามเพื่อมาตุภูมิ ค.ศ. 1812 ท่ีไม่ปรากฏนามอีกมากมาย และอีกหลายช่ือท่ีถูก

ลืมเลือนไป สงครามคร้ังน้ีเป็นเหตุการณ์ยิง่ใหญ่และเป็นบทเรียนท่ีเราไม่ควรจะลืมเลือนจนทุกวนัน้ี 

ค าส าคัญ: สงครามเพื่อมาตุภูมิ นโปเลียน คูตูซอฟ อเล็กซานเดอร์ท่ี 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 self-

consciousness 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 Russian-

Prussian-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 อาจารยพ์ิเศษ ดร. ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สหสาขาวชิานานาชาติ) รัสเซียศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  



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 avant-

garde 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 commander-

in-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-in-

chief. He received information that the 2nd army could not go to Vitebsk, and with the rearguard battles 

                                                           
2 Poltava is a city located on the Vorskla River in central Ukraine. It was the base of a distinguished regiment of 

the Ukrainian Cossacks and was also famous for the Battle of Poltava in 1709, when Tsar Peter the First defeated the 

Swedish. 



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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ความเป็นมาและความส าคัญของภาษารัสเซีย 

The Origins and Importance of the Russian Language 

รมย์ ภิรมนตรี 

Rom Phiramontri 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีกล่าวถึงความเป็นมาของภาษารัสเซียและความส าคัญท่ีมีต่อโลกและต่อประเทศไทย โดยใน

เบ้ืองตน้ไดก้ล่าวถึงบทบาทของภาษารัสเซียท่ีใช้ในองคก์รระหวา่งประเทศต่างๆ และการใชใ้นการส่ือสารในประเทศ

อดีตสหภาพโซเวยีต จากนั้นไดก้ล่าวถึงการก าเนิดของภาษารัสเซียในฐานะเป็นภาษาในตระกูลอินโดยูโรเปียนวา่ เป็น

หน่ึงในภาษาสลาฟโบราณท่ีเป็นรากฐานให้กบัภาษาของชนชาติต่างๆ ในยุโรปตะวนัออก ซ่ึงในปัจจุบนัแบ่งเป็น 12 

ประเทศ นอกจากนั้นยงักล่าวถึงการสร้างภาษาเขียนภาษารัสเซียโดยนกับวชสองพี่นอ้งชาวกรีก และช่ือของนกับวชผูพ้ี่

ไดถู้กเรียกเป็นช่ืออกัษรวา่ “ซีรีลลิค” อีกทั้งไดก้ล่าวถึงววิฒันาการของภาษาเขียนภาษารัสเซียวา่มีการปรับปรุงแกไ้ขมา

โดยตลอด จนกระทัง่ถึงการปฏิวติัสังคมนิยม ค.ศ.1917 การปรับปรุงภาษาเขียนของภาษารัสเซียจึงไดป้รากฏรูปดงัท่ีได้

เห็นในปัจจุบนั ส่วนสุดทา้ยของบทความไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาษารัสเซียท่ีมีต่อประเทศไทยซ่ึงยงัขาดแคลน

บุคลากรท่ีรู้ภาษารัสเซียอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีกวา่ร้อย

ละ 80 ซ่ึงเป็นโจทยส์ าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาและประเทศไทยท่ีตอ้งเร่งรัดแกไ้ข 

ค าส าคัญ: ก าเนิดและความเป็นมาของภาษารัสเซีย, บทบาทของภาษารัสเซีย และความส าคญัของภาษารัสเซียท่ีมีต่อ

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 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความส าคัญของภาษารัสเซีย 

รมย ์ภิรมนตรี* 

ภาษารัสเซียเป็น 1 ใน 6 ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ (องักฤษ ฝร่ังเศส จีน รัสเซีย สเปน และ

อาหรับ)3 เป็นภาษาทางการขององค์กรระหว่างประเทศ 12 แห่ง เช่น องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษา 

วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมหรือยูเนสโก (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO

) ส านักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือไอเออีเอ (Intranational Atomic Energy Agency: IAEA) องค์การ

อน ามัย โลกห รือ ดับ เบิ ล ยู เฮ จโอ  (World Health Organization: WHO)  ไอ ซี เอ โอ  (Internaional Civil Aviation 

Organization: ICAO) ประเทศเครือรัฐเอกราชหรือซีไอเอส(Commonwealth of Independent States: CIS) ประชาคม

เศรษฐกิจยูเรเชียหรืออีเออีซี (Eurasian Economic Community: EAEC) องคก์ารสนธิสัญญาความมัน่คงร่วมกนัหรือโอ

ทีซี เอส  (Organization of the Collective Security Treaty: OTCS) องค์การความร่วมมือแห่งเซียงไฮ้หรือเอสซีโอ 

(Shanghai Cooperation Organization: SCO) ส านกังานเลขาธิการแห่งสนธิสัญญาแอนตาร์คติกหรือเอทีเอส (Secretariat 

of the Antarctic Treaty: ATS) องค์การเพื่อความมัน่คงและความร่วมมือแห่งยุโรปหรือโอเอสซีอี (Organization for 

Security and Co-operation in Europe: OSCE) กลุ่มประเทศบริกส์ (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และสหภาพแอฟริกาใต)้ 

(Brasil, Russia, India, China, South Africa: BRICS) โดยเฉพาะเป็นภาษาทางการในสหพนัธรัฐรัสเซีย และเป็นภาษาท่ี

สามารถใช้ในการส่ือสารของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 12 ประเทศ คือ รัสเซีย เบลารุส 

ยูเครน คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกีสถาน เตอร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย จอร์เจีย และ

มอลโดวา ปัจจุบนัมีคนใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนัประมาณ 300 ลา้นคน4 

ภาษารัสเซียจดัอยูใ่นภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียน (proto-indo-european)5 โดยเป็นหน่ึงในภาษาสลาฟโบราณ 

(Slavic) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของภาษาประจ าชาติต่างๆ ในยุโรปตะวนัออก 12 ประเทศ ท่ีมีประชากรรวมกนักวา่ 400 ลา้น

คน คือ โครเอเชีย (Croatia) สโลเวเนีย(Slovenia) สโลวาเกีย (Slovakia) มอนเตเนโกร (Montenegro) เซอร์เบีย (Serbia) 

                                                           

*อาจารย์ ดร.ประจ าภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจบุันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศนูย์รัสเซียศึกษา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชานานาชาติ) รัสเซียศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
3 http://www.un.org/en/aboutun/languages.shtml 
4 «Language Monthly» (№ 3 /1997 ) 
5 anthropology.net/.../ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://anthropology.net/2008/02/05/the-indo-european-language-tree/the-indo-european-branches-of-the-language-tree/


บอสเนีย (Bosnia) เชค (Czech) บลักาเรีย(Bulgaria) โปแลนด์ (Poland) เบลารุส(Belarus)  ยูเครน(Ukrain) และรัสเซีย 

(Russia) 

 

อกัษรภาษารัสเซีย 

ในปี ค.ศ. 863 จกัรพรรดิมิคฮาอิลท่ี 3 (Mikhail III) แห่งอาณาจกัรกรีกไบเซนไทน์ (Byzantine Greek) ทรงมี
พระราชด าริท่ีจะเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธด็อกซ์ (Greek Orthodox) ในหมู่ชาวสลาฟ จึงไดม้อบหมายให้
นกับวชคริสตศาสนานิกายกรีกออร์โธด็อกซ์สองพี่นอ้งคือนกับุญคีริล และนกับุญเมโธดิอสั (Saint Cyril: ค.ศ. 826-869, 
Saint Methodius: ค.ศ. 815-885) รวบรวมและเรียบเรียงอกัษรเขียนภาษาสลาฟข้ึนในปี ค.ศ. 863 เรียกว่าอกัษรภาษา
สลาฟท่ีใช้ทางศาสนา (church Slavonic alphabet) ซ่ึงเป็นการน าเอาอักษรมาจากภาษาสลาฟโบราณ (old Slavonic 
language) ท่ีมีแหล่งท่ีมาจากภาษาถ่ินของสลาฟใต ้(south Slavic dialects) โดยผลงานส าคญัของคีรีลและเมโธดิอสัใน
การใชภ้าษาตามวตัถุประสงคข์องการประดิษฐอ์กัษรภาษาสลาฟท่ีใชท้างศาสนา คือการแปลพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาค
พนัธสัญญาเดิมและใหม่ (Scripture of the New and Old Testament) จากภาษากรีกมาเป็นภาษาสลาฟท่ีใช้ทางศาสนา 
(church Slavonic language) 



 
นักบุญคริีล และนักบุญเมโธดอิสั 

หลังจากนั้ นศิษย์ของทั้ งสองท่านดังกล่าวได้แปลหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับพระศาสนาอีกเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนั้น ศิษย์เอกของทั้งสองท่านคือ คลีเมนต์แห่งโอคริด (Clement of Ohrid: ค.ศ. 840 - 916)6ได้พฒันาอกัษร
เหล่านั้นต่อ โดยให้ช่ือวา่อกัษรซีรีลลิค (Cyrillic alphabet) ปัจจุบนัอกัษรซีรีลลิคใชเ้ป็นภาษาเขียนของ 10 ประเทศ และ
ภาษารัสเซียก็เป็นหน่ึงใน 10 ประเทศท่ีใชอ้กัษรซีรีลลิคเป็นภาษาเขียน 

 
คลเีมนต์ แห่งโอคริด 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0195079930


ภาษาสลาฟท่ีใช้ทางศาสนาเป็นภาษาหนังสือท่ีไม่มีการน ามาใช้จริงในชีวิตประจ าวนั แต่เป็นภาษาท่ีใช้ใน
วงการศาสนา ซ่ึงแพร่หลายในหมู่ชาวสลาฟ ตามหลกัฐานทางวฒันธรรมของชาวสลาฟตะวนัตก สลาฟใตแ้ละสลาฟ
ตะวนัออก ต่างฝ่ายได้น าภาษาสลาฟท่ีใช้ทางศาสนามาใช้แพร่หลายมากข้ึนเป็นล าดับ โดยในรัสเซียนั้น ผูค้ดัลอก
หนงัสือไดป้รับภาษาสลาฟท่ีใชท้างศาสนาให้มีความใกลเ้คียงกบัภาษารัสเซียท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากยิ่งข้ึน จึงท าให้
ภาษาสลาฟท่ีใชท้างศาสนาค่อยๆ เปล่ียนเป็นภาษาถ่ินของแต่ละประเทศ แต่ในขณะเดียวกนันั้น เพื่อให้ภาษาสลาฟท่ีใช้
ทางศาสนามีระบบและระเบียบในการใชท่ี้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ต่อมาในปี ค.ศ. 1596 ไดมี้นกัวิชาการดา้นภาษา
เช้ือสายยูเครน-เบลารุส คือลฟัเรนทีย ์ซีซานีย ์(Lavrentiy Zizanniy, 1570-1633) ไดป้ระพนัธ์ต าราไวยากรณ์ภาษาสลาฟ
ท่ีใชท้างศาสนาข้ึน 

 
ลฟัเรนทีย์ ซีซานีย์    มีเลตีย์ สโมริตสกย์ี 

ในปี ค.ศ. 1619 หรืออีก 13 ปีต่อมาหลงัจากมีการประพนัธ์ต าราไวยากรณ์เล่มแรก นักบวชในคริสตศาสนา
นิกายออร์โธด็อกซ์ คือมีเลตีย ์สโมริตสกีย  ์(Meletiy Smoritskiy, ค.ศ. 1577-1633) ได้ประพนัธ์ต าราไวยากรณ์ภาษา
สลาฟท่ีใช้ทางศาสนาเล่มท่ี 2 ข้ึน แต่หลกัเกณฑ์ของภาษาสลาฟท่ีใช้ทางศาสนาไดถู้กปรับเปล่ียนคร้ังส าคญัในช่วง
ปลายคริสตศตวรรษท่ี 17 โดยสังฆราชนิคอน (Patriarx Nikon -, ค.ศ. 1570-1633) ซ่ึงเป็นสังฆราชแห่งกรุงมอสโกองค์
ท่ี 6 ผลของการปฏิรูปดงักล่าวท าใหห้นงัสือทางศาสนาของนิกายออร์โธด็อกซ์แห่งรัสเซียกลายเป็นตน้แบบของหนงัสือ
ทางศาสนาของชาวสลาฟทั้งมวล 



 
สังฆราชนิคอน 

ส าหรับภาษาสลาฟท่ีใชท้างโลกนั้นไดมี้การใชก้นัอยา่งแพร่หลายในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11-15 โดยใช้ในการจด
บนัทึกลงบนแผน่เปลือกไมเ้บิร์ช (birch) ซ่ึงเป็นไมท่ี้มีอยูม่ากในทอ้งถ่ินและมีคุณสมบติัเหนียวและทน เร่ืองราวท่ีมีการ
จดบนัทึกนั้นมีหลากหลาย เช่น จารึกทางประวติัศาสตร์ วรรณกรรม ต านาน เร่ืองเล่า ค  าสอน อีกทั้งยงัมีบนัทึกใน
รูปแบบจดหมาย เอกสารทางธุรกรรม พินยักรรม สัญญาซ้ือขาย ค าพิพากษา ขอ้ร้องเรียน เร่ืองตลก ค าถามทา้ให้ทาย  
การจดัการงานบา้น เป็นตน้ 

 
แผ่นเปลือกไม้เบิร์ช (birch) 



หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการใชภ้าษาสลาฟท่ีใช้ทางศาสนา ผสมผสานกบัภาษารัสเซียซ่ึง
เป็นรากฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีส าคญัของรัสเซีย และจดัเป็นวรรณกรรมเล่มแรกๆ ของรัสเซีย ท่ีมีการประพนัธ์
ข้ึนในตอนปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 11-12 ประกอบด้วย “เร่ืองเล่าในอดีตกาล” (The Tale Bygone Years) «Повесть 

временных лет» (ค.ศ. 1068), “เร่ืองเล่าเก่ียวกับบอริสและเกลียบ” (The Tale of Boris and Gleb) «Сказание о 

Борисе и Глебе», “บทเทศนาเก่ียวกับกฎหมายและพระคุณ” (Word of the Law and Grace) «Слово о законе и 

благодати» “ ชี วประวัติ ของฟิ โอดาซี ย์  ปี โช ร์ส กี ย์” (Life of Theodosius of the Caves) «Житие Феодосия 

Печорского», (ค.ศ. 1051), “ค าสอนของวลาดีมีร์ มานามาคอ์” (Instruction of Vladimir Monomakh)  «Поучение 

Владимира Мономаха» (ค.ศ. 1096) “เร่ืองเล่าเก่ียวกบัการศึกของอีโกร์” (The Tale of Igor’s Campaign) «Слово о 

полку Игореве» (ค.ศ. 1185-1188). 
ภาษารัสเซียจดัเป็นภาษาสลาฟตะวนัออกท่ีมีความใกลชิ้ดกบัภาษาในกลุ่มเดียวกนัคือยูเครนและภาษาเบลารุส

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 เป็นตน้มา สลาฟตะวนัออกไม่ไดมี้การแบ่งเป็นประเทศท่ี

ชดัเจนเช่นปัจจุบนั การแบ่งสลาฟตะวนัออกเป็น 3 ประเทศมีความชดัเจนในช่วงการสถาปนาสหภาพโซเวยีตในปี ค.ศ. 

1924 โดยมีการระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตปี ค.ศ. 2524 ว่ายูเครน รัสเซีย และ

เบลารุสเป็นสาธารณรัฐท่ีรวมตวักนัเป็นสหภาพโซเวียต ดงันั้นความเช่ือมโยงทางภาษาจึงมีอยูม่ากกวา่สลาฟกลุ่มอ่ืนๆ 

(สลาฟใต ้และสลาฟตะวนัตก) 

อกัษรซีรีลลิค (Cyrillic) ท่ีใชใ้นภาษารัสเซียในยคุแรกมี 43 ตวั 

ตัวพมิพ์ ตัวเขียน แทนเลข เสียง ช่ือเรียก 

А 
 

1 [а] аз  

Б 
  

[б] бу́ки  

В 
 

2 [в] ве́ди  

Г 
 

3 [г] глаго́ль  

Д 
 

4 [д] добро́ 

Е, Є 
 

5 [е] есть  

Ж 
  

[ж'] живе́те 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5_%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5_%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Azu.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Buky.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Viedi.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Glagoli.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Dobro.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Yesti.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Early_Cyrillic_letter_Zhiviete.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)


Ѕ 
 

6 [дз'] зело́ 

ʐ, З 
 

7 [з] земля́ 

И 
 

8 [и] и́же (8-ричное)  

І, Ї 
 

10 [и] и (10-ричное) 

К 
 

20 [к] ка́ко 

Л 
 

30 [л] лю́ди 

М 
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ในศตวรรษท่ี 16 พระเจา้ซาร์อีวานท่ี 4 (Ivan IV) ไดมี้พระบญัชาให้อีวาน ฟิโยดารอฟ (Ivan Fyodorov: ค.ศ. 

1520-5583) พิมพห์นงัสือภาษารัสเซียด้วยแท่นพิมพเ์ป็นคร้ังแรก โดยหน่ึงในจ านวนหนงัสือท่ีพิมพจ์ากโรงพิมพข์องอี
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วาน ฟิโยดารอฟคือแบบเรียนภาษารัสเซีย จากแบบเรียนภาษารัสเซียดงักล่าว เห็นไดว้า่มีอกัษรเพิ่มข้ึนจาก 43 ตวัเป็น 46 

ตวัอกัษร 

 
อวีาน ฟิโยดารอฟ 

 
อกัษรภาษารัสเซียในต าราเรียนภาษารัสเซียพมิพ์โดยอวีาน ฟิโยดารอฟ 

อกัษรซีรีลลิคท่ีใช้เป็นภาษาเขียนในภาษารัสเซียมีพฒันาการมาโดยล าดบั ในปี ค.ศ. 1708 พระเจา้ปีเตอร์มหา

ราช (Peter the Great) ทรงปฏิรูปภาษารัสเซียใหง่้ายข้ึนจากท่ีใชใ้นวงการศาสนา และไดป้รับมาเพื่อใชเ้ป็นภาษาเขียนใน



การพฒันาวิทยาการของประเทศ โดยทรงตดัอกัษรภาษารัสเซียลงเหลือ 36 ตวัอกัษร และแปลงรูปทรงของตวัอกัษรให้

คลา้ยอกัษรลาตินท่ีใชก้นัอยูใ่นยโุรปตะวนัตก 

ในปี ค.ศ. 1739 มิคฮาอิล ลามาโนซัฟ (Mikhail Lomonosov, ค.ศ. 1711-1765) นักวิทยาศาสตร์ผูร้อบรู้ใน
ศาสตร์กวา่ 10 แขนง ผูท่ี้คิดริเร่ิมก่อตั้งมหาวิทยาลยัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก (ค.ศ. 1724) และมหาวิทยาลยัมอสโก (1755) ได้
ท าการปฏิรูประบบภาษารัสเซียและระบบร้อยกรองของภาษารัสเซีย โดยไดป้ระพนัธ์หนงัสือท่ีรวบรวมแนวความคิด
เก่ียวกบัหลกัร้อยกรองภาษารัสเซียแบบใหม่ไวใ้นหนงัสือท่ีมีช่ือวา่ “จดหมายเก่ียวกบัหลกัฉนัทลกัษณ์รัสเซีย” (Letter 
of the Rules of the Russian Prosody) ซ่ึ งนักวิชาการร่วมสมัยหลายคน เช่นวาสิ ลีย์ เต รียดีอาคอฟสกี  (Vasiliy 
Trediakovsky, ค.ศ. 1703-1769 ) และอเล็กซานเดอร์ ซูมาโรคอฟ (Aleksander Sumarokov, ค.ศ. 1717-1777) ได้มี
ความเห็นขดัแยง้กบัหลกัฉันทลกัษณ์ของลามาโนซัฟ ท่ีไปน าเอาหลกัร้อยกรองของต่างประเทศเขา้มา จนท าให้ขาด
ความเป็นเอกลกัษณ์ของรัสเซีย แต่วิซซาริโอน เบลินสกี (Vissarion Belinckiy, ค.ศ. 1811-1848) นกัประวติัศาสตร์และ
นกัวิจารณ์ไดก้ล่าวแยง้วา่ “มิคฮาอิล ลามาโนซฟัเปรียบเสมือนพระเจา้ปีเตอร์มหาราชดา้นภาษารัสเซีย”7 จากการเป็นผู ้
บุกเบิกสร้างหลกัเกณฑ์เพื่อน าเอาภาษารัสเซียมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ในขณะท่ียุคนั้นสังคมชั้นสูงของรัสเซียใช้แต่
ภาษาต่างประเทศ แมแ้ต่ในมหาวิทยาลยัก็มีการเรียนการสอนและต าราเรียนก็เป็นภาษาเยอรมนั ดงันั้น การท่ีมิคฮาอิล 
ลามาโนซฟัพยายามจดัท าหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทางภาษา และประพนัธ์ผลงานต่างๆออกมา ถึงแมว้า่จะขาดความสละสลวย
ไปบา้ง แต่ก็ท  าใหมี้การประพนัธ์รูปแบบต่างๆ เป็นภาษารัสเซียมากข้ึน จนกลายเป็นภาษาหลกัในการประพนัธ์และการ
ส่ือสาร จึงจดัไดว้า่เป็นการกระท าท่ีมีคุณูปการต่อภาษารัสเซียเป็นอยา่งมาก 

                                                           
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, 



 
มิคฮาอลิ ลามาโนซัฟ 

ในปี ค.ศ. 1755 มิคฮาอิล ลามาโนซัฟไดตี้พิมพต์ าราไวยากรณ์ภาษารัสเซียข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยมีช่ืออยา่งเป็น
ทางการว่า “ไวยากรณ์รัสเซีย” (Russian Grammar) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับกนัในวงกวา้งในหมู่นกัวิชาการและนกัศึกษา 
โดยในช่วง 16 ปีแรกมีการตีพิมพซ์ ้ าถึง 14 คร้ัง8 

 
หนังสือ “ไวยากรณ์รัสเซีย” ที่ประพนัธ์โดยมิคฮาอลิ ลามาโนซัฟ 

หลงัการปฏิวติัสังคมนิยมในรัสเซียปี ค.ศ. 1917 รัฐบาลภายใตก้ารน าของพรรคบอลเชวิคไดป้ระกาศนโยบาย 

“ลบลา้งการไม่รู้หนงัสือ”9 เน่ืองจากชาวรัสเซียในขณะนั้นรู้หนงัสือเพียง 27 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น และเพื่อภารกิจดงักล่าว 
                                                           

8 Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков 

http://msk-slovar16-17v.narod.ru/


ในปี ค.ศ. 1918 คณะกรรมการการศึกษาของพรรคบอลเชวคิไดต้ดัตวัอกัษรไปอีก 3 ตวั จึงท าให้อกัษรภาษารัสเซียเหลือ 

33 ตวัจนถึงปัจจุบนั 

การเทียบอกัษรภาษารัสเซีย 

อกัษรภาษารัสเซียมีทั้งหมด 33 ตวั โดยแบ่งเป็นพยญัชนะ 21 ตวั เป็นสระ 6 ตวั และก่ึงพยญัชนะก่ึงสระ 4 ตวั 

และอีก 2 เคร่ืองหมาย 

ถึงแมว้า่อกัษรภาษารัสเซียมีเพียง 33 ตวัก็ตาม แต่พยญัชนะและสระหลายตวัก็สามารถออกเสียงไดม้ากกวา่ 1 

เสียง เช่น พยญัชนะ 15 ใน 21 ตวัสามารถออกได ้2 เสียง คือเสียงหนกัและเสียงเบา สระ 3 ใน 6 ตวัสามารถเปล่ียนเสียง

ได ้และก่ึงพยญัชนะก่ึงสระ 2 ใน 4 ตวั ก็สามารถเปล่ียนเสียงไดเ้ช่นกนั 

ช่ือ เสียงและหนา้ท่ีของอกัษรภาษารัสเซีย 

อกัษร ช่ือ  / เสียง เทียบได้กบั อกัษร ช่ือ  / 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 – อ ี Щ  щ ща/ щ  - SHCH 

Й  й И краткое 

อี คร๊าตโกเย 

- ย Ъ  ъ твердый 

знак 

เคร่ืองหมายหนกั 

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



ทวิโยร๊ดึย ซนาค 

К  к ка/ к - ค Ы  ы ы/ ы สระ – อือ 

Л  л эль/ л - ล Ь  ь мягкий 

знак 

มิอา๊คีย  ซนาค 

เคร่ืองหมายเบา 

М  м эм/ м - ม Э  э э/ э สระ – แอ 

Н  н эн/ н - น Ю  ю ю/ йу - ย ู

О  о о/ о สระ – โอ Я  я я/ йа - ยา 

П  п пэ/ п - ป    

พยญัชนะ 21 ตวั คือ Б В Г Д Ж З Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ 

สระ 6 ตวั คือ А И О У Ы Э 

ก่ึงพยญัชนะก่ึงสระ 4 ตวัคือ Е  Ë  Ю Я (อกัษรผสม) 

เคร่ืองหมาย 2 ตวัคือ Ь  Ъ 

การเขียนอกัษรภาษารัสเซีย 

ในปัจจุบนั การเขียนอกัษรภาษาต่างๆ ดว้ยลายมือไดล้ดบทบาทลงตามอิทธิพลของคอมพิวเตอร์ท่ีมีมากข้ึน 

ภาษารัสเซียก็เป็นหน่ึงในจ านวนนั้นท่ีการเขียนด้วยลายมือไม่ได้มีผลต่อการใช้ภาษามากนัก เน่ืองจากนักเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ดว้ยแบบตวัหนงัสือ (fronts) ต่างๆ 

การท่ีคอมพิวเตอร์มีแบบตวัหนงัสือท่ีหลากหลายไดส่้งผลให้ผูเ้รียนภาษารัสเซียตอ้งมีความล าบากในการจ า

ตวัอกัษรมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แบบตวัอกัษรท่ีเป็นตวัเขียน ซ่ึงส่วนหน่ึงจะเขียนเหมือนอกัษรโรมนั แต่กลบัไม่ใช่

อกัษรตวันั้น จึงท าใหเ้กิดความสับสนในการจ าตวัอกัษรเป็นอยา่งมาก (ดูจากภาพตวัอกัษรถดัไป) 



 
อกัษรภาษารัสเซียตัวพมิพ์ใหญ่ ตัวพมิพ์เลก็ และตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเลก็ 

ความส าคัญภาษารัสเซียต่อประเทศไทย 

ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียมีความสัมพนัธ์ทางการทูตมากว่า 115 ปีแล้ว แต่ความสัมพนัธ์ท่ียาวนาน

ดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นแฟ้นตามท่ีควรจะเป็น ซ่ึงก็มีมูลเหตุหลายประการตามยคุสมยั  สาเหตุหน่ึงของความห่างเหิน

นั้นก็ดว้ยการขาดความสัมพนัธ์ทางผลประโยชน์ และความสัมพนัธ์ทางผลประโยชน์ย่อมไม่สามารถเกิดข้ึนได ้หาก

ขาดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีความไวว้างใจกนั นอกจากนั้น ความไวว้างใจกนันั้นก็ยอ่มเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั ขณะเดียวกนักระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนันั้นย่อมไม่สามารถด าเนินการได ้หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถ

ส่ือสารกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ความรู้ในภาษาของอีกฝ่ายหน่ึงจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ท่ีดี และการท่ีทั้งสอง

ประเทศยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีรู้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ก็เป็นมูลเหตุส าคญัประการหน่ึงของความสัมพนัธ์ท่ีไม่

แน่นแฟ้นเท่าท่ีควร การแกปั้ญหาในขอ้น้ีกระท าไดโ้ดยการให้การศึกษาแก่ประชาชนและบุคลากรของทั้งสองประเทศ 

ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ ส าหรับประเทศไทยแลว้ การจดัการศึกษาดา้นภาษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรมรัสเซียเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัต่อประเทศเป็นอยา่งยิง่ 

ความจ าเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยต่อปัญหาความสัมพนัธ์กบัรัสเซียท่ีตอ้งใช้บุคลากรดา้นภาษารัสเซียเป็น

จ านวนมากคือความจ าเป็นในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 



ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลรัสเซียได้ยกเวน้การตรวจลงตราหนังสือ

เดินทางธรรมดา (วีซ่า) ส าหรับนกัท่องเท่ียวของทั้งสองประเทศ โดยอนุญาตใหเ้ดินทางท่องเท่ียวระหวา่งกนัโดยไม่ตอ้ง

มีวีซ่านาน 30 วนั จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนเป็นล าดบั จากสถิติ

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นกัท่องเท่ียวรัสเซียท่ีเดินทางมาประเทศไทยไดเ้พิ่มข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมามีการขยายตวัเพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 80 (ดูตารางถดัไป) 

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดนิทางมาประเทศไทย 

ปี พ.ศ. จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย ( 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: ขอ้มูลประมวลจากส านกัพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา http://www.tourism.go.th, [สิงหาคม 2555] 



จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวรัสเซียเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น อีกทั้งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่สามารถ

พูดภาษาต่างประเทศได ้แต่เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียวฝ่ายไทยท่ีมีความรู้ภาษารัสเซียยงัมีจ  านวนไม่มากนกั 

จึงท าใหก้ารบริการนกัท่องเท่ียวของหน่วยงานบริการการท่องเท่ียวต่างๆ เป็นไปอยา่งขาดประสิทธิภาพ 

ถึงแมใ้นประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียมากวา่ 30 ปีแลว้ก็ตาม แต่ยงัผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ภาษา

รัสเซียท่ีมีทกัษะฟังพูดอ่านเขียนไดไ้ม่มากนกั ในขณะท่ีผูท่ี้ไปศึกษาต่อในประเทศรัสเซียซ่ึงสามารถส่ือสารภาษารัสเซีย

ไดเ้ป็นอยา่งดีก็ยงัมีจ  านวนไม่มากอีกเช่นกนั จึงท าให้สถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียอยูต่อ้ง

ต่ืนตวั และควรเร่งด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการบุคลากรภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจท่องเท่ียว 

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียในระดับปริญญาอยู่ 3 สถาบันคือจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษารวมกนัประมาณเพียงปีละ 

100 คน แต่ในจ านวนนั้นมีผูท่ี้มีความแตกฉานในภาษารัสเซียประมาณ 10-15 คนเท่านั้น และประมาณก่ึงหน่ึงใน

จ านวนน้ีเท่านั้นท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานตรงตามสายงาน จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ท าใหก้ารผลิตบุคลากรดา้นภาษารัสเซีย

ยงัคงเป็นปัญหาของการศึกษาและประเทศไทยต่อไป ทางออกท่ีส าคญัของปัญหาน้ีคือการสนบัสนุนอย่างจริงจงัจาก

ภาครัฐ โดยตอ้งมีการจดัการและวางแผน การผลิต และใชบุ้คลากรอยา่งเป็นระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

นอกจากนั้น หากรัฐบาลให้การสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษาอยา่งเพียงพอ ก็จะช่วยให้ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร

ดา้นภาษารัสเซียของประเทศเพิ่มข้ึนไดไ้ม่ยากนกั 
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บทคัดย่อ 

 ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นประสบความส าเร็จในการใชค้วามเด็ดขาดและกลเม็ดในการฟันฝ่าอุปสรรคให้

ผา่นพน้ไปตลอดรอดฝ่ัง แมจ้ะถึงขั้นวิกฤตเป็นระยะๆ ก็ตาม อยา่งไรก็ดี ในช่วงตน้ของรัฐบาลเยลตซิ์นตอ้งเผชิญปัญหา

การปฏิรูปเศรษฐกิจ จากการแปรรูปรัฐวสิาหกิจไปสู่ภาคเอกชน เพื่อกา้วเขา้สู่ระบบตลาดเสรีอยา่งหนกัหน่วง เน่ืองจาก

ประสบความลม้เหลวท่ีไม่สามารถกระจายความเป็นเจา้ของและหุ้นส่วน ให้ไปสู่ประชาชนในฐานะกวา้งได ้ทวา่ต่อมา

รัฐบาลก็สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ควบคู่ไปกบัการเนน้การผลิตภายใน และส่งเสริมการส่งออกไดเ้พิ่มมาก

ข้ึนตามล าดบั ต่อมา เศรษฐกิจรัสเซียค่อยๆ ดีข้ึนอยา่งเด่นชดั ดว้ยรายไดห้ลกัท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากราคาวตัถุดินดา้นพลงังาน

ในตลาดโลก โดยเฉพาะน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ กระทั่งตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพิ่มสูงข้ึนเป็น

ประวติัการณ์ถึงประมาณร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2543 

 ส าหรับด้านนโยบายต่างประเทศ ประธานาธิบดีเยลต์ซินหันไปเน้นการผูกสัมพนัธ์และพึ่งพาด้านตะวนัตก

อยา่งเต็มตวั เพื่อหาทางกอบกูแ้ละฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทวา่พนัธมิตรใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาและยโุรปตะวนัตก 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขององคก์ารความมัน่คงแห่งแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ก็มิไดห้ยุดย ั้งการขยายอิทธิพลเขา้ไป

ในประเทศยโุรปตะวนัออก ซ่ึงเคยเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียมาก่อน 



 ดว้ยสถานะอนัตกเป็นเบ้ียล่างของสหรัฐฯ และยโุรปตะวนัตกดงักล่าว ท าใหรั้สเซียจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อความ

อยูร่อด พร้อมทั้งเตรียมสั่งสมความพร้อมในดา้นต่างๆ จนกวา่จะหาทางฟ้ืนคืนสถานะและอิทธิพลในเวทีการเมืองโลก

ไดต่้อไปในอนาคต ทั้งน้ีดว้ยการสรรสร้างให้เกิดดุลยภาพทางการเมืองระหวา่ประเทศ ควบคู่ไปกบัการคบหาสมาคม

กบัพนัธมิตรตะวนัตกต่อไปอยา่งระมดัระวงั โดยเฉพาะหาทางเจรจาต่อรองเพื่อลดความตึงเครียดทางอาวุธยุทธศาสตร์

กบัสหรัฐฯ ขณะเดียวกนัก็หาทางสร้างเสริมพนัธมิตรกบัมิตรประกาศในซีกโลกตะวนัออกแห่งเอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มข้ึน

เพื่อถ่วงดุล พร้อมกนันั้นก็พยายามเรียกร้องให้องคก์ารสหประชาชาติแสดงบทบาทการรักษาสันติภาพและความมัน่คง

ระหวา่งประเทศมากยิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ: ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น, การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ, องคก์ารความมัน่คงแห่งแอตแลตติกเหนือหรือนาโต, 

ยโุรปตะวนัออกและเอเชีย-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 

 

 



ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายด้านการเมืองการบริหาร เศรษฐกจิ 

และการต่างประเทศรัสเซียสมยัเยลต์ซิน* 

รมย ์ภิรมนตรี 

นฤมิตร สอดศุข 

วฒันะ คุน้วงศ ์

ปริญญา จารุสิริวฒัน์ 

หลงัจากประธานาธิบดีมิคฮาอิล กอร์บาชอฟไม่ประสบความส าเร็จในการปรับปฏิรูปสหภาพ โซเวียตใน
ลกัษณะคู่ขนานกนัทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ กระทัง่น าไปสู่ความล่มสลายในปี พ.ศ. 2534 ต่อมา บอริส เยลต์ซิน
ไดมี้บทบาทน าในการสถาปนาสหพนัธรัฐรัสเซียไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย ซ่ึงน าไปสู่การปรับระบบทั้งภายในและ
ต่างประเทศ บทความน้ีจะเนน้วิเคราะห์ให้เห็นพฒันาการของยทุธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายดา้นการเมือง
การบริหาร เศรษฐกิจและการต่างประเทศของรัสเซียท่ีมีลกัษณะพฒันาไปสู่การเปิดกวา้งและคล่องตวั เพื่อการจูงใจ
ต่างชาติดา้นการคา้การลงทุนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกบัค่ายโลกเสรี 

ส าหรับยทุธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายดา้นการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจและการต่าง ประเทศสมยั

เยลต์ซินนั้น ภารกิจส าคญัของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินแห่งสหพนัธรัฐรัสเซียมีจุดเน้นอยู่ท่ีว่า ท าอย่างไรจะ

สามารถประคบัประคอง และพฒันาประเทศใหก้า้วไปสู่ความเป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีมีศกัยภาพและเสถียรภาพได้

ในทา้ยท่ีสุด ทั้งน้ีโดยจ าเป็นตอ้งแกไ้ขมิให้ประเทศตกต ่าและถอยกลบัไปสู่ความไร้เสถียรภาพเช่นในอดีต กระทัง่อาจ

ส่งผลให้กระแสนิยมในรูปการปกครองเดิมภายใตล้ทัธิคอมมิวนิสต ์สามารถสร้างความชอบธรรมกลบัคืนมาไดอี้ก ใน

ท่ีน้ีจะแยกพิจารณาสภาวการณ์ของการพัฒนาประเทศ ในสมัยรัฐบาลเยลต์ซินออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังน้ี  1) 

ยทุธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายดา้นการเมืองการบริหารสมยัเยลตซิ์น 2) ยทุธศาสตร์การก าหนดและด าเนิน

นโยบายดา้นเศรษฐกิจสมยัเยลตซิ์น และ 3) ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายดา้นการต่างประเทศสมยัเยลต์

ซิน และ 4) สรุป 

 

 

      
*บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัเร่ือง “รัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพนัธ์กบัไทย” ซ่ึงมีคณะผูวิ้จยัประกอบดว้ย ดร.รมย ์ภิรมนตรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าโครงการ และผู ้ร่วมวิจัยประกอบด้วย รศ.นฤมิตร สอดศุข มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กระทรวงศึกษาธิการ นายวฒันะ คุน้วงศ ์กรมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวปริญญา จารุสิริวฒัน์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์โดย

ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ปี พ.ศ. 2546 



ก. ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายด้านการเมืองการบริหารสมัยเยลต์ซิน เม่ือบอริส เยลต์ซินชนะ

การเลือกตั้ง และไดค้รองต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพนัธรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 

พ.ศ. 2534 เขาจึงไดเ้ร่ิมลงมือปฏิรูปรัสเซียในดา้นต่างๆ ส าหรับในดา้นการเมืองการบริหาร จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น

ประเด็นส าคญัๆ ดงัน้ีคือ 1) การปฏิรูปแบบเฉียบพลนั (Shock therapy) และการเผชิญหนา้ กบัการต่อตา้นของฝ่ายคา้น 

2) การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอ านาจประธานาธิบดีในการผลกัดนัการปฏิรูป 3) การเผชิญปัญหาความมัน่คงภายใน

กรณีสงครามเชชเนีย 4) การใช้มาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมของรัฐบาล 5) การ

มุ่งเน้นแกไ้ขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังส าคญัเพื่อฟ้ืนฟู ประเทศ และ 6) การเผชิญปัญหาความมัน่คงภายในกรณี

สงครามเชชเนียคร้ังใหม่ 

1. การปฏิรูปแบบเฉียบพลันและการเผชิญหน้ากับการต่อต้านของฝ่ายค้าน ดว้ยเหตุท่ีบอริส เยลต์ซินตอ้งการ

น าการเปล่ียนแปลงใหส้หพนัธรัฐรัสเซียกา้วไปสู่ความเป็นเสรีประชาธิปไตยในเร็ววนั ดงันั้น เขาจึงพยายามใชก้ลยุทธ์

ทุกรูปแบบผลกัดนัมิติต่างๆ ของประเทศใหด้ าเนินไปตาม แนวทางนั้น อนัเป็นท่ีมาของความขดัแยง้และการเผชิญหนา้

กับฝ่ายอนุรักษ์ ภายใต้การน าของพรรคคอม มิวนิสต์ ซ่ึงครองเสียงข้างมากในรัฐสภา และต้องการให้ประเทศ

เปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อยา่งไร ก็ตาม ตอ้งถือวา่ผลงานการปฏิรูปรัสเซียของเยลตซิ์นในช่วงแรกไม่ประสบ

ผลตามจุดมุ่งหมาย เน่ืองจาก ประสบอุปสรรคทั้งจากการถูกต่อตา้นและไม่ให้ความร่วมมือจากฝ่ายคา้นในรัฐสภา

นอกจากนั้น ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากการปฏิรูปไปสู่ระบบการค้าเสรี ยงัออกมาแสดง

ปฏิกิริยาต่อตา้น รัฐบาลอีกดว้ย ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีไดก้ลายเป็นอุปสรรคท่ีรัฐบาลเยลตซิ์นในช่วงหลงัต่อมาตอ้งเผชิญ

โดยตลอด 

หลงัจากเยลตซิ์นไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2534 เขาไดเ้ร่ิมด าเนิน การปฏิรูป

ข้ึนในประเทศ โดยส่ิงแรกท่ีไดด้ าเนินการคือการรับรองสถานะทางเศรษฐกิจ และรัฐธรรมนูญซ่ึง เป็นกฎหมายพื้นฐาน

ของประเทศ พร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กบัตนเอง ต่อมาในเดือน พฤศจิกายน 2534 เยลต์ซินไดแ้ต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรีชุดแรกของตน ทั้ งน้ีในเบ้ืองต้นประธานาธิบดีได้ท าหน้าท่ี  รักษาการนายกรัฐมนตรีโดยมีรอง

นายกรัฐมนตรี 2 คนเป็นผูค้วบคุมดูแลงานในแต่ละด้าน ประกอบดว้ยเกนนาดี บูรบูลิส (Gennady Burbulis) เป็นรอง

นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบดา้นการเมือง และยีกอร์ ไกดาร์ (Egor Gaydar) เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั รับผดิชอบดา้นการ ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 

จากนั้นรัฐบาลรัสเซียไดต้ดัสินใจด าเนินนโยบายปฏิรูปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางดา้นการเมืองเเละเศรษฐกิจ โดย

ทางดา้นการเมืองไดเ้น้นการรวมอ านาจไวท่ี้ฝ่ายบริหาร และทางดา้นเศรษฐกิจ รัฐบาลไดด้ าเนินการแปรรูปวิสาหกิจ



ต่างๆ ของรัฐบาลใหเ้อกชน (privatisation) ดว้ยการเปิดใหมี้การคา้เสรีและปล่อยใหร้าคาสินคา้และค่าเงินลอยตวั ซ่ึงการ

ปฏิรูปในลกัษณะน้ีเป็นท่ีทราบกนัในนาม “การปฏิรูปของไกดาร์” (Gaydar’s reform) ผลจาก “การปฏิรูปของไกดาร์” 

ได้ท าให้เกิดความตกต ่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะในขณะท่ีราคาสินค้าสูงข้ึน 10-12 เท่าตวั แต่รายได้ของ

ประชาชนกลบัคงเดิม จึงท าให้ประชาชนยากจนลงมาก นอกจากนั้น นโยบายการขายวสิาหกิจของรัฐให้เอกชนยงัท าให้

การผลิตในสายอุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมทหารตกต ่าลงเป็นอยา่งมาก 

อนัเป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดความไม่พอใจการด าเนินการของรัฐบาลอย่างยิ่ง ดงันั้นจึงได้เกิดมีกลุ่ม

ต่อตา้นการด าเนินการปฏิรูปของรัฐบาลข้ึนหลายกลุ่ม นอกจากนั้น กลุ่มท่ีต่อตา้นยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐสภา ซ่ึง

ไดท้  าหนา้ท่ีพิเศษเป็นองคก์รปกป้องผูผ้ลิตของประเทศ 

ต่อมา ความขดัแยง้ของหน่วยงานนิติบญัญติักบัหน่วยงานบริหารไดท้วีความรุนแรงยิ่งข้ึน โดยมีการชุมนุม

เรียกร้องของกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายชาตินิยม “คนงานรัสเซีย” (Trudovoi Rossiy) ร่วมกบั “พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย” 

(Russian Communist-worker’s party) ซ่ึ งสนับส นุนโดยรัฐสภาท่ี จัตุ รัสมาเนี ยช  (Manezh Square) บ ริเวณ ใกล้

พระราชวงัเครมลิน (The Kremlin Palace) ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 และเน่ืองจากมี

ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมกวา่ 1 แสนคน จึงท าใหรั้ฐบาลตอ้งใชห้น่วยปฏิบติัการพิเศษ (OMON) เขา้ปราบปราม 

 ในการประชุมคร้ังท่ี 6 ของสภาผูแ้ทนราษฎรรัสเซีย รัฐบาลไดถู้กสมาชิกสภาฝ่ายคา้นอภิปรายถึงความลม้เหลว

ของการด าเนินการปฏิรูป โดยไดเ้ปิดโอกาสให้นกัธุรกิจท่ีส าคญัไดร่้วมอภิปรายดว้ย เหตุน้ีจึงท าให้เยลตซิ์นจ าตอ้งปลด

บูรบูลิสออกจากต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ งนักอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศข้ึนเป็นรอง

นายกรัฐมนตรี 3 คน คือวลาดีมีร์ ชูเมโก (Vladimir Shumeigo) อดีตประธานสภาผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพย ์“รุส” (Rus) 

กีโอร์กีย์ ฮีดจา (Georgiy Khidzha) อดีตประธาน สมาคมวิสาหกิจอุตสาหกรรมเมืองเลนินกราดและประธาน

กรรมาธิการพฒันาเศรษฐกิจเมืองเลนินกราด และวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน (Victor Chernomyrdin) ประธานคณะกรรมการ

บริหารบริษทั “ก๊าซโปรม” ในท่ีสุดจึงท าใหค้วามขดัแยง้ของทั้งสองสถาบนัลดลงชัว่ขณะ 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 หลงัจากรัฐบาลไดใ้หธ้นาคารกลางอนุมติัสินเช่ือพิเศษแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม จน

ท าให้อตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน และไดเ้ป็นเง่ือนไขให้ฝ่ายคา้นใชเ้ป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลอีกคร้ังหน่ึง ต่อมา รัฐบาลจึง

ไดง้ดให้เงินช่วยเหลือและเขม้งวดกบัอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บสินเช่ือไปตามท่ีกองทุนการเงินระหวา่งประเทศแนะน า ทวา่

ก็กลายเป็นประเด็นใหม่ให้รัฐสภาอภิปรายโจมตีวา่ รัฐบาลด าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแบบตะวนัตกท าให้ประชาชน

ยากจนลง 



อย่างไรก็ตาม ความขดัแยง้ระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลไดท้วีความรุนแรงยิ่งข้ึนอีกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 

เม่ือรัฐสภาไดร่้วมกบันกัการเมืองฝ่ายคา้นจดัตั้งองคก์รทางการเมืองในรูปแบบคณะกรรมการใน รัฐสภาท่ีมีช่ือวา่ “แนว

ร่วมกูช้าติ” (Front Natsanalnava Spaseniya) เพื่อต่อตา้นการปฏิรูปแบบถอนรากถอนโคน และให้เปล่ียนแปลงนโยบาย

ของรัฐบาล ต่อมา ประธานาธิบดีเยลตซิ์นไดโ้ตต้อบดว้ยการออกกฤษฎีกา “วา่ดว้ยมาตรการปกป้องรัฐธรรมนูญรัสเซีย” 

เพื่อต่อตา้นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกนัขา้มกบัตนและยบุองคก์ร “แนวร่วมกูช้าติ” แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีผลในทางปฏิบติั 

ในการประชุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังท่ี 7 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ผูแ้ทนราษฎรรัสเซียไดมี้มติไม่

รับรองการข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของอีกอร์ ไกดาร์ ท่ีประธานาธิบดีเยลต์ซินไดเ้สนอให้สภารับรองถึงสอง

คร้ัง ดังนั้นจึงท าให้เยลต์ซินต้องเสนอช่ือวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน รองนายกรัฐมนตรี ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีแทนสภา

ผูแ้ทนราษฎรจึงไดรั้บรอง ความส าเร็จของสภาผูแ้ทนราษฎรในคร้ังน้ี จนเป็นเหตุให้ ประธานาธิบดีเยลต์ซินจ าตอ้ง

แสวงหาวถีิทางท่ีจะใหอ้ านาจบริหารของตนหลุดพน้จากการควบคุมของ รัฐสภาต่อมา 

จากผลของการใชน้โยบายปฏิรูปอยา่งรุนแรงและรวดเร็วไดท้  าให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศตอ้งตกอยู่

ในสภาวะท่ียากจน และส่วนหน่ึงได้แสดงออกถึงความไม่พอใจในการปฏิรูปของรัฐบาล ด้วยการ เคาะหม้อเปล่า

เดินขบวนประทว้งในวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซ่ึงเป็นวนัสตรีสากล อนัเป็นการส่ือถึงความยากจนและอดอยากของ

ประชาชน 

2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเพิ่มอ านาจประธานาธิบดีในการผลักดันการปฏิรูป การท่ีฝ่ายอนุรักษ์มีเสียงขา้ง

มากในฐานะฝ่ายนิติบญัญติั และพยายามหาทางลดและถ่วงดุลอ านาจประธานาธิบดีเยลตซิ์น กระทัง่เป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิรูปรัสเซียแบบเฉียบพลนัของเขา ในท่ีสุดจึงน าไปสู่การเผชิญหนา้กนัเป็นระยะๆ กระทัง่น าไปสู่การใชก้ าลงัเขา้

ลอ้มปราบฝ่ายคา้นในรัฐสภาจนถึงขั้นนองเลือด และประธานาธิบดีเยลตซิ์นสามารถยึดกุมชยัชนะ รวมทั้งสามารถแกไ้ข

รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่ม อ านาจประธานาธิบดีในการผลกัดนัการปฏิรูปไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนไดม้ากข้ึนต่อมา 

ท่ามกลางกระแสการประทว้งของประชาชน และความขดัแยง้ระหว่างอ านาจนิติบญัญติักบัอ านาจ บริหารท่ี

เกิดข้ึน รัฐสภารัสเซียได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัของตนข้ึนมา โดยมีสาระส าคญัให้อ านาจฝ่ายรัฐสภา เป็นอย่างมาก 

รวมทั้งลดอ านาจประธานาธิบดีลง การกระท าดงักล่าวของรัฐสภาไดส้ร้างความไม่พอใจ ให้กบัประธานาธิบดีเยลต์ซิ

นเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเขาจึงไดอ้อกแถลงการณ์ทางโทรทศัน์ยุติบทบาทของ รัฐสภา พร้อมทั้งออกกฤษฎีกา “เก่ียวกบั

การปกครองประเทศดว้ยวธีิพิเศษ” ในวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซ่ึงต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ อยัการสูงสุดและสมาชิกทั้ง

สองสภาไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นวา่กฤษฎีกาดงักล่าวขดัต่อรัฐธรรมนูญ 



การไม่สามารถยุติบทบาทของฝ่ายตรงขา้มไดท้  าให้ประธานาธิบดีเยลต์ซินตอ้งตกอยูใ่นภาวะท่ีล าบากอีกคร้ัง

หน่ึง เม่ือสภาได้เปิดให้มีการอภิปรายเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีออกจากต าแหน่ง (Impeachment) แต่ก็ไม่ประสบ

ผลส าเร็จ เม่ือเห็นว่าถูกจ ากัดทางอ านาจ และมีความพยายามท่ีจะปลดตนเองออกจากต าแหน่งโดยรัฐสภา 

ประธานาธิบดีเยลต์ซินได้ใช้วิธีหาอ านาจความชอบธรรมจากประชาชน โดยการประกาศให้มีการลงประชาม ติ 

(Referendum) ใน 3 ประเด็นคือ 1) ไวว้างใจประธานาธิบดี 2) รับรองแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล และ 3) ให้มีการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ ซ่ึงผลการลงประชามติส่วนใหญ่ให้ความไวว้างใจ และเห็น

ดว้ยกบัขอ้เสนอทั้งหมดของประธานาธิบดีเยลตซิ์น 

จากชยัชนะดงักล่าว ประธานาธิบดีเยลตซิ์นจึงไดสิ้ทธ์ิอนัชอบธรรมในการก าจดัคู่แข่งทางการเมือง ของตน ซ่ึง

เร่ิมตน้ดว้ยการออกกฤษฎีกาหมายเลข 1400 ในวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2536 “ว่าดว้ยการปฏิรูป รัฐธรรมนูญอยา่งเป็น

ขั้นตอนในสหพนัธรัฐรัสเซีย” ขั้นตอนแรกตามกฤษฎีกาดงักล่าวคือการยุบสภา ผูแ้ทนราษฎรและสภาสูง พร้อมทั้ง

ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งใหม่ในวนัท่ี 11-12 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 และในวนั เดียวกนันั้นรัฐสภารัสเซียไดเ้ปิดการประชุม

สมยัวิสามญัคร้ังท่ี 9 เพื่อพิจารณากฤษฎีกาของประธานาธิบดีเยลต์ซิน สภาสูงซ่ึงน าโดยประธานสภารุสลาน ฮสับูรา

ตอฟ (Ruslan Khasbulatov) และสภาผู ้แทนราษฎรได้มีมติปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามกฤษฎีกาดังกล่าวเพราะขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ อีกทั้งมีความเห็นว่าการกระท าของเยลต์ซินเป็นการละเมิดกฎหมาย รัฐสภาจึงไดมี้มติปลดเขาออกจาก

ต าแหน่ง และแต่งตั้งอเล็กซานเดอร์ รุสโกย (Alexander Rutskoy) รองประธานาธิบดีซ่ึงอยูฝ่่ายเดียวกบักลุ่มตนข้ึนเป็น 

ประธานาธิบดีแทน 

จากแผนการก าจดัคู่แข่งของประธานาธิบดีเยลตซิ์นไดท้  าใหเ้กิดแผนการต่อตา้น และแยง่ชิงอ านาจ ของรัฐสภา 

และรองประธานาธิบดีข้ึน ในภาวะดงักล่าวการเผชิญหนา้จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น ในวนัท่ี 22 กนัยายน 

พ.ศ. 2536 เยลต์ซินซ่ึงควบคุมกองก าลงัของประเทศอยู่ จึงได้ใช้กองก าลงัติดอาวุธล้อม รัฐสภาท่ีก าลงัมีการประชุม 

พร้อมทั้งออกค าสั่งให้ผูท่ี้อยู่ขา้งในออกมามอบตวั แต่ทวา่ค าสั่งดงักล่าวไม่ไดรั้บการตอบสนอง โดยท่ีในระหวา่งการ

ลอ้มรัฐสภา 10 วนั ฝ่ายรัฐสภาซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มนิยมคอมมิวนิสต์ และกลุ่มชาตินิยม ได้ใช้ส่ือมวลชนกระตุน้ให้

ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการปฏิรูปของเยลตซิ์น ออกมาสนบัสนุนกลุ่มตน 

ต่อมา เม่ือกลุ่มสนบัสนุนของฮสับูราตอฟและรุสโกยไดพ้ากนัออกไปเดินขบวนตามทอ้ง ถนนกรุงมอสโก จึง

ได้เกิดการปะทะกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ และทหารซ่ึงไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างเต็มท่ี อนัเป็นผลให้กลุ่มผูเ้ดินขบวน

สนบัสนุนกลุ่มรัฐสภาสามารถตีฝ่าวงลอ้มเขา้ไปในรัฐสภาได ้หลงัจากเห็นว่าฝ่ายสนบัสนุนตนเองมีมากและเขม้แข็ง

ยิ่งข้ึน ฮสับูราตอฟและรุสโกยไดอ้อกค าสั่งให้กองก าลงัของตนบุกเขา้ยึดศาลาว่าการกรุงมอสโก และหอส่งสัญญาณ



วิทยุโทรทศัน์ “ออสตงัคินนา” (Ostankino) ซ่ึงก็ถูกทหารของประธานาธิบดีเยลต์ซินตอบโตจ้นตอ้งล่าถอยกลบัไปท่ี

รัฐสภา และถูกลอ้มปราบจบักุมตวัไดใ้นท่ีสุดวิกฤตการณ์ดงักล่าวไดด้ าเนินไป12 วนัจนท าให้มีผูเ้สียชีวิต 140 คนและ

บาดเจบ็กวา่ 200 คน 

หลงัวกิฤตการณ์รัฐธรรมนูญสงบลง ประธานาธิบดีเยลตซิ์นไดป้ระกาศใหว้นัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 เป็นวนั

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีฝ่ายประธานาธิบดี ไดร่้างข้ึน ซ่ึงก็ได้

เพิ่มอ านาจใหแ้ก่ประธานาธิบดีเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ดี ผลจากการเลือกตั้งปรากฏวา่ พรรคฝ่ายรัฐบาลไดค้ะแนนนอ้ย

กวา่พรรคฝ่ายคา้น ดงันั้น จึงท าให้คณะผูบ้ริหารประเทศของเยลตซิ์นยงัคงมีความยากล าบากในการบริหารประเทศอยู ่

เน่ืองจากฝ่ายคา้นสามารถคุมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาได ้กระทัง่ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการออกกฎหมายต่างๆ ท่ีเสนอ

โดยประธานาธิบดีและรัฐบาลต่อมา ดังปรากฏผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหพนัธรัฐรัสเซียวนัท่ี 12 

ธนัวาคม พ.ศ. 2536ซ่ึงมีผูม้าออกเสียง 58.40 % ของผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง (โปรดดูตารางท่ี 1 เปรียบเทียบ) 

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพนัธรัฐรัสเซียวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2536 

พรรค คะแนนรวม เสียงและท่ีนัง่ 

พรรคเสรีประชาธิปไตยรัสเซีย(Liberal 

Democratic Party) 

22.69 % 59 (พรรคฝ่ายคา้น) 

พรรคทางเลือกรัสเซีย (Russia’s Choice) 15.38% 40 (พรรครัฐบาล) 

พรรคคอมมิวนิสตรั์สเซีย (Communist Party of 

the Russian Federation) 

12.35 % 32 (พรรคฝ่ายคา้น) 

พรรคเกษตรกร (Agrarian Party) 7.90 % 21 (พรรคฝ่ายคา้น) 

กลุ่มการเมือง “สตรีรัสเซีย” (Women of  

Russian ) 

8.10% 21 (พรรคฝ่ายคา้น) 

กลุ่มยาบลาโก (Yabloko) 7.83% 20 (พรรคฝ่ายคา้น) 

พรรคเอกภาพและความปรองดอง(Party of 6.76 18 (พรรครัฐบาล) 



Russian Unity and Concord) 

พรรคประชาธิปไตยรัสเซีย(Democratic Party of 

Russia) 

5.5 14 (พรรคฝ่ายคา้น) 

หมายเหตุ จากบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญรัสเซีย สภาชุดน้ีมีอาย ุ2 ปี 

ท่ีมา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหพนัธรัฐรัสเซีย 

หลงัจากท่ีเห็นว่าเสียงสนบัสนุนในสภาของตนมีน้อย ประธานาธิบดีเยลต์ซินและนายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ชีร

นามึรดิน จึงไดพ้ยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพรรคฝ่ายคา้น โดยการยินยอมให้มีการนิรโทษ กรรมกลุ่มผูก่้อการใน 

“วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ” ตามข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าน จากนั้ นฝ่ายรัฐบาลซ่ึงน าโดยประธานาธิบดีและ

นายกรัฐมนตรี ไดเ้สนอให้พรรคการเมืองทุกพรรคในสภาร่วมลงนามใน “ขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปรองดองของสังคม” 

แต่กลบัไดรั้บการปฏิเสธจากพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและชาตินิยมบางพรรคเช่น พรรคคอมมิวนิสต์ฯ พรรคเกษตรกร 

และกลุ่มแรงงานรัสเซีย เป็นตน้ 

 จากการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐบาลเยลตซิ์นในช่วงตน้จะเห็นไดว้า่ยงัขาดความเป็น

เอกภาพอยู่มาก แม้ว่าเยลต์ซินจะอาศยับุคลิกภาพท่ีเด็ดขาดแข็งกร้าว ผนวกเข้ากับการสนับสนุนนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจจากประชาชนในวงกวา้ง แต่อุปสรรคก็มีมากทั้งจากฝ่ายอนุรักษ์รัฐสภา และความ ยากล าบากในเชิงปฏิบติั

ของการปฏิรูป อย่างไรก็ตาม ทั้ งๆ ท่ีต่อมาเยลต์ซินสามารถชนะศึกเหนือฝ่าย รัฐสภาในการลงประชามติ โดยท่ี

ประชาชนให้การยอมรับการปฏิรูป และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ แต่ใน

ทา้ยท่ีสุดพรรคฝ่ายรัฐบาลกลบัพ่ายแพเ้ลือกตั้งพรรคฝ่ายคา้น อนัส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการบริหาร และปฏิรูป

เศรษฐกิจของรัฐบาลเยลต์ซินต่อเน่ืองไปในระยะยาวหลงัจากนั้น ดงัภาพสะทอ้นท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง

ชดัเจนต่อมา โดยเฉพาะในกรณีการเปล่ียนตวัผูบ้ริหารระดบัรองๆ ลงมา ทั้งต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจน

นบัคร้ังไม่ถว้น 



3. การเผชิญปัญหาความมั่นคงภายในกรณีสงครามเชชเนีย  กรณีความขดัแยง้กนัอย่างรุนแรงในรัฐสภานับว่าไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะในสภาแห่งชาติเท่านั้น ในสภาทอ้งถ่ินของรัสเซียก็ไดมี้ ความขดัแยง้รุนแรงเกิดข้ึนโดยตลอด ซ่ึงบางสภา
ก็สามารถยุติไดโ้ดยสภาทอ้งถ่ิน บางสภาก็ตอ้งให้รัฐบาล กลางเขา้ไปไกล่เกล่ีย แต่ในกรณีของสาธารณรัฐเชชเนียซ่ึง
เป็นหน่ึงใน 89 เขตการปกครองของสหพนัธรัฐรัสเซียนั้น มีความรุนแรงถึงขั้นใชก้ าลงัเขา้ยึดอ านาจ และประกาศเอา
หลกัศาสนาอิสลามมาใชใ้นการ ปกครองสาธารณรัฐแทนรัฐธรรมนูญ 

ในปลายปี พ.ศ.2534 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสหภาพโซเวียตก าลังล่มสลาย นายพลดโจฮาร์ ดูดาเยฟ (Dzhokhar 

Dudayev) ไดใ้ชก้  าลงัทหารบุกเขา้ยึดอ านาจสภาสาธารณรัฐเชชเนีย และสถาปนาเชชเนียให้เป็น รัฐอิสลาม และไม่ข้ึน

ตรงต่อรัสเซีย โดยมีตนเองเป็นผูน้ า หลงัจากนั้นเชชเนียไดก้ลายเป็นแหล่งท่ีพกัพิงของอาชญากรกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม

อาชญากรขา้มชาติ เพราะกฎหมายไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ดงันั้นจึงไดมี้การก่ออาชญากรรมข้ึนทั้งในเชชเนียเอง และ

สาธารณรัฐใกลเ้คียงเป็นจ านวนมาก จากตวัเลขในปี พ .ศ. 2536 ในเชชเนีย และสาธารณรัฐโดยรอบมีการปลน้รถไฟ 

559 ขบวน โดยได้ของจากตูสิ้นคา้ และตูค้อนเทนเนอร์  ไปทั้งหมด 4,000 ตู ้มีมูลค่าสูงถึง 11,500 ล้านรูเบิล ซ่ึงในปี

ต่อมาตวัเลขดงักล่าวก็ยงัคงเพิ่มสูงข้ึน ความเดือดร้อนจากโจรภยัดงักล่าว ท าใหป้ระชาชนในสาธารณรัฐเชชเนียทั้งต่าง

เช้ือชาติ และชาวเชชเนียเอง ต่างพากนัอพยพออกจากสาธารณรัฐถึงกวา่ 2 แสนคน10 

เน่ืองจากเชชเนียเป็นจุดยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นเส้นทางผา่นของท่อส่งน ้ามนั และเส้นทางขนส่งทาง

รถไฟในแถบคอเคซสั ท าให้ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นตดัสินใจส่งกองก าลงัจากส่วนกลางเขา้ไปในเชชเนียในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2537 เพื่อยึดสาธารณรัฐเชชเนียคืนมาจากนายพลดูดาเยฟ ทวา่ไดรั้บการ ต่อตา้นอยา่งแข็งขนัจากกองก าลงั

แบ่งแยกดินแดน ดว้ยเหตุน้ี กองก าลงัทหารและต ารวจจากส่วนกลางตอ้งใชเ้วลาถึง 6 เดือนจึงสามารถยึดเมืองส าคญั 4 

เมืองของสาธารณรัฐเชชเนียคืนได ้แต่ก็ไม่สามารถสลายกองก าลงัติดอาวธุของกองก าลงักลุ่มต่างๆซ่ึงกระจายกนัอยูต่าม

หุบเขาและชนบทได ้ดงันั้นในอีก 1 เดือนต่อมา กองก าลงัของกลุ่มอาชญากรท่ีส าคญัในเชชเนียกลุ่มหน่ึงน าโดยฌามิล 

บาซาเยียฟ (Shamil Basayev) ก็ได้บุกเข้ายึดโรงพยาบาลท่ี เมืองบู เดนนอฟส์ค  (Budennovsk) เขตสตาฟโรโปล 

(Stavropol) ซ่ึงเป็นเขตการปกครองของรัสเซียท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเชชเนีย ต่อมาหลงัจากความล้มเหลวในการ

ปฏิบติัการแยง่ชิงตวัประกนั รัฐบาลจึงไดเ้จรจาต่อรองและไดย้อมปล่อยกองก าลงัติดอาวธุดงักล่าวไป 

จากการท่ีรัฐบาลไดย้ินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขในการปล่อยกองก าลงัติดอาวุธกลบัเชชเนีย จึงท าให้ กองก าลงั

ติดอาวุธดงักล่าวเกิดความฮึกเหิมยิ่งข้ึน ในเดือนต่อมากองก าลงัติดอาวุธเชชเนียกว่า 500 คนน าโดยซัลมาน ราดูเยฟ 

(Zalman Raduyev) ไดบุ้กเขา้ยึดเมืองคิซเลียร์ (Kisliar) ในสาธารณรัฐดาเกสถานท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องเชชเนีย โดยจบั

                                                           
10 คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย www.sik.gov.ru 

http://www.sik.gov.ru/


ชาวเมืองเป็นตวัประกนักวา่ 3,000 คน กระทัง่ท าให้รัฐบาลรัสเซียตอ้งใช ้หน่วยปฏิบติัการพิเศษเขา้ช่วยเหลือจนท าให้

ตวัประกนัเสียชีวติกวา่ 40 คน และเจา้หนา้ท่ีหน่วยปฏิบติัการ พิเศษเสียชีวติ 30 คน 

การปฏิบติัการทางทหารทั้งของฝ่ายกองก าลงัติดอาวุธเชชเนีย และรัฐบาลรัสเซียไดล้ดความรุนแรงลง เม่ือนาย

พลดูดาเยฟผูน้ าคนส าคญัของกองก าลงัติดอาวุธชาวเชชเนียไดถู้กสังหารโดยหน่วยปฏิบติัการพิเศษ รัสเซียท่ีไดย้งิจรวด

น าวิถีตามสัญญาณโทรศพัท์มือถือของเขา11 นอกจากนั้นในช่วงการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 

ซ่ึงกองก าลงัฝ่ายรัฐบาลไดห้ยุดพกัการปฏิบติัการกวาดลา้งชัว่คราว ท าให้กองก าลงัติดอาวุธเชชเนียไดมี้เวลาพกั และ

หลังจากท่ีประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินได้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 6-10 

สิงหาคม พ.ศ. 2539 กองก าลงัติดอาวุธชาวเชเชนไดบุ้กเขา้ยึดกรุงโกรสนึย (Grosny) คืนจากรัฐบาลกลาง ซ่ึงในคร้ังน้ี

ประธานาธิบดีเยลต์ซินไดแ้กไ้ขปัญหาเชชเนีย ดว้ยวิธีการเจรจา และลงนามในขอ้ตกลงยุติการใช้ก าลงัทหาร โดยทาง

ฝ่ายรัสเซียมีนายพลอเล็กซานเดอร์ เลเบด (Alexander Lebed) เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ และฝ่ายเชชเนียมี

หวัหนา้กองก าลงัทหารอิชคีเรีย (เชชเนีย) อาสลนั มสัคฮาดอฟ (Aslan Maskhadov) เป็นผูล้งนาม 

จากขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลท าให้รัสเซียตอ้งถอนทหารออกจากเชชเนีย ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ก็คือ เชชเนียไดรั้บ

อิสรภาพจากรัสเซีย ส่วนการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญหรือตามหลกักฎหมายนั้น ในวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2540 ไดมี้

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชชเนีย ซ่ึงผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งคืออาสลนั มสัคฮาดอฟ ส าหรับความสูญเสียท่ีเกิด

จากสงครามเชชเนียคร้ังท่ี 1 นั้น จากการประเมินโดยรัฐบาลรัสเซีย พบวา่กองก าลงัฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตประมาณ 5,500 

คน กองก าลงัชาวเชชเนียเสียชีวิตประมาณ 2,600 คน และประชาชนเสียชีวิตประมาณ 30,000-35,000 คน อย่างไรก็ดี 

ถึงแมว้า่การปฏิบติัการทางทหารไดย้ติุลงแลว้ แต่เน่ืองจากลุ่มกองก าลงัติดอาวธุชาวเชชเนียมีดว้ยกนัหลายกลุ่ม และบาง

กลุ่มเป็นกลุ่มอิสระไม่ข้ึนตรงต่อฝ่ายใด ดงันั้น จึงไดมี้การปฏิบติัการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การโจรกรรมจบัตวัไป

เรียกค่าไถ่ ฆ่าตวัประกนั ลอบท าร้ายเจา้หน้าท่ี ไปจนถึงการก่อวินาศกรรมระเบิดสถานีรถไฟ ตลาด และอาคารท่ีพกั

อาศยั เป็นตน้ 

การไม่สามารถแก้ไขเหตุรุนแรงในแถบคอเคซัสระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 ได้อย่างเด็ดขาด ประกอบกับ

นโยบายเศรษฐกิจท่ีลม้เหลวของรัฐบาล จึงท าให้เกิดกลุ่มบุคคลท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบริหารประเทศของเยลตซิ์นเพิ่มข้ึน

เป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีจะเห็นไดช้ดัจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสภาดูมาในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2538 

                                                           
11 Новейшая история России. 1914-2002: Учебное пособие / Под. Ред. М.В. Ходякова. – М.: Юрайт-Издат, 2004. С. 432. 



ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีเป็นพรรคฝ่ายคา้นคู่แข่งของเยลต์ซินได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนน ามาเป็นอนัดบั 1 (โปรดดู

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบ) ในขณะท่ีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีข้ึนในอีก 6 เดือนถดัไป 

ผลการเลือกตั้งดงักล่าวไดส้ร้างความวิตกให้แก่เยลต์ซินเป็นอยา่งมาก ดงัมีรายละเอียดแสดงผลการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหพนัธรัฐรัสเซียวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 253812 ดงัน้ี 

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพนัธรัฐรัสเซียวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2538 

พรรค คะแนนรวม เสียงและท่ีนัง่ 

พรรคเสรีประชาธิปไตยรัสเซีย(Liberal 

Democratic Party) 

10.09 % 51 (พรรคฝ่ายคา้น) 

พรรคคอมมิวนิสตรั์สเซีย(Communist Party of 

the Russian Federation) 

22 % 157 (พรรคฝ่ายคา้น) 

พรรครัสเซียบา้นเรา(OHR Party) 10 % 55 (พรรคฝ่ายรัฐบาล) 

กลุ่มยาบลาโก (Yabloko) 7.01% 45 (พรรคฝ่ายคา้น) 

ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหพันธรัฐรัสเซีย 

ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงการเส่ือมความนิยมในตวัเยลตซิ์น และการหมดความไวว้างใจท่ีจะให้เป็นผูน้ า

ประเทศต่อไป ในขณะท่ีคู่แข่งคนส าคญัคือเกนนาดีย ์ซูกานอฟ (Gennady Zyuganov) หวัหนา้พรรคคอมมิวนิสตรั์สเซีย 

มีคะแนนนิยมน าหนา้เยลตซิ์นอยูเ่ป็นอยา่งมาก เพื่อเรียกคะแนนนิยมกลบัคืนมา และหวงัจะชนะการเลือกตั้งเยลต์ซิน 

และบุคคลใกลชิ้ดซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารส านกัประธานาธิบดี และท่ีปรึกษาไดว้า่จา้งบริษทัประชาสัมพนัธ์ช่วยใน

การหาเสียงเลือกตั้ง และตระเวนออกหาเสียงทัว่ประเทศ เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นวา่ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง และมี

ความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดีเยลตซิ์น

ไดป้ลดรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีท่ีก าลงัถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งหนกัจากสังคม

ออกจากต าแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ยอนัเดรย ์โคซือเรียฟ (Andrei Kozyrev) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศท่ี

                                                           
12 Новейшая история России. 1914-2002: Учебное пособие /под. Ред. М.В. Ходякова. – М.: Юрайт-Издат,2004. Ст.433. 



ด าเนินนโยบายโน้มเอียงไปทางตะวนัตก และรองนายกรัฐมนตรีอนาโตลี ชูไบส์ (Anatoliy Chubais) ท่ีได้แปรรูป

วสิาหกิจใหต้กไปอยูใ่นการครอบครองของพวกพอ้ง 

ต่อมาหลงัจากนั้นไม่นานนกั ชูไบส์ก็ไดรั้บการแต่งตั้งจากเยลตซิ์นให้เป็นหวัหนา้ศูนยห์าเสียงเลือก ตั้งของตน 

ซ่ึงมีหน้าท่ีประสานงานกับกลุ่มนายทุนเพื่อขอการสนับสนุนทางการเงินในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยชูไบส์ได้ใช้

ความสัมพนัธ์ส่วนตวัระดมทุนจากนกัธุรกิจไดป้ระมาณ 1,500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ13 ซ่ึงก็ได ้กลายเป็นบุญคุณท่ีเยลต์

ซินจะตอ้งตอบแทนในเวลาต่อมา แผนงานส าคญัในการหาเสียงเลือกตั้งของเยลต์ซินประการหน่ึงคือการกู้เงินจาก

ต่างประเทศจ านวน 13,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจ่ายเงินเดือนให้ ข้าราชการซ่ึงบางคนไม่ได้รับมากว่า 1 ปี 

นอกจากนั้น นายพลอเล็กซานเดอร์ เลเบด ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ี ส าคญัอีกคนหน่ึงไดป้ระกาศให้การสนบัสนุนเยลตซิ์น

ในการเลือกตั้งคร้ังน้ี ผลของการทุ่มเทดงักล่าว ไดท้  า ให้คะแนนนิยมของเยลต์ซินดีข้ึนเป็นอย่างมาก นั่นคือจากการ

เลือกตั้งรอบแรก ซ่ึงไดค้ะแนนเพียง 35.28% แต่ในการเลือกตั้งรอบสองมีคะแนนเพิ่มข้ึนเป็น 53.8% 

 ด้วยการใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อโน้มน้าวคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชน ในที่สุด บอริสเยลต์ซินก็

สามารถประสบชัยชนะในการเลือกต้ัง สามารถกลับเข้าด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีได้เป็นสมัยที่สอง ทั้งน้ีด้วยการเร่ง

ประชาสัมพันธ์หาเสียงปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ยอมรับ ตลอดจนหาทางกู้เงินต่างชาติมาจ่ายเงินเดือนค้าง

ช าระข้าราชการ ฯลฯ 

4. การใช้มาตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพ่ือเสริมสร้างความชอบธรรมของรัฐบาล  หลังจากประธานาธิบดีเยลต์

ซินได้รับฉันทานุมัติจากการเลือกต้ัง เขาก็ได้ด าเนินการผลักดันนโยบายปฏิรูปต่อไปอย่างเข้มข้น กระทั่งเป็นผลให้ผู้

ได้ รับความกระทบกระเทือนและเดือดร้อนเกิดความไม่พอใจ  จนถึงขั้นก่อการประท้วงและมีการกดดันให้

ประธานาธิบดีลาออก และเปลี่ยนคณะบริหารเสียใหม่ นอกจากเยลต์ซินจะยอมปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว เขายงัยนิยอมให้

ด าเนินการใช้มาตรการหลายประการเพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยเฉพาะการน านโยบายแสดงบัญชีท รัพย์สินมาใช้กับ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล และครอบครัว แต่เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการอย่างได้ผลจริงจังจึงไม่สามารถลด

กระแสการกดดันลงได้ 
                                                           

13 คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย www.sik.gov.ru 

จากจ านวนเงินกูท้ ั้งหมดในคร้ังน้ี 13,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เงินกูจ้  านวน 10,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯกูม้าจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ และอีก 3,000 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯกูม้าจากรัฐบาลประเทศตะวนัตก 

การเลือกตั้งรอบแรกในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2539 เยลตซิ์นไดค้ะแนน 35.28% ซูกานอฟหัวหนา้พรรคคอมมิวนิสตไ์ด ้32% เน่ืองจากไม่มีผูท่ี้ไดรั้บเสียงสนบัสนุนเกินก่ึงหน่ึง

ของผูม้าใชสิ้ทธ์ิจึงตอ้งมีการเลือกตั้งรอบสองในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2539 ซ่ึงเยลตซิ์นไดค้ะแนน 53.8% ซูกานอฟได ้40.3% 

http://www.sik.gov.ru/


ผลของการเลือกตั้งทั้งระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน ท าให้รัฐบาลเยลต์ซินมองเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

เสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้บัรัฐบาลกลางมากข้ึน แต่เน่ืองจากประธานาธิบดีป่วยดว้ยโรคหวัใจ อยา่งรุนแรงมาตั้งแต่

ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และตอ้งเขา้ท าการผา่ตดัจึงยงัไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได ้ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหพ้รรคฝ่ายคา้นหยิบ

ยกการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีของประธานาธิบดีมาเป็นประเด็นโจมตีเยลตซิ์น นอกจากความเคล่ือนไหวของพรรค

ฝ่ายคา้นแลว้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ประชาชนผูไ้ดรั้บ ความเดือดร้อนจากการปฏิรูปกวา่ 10 ลา้นคน (ตวัเลข

ของสหภาพแรงงาน 15 ลา้นคน) ไดอ้อกมารวมตวักนั เรียกร้องใหรั้ฐบาลจ่ายเงินเดือน แกปั้ญหาคนวา่งงานและประกนั

สวสัดิการสังคม ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เยลตซิ์นไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของชาติและประชาชนได ้

ต่อมาพรรคฝ่ายคา้นซ่ึงมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาดูมาจึงไดใ้ชส้ถานการณ์ดงักล่าว เป็นเง่ือนไขในการเรียกร้องให้

เปล่ียนรัฐบาล และให้ประธานาธิบดีลาออกจากต าแหน่ง แต่เน่ืองจากรัฐบาลและประธานาธิบดี ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ สภา

ดูมาจึงแกเ้กมส์การเมืองดงักล่าวและแสดงพลงัอ านาจท่ีสภามีอยู ่โดยการยดืระยะเวลาการพิจารณางบประมาณแผน่ดิน

ประจ าปี พ.ศ. 2540 ออกไป ในท่ีสุด ประธานาธิบดีเยลต์ซินตอ้งปรับคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง โดยการแต่งตั้งรอง

นายกรัฐมนตรีคนท่ี 1 ใหม่อีก 2 ต าแหน่ง คือบอริส เนียมซอฟ (Boris Nemtsov) นักการเมืองท้องถ่ินหนุ่มอดีตผูว้่า

การเมืองนีชนีย ์โนฟการัด (Nizniy Novgorod) ไดค้วบต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเช้ือเพลิง และอนาโต

ลี ชูไบส์ท่ีไดก้ลบัเขา้มาใหม่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 1 และควบต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

คณะรัฐมนตรีท่ีปรับใหม่ไดพ้ยายามแกข้อ้กล่าวหาเร่ืองการคอร์รัปชนัของเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของรัฐบาล ซ่ึง

นบัเป็นขอ้กล่าวหาท่ีส าคญัของพรรคฝ่ายคา้น ทั้งน้ีโดยการน านโยบายแสดงบญัชีทรัพยสิ์นมาใชก้บัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง

ของรัฐบาล และสมาชิกในครอบครัวทุกคน แต่ทว่าในทางปฏิบัติได้เกิดปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เน่ืองจากความไม่โปร่งใสของรายได ้ทั้งของนายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน และรองนายกรัฐมนตรีใหม่ 2 คนคือ

บอริส เนียมซอฟ และอนาโตลีย ์ชูไบส์จึงท าให้ตอ้งมีการชลอการใชอ้อกไปก่อน นโยบายส าคญัอีกประการหน่ึงของ

รัฐบาล คือนโยบายสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ซ่ึงไดมี้การเสนอให้เจา้หน้าท่ีรัฐระดบัสูงใชร้ถยนต์ท่ี

ผลิตในประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวก็มีปัญหาในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับนโยบายแรก เน่ืองจากสังคมรัสเซียให้

ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกและความหรูหราฟุ้งเฟ้อเป็นอยา่งสูง 

จากการด าเนินนโยบายท่ีไม่เกิดผลในทางปฏิบติั จึงท าให้ถูกวิจารณ์จากฝ่ายคา้นเป็นอยา่งมาก เพื่อลดกระแส

ดังกล่าว ต าแหน่งท่ีรองนายกรัฐมนตรีควบอยู่จึงถูกจัดสรรให้กับรัฐมนตรีใหม่ โดยต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังของอนาโตลี ชูไบส์ได้โอนไปให้มิคฮาอิ ล ซาโดร์นอฟ  (Mikhail Zadornov) และต าแหน่ง

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเช้ือเพลิงของนายบอริส เนียมซอฟไดโ้อนไปใหซี้ร์เกย ์คีรีเยนโก (Sergey Kiriyengo) 



ตน้ปี พ.ศ. 2541 กระแสของฝ่ายคา้นท่ีตอ้งการถอดถอนเยลตซิ์นออกจากต าแหน่งยงัคงรุนแรงอยู ่ท  าใหเ้ขาตอ้ง

ออกมาประกาศว่าจะไม่ยอมลาออกจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ และจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตนเองได้เป็น

ประธานาธิบดีต่อเป็นสมยัท่ี 3 การประกาศดงักล่าวมีผลท าใหก้ระแสความสนใจดา้นเศรษฐกิจ ท่ีก าลงัรุมเร้าชาวรัสเซีย

อยูถู่กแทนท่ีดว้ยกระแสทางการเมือง โดยส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ต่าง วิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลท่ีมีศกัยภาพ ท่ีจะข้ึนมา

ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสืบทอดต่อจากเยลต์ซิน ซ่ึงหน่ึง ในบุคลท่ีไดรั้บการกล่าวถึงคือบอริส บีรีโซฟสกี (Boris 

Berezovsky) นกัธุรกิจการเงินคนส าคญัของรัสเซีย ผูไ้ดแ้สดงความสนใจในต าแหน่งดงักล่าว นอกจากนั้นยงัมีบุคคลท่ีมี

ทั้งความพร้อม ความเหมาะสม และประชาชนใหก้ารยอมรับอีกหลายคน ดงันั้น ข่าวสารทางการเมืองในช่วงเวลาต่อมา

จึงไดรั้บความสนใจ เป็นพิเศษตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ียงัไม่มีความชดัเจนเร่ืองตวับุคคลท่ีจะข้ึนมาเป็นประธานาธิบดีคน

ใหม่ 

หลงัการประกาศไม่เป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมยัท่ี 3 ของประธานาธิบดีเยลต์ซิน ท าให้การเสนอช่ือแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทุกคร้ังต่างถูกคาดหวงัวา่เป็นการแต่งตั้งทายาททางการเมืองของเขา โดยจะ ไดรั้บการสนบัสนุน

ใหเ้ป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ดงัเช่นในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2541 เยลต์ซินไดป้ลดวคิเตอร์ ชีรนามึรดิน ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึง

เขาเคยกล่าวว่าเป็นทายาททางการเมืองของตน ด้วยเหตุผลว่าชีรนามึรดินจ าเป็น ตอ้งไปทุ่มเทให้กบัการเตรียมการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และการเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ีจะมีข้ึน ในปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2543 ผูท่ี้ข้ึนมา

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมาคือซีร์เกย์ คีรีเยนโก  (Sergey Kiriyenko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เช้ือเพลิงวยั 35 ปี ดว้ยเหตุท่ีคีรีเยนโกเป็นบุคคลท่ีดอ้ย ทั้งวยัวุฒิและประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีช่ือเสียงในทางการเมือง 

ดงันั้น สภาดูมา ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายคา้น เป็นเสียงส่วนใหญ่จึงไม่ให้การรับรอง กระทัง่เยลตซิ์นตอ้งส่งช่ือให้สภาดูมา

พิจารณารับรองเป็นคร้ังท่ี 3 จึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรี 

จากสถานการณ์อนัยุง่ยากสลบัซับซ้อนในการปฏิรูปรัสเซีย ลว้นสะทอ้นให้เห็นความยากล าบากในการแกไ้ข

ปัญหา อนัเป็นผลให้รัฐบาลเยลต์ซินขาดเสถียรภาพในการบริหารประเทศให้ลุล่วงไปไดโ้ดยง่ายส่ิงท่ีเยลต์ซินกระท า

อยา่งสม ่าเสมอจึงมกัเป็นกลยทุธ์ทางการเมือง ในการปลดนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีฝ่ายต่างๆ ออกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี

เพื่อเป็นการสังเวยและแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้เป็นส าคญั ในขณะท่ีประธานาธิบดีเยลตซิ์นเองสามารถเอาตวัรอด

ไปไดเ้สมอมา 

5. การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิคร้ังส าคัญเพ่ือฟ้ืนฟูประเทศ เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ท่ีสั่งสมมานานอยา่งจริงจงั ในท่ีสุดรัฐบาลเยลตซิ์นไดต้ดัสินใจใชน้โยบายและมาตรการเขม้งวดทางเศรษฐกิจ ทวา่การ

เข้มงวดในการจัดเก็บภาษีก็ยิ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อตลาดเงินมาก ยิ่งข้ึนไปอีก ยิ่งต่อมาได้รับผลกระทบจาก



วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในไทย และในเอเชียตะวนัออก เฉียงใตด้ว้ยแลว้ เศรษฐกิจของรัสเซียก็ยิ่งประสบ

ปัญหารุนแรงถึงขั้นลม้ละลาย อย่างไรก็ตาม แมต่้อมาจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ดีข้ึนได้พอควร จากการใช้นโยบาย

สร้างเอกภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ แต่เยลต์ซินก็เล่นการเมืองด้วยการปลดเยฟเกนีย์ ปรีมาคอฟ 

นายกรัฐมนตรีออกจากต าแหน่งดว้ยเกรงวา่จะโดดเด่นข้ึนมากลบรัศมีตนเน่ืองจากมีผลงานดีเด่นถูกใจประชาชนมาก 

ต่อมาซีร์เกย ์คีรีเยนโก เขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกบัปัญหาท่ีคัง่คา้งมาตั้งแต่รัฐบาลชุด ก่อนๆ นัน่

คือปัญหาความตกต ่าทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง รวมทั้งหน้ีสินของรัฐบาลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลคีรีเยน

โกไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยการประกาศใชน้โยบายเขม้งวดทางเศรษฐกิจ โดยเร่ิมจากการเขม้งวดกบัการจดัเก็บภาษี 

กระทัง่ท าให้ราคาสินคา้ท่ีสูงอยูแ่ลว้ไดสู้งเพิ่มข้ึนอีก 10% จนส่งผลให้ตลาดเงินของรัสเซียตอ้งประสบกบัภาวะวิกฤต 

ทวา่นโยบายท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศใชแ้ก ้วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศดงักล่าวกลบัไม่มีผลในทางปฏิบติั เพราะ

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐสภาและภาคธุรกิจ ต่อมาในวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541 หลงัจากท่ีทั้งรัฐบาลและธนาคาร

กลางไดอ้อกมาประกาศเก่ียวกบัสถานะทางการเงินการคลงัและการลม้ละลายของประเทศ อนันบัเป็นผลกระทบสืบ

เน่ืองมาจากวกิฤตการณ์เศรษฐกิจในไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย คณะรัฐมนตรีซ่ึงน าโดยซีร์เกย ์คีรีเยนโกจึงถูก

ยุบ และเยฟเกนีย ์ปรีมาคอฟ (Yevgeny  Primakov) อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ

ในวงการการเมืองทั้งในและต่างประเทศ จึงไดถู้กเสนอช่ือใหข้ึ้นมาด ารงต าแหน่งแทน 

รัฐบาลภายใตก้ารน าของนายกรัฐมนตรีเยฟเกนีย ์ปรีมาคอฟซ่ึงมีนโยบายส่งเสริมความเป็นเอกภาพ ของรัสเซีย 

และสนบัสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงไดแ้ต่งตั้งรัฐมนตรีท่ีประกอบดว้ยนกัการเมืองจาก หลายพรรคและสาขา

อาชีพ จนเป็นผลให้ เกิดเสถียรภาพข้ึนในประเทศทั้ งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนั้ นย ังท าให้

ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีผลผลิตเพิ่มมากข้ึน จากผลงานดงักล่าวท าให้ปรีมาคอฟ ไดรั้บคะแนนนิยมสูงสุด

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 ถึงตน้ปีถดัมา 

ด้วยกระแสความนิยมท่ีปรีมาคอฟได้รับจากประชาชน  ผนวกกับช่วงเวลาท่ีใกล้ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท าให้

ประธานาธิบดีเยลตซิ์น และคณะผูบ้ริหารเกิดความหวาดระแวงเป็นอยา่งมาก และเกรงวา่จะควบคุม “เกมส์การเมือง” 

ไม่ได ้ดงันั้น ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จึงไดป้ลดเยฟเกนนีย ์ปรีมาคอฟ ออกจากต าแหน่งและแต่งตั้งซีรเกย ์สตี

ปาชิน (Sergey Stepashin) รองนายกรัฐมนตรีคนท่ีหน่ึงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในประเทศรักษาการ

แทน ในอีกสองวนัต่อมา สภาดูมาไดต้อบโตก้ารปลดปรีมาคอฟดว้ยการเปิดอภิปรายถอดถอนประธานาธิบดีเยลตซิ์นอ

อกจากต าแหน่งด้วยข้อกล่าวหา 5 ข้อ แต่เน่ืองจากทุกข้อกล่าวหาไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเกิน 300 เสียงตามท่ี

รัฐธรรมนูญก าหนดจึงท าให้การอภิปรายตอ้งตกไป จากความพ่ายแพด้งักล่าวท าให้สภาดูมาจ าตอ้งรับรองสตีปาชินเป็น



นายกรัฐมนตรี ตามท่ีประธานาธิบดีเยลต์ซินเสนอ รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีภายใตก้ารน าของซีร์เกย ์สตีปาชินไม่ได้

แตกต่างจากคณะรัฐมนตรีของปรีมาคอฟมากนัก แต่นโยบายหลกัของสตีปาชินถูกบงัคบัดว้ยสถานการณ์ท่ีทวีความ

รุนแรงยิ่งข้ึนในสาธารณรัฐแถบเทือกเขาคอเคซัส เน่ืองจากกองก าลงัติดอาวุธชาวเชชเนียประมาณ 3,000 คนไดบุ้กเขา้

ยึดครองพื้นท่ีในสาธารณรัฐดาเกสถานเพื่อจดัตั้งเป็นรัฐอิสลามอิสระ ดงันั้น ภารกิจแรกของสตีปาชินคือ การส่งกอง

ก าลงัจากส่วนกลางไปผลกัดนักองก าลงัติดอาวธุชาวเชชเนียใหก้ลบัไปในสาธารณรัฐของตน ทวา่ปฏิบติัการของรัฐบาล

กลางในการผลกัดนักองก าลงัติดอาวุธแบ่งแยก ดินแดนไดด้ าเนินไปอยา่งล่าชา้จึงท าใหถู้กวิพากษว์ิจารณ์เป็นอยา่งมาก 

เหตุน้ีเองท าให้เยลตซิ์นและคณะผูบ้ริหารส านกัประธานาธิบดี ซ่ึงมีแผนการท่ีจะปลดสตีปาชินอยูแ่ลว้ จึงไดใ้ชก้ระแส

ดงักล่าวเป็นเหตุผลอา้งในการปลดออกจากต าแหน่ง และไดแ้ต่งตั้งวลาดีมีร์ ปูตินผูอ้  านวยการส านกัรักษาความมัน่คง

แห่ง สหพนัธรัฐรัสเซีย (Federalnaya Slyuzhba Bezapasnosti - FSB) ซ่ึงพวกตนเห็นวา่เหมาะสมข้ึนด ารง ต าแหน่งแทน 

ประธานาธิบดีเยลต์ซินยงัคงใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบเดิมๆ อยู่ตลอดเวลาในการรักษาอ านาจไว ้การปลด

และปรับเปล่ียนต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นนิจศีลยอ่มไม่เป็นผลดีอยา่งแน่นอน โดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาในแง่

ของความต่อเน่ืองทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบติังาน แมอ้าจจะโตแ้ยง้ไดบ้า้งวา่เพื่อจะ สามารถเปล่ียนตวับุคคลท่ีไม่

เหมาะสมออกไปได้ทนัเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงจิตวิทยาก็อาจสามารถวิเคราะห์ได้อีกเช่นกนัว่า 

กลวธีิดงักล่าวเป็นหนทางเอาตวัรอดและตอบสนองกระแสเรียกร้อง ของประชาชนใหส้ามารถครองอ านาจไดต่้อไป 

6. การเผชิญปัญหาความมั่นคงภายในกรณีสงครามเชชเนียคร้ังใหม่ ด้วยสุขภาพท่ีย  ่าแย่จากการเจ็บป่วยเร้ือรังและ
สถานการณ์ท่ีรุมเร้า ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและดา้นความมัน่คงดู เหมือนการเปล่ียนตวัผูบ้ริหารระดบัสูงจะไม่
สามารถใชเ้ป็นทางออกไดต้ลอดไป ทวา่ในท่ีสุดเยลตซิ์นก็คน้พบทายาททางการเมืองตวัจริง ท่ีสามารถฝากชะตากรรม 
และอนาคตของตนเองและของรัสเซียไวไ้ด ้ในแง่ท่ี เช่ือมัน่วา่จะไม่คิดทรยศหกัหลงั และมีฝีมือน าการปฏิรูปและสร้าง
เสถียรภาพของประเทศข้ึนมาได ้วลาดีมีร์ ปูตินจึงกลายเป็นผูสื้บทอดอ านาจต่อจากประธานาธิบดีเยลตซิ์นต่อมา 

วลาดีมีร์ ปูติน ไดเ้ร่ิมงานในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนต่อจากสตีปาชินดว้ยการปฏิบติัการ ผลกัดนักอง

ก าลงัแบ่งแยกดินแดนกลบัเขา้ไปในเชชเนียไดส้ าเร็จลุล่วงในระยะเวลาเพียง 10 วนั แต่หลงั จากนั้น กองก าลงัติดอาวุธ

ชาวเชชเนียก็สามารถรุกเขา้ยดึเมืองบุยนาส์ก (Buynask) และนาวาลาสกี (Novolaskiy) ของสาธารณรัฐดาเกสถาน ท่ีอยู่

ห่างออกไปจากจุดท่ีเพิ่งมีการผลกัดนักลบั ต่อมา ปูตินไดส่้งกองก าลงัเขา้ผลกัดนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ไม่ไดเ้สร็จส้ินลงอยา่ง

รวดเร็วเหมือนในคร้ังแรก เน่ืองจากกองก าลงัชาวเชชเนียไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากฐานก าลงัในสาธารณรัฐเชชเนีย 

จากนั้นปูตินจึงไดส้ั่งใหท้  าลายฐานก าลงัในเชชเนียท่ีใหก้ารสนบัสนุนกองก าลงัติดอาวธุดงักล่าว ทวา่กองก าลงั

ชาวเชชเนียกลบัตอบโตรั้ฐบาลกลางด้วยการวางระเบิดอาคารท่ีพกัอาศยัจ านวน  4 แห่งใน 3 เมืองระหว่างวนัท่ี 5-16 



กันยายน พ.ศ. 2542 เป็นเหตุให้มีผู ้เสียชีวิตถึง 305 คน และ 1 ใน 3 เมืองนั้ นคือมอสโก ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

สหพนัธรัฐ ดว้ยเหตุความรุนแรงดงักล่าว ท าให้ประธานาธิบดีปูตินตอ้งประกาศท่ีจะต่อสู้กบักลุ่มท่ีอา้งถึงแบบ “ตาต่อ

ตา ฟันต่อฟัน” และไดส่้งกองก าลงัจากส่วนกลางไปกวาดลา้งกองก าลงัทุกกลุ่มในเชชเนีย กระทัง่สามารถยดึเมืองส าคญั

ของเชชเนียส่วนใหญ่ไวไ้ด ้

ดว้ยนโยบายท่ีเด็ดขาดและปฏิบติัการท่ีรวดเร็วท าใหค้ะแนนนิยมของปูตินเพิ่มสูงข้ึนตั้งแต่ปลาย เดือนกนัยายน 

กระทัง่ท าให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาในวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นผลดีต่อพรรคเอกภาพ (Unity Party) ซ่ึง

เป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนมาใหม่ จนไดค้ะแนนเป็นท่ี 2 รองจากพรรค คอมมิวนิสต์  และนบัเป็นโอกาสดีท่ี

ปูตินสามารถใช้เป็นฐานเสียงสนบัสนุนในการเลือกตั้งประธานาธิบดี นอกจากนั้น ประธานาธิบดีเยลต์ซินและคณะ

ผูบ้ริหารยงัไดใ้ชก้ระแสการเมืองท่ีเอ้ืออ านวยดงักล่าว ประกาศให้ปูตินเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจากตน 

พร้อมการลาออกจากต าแหน่งดงักล่าว โดยให้วลาดีมีร์ ปูตินรักษาการแทน การท่ีปูตินไดค้วบต าแหน่งส าคญัสูงสุดของ

ประเทศสองต าแหน่งในเวลาเดียวกนัดงักล่าว จึงท าให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัคนอ่ืนๆ เป็นอยา่งมาก ผลของการเลือกตั้งใน

วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2543 วลาดีมีร์ ปูติน ไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีดว้ยคะแนน 52.94 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีกินนา

ดีย ์ซูกานอฟหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์คู่แข่งคนส าคญัได้คะแนนเสียงเพียง 29.21 เปอร์เซ็นต์ (โปรดดูตารางท่ี 3 

ประกอบ) 

ตารางที่ 3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมา 4 คร้ังของรัสเซีย 
กลุ่มการเมือง 1993 1995 1999 2003 
Communist Party 12.40 22.30 24.29 12.61 
LDPR 22.92 11.18 5.98 11.45 
OHR ยงัไม่ก่อตั้ง 10.13 รวมพรรค* รวมพรรค* 
Yabloko 7.86 6.89 5.98 ไดไ้ม่ถึง 5% 
Russia’s Democratic Choice 15.51 3.96 ไดไ้ม่ถึง 5% ไดไ้ม่ถึง 5% 
Woman of Russia 8.13 4.59 ไดไ้ม่ถึง 5% ไดไ้ม่ถึง 5% 
Agrarians 7.99 3.00 ไดไ้ม่ถึง 5% ไดไ้ม่ถึง 5% 
Unity ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง 23.32 รวมพรรค* 
Fatherland-All Russia ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง 13.33 รวมพรรค* 
กลุ่มการเมือง 1993 1995 1999 2003 
Union of Right Forces ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง 8.52 ไดไ้ม่ถึง 5% 



Rodina(Motherland) ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง 9.02 
United Russia ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง ยงัไม่ก่อตั้ง 37.57 

*หมายเหตุ 1.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาปี พ.ศ. 2542 พรรครัสเซียบา้นเรา (OHR) ไดร้วมกบัพรรคปิตุภูมิ (Fatherland) โดยไดใ้ชช่ื้อวา่พรรคปิตุ

ภูมิ-มวลรัสเซีย(Fatherland-All Russia) 

2.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาปี พ.ศ. 2546 พรรคปิตุภูมิ-มวลรัสเซีย (Fatherland-All Russia) ไดร้วมกบัพรรคเอกภาพ 

(Unity) โดยไดใ้ชช่ื้อวา่สหรัสเซีย (United Russia) 
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหพนัธรัฐรัสเซีย 

 ภายหลงัการเลือกตั้งประธานาธิบดีสถานการณ์ในเชชเนียได้เปล่ียนไป นั่นคือหลงัจากถูกกองก าลงั รัฐบาล

กลางยึดครองพื้นท่ีในเมือง ท าให้กองก าลงัติดอาวธุชาวเชชเนียจ าตอ้งกระจายตวัเป็นกองก าลงัติด อาวธุขนาดเล็กอยูใ่น

ป่าเขาและตามชายแดน อย่างไรก็ตาม แมไ้ม่เป็นการยากท่ีรัฐบาลกลางจะใช้กองก าลงั ขนาดใหญ่กวาดล้าง แต่ด้วย

ความไม่พร้อมของรัสเซียเร่ืองงบประมาณในการท าสงคราม และการถูกต่อตา้น จากตะวนัตก ปูตินจึงได้ตดัสินใจ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเชชเนียอย่างสันติวิธี ทั้ งน้ีด้วยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดี กับผูน้ าชาวเชชเนีย จดัท าแผนพฒันา

เศรษฐกิจและฟ้ืนฟูเชชเนีย และแต่งตั้งให้อคัมดั คาดือรอฟ (Akmad Kadyrov) ผูท่ี้ชาวเชชเนียให้การยอมรับไปปกครอง

สาธารณรัฐ แต่กระนั้นก็ตาม ในแถบชายแดนท่ีติดกบัประเทศจอร์เจียก็ยงัมีการเคล่ือนไหวของกองก าลงัขนาดใหญ่อยู ่

ดงันั้น เพื่อป้องกนัไม่ให้กลุ่มดงักล่าวกลบัเขา้มาอีก จึงไดมี้การกวาดลา้งบริเวณชายแดนดว้ยอาวุธหนกัในบางคร้ัง จน

ท าใหเ้กิดปัญหาการรุกล ้าเขา้ไปในประเทศเพื่อนบา้นดงักล่าวอยูเ่สมอ 

อยา่งไรก็ตาม ต่อมาเม่ือเห็นวา่ไม่สามารถต่อสู้ดว้ยสงครามในรูปแบบได ้กองก าลงัติดอาวุธชาวเชชเนียจึงได้

ต่อสู้กบัรัฐบาลรัสเซียดว้ยสงครามนอกรูปแบบ โดยปฏิบติัการยดึโรงละคร “นอร์ด-ออสต”์ (Nord-Ost) ในกรุงมอสโก

เม่ือวนัท่ี 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และระเบิดท าเนียบรัฐบาลเชชเนียในกรุงโกรสนึย เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงทั้ง

สองเหตุการณ์มีผูเ้สียชีวิตถึง 160 คน ดงันั้น ต่อมารัฐบาลรัสเซียจึงไดเ้ร่งแกไ้ขปัญหาเชชเนียอยา่งถาวร ดว้ยการให้ชาว

เชชเนียลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ รวมทั้งเลือก ประธานาธิบดีและสมาชิกสภาสาธารณรัฐเชชเนีย 

ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดเ้ขา้ไปมี บทบาทแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง และช่วยแบ่งเบาภาระ

ของรัฐบาลกลางในการดูแลความสงบภายใน ประเทศต่อไป 

ดว้ยความเด็ดขาดและเขม้แข็งของประธานาธิบดีปูติน ในการแสดงฝีมือให้ประจกัษ์ในการจดัการ  ปัญหาเชช

เนียเป็นส าคญั ในท่ีสุดก็ท าใหเ้ขาไดรั้บการยอมรับทั้งจากเยลตซิ์นและชาวรัสเซียทัว่ไปอยา่งกวา้ง ขวาง เขาจึงกลายเป็น

ผูน้ าคนส าคญัท่ีประชาชนฝากความหวงัไวเ้ป็นอยา่งสูง ทั้งน้ีโดยมีอนาคตของรัสเซียเป็นเดิมพนั 



 ข. ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจสมัยเยลต์ซิน ประธานาธิบดีบอริสเยลต์ซิน

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในฐานะประมุขสูงสุดของสหพนัธรัฐรัสเซียไปไดแ้มจ้ะไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควรก็ตาม ภายใต้

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองดงักล่าว เยลต์ซินตอ้งพยายามผลกัดนัการปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่ระบอบเสรีนิยมอยา่ง

มุ่งมัน่ ทั้งน้ีโดยอาศยัการด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบประนีประนอมกบัโลกตะวนัตกเป็นส าคญั ดว้ยหวงัจะไดรั้บ

ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจาก สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปเป็นหลกั การท่ีประธานาธิบดีเยลตซิ์

นมุ่งมัน่ด าเนินการเป็นพิเศษหลงัจาก เขา้ด ารงต าแหน่งด้วยการปฏิรูปทางเศรษฐกิจดงักล่าว เน่ืองจากถือเป็นหัวใจ

ส าคญัของการสร้างชาติคร้ังใหม่ 

ส าหรับในดา้นเศรษฐกิจจะแบ่งการพิจารณาออกเป็นประเด็นส าคญัๆ ดงัน้ี คือ 1) ระยะการเปิดเสรี ทางการคา้

และการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 2) ระยะการสร้างเสถียรภาพทางการเงินกบัการเนน้การผลิตภายใน และการส่งออก และ 3) 

ระยะการปรับปรุงระบบการจดัเก็บรายไดข้องรัฐใหส้มดุลกบังบประมาณ 

 1. ระยะเปิดเสรีทางการค้าและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่ระบบ เสรีนิยม

จ าเป็นตอ้งยกเลิกการผูกขาดบริหารจดัการโดยภาครัฐ และเปิดโอกาสใหธุ้รกิจภาคเอกชนเขา้ไปมีบทบาททดแทน ทวา่

ดว้ยรากฐานเศรษฐกิจภาคเอกชนที่อ่อนแอ และการขาดเงินทุนจากภาคธุรกิจใน ประเทศ ท าให้การปฏิรูปเศรษฐกิจ

ของรัสเซียในระยะแรกเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

 การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของรัสเซียหลงัยคุ “ปฏิรูปกอร์บาชอฟ” ไดด้ าเนินสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปทางการเมือง 

กล่าวคือไดมี้การเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจากระบบรวมศูนย ์(Centrally planned economy) มาเป็นระบบตลาด (Market 

economy) โดยการแปรรูปวิสาหกิจของรัฐให้เป็นของเอกชน (privatisation) ผลของการปฏิรูปท าให้เกิดผูป้ระกอบการ

เอกชนและกลุ่มนายทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนับสนุนอ านาจ ประธานาธิบดี ด้วยทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์

ร่วมกนั ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรรัสเซียสมยัท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2535 ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นไดแ้ถลงนโยบาย

ปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลซ่ึงร่างข้ึนโดยเยกอร์ ไกดาร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเศรษฐกิจและ

การคลงั ผูซ่ึ้งดูแลรับผิดชอบด้านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในคณะรัฐมนตรีชุดแรกของรัสเซียนั้นยงัประกอบไปดว้ย

สถาบนัท่ีปรึกษาด้านการปฏิรูป ซ่ึงน าโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกนัดร. เจฟฟรี ดี. ซัคส์ (Jeffrey D.Sachs) จาก

ค าแนะน าของคณะท่ีปรึกษา รัฐบาลรัสเซียไดต้ดัสินใจด าเนินนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว สาระส าคญัของ

นโยบายดงักล่าว คือขั้นแรกยกเลิกการควบคุมราคาสินคา้ (price liberalisation) และเปิดเสรีทางการคา้ และปล่อยค่าเงิน

ลอยตวั หลงัจากนั้นจึงจะท าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปในลกัษณะน้ีเป็นท่ีทราบกนัในนาม “การปฏิรูปของไก

ดาร์” (Gaydar’s reform) ซ่ึงได้แบบอย่างมาจากการปฏิรูปในโปแลนด์ ท่ีเรียกว่าการปฏิรูปแบบเฉียบพลัน (Shock 



therapy)14 เน่ืองจากเยลตซิ์นและรัฐบาลคาดวา่จะมีผลกระทบอยา่งรุนแรง จึงไดข้ออ านาจจากรัฐสภาเพิ่มข้ึน เพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นผลจากการปฏิรูป ส าหรับเป้าหมายในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของไกดาร์ คือใน

สายการผลิตนั้น รัฐจะเป็นผูด้  าเนินการไม่เกิน 40 % ส่วนการคา้เป็นของรัฐไม่เกิน 10 % นอกจากนั้น รัฐตอ้งให้เครดิต

แก่ธนาคารไม่นอ้ยกวา่ 70 % และการลงทุนตอ้งด าเนินโดยเอกชนไม่นอ้ยกวา่ 70%15 

 ผลกระทบจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลเยลต์ซินได้คาดการณ์ไวคื้อในปี พ.ศ. 2535 ราคา สินคา้จะ

เพิ่มข้ึน 3 เท่า (ประเมินจากการเพิ่มข้ึน 2.6 เท่าของราคาสินคา้ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534) โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเงิน

ชดเชยให้กบัประชาชน 70%ในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ และทุนการศึกษา แต่จากการประเมินผลการปฏิรูปเม่ือ

ไดด้ าเนินไปหน่ึงปี พบว่าผลกระทบกลบัรุนแรงกวา่ท่ีรัฐบาลรัสเซียคาดการณ์ไวม้าก กล่าวคือราคาสินคา้เพิ่มข้ึน 26 

เท่า ในขณะท่ีเงินเดือนหรือค่าจา้งเพิ่มข้ึนเพียง 12 เท่า16 นอกจากนั้น เช่นสินคา้ได้เขา้สู่ตลาดและร้านคา้อย่างรวดเร็ว

โดยไม่ขาดแคลน ซ่ึงท าให้ปัญหาการเขา้คิวรอซ้ือสินคา้หมดไป การปฏิรูปดงักล่าวยงัไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อเงิน

ออมของประชาชน 70 ลา้นคนท่ีคิดเป็นจ านวนถึง 11 ลา้นลา้นรูเบิลอีกดว้ย17 

รัฐบาลรัสเซียไดต้ั้งความหวงัท่ีจะคล่ีคลายปัญหาดงักล่าวไวท่ี้เงินช่วยเหลือกอ้นใหญ่จากประเทศ ตะวนัตก ซ่ึง

เคยแจง้วา่จะให้การสนบัสนุน แต่ในท่ีสุดก็เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองท่ีท าให้รัสเซียอ่อนแอลง ผลกระทบโดยรวม

จากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของเยลต์ซินและไกดาร์ในขั้นตอนแรกคือไม่สามารถด าเนินนโยบายทางสังคมตามท่ีได้

แถลงต่อประชาชนไว ้แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม การปฏิรูปท่ีไดด้ าเนินไปในบางส่วนก็ประสบผลส าเร็จดว้ยดี 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศศ. 2535 รัฐบาลรัสเซียได้ตีพิมพ์บันทึกช่วยจ า (Memorandum) เก่ียวกับนโยบาย 

เศรษฐกิจของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นการแถลงเก่ียวกบัเสถียรภาพในระบบการเงินของประเทศ จาก การใช้

งบประมาณแบบสมดุล โดยท่ีเงินงบประมาณส่วนหน่ึงได้มาจากการตดังบอุดหนุนภาคการผลิตท่ีขาดทุนและลด

รายจ่ายดา้นสังคมลง ไกดาร์เช่ือว่าการมีเสถียรภาพทางการเงินจะช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้ง ในและนอกประเทศเขา้ไป

ลงทุนมากข้ึน18 และจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต นอกจากนั้น การปล่อย ให้ราคาสินคา้ลอยตวัจนมีความคงท่ี

จะเป็นดชันีส าคญัในการปฏิรูปขั้นตอนต่อไปในการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงแผนการปฏิรูปดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุน

จากประธานาธิบดีเยลตซิ์น 

                                                           
14 David Lane. “Russia in transition: Politics, Privatisation and Inequality”. “Longman” UK1995,p.12 
15 Самыгин П.С., Самыгин С.И. Репетитор по истории России. Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 
16 Новейшая история России. 1914-2002: Учебное пособие/ Под ред. М.В. Ходякова. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 446 
17 «Аргументы и Факты» №45, 2004 г. стр.6 
18 Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России 1991-1997 / Под ред. Е.Т. 

Гайдар. – М., 1998. - 85 



ผลจากการตดังบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในภาคการผลิตท่ีขาดทุนดงักล่าว ท าให้ถูกตอบโตจ้าก

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องด้วยการข้ึนราคาสินค้าและค่าขนส่ง การตอบโต้ดังกล่าวยิ่งท าให้ราคาสูง ยิ่งข้ึนไปอีก 

นอกเหนือไปจากท่ีราคาสินคา้และบริการสูงข้ึนไปก่อนหน้านั้นแลว้ หลงัจากใช้นโยบายปล่อย สินคา้ลอยตวั ดงันั้น 

ความสามารถในการซ้ือทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐจึงลดลง และส่งผลให้ภาวะการ ขาดทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

ยงัคงด าเนินต่อไป ต่อมา รัฐวสิาหกิจท่ีเคยรับเงินอุดหนุนจากรัฐจึงตอบโตด้ว้ย มาตรการท่ี 2 ของตน ดว้ยการงดการจ่าย

ส่วนแบ่งให้กบัรัฐและค่าแรงให้กบัคนงาน ซ่ึงส่งผลให้คร่ึงปีแรก ของปี พ.ศ. 2535 วิสาหกิจมียอดคา้งจ่ายถึง 2 ลา้น

ลา้นรูเบิล19 

ในท่ีสุด ผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจไดย้ื่นขอ้เสนอเพื่อแกไ้ขวิกฤตการณ์ดงักล่าวดว้ยการขอให้รัฐบาล อนุมติัเงินกู้

พิเศษ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจจะใช้คืนให้โดยการหักบัญชี แนวทางดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสภา สหพนัธรัฐและ

ธนาคารกลางรัสเซีย โดยในวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ธนาคารกลางไดป้ล่อยเงินกูด้งักล่าวใหรั้ฐวิสาหกิจ แต่เมด็เงิน

ดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้สู่ภาคการผลิต ทวา่กลบัถูกน าไปใชใ้นการเก็งก าไร ผลลพัธ์ท่ีตามมาท าใหมี้เงินหมุนเวยีนในตลาดมาก

ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน 11-28% ต่อเดือน จนเม่ือส้ินปี พ.ศ. 2535 ไดมี้อตัราเงินเฟ้อสูงถึง 2509%20 

นโยบายหน่ึงของการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามท่ีเยกอร์ ไกดาร์รักษาการนายกรัฐมนตรี ไดใ้ชคื้อการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเพื่อเป็นการชดเชยเงินอุดหนุนท่ีรัฐตอ้งจ่ายให้รัฐวิสาหกิจและเงินลงทุนจากต่างประเทศ ตาม

แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการทรัพยสิ์นแห่งชาติ ท่ีมีอนาโตลีย ์ชูไบส์เป็นประธาน ไดแ้บ่ง

แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็น 2 แผนคือ แผนแรกให้พนกังานในรัฐวิสาหกิจสามารถซ้ือหุ้นดว้ยเง่ือนไขพิเศษได ้49 

%ของหุ้นทั้งหมด และแผนท่ีสองให้พนักงานในรัฐวิสาหกิจสามารถซ้ือหุ้นได้ 51 %ของหุ้นทั้งหมด ด้วยเง่ือนไขท่ี

เขม้งวดกวา่แต่ทวา่ให้มีส่วนในการ บริหาร ทั้งสองแผนดงักล่าว ท าให้หุ้นส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูบ้ริหารของวิสาหกิจ มี

เพียงส่วนน้อยเท่านั้ นท่ีได้เปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปในรูปของตราสารหุ้นแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (voucher 

privatisation) โดยในวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น ไดอ้อกกฤษฏีกาวา่ดว้ย “ตราสารหุ้น

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ” หลงัจากนั้นจึงไดมี้การแจกจ่ายตราสารหุ้นแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้แก่ประชาชนชาวรัสเซีย 148.7 

ลา้นคน คนละ 10,000 รูเบิล 

หลงัจากประชาชนไดรั้บตราสารหุ้นแปรรูปรัฐวิสาหกิจแลว้ ส่วนใหญ่ไดข้ายตราสารหุ้นฯ ดงักล่าวให้แก่กลุ่ม

ธุรกิจนอกกฎหมาย เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินในการด ารงชีวิตเพราะไม่ไดรั้บเงินเดือนหรือบ านาญมาหลาย
                                                           

19 Новейшая история России. 1914-2002: - 447 
20 История России. 1938-2002: Учебное пособие/ Барсенков А.С., Вдовин А.И.. – М.: Аспект- Пресс, 2003. - 433 

 เงินจ านวน 10,000 รูเบิลจดัไดว้า่เป็นเงินจ านวนมาก เพราะรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีผลิตภายในประเทศมีราคาคนัละประมาณ 20,000 รูเบิล  



เดือน อีกทั้งเงินออมในธนาคารก็หมดค่าลงเพราะเงินเฟ้อ ความตอ้งการขายท่ีมีสูงดงักล่าวจึงท าใหร้าคาตราสารหุ้นฯใน

ตลาดมืดใบละ 10,000 รูเบิลมีมูลค่าเท่ากับสุราวอ้ดก้า 4 ขวดเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดงักล่าว จึง

กลายเป็นแรงสนบัสนุนใหอ้ตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงมากยิง่ข้ึน ผลผลิตทุกดา้นยงัคงตกต ่าลง การลงทุนจากต่างประเทศไม่ได้

เพิ่มข้ึน และประชาชนยงัคงยากจนลง (44% ของประชากรทั้งประเทศมีรายไดต้  ่าจดัอยูใ่นเกณฑย์ากจน) 

จากการส ารวจพบว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2535 ท าให้รัฐวิสาหกิจถูกแปรรูปไปตกอยู่ในการ

ครอบครองของเอกชน 46,000 วิสาหกิจฟาร์มเกษตร 160,000 ฟาร์ม และร้านคา้ 15% ของร้านคา้รัฐบาลท่ีมีอยู ่โดยมีผู ้

ถือหุน้ทั้งส้ิน 40 ลา้นคน21 นอกจากนั้น บริษทัท่ีเกิดจากการแปรรูปส่วนใหญ่ยงัถูกควบคุมโดยกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีกวา้น

ซ้ือตราสารหุน้แปรรูปรัฐวสิาหกิจจากประชาชนในราคาถูกอีกดว้ย 

ผลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซ่ึงส่งผลในทางลบต่อประชาชนส่วนใหญ่ดงักล่าว ท าให้สังคมรัสเซียท่ีตอ้งอยู่

ในภาวะวิกฤตมาตั้งแต่การปฏิรูปของมิคฮาอิล กอร์บาชอฟยิง่วิกฤตมากข้ึน และความนิยม ของรัฐบาลตกต ่าลงถึงท่ีสุด 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 การท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรรัสเซียได้เปิดอภิปราย ไม่ไวว้างใจรัฐบาล ท าให้ไกดาร์ ซ่ึงท า

หนา้ท่ีผูน้  ารัฐบาลถูกปลดออกจากต าแหน่ง และเยลตซิ์นไดเ้สนอให้สภาผูแ้ทนราษฎรแต่งตั้งวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน รอง

นายกรัฐมนตรีข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีแทน เหตุการณ์ดงักล่าวจดัไดว้่าเป็นการส้ินสุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจระยะท่ี 1 

ทั้งน้ีโดยมีรายละเอียดการแปรรูป ดงัน้ี 

ตารางที ่4 ข้อมูลการแปรรูปรัฐวสิาหกจิในรัสเซีย 

เวลาตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินปี ค.ศ. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

รัฐวสิาหกิจท่ีแปรรูป 204,998 29,5254 126,846 90,778 89,018 88,264 

ราคาขายท่ีตั้งไว ้(พนัลา้นรูเบิล) 57 1,859 1,867 2,510 3,230 5,723 

ราคาท่ีขายได ้(พนัลา้นรูเบิล) 193 1,611     

รัฐวสิาหกิจท่ีแบ่งเป็นหุน้ 

ขายในตลาดหลกัทรัพย ์

2,376 34,371 24,048 27,040 29,882 30,900 

                                                           
21 История России. Новейшее время 1945-1999: Учебное пособие/ Под ред. А.Б. Безбородова. – М.: Издательство АСТ, 2001. - 329 



รัฐวสิาหกิจท่ีให้เช่า 

รัฐวสิาหกิจท่ีเช่าซ้ือ 

22,216 

13,868 

41,492 

30,636 

16,826 

12,806 

14,663 

12,198 

14,115 

11,844 

11,885 

10,413 

ที่มา: ข้อมูลการแปรรูปรัฐวสิาหกจิ ฐานข้อมูลกระทรวงทรัพย์สินของรัฐ สหพนัธรัฐรัสเซีย22 

หากจะประเมินความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลเยลตซิ์น ช่วงแรกก็ตอ้งถือว่า

ไม่ประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ท่ีไม่สามารถจดัการให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการ

กระจายการถือหุ้นให้มีลกัษณะกระจายตวัไปสู่ประชาชนวงกวา้งมิใช่ปล่อยให้กระจุกตวัอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีอ านาจซ้ือ

จ านวนจ ากดั ผลกระทบท่ีตามมาท าใหส่้งผลต่อการยอมรับและความน่าเช่ือถือต่อผูน้ า และรัฐบาลลดลงตามล าดบัไม่วา่

จะเป็นกระแสภายในหรือนอกประเทศ 

2. ระยะการสร้างเสถียรภาพทางการเงินกับการเน้นการผลิตภายในและการส่งออก รัฐบาล เยลต์ซินในช่วง

ระหวา่งปี พ.ศ. 2536–2539 มีเป้าหมายหลกัในการปฏิรูปเศรษฐกิจรัสเซียโดยรวม ดว้ยการพยายามผสมผสานแนวทาง

หลายประการเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อท่ีจะลดอัตราเงินเฟ้อให้ต ่ าลง 

นอกจากนั้นยงัพยายามเน้นให้การสนับสนุนการผลิตภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีก็เพื่อจะสามารถแข่งขนัหรือ

ทดแทนสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงนบัวนัจะเพิ่มปริมาณและมูลค่ามากข้ึนทุกขณะ ยิง่ไปกวา่นั้นรัฐบาลยงัคาดหวงั

ท่ีจะส่งออกทรัพยากรธรรมชาติท่ีตลาดต่างประเทศ ตอ้งการ และมีมูลค่าสูงโดยเฉพาะประเภทน ้ ามนั ก๊าซและโลหะ 

นโยบายและมาตรการดงักล่าวของรัฐบาลเยลตซิ์นในช่วงน้ีนบัวา่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจรัสเซียพอควร 

เม่ือนายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน อดีตผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั “ก๊าชโปรม” (Gazprom) ซ่ึงเป็นวิสาหกิจ

ดา้นก๊าซธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกข้ึนมาด ารงต าแหน่ง เขาไดน้ าเอานโยบายเปิดเสรีทาง เศรษฐกิจมาใช ้โดยรัฐบาล

จะแทรกแซงน้อยกวา่ท่ีผา่นมา เป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของรัฐบาลนายชีรนามึรดิน คือการมุ่งสร้างเสถียรภาพ

ทางการเงิน ลดอตัราเงินเฟ้อให้เหลือ 5% ต่อเดือน และสนบัสนุน ผูผ้ลิตภายในประเทศให้ผลิตสินคา้แข่งขนักบัสินคา้

น าเขา้ท่ีก าลงัครองตลาดรัสเซีย 

ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 ไดมี้การจดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ “สหประชากร” (Citizen Union) 

ท่ีน าโดยอาร์คาดีย ์โวลสกีย ์(Arkady Volsky) นกัอุตสาหกรรมชั้นน า ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบันกั อุตสาหกรรมชั้นน าและ

กลุ่มการเมืองสายกลาง นโยบายส าคญัของกลุ่มคือการเรียกร้องให้รัฐบาลก าหนด นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม
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ภายในประเทศให้ชดัเจน ในขณะท่ีรัฐบาลไดพ้ยายามให้ความร่วมมือกบักลุ่มสหประชากร โดยเสนอวา่จะใหรั้ฐสั่งจอง

สินคา้ (state order) ท่ีผลิตภายในประเทศบางส่วน แต่นโยบาย ดงักล่าวของรัฐบาลไดข้ดักบันโยบายของประธานาธิบดี

บอริส เยลต์ซินท่ีตอ้งการเปิดเสรีทางการคา้ให้มากข้ึน ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็เป็นประเด็นขดัแยง้ส าคญักบัรัฐสภา ท่ี

ตอ้งการให้กลบัไปใช้ระบบรัฐสั่งจองสินค้า และรัฐให้สินเช่ือ (state credit) กับภาคการผลิตของประเทศพร้อมกัน 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ารัฐบาลภายใต้การ น าของนายกรัฐมนตรีชีรนามึรดินจะใช้มาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ไดเ้พียงแค่การบรรเทาเท่านั้น เพราะผลผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยงัคงตกต ่า

อยู ่ซ่ึงเม่ือเทียบกบั ผลผลิตของปี พ.ศ. 2533 แลว้ผลผลิตของปี พ.ศ. 2536 มีผลผลิตเพียง 59.8% เท่านั้น ส่วนภาวะเงิน

เฟ้อไดช้ะลอลง ซ่ึงถา้หากเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2535 แลว้ อตัราเงินเฟ้อลดลง 2.8 เท่า ในขณะเดียวกนัราคาสินคา้ยงัคง

เพิ่มสูงข้ึนถึง 10 เท่า และอตัราการวา่งงานไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 10.4 % หรือ 7.8 ลา้นคน23 

จากผลการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 ท่ีพรรคฝ่ายรัฐบาลไดรั้บการเลือกตั้งเขา้สภาเพียงหน่ึงในสาม 

ท าให้รัฐบาลนายชีรนามึรดินต้องปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจใหม่ โดยรัฐบาลตอ้งให้การสนับสนุน อุตสาหกรรม

ภายในประเทศมากข้ึน เฉพาะอย่างยิ่งด้านการส ารวจและขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้ น รัฐบาลยงัได้

ด าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในระยะท่ี 2 โดยได้ก าหนดวิธีการไวส้องวิธีคือ วีธีแรกจ าหน่ายหุ้นให้คนงานหรือ

พนกังานของวิสาหกิจนั้นในราคาพิเศษ แต่เน่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ีภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่า จนเงินออมไดก้ลายเป็นเศษ

เงิน อีกทั้งเงินเดือนท่ีได้รับไม่สม ่าเสมอก็ไม่พอยงัชีพ คนงาน หรือพนักงานของวิสาหกิจจึงไม่มีก าลังท่ีจะซ้ือหุ้น

วิสาหกิจท่ีตนท างานอยู่ได ้ดงันั้น หุ้นส่วนใหญ่จึงตกอยู่กบัผูบ้ริหารของวิสาหกิจท่ีฉวยโอกาสซ้ือหุ้นไวโ้ดยมกัโกง

เงินเดือนของพนกังานมาซ้ือ หรือร่วมมือกบันกัธุรกิจฉวยโอกาส และวิธีท่ีสองคือการซ้ือขายหุ้นอยา่งเสรีในตลาด ซ่ึง

เป็นวิธีท่ีใช้กันน้อย มีเพียง 2% ของวิสาหกิจท่ีแปรรูปเท่านั้ น โดยสรุปแล้ว การแปรรูปวิสาหกิจดังกล่าวจึงท าให้

วสิาหกิจท่ีแปรรูปส่วนใหญ่ตกไปอยูใ่นการครอบครองของกลุ่มนายทุนนกัฉวยโอกาส ผูบ้ริหารวิสาหกิจ และเจา้หนา้ท่ี

รัฐระดบัสูง 

มาตรการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีรัฐบาลชีรนามึรดินไดด้ าเนินการมาส่วนหน่ึงไดส่้งผลดีต่อ เศรษฐกิจ

โดยรวม เพราะเม่ือส้ินปี พ.ศ. 2537 อตัราเงินเฟ้อไดล้ดลง และอตัราการตกต ่าของ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ได้

ชะลอตวั ส่วนราคาสินคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2536 ไดล้ดลง 3.1 เท่า แต่ถึงกระนั้น สถานะทาง การเงินก็ยงัคงไร้

เสถียรภาพ ดังเห็นได้จากการล้มละลายของธุรกิจการเงินชั้ นน า เช่น บริษัทมหาชน เอ็มเอ็มเอ็ม (MMM) ชารา 

(CHARA) รุสกีย ์โดม ซีเลนกา (Russkiy Dom Selenka) ธิเบต (Tibet) และวลาสทีลีนา (Vlastelina) ท่ีด าเนินธุรกิจแบบ
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เก็งก าไรจากการซ้ือขายเงินรายวนั ไดถู้กนักธุรกิจคู่แข่งท่ีมีทุนมากกว่าท าลาย ทั้งน้ีโดยการป่ันอตัราแลกเปล่ียนจาก 

3,081 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าเป็น 3,926 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงบ่าย เหตุน้ีเองในกลุ่มนัก

ธุรกิจการเงินรัสเซียจึงเรียกวนัองัคารท่ี 11 ตุลาคม 2537 วา่ “องัคารทมิฬ” (Black Tuesday) 

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชีรนามึรดินในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 ไดเ้น้นหนกัไปทางดา้นการส่งออกน ้ ามนั 

ก๊าซและโลหะ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2539 รัสเซียไดเ้ปรียบดุลการคา้ถึง 4 หม่ืนลา้นรูเบิล ส่วนในภูมิภาคต่างๆ ของ ประเทศก็

เร่ิมแสดงตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีมีผลก าไร ส าหรับการด าเนินธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงและโลหะไดก้ลายเป็น

รากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบริษทัท่ีเติบโตมาจากอุตสาหกรรมดา้นน้ีจน กลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และบางบริษทัจดัว่าใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียในดา้นนั้นๆ เช่น บริษทัอินเตอร์รอส (Interros) ซ่ึงมี

บริษทัในเครือท่ีส าคญัคือ ธนาคารโอเนกซิม แบ็งค ์(ONEXIMbank) บริษทันอริลสกี นิเกิล (Norilsky Nikel), โรงงาน

โนโวคุซเนตสกี เมตาลูร์กีเชสกี คอมบีนาต (Novokyznetsky Metalurgichetsky Kombinat) บริษทัลุคออยล์ (Lukoil) (มี

บริษทัขุดเจาะน ้ามนั 7 แห่ง บริษทักลัน่น ้ ามนัและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 23 แห่ง และบริษทัธุรกิจการเงินและการลงทุน 3 

แห่ง) และกลุ่มบริษทั อ่ืนๆ อีกกวา่ 10 กลุ่มบริษทั 

ส่วนธุรกิจท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัน ้ ามนัและก๊าซหรือส่งออกวตัถุดิบก็ยงัคงประสบกบัภาวะวิกฤตอยู่ จึงท าให้

ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติยงัคงตกต ่าเฉล่ียปีละ 4% ซ่ึงถา้หากเปรียบเทียบตวัเลขโดยรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-

2542 พบว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติได้ลดลง 60-65% ในขณะเดียวกนันั้นปัญหาคัง่คา้งท่ีทางรัฐบาลรัสเซียยงั

แกไ้ขไม่ไดก้็ยงัมีอยูม่าก และบางปัญหาไดถู้กละเลยจนกลายเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขยาก และบัน่ทอนเสถียรภาพของคณะ

ผูบ้ริหารประเทศ นั่นคือปัญหาเสถียรภาพทางการเงิน ปัญหาดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเจา้หน้าท่ีรัฐผูสู้งอายุและ

นกัศึกษา ถึงขั้นไม่ไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณแผน่ดินนานถึง 2 ปี24 

อยา่งไรก็ตาม ประมาณกนัวา่การบริหารประเทศของรัฐบาลชุดต่างๆของประธานาธิบดี บอริส เยลตซิ์นตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2534-2540 ไดส้ร้างความสูญเสียโดยตรงต่อประเทศถึงราว 1.75 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมากกวา่ความสูญเสีย

ของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึง 4 เท่า โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติลดลง 83% และผลผลิตดา้น

อุตสาหกรรมลดลง 81% จากเหตุท่ีโรงงานหยุดการผลิต 7 หม่ืนแห่ง ซ่ึงในจ านวนน้ี 5,000 แห่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 

ส่วนผลผลิตดา้นการเกษตรลดลง 63% ดว้ยมีพื้นท่ีการเกษตรท่ีถูกปล่อยทิ้งร้าง 60% นอกจากนั้น ปริมาณเงินลงทุน
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ลดลง 92% และการก่อสร้างท่ีพกัอาศยัลดลง 44% จากการตกต ่าทางเศรษฐกิจดงักล่าวไดส่้งผลให้ชาวรัสเซีย 15 ลา้น

คนกลายเป็นผูว้า่งงาน25 

การท่ีรัฐบาลเยลต์ซินตอ้งการปฏิรูปเศรษฐกิจให้รุดไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน โดยหวงัจะท าให้

สามารถลดเงินเฟ้อลงไดถึ้ง 5% ต่อเดือนนั้น ปรากฏว่าตอ้งประสบอุปสรรคจากการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐสภา

เช่นเคย นัน่คือขณะท่ีรัฐบาลตอ้งการผลกัดนัไปสู่การคา้เสรี แต่ฝ่ายคา้นกลบัยงัตอ้งการ ให้รัฐคงอุดหนุนภาคการผลิต

ต่างๆ ของประเทศต่อไป โดยผ่านการสั่งจองสินค้าและให้สินเช่ือ ซ่ึงนั่นก็  เท่ากับว่ารัฐยงัคงต้องมีการใช้จ่าย

งบประมาณจ านวนหน่ึงเช่นในอดีต และก็ได้เคยพิสูจน์มาแล้วว่ากลับ กลายเป็นภาระของรัฐ แน่นอนว่ามาตรการ

ดงักล่าว ท าใหรั้ฐไม่สามารถจะก่อใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงข้ึนมาได ้

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลต้องยินยอมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในด้านการส ารวจ และขุดค้น

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อโอนอ่อนผอ่นตามการผลกัดนัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจระยะท่ี 2 ซ่ึงส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมือของ

กลุ่มอภิสิทธ์ิชนต่างๆ ก็ตาม ทว่าก็ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจรัสเซียอยูพ่อสมควร ประกอบกบัประสบผลดีจาก

การเน้นส่งออกน ้ ามนัก๊าซและโลหะ จึงท าให้เศรษฐกิจรัสเซียฟ้ืนตวัถึงขั้นได้ดุลการคา้ต่อมา โดยท่ีธุรกิจอ่ืนๆ ของ

รัสเซียก็ยงัประสบปัญหาอยูม่าก 

3. ระยะปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐให้สมดุลกับงบประมาณ ผลจากการขาดประสิทธิภาพในการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจกระทัง่รัฐตอ้งขาดรายไดไ้ปจุนเจือการปฏิรูป ท าให้จ  าเป็นตอ้งหา มาตรการเสริม และปรับปรุงแกไ้ข

ในรายละเอียดหลายประการ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถจดัเก็บรายได้ไปชดเชยส่วนท่ีขาดหายไปเพื่อช่วยให้งบประมาณ

สมดุล นอกจากนั้นยงัตอ้งหาทางปรับเปล่ียนกุลยุทธ์และมาตรการส าคญัอีกมากมาย เพื่อสามารถแกไ้ขจุดอ่อนและ

ขอ้บกพร่องจากการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะท่ีผา่นมา 

ในวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2540 ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ไดป้ระกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและ สังคม

ระยะต่อไป ในขั้นแรกไดป้รับคณะรัฐมนตรี โดยใหบ้อริส เนียมซอฟ อดีตผูว้า่การมณฑลนีชนียโ์นฟการัด และอนาโต

ลีย ์ชูไบส์ อดีตประธานคณะกรรมการทรัพยสิ์นแห่งชาติข้ึนเป็นรองนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีการร่างแผนการแกไ้ข

ปัญหารายได้ไม่สมดุลกับงบประมาณ แผนการต่อต้านการทุจริต แผนการปฏิรูประบบบ านาญ และแผนการจ่าย

เงินเดือนท่ีคา้งจ่ายให้แก่บุคคลท่ีรับเงินเดือนจากงบประมาณ ซ่ึงคา้งจ่ายมากวา่ 2 ปีให้หมดภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2540 

                                                           
25 Россия–2000. Современная политическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. С. – 1081. 



คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหารายได้ไม่สมดุลกับงบประมาณด้วยการแก้ไขระบบการ

จดัเก็บรายไดข้องรัฐ เน่ืองจากท่ีผา่นมา การแปรรูปรัฐวสิาหกิจไปแลว้ประมาณ 60% ท าให้รัฐสูญเสียรายไดไ้ปมาก แต่

รายไดจ้ากการขายวิสาหกิจรัฐบาลไดรั้บเพียงส่วนนอ้ย ในทางปฏิบติัจึงเท่ากบัวา่กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใน

รัสเซียเป็นกระบวนการส่งมอบทรัพยสิ์นของชาติให้ตกไปอยู่ในการครอบครองของเอกชน โดยมีกฎหมายแปรรูป

รัฐวิสาหกิจรองรับนัน่เอง26 ดงันั้น กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดในกระบวนการน้ีจึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารรัฐวสิาหกิจ นกั

ธุรกิจ และเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐ ส่วนกระบวน การก าหนดรัฐวสิาหกิจท่ีจะแปรรูป รวมทั้งก าหนดราคาก าหนดผูซ้ื้อ 

และขั้นตอนการซ้ือขายหุ้นนั้น กลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวไดว้างแผนไวล่้วงหนา้แลว้27 ดว้ยเหตุน้ี รายไดข้องรัฐ

จึงไม่เพียงพอกบังบประมาณ ท่ีตั้งไว ้

ส าหรับมาตรการส าคญัท่ีคณะรัฐมนตรีของชีรนามึรดินไดด้ าเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนการท่ีวางไวคื้อ 1) 

กู้ยืมเงินกลุ่มปารีสคลบั (Paris club) เพื่อน าเงินมาใช้ในงบประมาณด้านสังคม 2) ขายพนัธบตัรรัฐบาล 3) แปรรูป

รัฐวิสาหกิจดา้นอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 4) กูย้ืมเงินจากต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2539 กูม้า 2 พนัลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ และในปีงบประมาณ 2540 กูเ้พิ่ม 6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 5) ตดังบประมาณการท าสงครามท่ีเชชเนีย 

จากมาตรการดังกล่าวท าให้ผ ลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเพิ่ ม ข้ึน  1% ในจ านวน น้ี

ภาคอุตสาหกรรม เบามีผลผลิตเพิ่มข้ึนถึง 9% ซ่ึงนบัเป็นตวัเลขท่ีมีความหมายต่อรัฐบาลรัสเซียมาก เพราะเป็นคร้ังแรก

ในระยะ เวลา 6 ปีของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศไดเ้พิ่มข้ึนแต่ทวา่ในภาพ 

รวม แลว้ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลมาจากเงินกูย้มืของภาครัฐ ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลตอ้งมีหน้ีเงินกูเ้พิ่มมากข้ึน 

ถึงแมว้่านโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินท่ีไดม้อบหมายให้รัฐบาลของไกดาร์

และชีรนามึรดินด าเนินมากวา่ 6 ปีประสบผลส าเร็จในบางประการ แต่โดยรวมแลว้ปัญหาส าคญัยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

ทั้งน้ีมีเหตุผลส าคญัมาจาก 

1) หลกัการของระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต หรือระบบเศรษฐกิจแบบรวมศนูย์ ยงัคงมี อิทธิพลสงูกว่า

ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดท่ีได้เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากในชว่งแรกของการปฏิรูป รากฐานเดมิของระบบเก่ายงัคง

อยู ่และเปล่ียนแปลงได้ช้า 

                                                           
 ในปีพ.ศ. 2536 ได้มีการแปรรูป 204,998 รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลมีรายได้จากการขาย(แปรรูป)รัฐวิสาหกิจ 193 พนัล้านรูเบิล จากจ านวนน้ีกว่า 70 

พนัลา้นรูเบิลใชเ้ป็นเงินเดือนของคณะกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีค่าเช่าห้างกูม(GUM)เพียงห้างเดียวรัฐบาลมีรายไดปี้ละ 100 พนัลา้นรูเบิล 
26 Авдашева с. Бизнес-группы в Российской промышленности. - Попросы экономики. 2004, №5 с.126. 
27 Новейшая история России. 1914-2002: - 450 



2) นโยบายการปฏิรูปแบบเฉียบพลนั (Shock therapy) ไม่เหมาะสมกบัระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่และซบัซ้อน

ของรัสเซีย จึงท าใหก้ลไกการบริหาร และการผลิตไม่ท างาน 

3) การปฏิรูประบบอุตสาหกรรมได้มุ่งเป้าหมายไปท่ีการปฏิรูปอุตสาหกรรมของพลเรือน ซ่ึงไม่ได้รับการ

สนบัสนุนดา้นเงินกูจ้ากรัฐ ดงันั้นจึงไม่สามารถด าเนินการปฏิรูปตามล าพงัได ้แต่ทวา่โดยทัว่ไปแลว้อุตสาหกรรมหลกั

ของรัสเซียเป็นอุตสาหกรรมทหาร ซ่ึงมีผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติประมาณ 70% ของอุตสาหกรรมในประเทศ 

4) การยกเลิกค าสั่งจองสินคา้ของรัฐบาลไกดาร์ และชีรนามึรดิน ทั้งในอุตสาหกรรมทหารและอุตสาหกรรมพล

เรือน ท าใหอุ้ตสาหกรรมขาดเงินทุนในการพฒันาเหตุน้ีจึงมีเพียงแต่สายอุตสาหกรรม ทหารเท่านั้นท่ีใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

ประคองตนเองอยูไ่ด ้

5) การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัทางภูมิศาสตร์ของรัสเซียท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ และ

ภูมิอากาศท่ีแตกต่างและปรวนแปรได้ง่าย จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าปกติ เน่ืองจากรัฐบาลต้องให้เงิน

อุดหนุน 

6) การปฏิรูปไดถ้อดรูปแบบมาจากต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระบบเงินตรา โดยไม่ค  านึงถึงพื้นฐาน

ทางความคิดท่ีมีลกัษณะเฉพาะของชาวรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมทางธุรกิจท่ีไม่ สามารถถ่ายทอดกนัไดใ้น

สภาวะท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยงัต่อตา้นหลกัการของทุน นิยมท่ีรัฐบาลน ามาใช ้

7) ก่อนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รัสเซียยงัไม่มีความพร้อมดา้นปัจจยัภายในประเทศ นัน่คือปัจจยัส าคญัของการ

ปฏิรูปของรัฐบาลรัสเซียมีจุดเน้นอยูท่ี่การหวงัพึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนจากประเทศ

ตะวนัตกประมาณ 20-40 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ผลท่ีไดรั้บกลบัไม่มีเงินลงทุนเขา้ประเทศตามท่ีประเทศตะวนัตก

ให้สัญญาไว ้นอกจากนั้น ขอ้กีดกนัทางการคา้ท่ีตะวนัตกไดต้ั้งไวต้ั้งแต่ทศวรรษท่ี 2510 ก็ยงัไม่ยกเลิก ดงันั้นจึงท าให้

ชาวรัสเซียสามารถคิดไปไดว้า่ถูกตะวนัตกวางแผนท าลาย 

8) โครงสร้างดา้นสินคา้ส่งออกของรัสเซียซ่ึงเป็นรายได้หลกัของประเทศยงัคงเป็นสินคา้วตัถุดิบ ดงันั้นใน

เบ้ืองตน้จึงควรมุ่งเนน้พฒันาดา้นเกษตร และวตัถุดิบหลกัแต่การพฒันากลบัมุ่งเนน้ไปท่ีการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม ซ่ึงตอ้ง

ใชปั้จจยัมากและควรจดัอยูใ่นการพฒันาระยะต่อไป 



9) ระบบการธนาคารและการให้สินเช่ือของธนาคารในรัสเซียเพิ่งเร่ิมตน้ข้ึนในทศวรรษท่ี 2530 โดยในปี พ.ศ. 

2538 รัสเซียมีธนาคารพาณิชยร์าว 2,400 แห่ง นอกจากนั้น กิจการดา้นการให้สินเช่ือแก่ธุรกิจเอกชนของธนาคารต่างๆ 

ยงัถูกจ ากดัดว้ยปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง และความบกพร่องของกฎหมายและการบงัคบัใชอี้กดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหรั้สเซียไม่สามารถด าเนินการปฏิรูปตามแบบอยา่ง หรือสูตรส าเร็จจาก ต่างประเทศได ้

ดงันั้นจึงเหลือทางเลือกอยูเ่พียงทางเดียวคือหนทางของตนเอง 

ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของรัฐบาลรัสเซียท่ีคัง่คา้งมาโดยตลอด และยงัไม่สามารถแกไ้ขไดคื้ออตัราเงินเฟ้อ

สูง ซ่ึงรัฐบาลไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการด าเนินนโยบายปฏิรูปเงินตรา มาตรการแรกของแผนดงักล่าว เร่ิม

ดว้ยการออกกฤษฎีกาของประธานาธิบดีเยลต์ซินวา่ดว้ย “การเปล่ียนแปลงราคาของเงินตรา” ในวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 

2540 โดยสาระส าคญัของกฤษฎีกาดงักล่าวระบุให้ลดค่าเงิน (devaluate) รูเบิลลง 1,000 เท่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2541 มาตรการดงักล่าวไดส่้งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและค่าของเงินรูเบิลมากข้ึน จนท าให้คะแนนนิยมของ

นายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ชีรนามึรดิน และรองนายกรัฐมนตรีอนาโตลี ชูไบส์ดีข้ึนตามไปด้วย จากกระแสความนิยม

ดังกล่าวท าให้นายกรัฐมนตรีชีรนามึรดินมีความมั่นใจ และแสดงออกถึงความเป็นอิสระจากการควบคุมของ

ประธานาธิบดีเยลตซิ์นมากข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าวแลว้จึงท าให้ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นหวาดระแวงและปลดชีรนามึ

รดินออกจากต าแหน่งพร้อมกบัชูไบส์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 และแต่งตั้งซีรเกย ์คีรีเยนโก อดีตนายธนาคารและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเช้ือเพลิง ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มนกัปฏิรูปหนุ่มวยั 35 ปี ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี 

การเขา้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของคีรีเยนโก นับว่าไม่ไดรั้บการยอมรับจากสภาดูมาเน่ืองจากเยลต์ซิ

นตอ้งเสนอช่ือให้สภารับรองถึง 3 คร้ังจึงสามารถผา่นไปได ้ประเด็นหลกัท่ีสภาดูมาไม่เห็นดว้ยกบัประธานาธิบดีเยลต์

ซิน คือความดอ้ยอาวุโสและประสบการณ์ ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของคีรีเยนโก โดยสมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ใน

ขณะท่ีประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ และการ

ยอมรับมาบริหารประเทศ 

 ภารกิจแรกท่ีนายกรัฐมนตรีคีรีเยนโกเร่งด าเนินการคือการใชห้น้ีเงินกูท่ี้ถึงก าหนดตอ้งช าระคืน โดยในปี พ.ศ. 

2541 จ านวนหน้ีท่ีจะตอ้งใช้คืนมีจ านวนถึง 30% ของรายจ่ายของประเทศ ดงันั้น คีรีเยนโกและคณะรัฐมนตรีจึงตอ้ง

ด าเนินนโยบายเขม้งวดทางเศรษฐกิจโดยการเรียกเก็บภาษี ซ่ึงในช่วงระยะเวลาดงักล่าวรัฐบาลสามารถจดัเก็บภาษีได้



ประมาณ 50% เท่านั้น28 สาเหตุส าคญัของปัญหาดงักล่าวมาจากการจ่ายภาษีนอกระบบยงัคงมีอยู่ในหมู่ธุรกิจขนาด

กลางและเล็ก ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่บางรายก็ปฏิเสธการจ่ายอยา่งส้ินเชิง โดยอา้งวา่ไดน้ าเงินภาษีท่ีจะตอ้งจ่ายให้รัฐไป

หกัลบกบัหน้ีเงินกูท่ี้รัฐบาลไดกู้ไ้ป 

ผลจากการใช้มาตรการเขม้งวดกบัการจดัเก็บภาษีท่ีตามมาไดท้  าให้ราคาสินคา้ท่ีสูงอยู่แล้วสูงเพิ่มข้ึนอีกราว 

10% ผนวกเขา้กบัความตึงเครียดทางการเงินท่ีเป็นผลมาจากวกิฤตทางการเงินในภูมิภาคต่างๆ ของโลกดงักล่าวส่งผลให้

ตลาดเงินของรัสเซียตอ้งประสบกบัภาวะวิกฤต แมต่้อมารัฐบาลจะไดป้ระกาศใช้นโยบายแกว้ิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

ของประเทศแต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้เน่ืองดว้ยไม่ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐสภาในการออกกฎหมายมาบงัคบัใช ้

อีกทั้งภาคธุรกิจก็ขาดจิตส านึกในหนา้ท่ีและส านึกในประเทศชาติ 

ในท่ีสุด ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของรัสเซียท่ีไดเ้ร่ิมข้ึนพร้อมวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ก็ไดก้า้วมาถึงจุดสูงสุดในวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นัน่คือทั้งรัฐบาลและ

ธนาคารกลางรัสเซียไดอ้อกมาประกาศสถานะทางการเงินการคลงัของประเทศวา่ไม่มีเงินใชห้น้ีเงินกูต่้างประเทศ ซ่ึงก็

หมายถึงการลม้ละลายของประเทศนัน่เอง หลงัการประกาศดงักล่าว ราคาสินคา้ไดเ้พิ่มสูงข้ึนกว่า 4 เท่าตวั จากขอ้มูล

ของคณะกรรมการสถิติแห่งชาติรัสเซีย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดงักล่าวไดส่้งผลให้ชาวรัสเซีย 33 ลา้นคนกลายเป็น

คนยากจนตามเกณฑข์องรัฐบาลไปทนัที เน่ืองจากมีรายไดต้  ่ากวา่ค่าครองชีพขั้นต ่า 

วกิฤตการณ์ดงักล่าวในทศันะของประธานาธิบดีเยลตซิ์นเห็นวา่มีรากฐานส าคญัเกิดจากความดอ้ยประสบการณ์

ของคีรีเยนโก ดงันั้นจึงได้ปลดคีรีเยนโก ซ่ึงจดัว่าเป็น “รุ่นเล็ก” และแต่งตั้งเยฟเกนีย ์ปรีมาคอฟ ท่ีได้จดัว่าเป็น “รุ่น

ใหญ่”29 ข้ึนมาด ารงต าแหน่งแทน ดว้ยเหตุผลท่ีมีประสบการณ์สูงในฐานะอดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

ผูท่ี้เป็นทั้งนกัการทูต นกัเศรษฐศาสตร์ และนกัการเมืองท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

                                                           
 ผลการวิจยัของคณะท างานศูนยป์ฏิรูปเศรษฐกิจ รัฐบาลรัสเซียในปี พ.ศ.2539 พบวา่ จากการสอบถามนกัธุรกิจชั้นน าของประเทศ 1.5% ให้ขอ้มูล

วา่ไดจ่้ายภาษีครบถว้น นกัธุรกิจ 33.1% ให้ขอ้มูลวา่ไดจ่้ายภาษี 75% นกัธุรกิจ 29% ให้ขอ้มูลวา่ไดจ่้ายภาษี 50%  และนกัธุริจ 36.4% ไม่จ่ายภาษี 70-90% 
28 Шикунова О.Г. Теневая экономика:состояние, проблемы, способы  противодействия. М., 2002. С. 78 

 ในกรณีของบริษทัมหาชนก๊าซโปรม (Gasprom) นายกรัมนตรีคีรีเยนโกได้เดินทางไปเจรจากบัเรียม เวียคฮีเรียฟ (Rem Vyakhirev) ประธาน

คณะกรรมการบริหารของบริษทัดว้ยตนเองเพ่ือขอให้ช าระภาษี แต่ก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือ โดยอา้งวา่ไดน้ าไปหกัลบกบัหน้ีเงินกูแ้ลว้ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถแบ่งโครงสร้างทางสังคมตามทรัพยสิ์นท่ีครอบครองไดด้งัน้ี กลุ่มร ่ ารวยมาก 1.7% กลุ่มร ่ ารวย 5.3% กลุ่มฐานะปาน

กลาง 15.8% กลุ่มค่อนขา้งยากจน 57% และกลุ่มยากจน 20.2% ท่ีมา: คณะกรรมการสถิติแห่งชาติรัสเซีย www.gks.gov.ru 
29 Ельцин Б.Н. Презедентский марафон. М.: 2000 с.125 



 นโยบายเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลรัสเซีย ภายใตก้ารน าของนายกรัฐมนตรีปรีมาคอฟคือ

การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการอุดหนุนอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ จากนั้นไดมี้

การเพิ่มภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พร้อมทั้งลดภาษีผลผลิตท่ีเกิดจากการลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งลดการน าเขา้

สินค้าจากต่างประเทศ ซ่ึงนับว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผลกระทบของ

นโยบายดงักล่าวได้ท าให้ค่าของเงินรูเบิลตกต ่าลงอีกคร้ังหน่ึง แต่ถึงกระนั้นก็ยงัไดรั้บการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก

รัฐสภา จึงส่งผลใหส้ถานการณ์โดยทัว่ไปดีข้ึน 

 หลังจากนโยบายเร่งด่วนประสบผลส าเร็จตามสมควรแล้ว ปรีมาคอฟได้น านโยบายสร้างเสถียรภาพทาง

การเงินมาใช ้ดว้ยการเขม้งวดกบัภาคการส่งออกท่ีเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ มาตรการส าคญัท่ีน ามาใชคื้อการเขม้งวด

กบัผูส่้งออก ให้น าเงินตราต่างประเทศท่ีไดจ้ากการส่งออก 75% ไปขายในตลาดเงิน ส่วนดา้นการศุลกากรก็ให้มีการ

จดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้เขม้งวดข้ึน ทางดา้นปัจจยัภายนอกประเทศในช่วงนั้นท่ีส่งผลดีต่อรัสเซียก็คือราคา

น ้ามนัในตลาดโลกไดเ้พิ่มสูงข้ึน และอตัราการส่งออกน ้ามนัของรัสเซียก็ไดเ้พิ่มสูงข้ึนเป็นอนัดบั 2 ของโลก กระทัง่ท า

ใหรั้ฐบาลรัสเซียสามารถจดัเก็บภาษีจากมูลค่าของน ้ามนัท่ีสูงข้ึนไปใชห้น้ีและเจือจุนเศรษฐกิจในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐนั้ น รัฐบาลปรีมาคอฟได้เห็นความจ าเป็นต้องลดอตัรา

ก าลงัคนส่วนเกินในหน่วยงานของรัฐลง และนบัเป็นคร้ังแรกของประเทศท่ีสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลงได ้จาก

ปัจจยับวกหลายดา้นดงักล่าวท าใหส้ถานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียในคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2542 มีเสถียรภาพท่ีมัน่คง ซ่ึง

เห็นไดจ้ากผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติของประเทศเพิ่มสูงข้ึนถึง 1.5% 

 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2542 ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นไดป้ลดปรีมาคอฟออกจากต าแหน่งและแต่งตั้ง

ซีรเกย ์สตีปาชิน ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีสืบแทน เหตุผลส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากกระแสความนิยมใน

ตวัปรีมาคอฟสูงมาก จนท าให้ปรีมาคอฟสามารถด าเนินการทางการเมืองไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ข้ึนตรงต่อเยลตซิ์น ดว้ย

ความตอ้งการท่ีจะให้นายกรัฐมนตรีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของตน และเป็นการ “ตดัไฟเสียแต่ตน้ลม” เน่ืองจากเหลือ

เวลาอีกเพียง 10 เดือนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดงันั้น ประธานาธิบดีเยลตซิ์นจึงจ าตอ้งเปล่ียนตวันายกรัฐมนตรี

ในคร้ังน้ี 

 ภาวะทางเศรษฐกิจของรัสเซียโดยรวมในช่วงท่ีสตีปาชินด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่ายงัไม่ดีข้ึน การท่ี

สามารถจดัเก็บภาษีไดล้ดลงในขณะท่ีรายจ่ายเพิ่มข้ึนจากการท าสงครามกบัขบวนการแบ่งแยกดินแดนในเชชเนีย และ

การส่งทหารไปรักษาสันติภาพในอดีตยโูกสลาเวยี ท าใหส้ตีปาชินจ าตอ้งน าเอาหุน้ของบริษทัเหมืองถ่านหินท่ีรัฐบาลถือ



อยูอ่อกขาย นอกจากปัญหาการตอ้งหาทางเพิ่มผลผลิตภายในประเทศแลว้ ปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ

การช าระหน้ีเงินกู้ท่ีก  าลงัจะครบก าหนด ทว่าปัญหาน้ีสามารถทุเลาไปได้ระดบัหน่ึง เน่ืองจากมิคฮาอิล คาเซียนอฟ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัท่ีเช่ียวชาญดา้นเงินกูต้่างประเทศสามารถเจรจาขอเลื่อนการช าระเงินตามงวดจาก

เจา้หน้ีออกไปไดอ้ีก 6 เดือน นอกจากนั้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศยงัไดอ้นุมติัเงินกูใ้ห้กบัรัสเซีย 4.5 พนัลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯอีกดว้ย หลงัจากนั้น ธนาคารโลกและญ่ีปุ่นก็ไดใ้หเ้งินกูแ้ก่รัสเซีย 2.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็น

เงินกูจ้ากญ่ีปุ่นและจากธนาคารโลกฝ่ายละคร่ึง อยา่งไรก็ตาม หลงัจากด ารงต าแหน่งไดไ้ม่ถึงสามเดือนสตีปาชินก็ถูก

เยลตซิ์นปลดจากต าแหน่ง และแต่งตั้งวลาดีมีร์ ปูตินเป็นนายกรัฐมนตรีแทน 

 มาตรการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเยลต์ซิน นอกจากจ าเป็นต้องใช้มาตรการกู้ยืมเงินจาก

ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากกลุ่มปารีสคลบัและท่ีอ่ืนๆ จ านวนมากแลว้ ยงัรวมถึงมาตรการ อ่ืนๆ ทั้งการขาย

พนัธบตัรรัฐบาล การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การตดังบประมาณ การท าสงครามเชชเนีย นอกจากนั้นยงัตอ้งเพิ่มมาตรการท่ี

จ าเป็นอีกหลายประการ เช่น การลดค่าเงินรูเบิลเพื่อแกปั้ญหาอตัราเงินเฟ้อ การจดัเก็บภาษีในอตัราสูงข้ึน การเพิ่มภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาหลงัการอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การลดภาษีผลผลิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม การลด

การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ การบงัคบัใหผู้ส่้งออกน าเงินตราต่างประเทศไปขายในตลาดเงิน การลดอตัราก าลงัคน

ส่วนเกินในภาครัฐ เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีภาครัฐได้รับภาษีส่งออก-น าเขา้สูงข้ึนมาก นับว่ามีส่วนช่วยให้

รัฐบาลสามารถเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงเพิ่มข้ึนตามล าดบั 

 วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียท่ีไดส้ั่งสมมาตั้งแต่ปลายยคุโซเวียตกระทัง่สุกงอมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2541 จดัว่าเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 สาเหตุของวิกฤตการณ์

ดงักล่าว หากวเิคราะห์ในเบ้ืองลึกแลว้พบวา่ตวัแปรส าคญัของปัญหาดงักล่าวน่าจะอยูท่ี่ตวัประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น 

ท่ีขาดความรอบรู้ในดา้นการบริหารและเศรษฐกิจเท่าท่ีควร คร้ันตอ้งมาเป็นผูบ้ริหารประเทศท่ีเคยไดรั้บการยอมรับว่า

เป็นหน่ึงในสองอภิมหาอ านาจของโลก ซ่ึงก าลงัเปล่ียนแปลงไปสู่ระบอบการปกครองและระบบศรษฐกิจใหม่ท่ีไม่

คุน้เคย จึงเป็นการยากท่ีจะประคบัประคองให้ทุกส่ิงทุกอยา่งด าเนินไปอยา่งราบร่ืนได ้แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในมุมมอง

ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวตะวนัตกแล้ว 30 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีผลกระทบต่ออตัราการจา้งงาน และ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมปรชาชาติไม่มากนกั อนัส่งผลให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีต่อมาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็น

ไดช้ดั โดยในปี พ.ศ. 2542 ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติเพิ่มข้ึน 6.4% และในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มข้ึน 10% 

                                                           
30 Bordo M., Eichengreen B., Klingebiel d., Martinez-Peria M. Is the Crisis Problem Growing More Severe? – Economoc Policy, 2001, 

vol.16, No 32. Eichengreen B., Ruhl Ch. Financial Sector Development in Transition Economics. Berkeley and Washington, 2000. 



เหตุผลส าคญัของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจดงักล่าว สามารถจ าแนกได ้3 กลุ่ม คือ 1) ราคาวตัถุดิบดา้นพลงังาน

ในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึน 2) การเคล่ือนไหวของราคาในเชิงเปรียบเทียบมีสูง (Dynamic of relative price) และ 3) มีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินการของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ31 ซ่ึงสามารถวิเคราะห์แจก

แจงในรายละเอียดไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี 

1) การลดปริมาณการผลิตเป็นเวลานาน แต่อัตราการว่างงานไม่ได้ลดลงในอัตราท่ีสอดคล้องกัน ท าให้

เศรษฐกิจของประเทศหลงัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตสูง (ไม่สอดคลอ้งกบัการลงทุน) 

2) การเพิ่มข้ึนติดต่อกันเป็นเวลานานของราคาวตัถุดิบด้านพลงังานในตลาดโลก เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการเคล่ือนไหวมากข้ึนหลงัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 

3) ปัจจยัท่ีเป็นผลลบต่อการส่งออกคืออตัราแลกเปล่ียนเงินรูเบิลท่ีแทจ้ริง (real exchange rate) ไดล้ดต ่าลงอยา่ง

มากหลงัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงท าให้อตัราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็สามารถด าเนิน

นโยบายการเงินและสินเช่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการประเมินสถานการณ์การเพิ่มข้ึนของอตัราแลกเปล่ียนเงินรูเบิล

ท่ีแทจ้ริงไดถู้กตอ้ง และแกไ้ขปัญหาไม่ใหอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินรูเบิลท่ีแทจ้ริงเพิ่มข้ึนถึงระดบัเดิมรวดเร็วนกัไดอ้ยา่งเป็น

ผล (จากอิทธิพลของกระแสเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ีมาจากการขายน ้ามนั) 

4) การเพิ่มข้ึนของค่าจา้งท่ีแทจ้ริง (real wage) และรายไดท่ี้แทจ้ริง (real income) สูงกว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของ

ผลผลิต (productivity) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic product) ท าให้เกิดอุปสงค์ผูบ้ริโภค 

(consumer demand) ภายในประเทศ (ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนั) ซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตภายในประเทศ

สามารถเขา้แทนท่ีสินคา้น าเขา้ได ้ถึงอยา่งไรก็ตาม ความเร็วส ารองของการเพิ่มข้ึนของค่าจา้งท่ีแทจ้ริงไดห้มดไป และ

ในอนาคตอตัราค่าจ่างดงักล่าวจะเพิ่มสูงกวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไดก้็ต่อเม่ืออตัราการเพิ่มของผลก าไรตอ้ง

ชา้กวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

5) ผลของการไม่สามารถช าระหน้ี (default) ของรัฐบาลรัสเซีย ท าให้ความน่าเช่ือถือในการลงทุนลดลง เหตุ

ดงักล่าวไดบ้งัคบัให้รัฐบาลรัสเซียตอ้งมีความรัดกุมในการด าเนินนโยบายดา้นงบประมาณและหน้ีสินเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีได้

ส่งผลดีให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศกลับมามีเสถียรภาพ และเศรษฐกิจมหภาคของประเทศมีความมัน่คง 

กระทัง่ไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหมี้การลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึนตามมา 

                                                           
31 The World Bank - Macroeconomic Factors of Post-crisis Growth. A Golub – Factors of Growth of the Russian Economy and Prospects of 

Technical Renovation. «Вопросы экономики» №5, 2004, стр.31. WWW.worldbank.org. 



6) นโยบายงบประมาณท่ีเขม้งวดไม่ไดบ้งัคบัใชอ้ยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลยงัให้เงินอุดหนุนบริษทั

ผลิตพลงังาน เพื่อให้ผูใ้ชพ้ลงังานในประเทศซ้ือไดใ้นราคาถูกกวา่ราคาตลาด ท าให้วิสาหกิจไม่จ  าเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้าย

ลงมากนกัหลงัภาวะวกิฤต ปัจจยัดงักล่าวจึงกลายเป็นแรงผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นได ้แต่ทวา่ใน

ระยะยาวจะมีผลทางดา้นลบต่อการแข่งขนัมากกวา่ 

 ค. ยุทธศาสตร์การก าหนดและด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศสมัยเยลต์ซิน หลงัการล่มสลายของประเทศ
สหภาพโซเวียต สหพนัธรัฐรัสเซียซ่ึงเป็นสาธารณรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีศกัยภาพมากท่ีสุดใน 15 สาธารณรัฐของอดีต
สหภาพโซเวียต จึงได้รับสิทธ์ิเป็นผูสื้บทอดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่างๆ ของสหภาพโซเวียตท่ีมีต่อ
ประชาคมโลกทั้งหมดแทน แต่เม่ือประเทศมหาอ านาจของโลกแตกออกเป็น15 ประเทศเสียแลว้ ยอ่มเป็นธรรมดาท่ีจะ
ไม่มีประเทศใดประเทศหน่ึงสามารถทรงไวซ่ึ้งความเป็นมหาอ านาจอยา่งสหภาพโซเวียตไดต่้อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ในเม่ือสหภาพโซเวยีตก่อนการแตกสลายมีความอ่อนแอทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงท าให้
สหพนัธรัฐรัสเซียท่ีหลงเหลือมาจากซากของการพงัทลายทางการเมือง และเศรษฐกิจตอ้งอ่อนแอทั้งดา้นการเมือง และ
เศรษฐกิจตามไปดว้ย 
 ภารกิจส าคญัของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินประมุขของรัสเซีย ผูซ่ึ้งถือก าเนิดมาจากการคดัคา้นนโยบาย
ทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดีมิคฮาอิล กอร์บาชอฟ ก็คือการสร้างระบบการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม รวมทั้งนโยบายต่างประเทศเสียใหม่ ส าหรับนโยบายต่างประเทศใหม่ของรัสเซียตามท่ีประธานาธิบดีเยลต์
ซินได้แถลงต่อรัฐสภาก็คือ รัสเซียตอ้งเร่ิมเปิดกวา้งภายในประเทศเพื่อให้ต่างประเทศไวว้างใจและยินดีท่ีจะพฒันา
ความร่วมมือกบัรัสเซีย อนัจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิรูปสัมฤทธ์ิผลและการพฒันาประเทศ
สามารถด าเนินต่อไปได ้

ประธานาธิบดีบอริส  เยลตซิ์น ซ่ึงมีอนัเดรย ์โคซือเรฟ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเป็นผูช้ี้น าทาง
ความคิดดา้นการระหวา่งประเทศ ไดใ้ชห้ลกั “ลทัธิแอตแลนติก” (Atlanticism) ซ่ึงคาดว่าจะเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเป็นหลกัในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ นโยบายดงักล่าวมี
สาระส าคญัดงัน้ี คือเน้นพฒันาประเทศตามแบบตะวนัตก ด าเนินนโยบายต่างประเทศตามกระแสการเมืองระหว่าง
ประเทศ ไม่สนบัสนุนการใชก้ าลงัแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศ ตระหนกัในผลดีของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
ทั้งกบัรัสเซียเองและกบัโลกโดยรวม และยกยอ่งใหส้หรัฐอเมริกา และยโุรปตะวนัตกเป็นพนัธมิตร และหุ้นส่วน ทั้งใน
เวทีการเมืองระหวา่งประเทศ และในการปฏิรูปประเทศใหเ้ป็นประชาธิปไตย32 

เม่ือพิจารณาในระบบการเมืองโลก พบว่าดว้ยความอ่อนแอทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ไดส่้งผลให้รัสเซีย
ตอ้งถูกประเทศผูช้นะสงครามเยน็กดดนัจนตอ้งลดบทบาทลง กระทัง่ท าให้ระบบการเมืองโลกแบบสองขั้วอ านาจเดิม 
(Bipolar System) ไดเ้ปล่ียนไปเป็นแบบหลายขั้วอ านาจ (Multipolar System) แต่ถึงกระนั้นก็ตามนโยบายต่างประเทศ

                                                           
32 Барсенков А.С. Вдовин А. И. История России. 1938-2002. М.: Аспект, 2003. С.489 



ใหม่ของรัสเซียก็ยงัพยายามท่ีจะรักษาบทบาทของตนในขั้วอ านาจใหม่ไว ้นัน่คือการพยายามรักษาสถานะการเป็นผูน้ า
กลุ่มประเทศอดีตสาธารณรัฐของโซเวยีต 12 ประเทศ ท่ีมีช่ือวา่ “เครือรัฐเอกราช” (CIS) 

สหพนัธรัฐรัสเซียไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายต่างประเทศสมยัประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นในแนวทางหลกั 
คือ 1) การปรับนโยบายต่างประเทศโดยหันไปเป็นพนัธมิตร และหุ้นส่วนกับฝ่ายตะวนัตก 2) การปรับนโยบาย
ต่างประเทศด้านความมัน่คงปลอดภยัและอาวุธยุทธศาสตร์ และ  3) การปรับนโยบายต่างประเทศโดยหันไปขยาย
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายตะวนัออกในเอเชียและแปซิฟิก 
 1. การปรับนโยบายต่างประเทศโดยหันไปเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนกับฝ่ายตะวนัตก ประธานาธิบดีเยลตซิ์นริ
เร่ิมด าเนินนโยบายต่างประเทศดว้ยการหาทางโนม้นา้วให้ฝ่ายตะวนัตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตกหนั
ไปคบค้าสมาคมด้วย ความพยายามท่ีจะสร้างบทบาทของตนในเวทีการเมืองโลกของรัสเซียในปีแรกของการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการเมืองระหวา่งประเทศท่ีส าคญัประการหน่ึง คือการขอเขา้เป็นสมาชิกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นน า 7 ประเทศ หรือ จี7 (G7) ท่ีมีวตัถุประสงคร์องลงมาคือเพื่อให้กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ลดเง่ือนไข
ในการให้เงินกู ้แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยในการประชุมสมาชิกกลุ่มประเทศ จี7 ประจ าปี พ.ศ. 2535 ท่ีเมืองมิวนิค
นั้น ประธานาธิบดี บอริส เยลต์ซินได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเจรจาขอเข้าเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์
นิวยอร์คไทม์ (New York Times) ทั้งน้ีไดก้ล่าวถึงความพยายามดงักล่าววา่ “ท่ีมิวนิคนั้น เป็นท่ีแน่ชดัแลว้วา่รัสเซียและ
ผูน้ าตอ้งผา่นช่วงแห่งการทดสอบไปก่อน อีกทั้งชดัเจนแลว้วา่ประเทศท่ีร ่ ารวยยงัไม่พร้อมท่ีจะรับรัสเซียเขา้เป็นสมาชิก
ใหม่ของกลุ่มตน ถึงแม้ว่าผูน้  ารัสเซียมีความพยายามเป็นอย่างมากท่ีจะให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนรัสเซียเขา้เป็น
สมาชิก แต่ก็คงจะเขา้ไดไ้ม่เร็วนกั”33 

ความมุ่งมัน่ท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า 7 ประเทศ และการขอกู้ยืมเงินไอเอ็มเอฟ 
(IMF) ของรัสเซียนั้น ได้ถูกต่อรองจากญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นสมาชิกส าคญัของทั้งสององค์กร ด้วยการขอคืนหมู่เกาะคูริลท่ี
รัสเซียยึดไปจากญ่ีปุ่นตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ีสอง อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นน้ีไดมี้การอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางใน
รัฐสภาของรัสเซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงน าโดยอนัเดรย ์โคซือเรฟ ไดเ้สนอใหป้ระธานาธิบดีเยลตซิ์นคืนหมู่
เกาะดงักล่าวให้แก่ญ่ีปุ่น ในการเดินทางไปเยือนญ่ีปุ่นในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2535 แต่ดว้ยเหตุท่ีเยลตซิ์นก็เกรงวา่จะถูก
อภิปรายถอดถอนออกจากต าแหน่ง อีกทั้งการคืนหมู่เกาะดงักล่าวก็ตอ้งด าเนินตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญคือการลง
ประชามติ ดงันั้น ประเด็นน้ีจึงไดถู้กเล่ือนการพิจารณาออกไป และญ่ีปุ่นก็สามารถประวิงเวลาการเขา้เป็นสมาชิกจี 7 
ของรัสเซียไดร้ะยะหน่ึง 

ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีส าคญัของรัสเซียในช่วงปีแรกอีกประการหน่ึงคือการขดัแยง้กบัจอร์เจีย 
(Georgia) ในกรณีท่ีรัฐบาลรัสเซียไดใ้ชก้  าลงัทหารท่ีประจ าการอยูใ่นอบัคาเซีย (Abkhasia) สนบัสนุนให้ชาวอบัคาเซีย
ต่อตา้นการปกครองของจอร์เจียโดยมีการต่อสู้กนัดว้ยอาวุธ อนัเป็นผลให้จอร์เจียไม่ยอมเขา้เป็นสมาชิกเครือรัฐเอกราช 
และประเทศต่างๆ ท่ีมีกองก าลงัทหารรัสเซียประจ าการอยู ่ต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกไปจากประเทศ
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ตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในกรณีของประเทศแถบบอลติกและมอลโดวาท่ีมีสหรัฐอเมริกาให้การสนบัสนุนขอ้เรียกร้อง
ดงักล่าว ท าให้รัสเซียมีปัญหาสืบเน่ืองท่ีจะตอ้งแกไ้ขอีกหลายประการ กล่าวคือปัญหาการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ประเทศเครือรัฐเอกราชท่ีเหลืออยู ่การพฒันาเครือรัฐเอกราชท่ีรัสเซียเป็นผูน้ า รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ฉนัทป์กติ
และพฒันาความร่วมมือแบบหุน้ส่วนกบัประเทศตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา34 
 การด าเนินตามนโยบายต่างประเทศดงักล่าวของอนัเดรย ์โคซือเรฟมีกลยทุธ์หลกัคือการพยายามทุกวถีิทางท่ีจะ
ใหส้หรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตกเป็นพนัธมิตรและหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์กบัรัสเซีย ดงัสะทอ้นใหเ้ห็นจากบทความ
ท่ีโคซือเรียฟเขียนในหนังสือพิมพ ์“อิสเวียสเตีย” ท่ีได้ยกย่องว่ากลุ่มประเทศดงักล่าวเป็น “พนัธมิตรของรัสเซียโดย
ธรรมชาติ”35 ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้เป็นการคาดหวงัท่ีมากเกินไป ดว้ยค าสัญญาท่ีจะให้ความช่วยเหลือและการร่วม
เป็นหุ้นส่วนต่างๆ กบัรัสเซียของสหรัฐอเมริกาและตะวนัตกนั้นนับเป็นเพียงยุทธวิธีท าลายโลกสังคมนิยมวิธีหน่ึง
เท่านั้น เน่ืองดว้ยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตกไม่ไดคิ้ดวา่รัสเซียเป็นพนัธมิตรอยา่งท่ีรัสเซียไดค้าดหวงัไว ้อนัท่ีจริง 
สหรัฐอเมริกาเห็นวา่รัสเซียเป็นผูแ้พ ้“สงครามเยน็” ท่ีสหรัฐอเมริกาและตะวนัตกไดเ้ป็นคู่ต่อสู้มา ดงันั้นจึงไม่เห็นความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความช่วยเหลือ หรือสถาปนาเป็น “พนัธมิตรทางยุทธศาสตร์” กบัรัสเซียแต่อยา่งใด และถึงจะมีความ
จ าเป็นตอ้งกระท า แต่ก็ไม่ไดเ้ห็นวา่รัสเซียเป็นพนัธมิตรท่ีมีศกัด์ิและสิทธ์ิเท่าเทียมตนอยูดี่ การให้ความช่วยเหลือใดๆ 
ของตะวนัตกในช่วงเวลาดงักล่าวจึงเท่ากบัท าไปเพื่อดบักระแสคอมมิวนิสต์ท่ีรุนแรงข้ึนเป็นระยะ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
อนัตรายคร้ังใหม่ไดห้ากปล่อยใหพ้รรคคอมมิวนิสตฟ้ื์นกลบัมามีอ านาจอีกคร้ัง 

ความไม่จริงใจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตกในการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ในระดบัปกติกบัรัสเซียสะทอ้น
ใหเ้ห็นจากการท่ีนาโต (NATO) ไดข้ยายสมาชิกใหม่ของตนเขา้ประชิดชายแดนรัสเซีย แต่กลบัไม่ยอมรับรัสเซียเขา้เป็น
สมาชิก นอกจากนั้นยงัพยายามทุกวิถีทางท่ีจะกนัรัสเซียออกจากกลุ่มตน อีกทั้งขดัขวางการด าเนินความสัมพนัธ์ดา้น
ต่างๆ กับรัสเซียโดยใช้มาตรการกีดกันหลายด้าน เช่นเพิ่มความเข้มงวดในการออกวีซ่า ระบบศุลกากร เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสินคา้รัสเซียในอตัราท่ีสูง ใชร้ะบบโควตา และอ่ืนๆ 

จากความผิดพลาดของนโยบายต่างประเทศดังกล่าวท าให้นักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายค้านกดดัน 
ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์นเป็นอยา่งมาก อีกทั้งเยลตซิ์นเองก็ไม่พึงพอใจการท างานของกระทรวงการต่างประเทศ ดงั
เห็นไดช้ดัจากการกล่าวในท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของกระทรวงการต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2535 วา่ 

“น่าเสียดายท่ีนโยบายต่างประเทศของรัสเซียส่วนใหญ่เป็นการแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่สอดคล้องกบั
ความเป็นจริง มีความหละหลวมและความผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงการต่างประเทศไดแ้ต่ด าเนินตามกระแส
ของเหตุการณ์เท่านั้น น้อยนกัท่ีจะคาดการณ์อะไรได้ถูกตอ้ง ขอ้มูลก็ไม่เพียงพอ ไม่มีการวิเคราะห์ และท่ีส าคญัไม่มี
ปฏิกิริยาใดๆ นกัคิด นกัวิเคราะห์และนกัปฏิบติัไปไหนกนัหมด หรือวา่พวกเขาไม่สามารถท างานไดใ้นเง่ือนไขใหม่?…
อะไรท่ีท าให้เราก าลงัวิตกในขณะน้ี? รัสเซียในสายตาของตะวนัตกคือรัฐบาลท่ีพูดไดเ้พียงค าเดียวคือ “ครับ” รัฐบาลท่ี
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บางคร้ังก็ไม่รู้สึกอะไร ถึงแมว้า่รัฐบาลท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนัไม่ยอมปฏิบติัตามขอ้ตกลง ก็ไดแ้ต่เก็บความคบัแคน้ใจไว้
เงียบๆ” 

ถึงกระนั้นก็ตาม โคซือเรฟก็ไดแ้กต่้างให้กบัตนเองจนสามารถอยู่ในต าแหน่งมาไดอี้กกว่า 3 ปี แต่ในท่ีสุดใน
ตน้ปี พ.ศ. 2539 เยลตซิ์นก็ไดป้ลดอนัเดรย ์โคซือเรฟผูนิ้ยมตะวนัตกออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งเยฟเกนีย ์ปรีมาคอฟ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นตะวนัออกกลางเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคนใหม่ 

ปรีมาคอฟไดป้รับเปล่ียนนโยบายต่างประเทศเสียใหม่ ซ่ึงมีหลกัส าคญัคือตระหนกัถึงความเป็นจริงของการล่ม
สลายของสหภาพโซเวียตและผลสืบเน่ืองท่ีไดเ้กิดกบัโลกโดยรวม ให้ความส าคญักบัสถานการณ์โลกตามความเป็นจริง 
ยอมรับระบบหลายขั้วอ านาจของการเมืองโลกท่ียากต่อการรวมให้เป็นขั้วเดียวหรือสองขั้วได ้รวมทั้งวิเคราะห์ความ
ล้มเหลวของการปฏิรูปภายในประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากการน าแบบส า เร็จรูปจากตะวนัตกไปใช้โดยไม่ค  านึงถึง
ลกัษณะเฉพาะของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศต่อไป ตลอดจนการยอมรับหลักภูมิรัฐศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะ เฉพาะของรัสเซีย ซ่ึงเป็นแนวทางไปสู่การด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ 
“ยเูรเชีย” 

2. การปรับนโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยและอาวุธยุทธศาสตร์ แมน้โยบายต่างประเทศในสมยั
เยลตซิ์นจะมุ่งเนน้เพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคญัก็ตาม แต่ทวา่ปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของ
ชาติและระหวา่งประเทศก็มีความส าคญัเช่นกนั ดงันั้นจึงไดใ้ห้ความส าคญัทั้งในมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของชาติ
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัความปลอดภยัแห่งชาติทางทหาร นอกจากนั้นยงัเช่ือมโยงไปถึงประเด็นปัญหาอาวุธทาง
ยุทธศาสตร์อีกด้วย ในท่ีน้ีจะได้แยกพิจารณาออกเป็น ประเด็นต่างๆ ดังน้ีคือ 1) หลักและนโยบายความปลอดภัย
แห่งชาติ และ 2) ปัญหาอาวธุยทุธศาสตร์ 
 (2.1) หลักและนโยบายความปลอดภัยแห่งชาติ การด าเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในยุคท่ีเยฟเกนีย ์ปรี
มาคอฟเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะใชห้ลกัการท างานดงักล่าวแลว้ เขาไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการพฒันาความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศโดยยึดหลกัผลประโยชน์ของชาติ และหลักความปลอดภยัแห่งชาติเป็น
ส าคญั ทั้งน้ีโดยไดมี้การร่าง “หลกัความปลอดภยัแห่งชาติ” ซ่ึงประธานาธิบดีเยลต์ซินไดป้ระกาศกฤษฏีการับรองใน
วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2540  

ในดา้นนโยบายความปลอดภยัแห่งชาติของสหพนัธรัฐรัสเซียนั้นนบัวา่มีขอบเขตกวา้งขวาง ซ่ึงสามารถแบ่งได้

เป็น 2 ภาค คือภาคทฤษฎีซ่ึงหน่วยงานความมัน่คงไดร่้างข้ึนใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฎิบติั และภาคปฏิบติัหรือการน า

ทฤษฎีมาด าเนินการหรือปฏิบติัจริง ซ่ึงจากสภาพความเป็นจริงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้สดงให้เห็นว่าการน าทฤษฎีมา

ด าเนินการให้เป็นผลทางปฏิบติันั้นไม่สามารถด าเนินการไดท้ั้งหมด และท่ีส าคญัคือ ในภาคทฤษฎีเองก็ยงัไม่มีขอ้ยติุวา่ 

นโยบายความปลอดภัยแห่งชาติของรัสเซียนั้ นจะให้อยู่บนพื้นฐานแห่ง “ผลประโยชน์ของชาติ” (เน้นหนักด้าน

เศรษฐกิจ) หรือ “ความปลอดภยัแห่งชาติ” (เน้นหนกัดา้นการทหาร) เพราะในทางปฏิบติัแลว้ หากด าเนินการโดยยึด



หลกั “ผลประโยชน์แห่งชาติ” ก็อาจท าให้ “ความปลอดภยัแห่งชาติ” ถูกลดความส าคญัลง และในขณะเดียวกนั หาก

ด าเนินการโดยยดึหลกั  “ความปลอดภยัแห่งชาติ” ก็อาจจะมีผลท าให ้“ผลประโยชน์ของชาติ” ลดลงไป 

ส าหรับรัสเซียในสภาวะปัจจุบันนั้ นนับว่ามีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องรักษาทั้ ง“ความปลอดภัย

แห่งชาติ” และ “ผลประโยชน์ของชาติ” ดงันั้นจึงท าให้ในภาคนโยบายตอ้งรวมหลกัทั้งสองเขา้ไวด้ว้ยกนั นอกจากนั้น 

ในทางปฏิบติัแล้ว หลกัความปลอดภยัดงักล่าวของรัสเซียยงัไม่สามารถด าเนินการได้โดยเอกเทศ อีกทั้งในการร่าง

นโยบายดงักล่าวก็ตอ้งน าปัญหาความปลอดภยัของภูมิภาคและของโลกมาพิจารณาร่วมดว้ย 

ในระดบัการปฏิบติันั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้คือปัญหาการตีกรอบแนวความคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั

แห่งชาติรัสเซีย ซ่ึงรวมแนวความคิดเก่ียวกบัผลประโยชน์ของชาติ ภยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัของชาติ และปัจจยัท่ีท า

ให้ภยัดงักล่าวแผอ่อกเป็นวงกวา้งเขา้ไวด้ว้ยกนั ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความปลอดภยัแห่งชาติรัสเซียนั้น โดยทัว่ไปแลว้

ไม่ไดแ้ตกต่างจากความปลอดภยัแห่งชาติของประเทศอ่ืนๆ นกั กล่าวคือลว้นมีปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองอยู ่2 ส่วน ไดแ้ก่ปัจจยั

ภายในประเทศและปัจจยัจากภายนอกประเทศ ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือความสัมพนัธ์ของทั้งสองปัจจยัน้ีมีความ

เก่ียวเน่ืองกนัเป็นอย่างมาก กระทัง่ท าให้ขอบเขตของปัจจยัทั้งสองไม่สามารถแยกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้น การ

ด าเนินตามนโยบายความปลอดภยัแห่งชาติในภาคปฏิบติันั้น จึงเป็นปัญหาต่อผูป้ฏิบติัท่ีไม่สามารถมองเห็นขอบเขต

ของงานท่ีตนเองจะตอ้งปฏิบติัได ้ซ่ึงปัญหาท่ีตามมาคือปัญหาการกระทบกระทัง่กนัของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีคลา้ยกนั

แต่สังกดัต่างกระทรวง และมีผลท าใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายไม่เกิดประสิทธิภาพ  

นโยบายความปลอดภยัแห่งชาติรัสเซีย ในส่วนท่ีเป็นทฤษฎีหรือนโยบายนั้นมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า 

“หลกัความปลอดภยัแห่งชาติรัสเซีย” ซ่ึงหลกัดงักล่าวได้พฒันามาจาก “หลกัความปลอดภยัแห่งชาติของสหภาพโซ

เวียต” (พ.ศ. 2534) และ “หลกัความปลอดภยัแห่งชาติรัสเซีย” (พ.ศ. 2534) ส าหรับ “หลกัความปลอดภยัแห่งชาติ

รัสเซีย” ฉบับปัจจุบนันั้น ได้จดัท าข้ึนตามนโยบายของวลาดีมีร์ ปูติน ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและ

                                                           
 เป็นหลักความปลอดภยัแห่งชาติท่ีได้จดัท าข้ึนเป็นคร้ังแรกในยุคสหภาพโซเวียต  ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศสหภาพโซเวียตได้ตีพิมพ์ใน

วารสารเอ็มไอดี “MID”(กระทรวงการต่างประเทศ) ฉบบัเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 โดยมีช่ือเรียกในขณะนั้นว่า “กิจกรรมด้านการต่างประเทศและการทูตของ

สหภาพโซเวียต” 
 เป็นหลกัความปลอดภยัแห่งชาติท่ีไดจ้ดัท าข้ึนในสมยัประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น โดยมีการออกกฤษฎีการับรองในวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 

2540 



รักษาการประธานาธิบดี โดยไดอ้อกกฤษฎีการับรองเม่ือวนัท่ี10 มกราคม พ.ศ. 2543 จึงมีช่ือเรียกโดยทัว่ไปว่า “หลกั

ความปลอดภยัแห่งชาติรัสเซีย พ.ศ. 2543”36 

“หลกัความปลอดภยัแห่งชาติรัสเซีย พ.ศ. 2543” จดัท าข้ึนจากแนวความคิดหลกั 3 ประการ คือ แนวความคิดท่ี

เก่ียวกบัผลประโยชน์ของชาติ แนวความคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัของชาติ และแนวความคิดเก่ียวกบัความมัน่คงของ

ชาติ จากแนวความคิดดงักล่าวนั้นสามารถจ าแนกหลกัความปลอดภยัแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี คือ 1) บทบาทและฐานะของรัสเซียในประชาคมโลก 2) ผลประโยชน์ของชาติ 3) การคุกคามความปลอดภยัของ

ชาติ และ 4) การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 

(2.1.1) บทบาทและฐานะของรัสเซียในประชาคมโลก บทบาทและอิทธิพลรัสเซียในโลกยุคปัจจุบนัลดลงจาก

ยุคสหภาพโซเวียตไปมาก การเป็นอยูข่องรัสเซียในปัจจุบนัและอนาคตข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ (potential) ท่ียงัมีอยูข่องตน

และแผนการในอนาคต (prospects) ท่ีจะท าให้ศกัยภาพดงักล่าวแสดงบทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการต่างๆ ของโลก

ต่อไป เพื่อให้ประเทศต่างๆ ท่ีมีความพยายามจะลดบทบาทของรัสเซียทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ได้

ประจกัษว์า่ รัสเซียยงัคงมีความเป็นมหาอ านาจท่ีทรงอานุภาพและอนาคตท่ีรุ่งโรจน์ 

 ศกัยภาพของรัสเซียท่ีมิได้หมดไปและยงัเห็นได้ชัดในปัจจุบนั แมว้่าจะได้ประสบกบัสภาวะวิกฤตมาอย่าง

ต่อเน่ือง มีอาทิเช่น ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ศกัยภาพทางวิทยาการ และศกัยภาพทางเทคโนโลยีดา้นการทหาร หากจะ

เปรียบไปแลว้ก็ยงัคงน าหนา้ทุกประเทศในยุโรปและเอเชียดว้ยซ ้ า แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ศกัยภาพและแผนการในอนาคต

ก็ไม่สามารถสร้างอิทธิพลข้ึนมาได ้ดงันั้น แผนการท่ีส าคญัท่ีสุดในปัจจุบนัก็คือตอ้งหาวิถีทางท่ีจะท าให้ศกัยภาพและ

แผนการในอนาคตดงักล่าวบงัเกิดผลในทางปฏิบติัข้ึนมา 

(2.1.2) ผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ของชาติรัสเซียข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง ท่ีนับว่าส าคญั

ท่ีสุดคือหลกัความสมดุลทางผลประโยชน์ระหวา่งบุคคล สังคมและรัฐบาล ในดา้นเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ 

สังคมนานาชาติ ขอ้มูลข่าวสาร การทหาร การป้องกนัชายแดน ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ โดยท่ีมีลกัษณะเป็นผลประโยชน์

ระยะยาว ซ่ึงมีเป้าหมายพื้นฐานท่ีชดัเจน รวมทั้งมีแผนการและวิธีการทั้งทางดา้นการเมืองภายในประเทศและระหวา่ง

ประเทศ 

                                                           
36 «Внешняя политика Российской федерации 1992-1999» М.:Московский государственный институт междудународных 

отношеннй. 2000. С.328 



 อยา่งไรก็ดี แมแ้นวความคิดผลประโยชน์ของชาติแบบไตรภาคซ่ึงประกอบดว้ยผลประโยชน์ของ บุคคล สังคม 

และรัฐบาลดงักล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย  แต่ก็ตอ้งนับเป็นหลกัการท่ีดีท่ีสุดในสภาวะปัจจุบนั โดยท่ี

สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของบุคคลยงัห่างไกลจากหลักการอยู่เป็นอนัมาก ทั้งน้ีนโยบาย

ผลประโยชน์ของชาติยงัแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือผลประโยชน์ภายในประเทศและผลประโยชน์ภายนอกประเทศ โดยท่ี

ผลประโยชน์ภายในประเทศเน้นหนักถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปด้วยเศรษฐกิจในส่วนท่ี

เก้ือหนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหมี้ความมัน่คงเป็นส าคญั 

(2.1.3) การคุกคามความปลอดภัยแห่งชาติ นโยบายความปลอดภยัแห่งชาติท่ีส าคญัคือการจ าแนกขอบเขตของ

การคุกคามความปลอดภยัแห่งชาติ ดงันั้น วธีิการท่ีดีท่ีสุดคือการรวบรวมภยัท่ีคุกคามความปลอดภยัของชาติ จากนั้นจึง

หาขอ้ยุติว่าจะให้ความส าคญักบัปัญหาใดเป็นอนัดบัแรกและอนัดบัรอง ระหว่างการคุกคามจากภายนอกประเทศหรือ

การคุกคามภายในประเทศ 

 ส าหรับภยัคุกคามภายในประเทศ ในเบ้ืองต้นคือไม่มีลักษณะการคุกคามทางการทหาร เช่น ภยัท่ีสามารถ

เกิดข้ึนจากขบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลข่าวสารและสภาวะทางจิตใจ หลกัการความ

ปลอดภยัแห่งชาติในยุคปัจจุบนัไดม้องภยัคุกคามดงักล่าววา่สามารถท่ีจะขยายตวัมาเป็นภยัคุกคามทางการทหารได ้ภยั

คุกคามทางการทหารท่ีมีผลมาจากภยัคุกคามดังท่ีกล่าวมาแล้วคือภัยคุกคามจากขบวนการก่อการร้าย ดังในกรณี

สถานการณ์ในดาเกสถานและเชชเนีย เป็นตน้ 

 ส่วนภยัคุกคามจากภายนอกประเทศนบัวา่มีสาเหตุมาจากทั้งปัจจยัในประเทศและปัจจยัจากต่างประเทศ ปัจจยั

ในประเทศท่ีส าคญัคือการคุกคามของกองก าลงัจากต่างประเทศท่ีเขา้ไปปฏิบติัการในประเทศ เช่น กองก าลงัในเชชเนีย 

เงินทุนท่ีให้การสนบัสนุนขบวนการเชชเนีย ข่าวสารท่ีส่ือมวลชนในต่างประเทศกล่าวโจมตีรัสเซียเก่ียวกบัการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในเชชเนีย เป็นตน้ 

 กรณีภยัคุกคามต่อรัสเซียจากต่างประเทศท่ีส าคญัในปัจจุบนัสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี คือ ความพยายาม ของ

ประเทศต่างๆ ท่ีจะลดบทบาทของรัสเซีย ทั้งทางดา้นการทหารและการเมืองในองคก์รระหว่างประเทศ อนัตรายท่ีเกิด

จากการเส่ือมอิทธิพลทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารของรัสเซียท่ีมีต่อโลก การขยายตวัขององค์การนาโต 

(NATO) ไปทางตะวนัออก กระทัง่เกิดความเป็นไปไดท่ี้ฐานทพัและกองก าลงัต่างชาติจะเขา้ประชิดชายแดนรัสเซีย การ

แพร่กระจายของอาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายสูง การถดถอยของกระบวนการรวมตวักนัของประเทศในเครือรัฐเอกราช 



(CIS) ปัญหาความขดัแยง้ตามชายแดนของรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช ตลอดจนการอา้งสิทธิในพื้นท่ีท่ีรัสเซียถือ

ครองอยู ่

(2.1.4) การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ นโยบายการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติของรัสเซีย ประกอบดว้ย

แนวทางท่ีตอ้งยึดถือดงัต่อไปน้ี คือ ติดตามและประเมินภยัท่ีคุกคามความปลอดภยัของชาติ ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศให้ทนัเวลา รวมทั้งแยกแยะและด าเนินการขจดัภยัดงักล่าว รักษาอ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และ

ความปลอดภยับริเวณชายแดนของประเทศ ยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศและด าเนินนโยบายเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

เพื่อสังคม ท าให้วิทยาการและเทคโนโลยีของรัสเซียหลุดพน้จากการครอบง าของวิทยาการและเทคโนโลยีต่างประเทศ 

รักษาความปลอดภยั เสรีภาพ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ด าเนินการและหาวิถีทางสร้างความแข็งแกร่งให้

รัฐและการปฏิบติัตามกฎหมาย ด าเนินการให้เกิดความร่วมมือกบัประเทศชั้นน าของโลก โดยให้อยู่บนพื้นฐานแห่ง

ความเท่าเทียมกนัและผลประโยชน์ร่วมกนั ยกระดบัศกัยภาพทางการทหารของประเทศ และรักษาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีควร

เร่งรัดนโยบายต่อตา้นการแพร่ขยายของอาวธุท่ีมีอานุภาพการท าลายสูง ด าเนินนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกบัการเขา้

ไปหาข่าวและก่อวนิาศกรรมของต่างประเทศท่ีต่อตา้นรัสเซีย และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศอยา่งจริงจงั 

นโยบายการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติท่ีนบัว่าเร่งด่วนและตอ้งเน้นให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ การ

รักษาความปลอดภยัภายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัทางเศรษฐกิจของชาติ ความส าคญัของ

นโยบายดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกั เพราะว่าหากรัสเซียยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีคัง่

คา้งของตน อีกทั้งปัญหาสังคม การเมือง และปัญหาการแบ่งแยกดินแดนให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้ก็ย่อมเป็นการยากท่ีจะ

สร้างความเขม้แขง็และรักษาความมัน่คงภายในประเทศได ้รวมทั้งสถานภาพของรัสเซียในระดบันานาชาติก็จะตกต ่าลง

ไปดว้ย 

ส าหรับนโยบายต่างประเทศเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติท่ีถือว่าเร่งด่วน และต้องเน้นให้

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือการด าเนินนโยบายเพิ่มบทบาทของตนในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศ โดยมีเป้าหมายท่ี

จะแสดงสถานะมหาอ านาจของตน ว่าเป็นศูนยก์ลางขั้วท่ีมีอ านาจขั้วหน่ึงของโลกในสภาวะโลกหลายขั้วอ านาจใน

ปัจจุบนั ส่วนความส าคญัในอนัดบัสองคือความพยายามท่ีจะด าเนินการให้เกิดความร่วมมือกบัประเทศท่ีมีความส าคญั

และมีอิทธิพลของโลก โดยให้อยูบ่นพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกนัและผลประโยชน์ร่วมกนั โดยตนเองจะไม่ยอมลด

ฐานะและศกัด์ิศรีให้ต ่ากวา่ประเทศอ่ืน และความส าคญัในอนัดบัท่ีสามคือการด าเนินการทุกวิถีทางท่ีจะให้หลกัการของ

กฎหมายระหว่างประเทศได้รับการปฏิบติัตาม อีกทั้งเร่งรัดการให้กลไกการรักษาความปลอดภยัระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขององคก์ารสหประชาชาติและสภายโุรป ใหด้ าเนินนโยบายตามกฎบตัรอยา่งเคร่งครัด 



(2.2) ปัญหาอาวุธยุทธศาสตร์ นับเป็นมิติท่ีมีความส าคญัต่อความปลอดภยัของชาติ โดยเฉพาะในแง่มุมดา้น
ยุทธศาสตร์การทหารและความมัน่คง ซ่ึงรัสเซียปัจจุบนัยงัจ าเป็นตอ้งให้ความเอาใจใส่ต่อความพยายามในการสร้าง
อาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียต ท่ีไดมี้ข้ึนหลงัจากเห็นว่าสหรัฐอเมริกาไดผ้ลิตอาวุธนิวเคลียร์ไดเ้ป็นผลส าเร็จ แต่
ความพยายามดงักล่าวในช่วงแรกยงัมีปัญหาอยูม่าก จนท าให้สหภาพโซเวียตตอ้งแสดงบทผูใ้ฝ่สันติภาพและมิตรภาพ 
ทั้งๆ ท่ีในปี พ.ศ. 2490 ประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศตนเป็นศตัรูกับคอมมิวนิสต์อย่างเป็น
ทางการ ด้วยความไม่พร้อมท่ีจะตั้งตนเป็นศตัรูกบัฝ่ายใดท าให้สหภาพโซเวียตสมคัรเขา้เป็นสมาชิกองค์การนาโต 
(NATO) แต่ก็ถูกองักฤษและสหรัฐอเมริกาปฏิเสธในปี พ.ศ. 2497 ดงันั้ น นิกิตา ครุชชอฟ ผูน้ าสหภาพโซเวียตใน
ขณะนั้นจึงไดใ้ชค้วามพยายามเป็นอยา่งสูงท่ีจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ข้ึนมาให้ได ้แต่ดว้ยเหตุท่ีนกัวชิาการและเทคโนโลยี
ดา้นนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวยีตในขณะนั้นยงัพฒันาศกัยภาพการผลิตไปไดไ้ม่เต็มท่ี จึงไดเ้ร่งหาขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงใน
ท่ีสุดสหภาพโซเวยีตก็ไดข้อ้มูลลบัในการสร้างอาวธุนิวเคลียร์จากนกัวทิยาศาสตร์อเมริกนั37 ต่อมาจึงไดด้ าเนินการสร้าง
และทดสอบจนประสบความส าเร็จและน าเขา้ประจ าการเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2502 โดยมีหัวรบนิวเคลียร์เพียง 6% 
ของอาวธุนิวเคลียร์ท่ีมีอยูใ่นโลกขณะนั้น (โปรดดูตารางท่ี 5 เปรียบเทียบประกอบ) 
ตารางที ่5 การพฒันาและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในโลกของ 5 ประเทศมหาอ านาจนิวเคลยีร์ในระยะเวลา 40 ปี 

(หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต)์ 

ประเทศ 

พ.ศ. 

สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวยีต

(รัสเซีย) 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ฝร่ังเศส องักฤษ 

 

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 

ท่ีมา: วารสาร «Коммерсантъ» № 20 января 199938 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ประธานาธิบดีจอร์ช ดบัเบิลยู. บูชแห่งสหรัฐอเมริกา ไดแ้ถลงต่อสาธารณชนวา่

จะท า “ร่ม” ป้องกนัการโจมตีจากขีปนาวุธนิวเคลียร์ ซ่ึงเปรียบเสมือน “โครงการสงครามอวกาศ” ภาคใหม่ โดยจะใช้

งบประมาณเพิ่มอีก 1 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (จากท่ีใช้มาแลว้ 6 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯแต่ไม่ประสพผลส าเร็จ) 
                                                           

37 บทสมัภาษณ์ของประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูตินในรายการของลาร์ร่ีคิง ทางสถานีโทรทศัน์ซีเอน็เอน็ เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2543 
38 «Коммерсантъ» № 20 января 1999 С.8 



ซ่ึงจากการแข่งขนัการพฒันาระบบป้องกันและท าลายขีปนาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามใน “โครงการสงครามอวกาศ” 

ในช่วงแรกของปี พ.ศ. 2523 ไดท้  าให้เศรษฐกิจของโซเวียตตอ้งล่มสลายมาแลว้ ค าแถลงดงักล่าวจึงเป็นปัญหาใหม่ของ

รัสเซียท่ีจะตอ้งหาค าตอบใหก้บัประชาชนของตนและพนัธมิตรต่อไป 

 ขอ้ตกลงเก่ียวกับระบบป้องกนัการโจมตีโดยขีปนาวุธ (Anti Ballistic Missile 1-ABM1) ซ่ึงประธานาธิบดีริ

ชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา และผูน้ าสหภาพโซเวียตลีโอนิด เบรสเนฟไดร่้วมลงนามกนัท่ีกรุงมอสโก เม่ือปี พ.ศ. 

2515 (และเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2517) จะส่งผลให้ทั้ งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีระบบป้องกนัการโจมตีโดย

ขีปนาวธุเพียงระบบเดียว ซ่ึงมีรัศมีการคน้หาเป้าหมายไม่เกิน 150 กิโลเมตร และตามขอ้ตกลงดงักล่าวไดห้า้มการติดตั้ง

ระบบคน้หาและท าลายหวัรบนิวเคลียร์ระบบใหม่ดว้ย 

 จากขอ้ตกลงดงักล่าวท าให้รัสเซียได้ติดตั้งระบบป้องกนัการโจมตีโดยขีปนาวุธไวร้อบๆ กรุงมอสโก ส่วน

สหรัฐอเมริกาก็ไดติ้ดตั้งไวร้อบๆ ฐานยิงขีปนาวุธระหวา่งทวีปท่ีรัฐดาโกตา ความพยายามคร้ังแรกท่ีจะถอนตวัออกจาก

ขอ้ตกลงระบบป้องกนัการโจมตีโดยขีปนาวุธไดเ้กิดข้ึนในสมยัประธานาธิบดีโรนลัด์  รีแกน ในปี พ.ศ. 2526 โดยไดมี้

การแถลงเก่ียวกบัโครงการสร้างระบบป้องกนัขีปนาวุธ (SDI) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการท าลายระบบป้องกนัขีปนาวุธขา้ม

ทวีป รวมทั้ งระบบค้นหาและท าลายขีปนาวุธข้ามทวีป ต่อมาในปี พ .ศ . 2528 การพัฒนาระบบดังกล่าวของ

สหรัฐอเมริกาไม่ประสบผลส าเร็จจึงไดป้ระกาศหยุดโครงการพฒันาเป็นเวลา 10 ปี ถึงกระนั้นก็ตามการพฒันาระบบ

ดงักล่าวไดใ้ชเ้งินงบประมาณแผน่ดินของสหรัฐอเมริกาไปถึง 6 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ส าหรับรายละเอียดของขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ ากดัขีปนาวธุขา้มทวปีผา่นการเจรจาอาวธุทางยุทธศาสตร์คร้ังท่ี 1 

และ 2 (Strategic Arms Talks - START 1&START 2) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึง

จ านวนและขนาดของขีปนาวุธท่ีทั้งสองมหาอ านาจนิวเคลียร์มีอยู ่ตามขอ้ตกลง START 1 พ.ศ. 2530 สหภาพโซเวียต

และสหรัฐอเมริกาตอ้งลดจ านวนหัวรบนิวเคลียร์ของตนลงให้เหลือ 6,000 - 6,500 หัวรบ ตามขอ้ตกลง START 2 ทั้ง

สองฝ่ายจะลดจ านวนหวัรบนิวเคลียร์ของตนลงใหเ้หลือ 3,000-3,500 หวัรบ 

ในปี พ.ศ. 2540 ท่ีกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น และประธานธิบดีบิล คลินตนั

ไดร่้วมแถลงเก่ียวกบัแผนการเจรจาอาวธุทางยุทธศาสตร์คร้ังท่ี 3 (START 3) โดยตามสาระของแผนน้ีทั้งสองฝ่ายจะลด

หัวรบนิวเคลียร์ของของตนให้เหลือ 2,000 – 2,500 หัวรบ (การเจรจาเก่ียวกบัโครงการ START 3 จะเร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 

2550 หลงัจากหัวรบนิวเคลียร์ตามขอ้ตกลง START 2 ไดถู้กท าลายครบตามขอ้ตกลงแล้ว) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2543 ประธานาธิบดีปูตินไดเ้สนอต่อสหรัฐอเมริกาโดยให้แต่ละฝ่ายลดหวัรบนิวเคลียร์ลงเหลือฝ่ายละ 1,500 หวัรบ การ



ท่ีปูตินกลา้เสนอท่ีจะลดจ านวนหัวรบนิวเคลียร์ลงมาก ก็เน่ืองจากเห็นว่าการมีขีปนาวุธเป็นจ านวนมากนั้นยากแก่การ

ดูแลรักษาและส้ินเปลืองงบประมาณมาก อีกทั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาวุธนิวเคลียร์และการป้องกนัประเทศไดใ้ห้ขอ้มูลว่า 

การจะถ่วงดุลมหาอ านาจนิวเคลียร์ใหไ้ดผ้ลนั้น มีหวัรบนิวเคลียร์แค่ 1,000 หวัรบก็เพยีงพอแลว้39 

การแถลงของประธานาธิบดีบูชไม่ไดส้ร้างความประหลาดใจให้กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาวุธนิวเคลียร์ ดว้ยเหตุวา่

ขอ้ตกลงเก่ียวกับขีปนาวุธขา้มทวีป (Anti Ballistic Missile - ABM 1972) ไม่ได้ระบุว่าต้องมีการเจรจาหรือหารือกับ

คู่สัญญาในการบอกเลิกขอ้ตกลงดงักล่าว  จากช่องว่างดงักล่าวรวมทั้งสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบนั ซ่ึงประเทศ

ต่างๆ ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมในสนธิสัญญาควบคุมอาวธุนิวเคลียร์ต่างไดพ้ากนัพฒันาขีปนาวธุหวัรบนิวเคลียร์ของตน  กระทัง่

ได้สร้างความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยให้กับสหรัฐอเมริกา ดังนั้ น ประธานาธิบดีบูชผู ้ซ่ึงก้าวข้ึนสู่ต าแหน่ง

ประธานาธิบดีดว้ยคะแนนเสียงท่ีน่าเคลือบแคลง จึงตอ้งเร่งสร้างผลงานท่ีไดรั้บการการสบบัสนุนจากประชาชน โดย

การน าเสนอนโยบายท่ีท าใหป้ระชาชนมัน่ใจในสวสัดิภาพของตน 

 จากทัศนะของอันเดรย์ โคโคชิน รองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ สภาผูแ้ทนราษฎร(อดีต

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการป้องกนัประเทศ ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 - 2550) ไดแ้สดงความเห็นวา่ระบบการป้องกนั

ขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาท่ีก าลงัพฒันาอยู ่ไม่สามารถป้องกนัขีปนาวธุของรัสเซียได ้เน่ืองจากขีปนาวุธของรัสเซียท่ีมี

อยูไ่ดมี้การทดลองใชก้บัระบบป้องกนัลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ระหวา่งการพฒันา ซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่ระบบป้องกนัดงักล่าว

ไม่สามารถป้องกนัขีปนาวธุรัสเซียได ้100% ทั้งน้ีเพราะเพียงแค่เพิ่มจ านวนหวัรบนิวเคลียร์เขา้ไปในจรวดแต่ละล า ก็จะ

ท าให้ระบบป้องกนัขีปนาวุธดงักล่าวท างานไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือจะไม่สามารถท าลายหวัรบทุกหวัในเวลา

เดียวกนัได ้(ตามขอ้ตกลง START2 รัสเซียตอ้งท าลายขีปนาวุธขา้มทวปี “ซาตานา” (Satana) ท่ีบรรจุหวัรบนิวเคลียร์ได้

หลายหวัรบในจรวดล าเดียว และใหค้งไวเ้พียงขีปนาวธุขา้มทวปี “โตโปล-เอม็” (Topol-M) ซ่ึงมีหวัรบนิวเคลียร์เพียงหวั

เดียว)40 ดงันั้นจึงเป็นการสมเหตุสมผลท่ีประธานาธิปดีบูชไดป้ระกาศว่าระบบการป้องกนัขีปนาวุธท่ีก าลงัพฒันาอยู่

ไม่ไดท้  าเพื่อต่อตา้นขีปนาวุธจากรัสเซีย แต่ท าเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากหัวรบนิวเคลียร์ท่ีอาจจะถูกปล่อยออกมาโดย

บงัเอิญ และป้องกนัการคุกคามของประเทศท่ีเพิ่งพฒันาขีปนาวุธของตนและมีนโยบายต่อตา้นสหรัฐฯ อาทิ เกาหลี

เหนือ จีน อิรัก อิหร่าน อินเดีย เป็นตน้ 

                                                           
39 สมัภาษณ์พลตรี อเล็กซานเดอร์ ปิสคูนอฟ อดีตรองประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัประเทศแห่งสภาโซเวียตสูงสุด ซ่ึงเป็น

หน่ึงในผูร่้างข้อตกลง การเจรจาอาวุธทางยุทธศาสตร์คร้ังท่ี 2 (START 2) และปัจจุบนัเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร อา้งจากวารสาร «Эксперт» №16 24 

апреля 2000 с. 6. 
40 สมัภาษณ์ดมิตรี โรโกซิน ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผูแ้ทรราษฎร อา้งจากวารสาร «Профиль»№ 14 мая 2001 с.7. 



 ถึงแมว้่าการพฒันาระบบป้องกนัขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัจะไม่สามารถป้องกนัขีปนาวุธของ

รัสเซียไดใ้นระยะเวลา 25 – 30 ปีขา้งหน้า ดว้ยเป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่ขีปนาวุธของรัสเซียมีศกัยภาพสูงเกินกวา่ท่ีระบบ

ป้องกันจะตา้นทานได้ และสหรัฐอเมริกาก็ได้ช้ีแจงแล้วว่าโครงการดงักล่าวไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ท่ีรัสเซียก็ตาม ใน

มุมมองของนกัการทหารรัสเซียนั้นเห็นวา่41 หากสหรัฐอเมริกายงัมีความพยายามท่ีจะพฒันาระบบป้องกนัขีปนาวธุของ

ตนในระดบัท่ีเป็นอยู ่ในอนาคตขา้งหนา้ระบบป้องกนัดงักล่าวก็จะไดรั้บการพฒันาข้ึนจนสามารถป้องกนัขีปนาวธุของ

รัสเซียได ้ซ่ึงถา้หากรัสเซียยงัหยุดน่ิงไม่พฒันาขีปนาวุธหรือระบบป้องกนัขีปนาวุธของตน ในอนาคตก็จะตกเป็นรอง

สหรัฐอเมริกา ทางออกท่ีเป็นไปไดข้องรัสเซียในปัจจุบนัคือการพฒันาขีปนาวุธของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

ใชง้บประมาณนอ้ยกวา่การพฒันาระบบป้องกนัขีปนาวธุเป็นอยา่งมาก 

 โดยธรรมชาติของอาวุธนิวเคลียร์แลว้ไม่มีระบบป้องกนัภยัใดๆ ท่ีสามารถตา้นทานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าหัวรบนิวเคลียร์ 1 หัวท่ีระบบป้องกันภยัไม่สามารถก าจดัได้จะมีผลท าให้เกิดความสูญเสียเป็น

จ านวนมาก (ถา้หวัรบตกลงในมอสโก หรือนิวยอร์ก อาจท าใหมี้จ านวนผูเ้สียชีวติถึง 10 ลา้นคน)42 

 ในส่วนของนกัการเมืองสายการทหารนายโคโคชินนั้นเห็นวา่ ถา้สหรัฐอเมริกาไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะพฒันาระบบ
ดงักล่าวมาต่อตา้นขีปนาวุธรัสเซีย ก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะโตต้อบนโยบายดงักล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดี
บูชไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการดงักล่าววา่ไม่ใช่เฉพาะแต่สหรัฐอเมริกา หากความสัมพนัธ์ของทั้งสอง
ประเทศยงัเป็นไปดว้ยดี ก็เป็นไปไดท่ี้ในอนาคตรัสเซียจะไดรั้บเชิญใหไ้ปร่วมพฒันาระบบดงักล่าวดว้ย” 
 การแถลงเก่ียวกบัการพฒันาระบบป้องกนัขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีบูช ไดส้ร้างความวิตก

กงัวลต่อจีนและอินเดียเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากศกัยภาพของขีปนาวุธขา้มทวปีของจีนและอินเดียยงัเป็นรองรัสเซียอยูถึ่ง 

500 เท่า43 ดงันั้น การพฒันาระบบป้องกนัขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาจึงท าให้ระดบัความปลอดภยัของจีนและอินเดีย

ลดลงเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี การรักษาขอ้ตกลงเก่ียวกบัระบบป้องกนัการโจมตีโดยขีปนาวุธ (ABM) ไม่ให้ยกเลิกไป

จึงถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของอินเดียและจีนซ่ึงเป็นพนัธมิตรของรัสเซียไปดว้ย ต่อกรณีน้ีจึงเป็นไปไดท่ี้รัสเซีย

จะเล่นบทผูค้ดัคา้น “โครงการสงครามอวกาศภาค 2” เพื่อพนัธมิตรชาวเอเชียของตน 

 ง. สรุป ในช่วงตน้ของรัฐบาลเยลต์ซินตอ้งเผชิญปัญหาการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อกา้วเขา้สู่ระบบตลาดเสรี จาก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปสู่ภาคเอกชนอย่างหนกัหน่วง ต่อมาเศรษฐกิจรัสเซียค่อยๆ ฟ้ืนตวัข้ึนตามล าดบั จากรายได้
                                                           

41 สมัภาษณ์ศาสตราจารย ์พลโท วลาดิมีร์ ดโวรกิน อดีตผูบ้ญัชาการศูนยบ์ญัชาการทหารขีปนาวธุท่ี 4 ในวารสาร «Профиль» № 14 мая 2001 

с.7. 
42 «Профиль»№ 14 мая 2001 с.7. 
43 สมัภาษณ์อนัเดรย ์โคโคชิน ในวารสาร «Профиль»№ 14 мая 2001 с.7. 



ส่งออกพลงังานไปสู่ตลาดโลก จนกระทัง่ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติสูงข้ึนเฉ่ียลถึงประมาณร้อยละ 10 ในปี 

พ.ศ. 2543 

 ส าหรับด้านนโยบายต่างประเทศ รัฐบาลเยลต์ซินก็ต้องเผชิญปัญหาเช่นกัน เพราะพนัธมิตรตะวนัตก ทั้ ง

สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตกมิไดทุ้่มเทให้กบัการช่วยกอบกูแ้ละฟ้ืนฟูประเทศ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจของรัสเซีย

จริงจงันกั ขณะเดียวกนักลบัมิไดห้ยุดย ั้งการขยายอิทธิพลผา่นองคก์ารความมัน่คงแห่งแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเขา้

ไปในแถบประเทศยโุรปตะวนัออก ซ่ึงเคยเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียมาก่อน 

 ทางออกของรัฐบาลเยลตซิ์นจึงจ าเป็นตอ้งพยายามประคบัประคองความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรตะวนัตกไวต่้อไป

อย่างระมดัระวงั ดว้ยการหาทางเจรจาต่อรองเพื่อลดความตึงเครียดทางยุทธศาสตร์กบัสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปกบัการ

เสริมสร้างพนัธมิตรกบัซีกโลกตะวนัออกแห่งเอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มข้ึนเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ พร้อมกบัพยายามเรียกร้องให้

องค์การสหประชาชาติแสดงบทบาทการรักษาสันติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อถ่วงดุล

อิทธิพลมหาอ านาจซีกโลกตะวนัตก การปรับตวัเพื่อความอยู่รอดดงักล่าวก็เพื่อท่ีว่าจะค่อยๆ สั่งสมความพร้อมด้าน

ต่างๆ จนกวา่จะสามารถฟ้ืนคืนสถานะและอิทธิพลในเวทีโลกไดอี้กคร้ังในอนาคตอนัใกล ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รัสเซีย: มหาอ านาจนิวเคลยีร์ (1) 

Russia as a Nuclear Power 

รมย์ ภิรมนตรี 

Rom Phiramontri 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีกล่าวถึงความเป็นหน่ึงในสองมหาอ านาจนิวเคลียร์ของรัสเซีย โดยในเบ้ืองตน้ได้กล่าวถึงความ

เป็นมาของการสร้างขีปนาวธุหวัรบนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูของรัสเซีย ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้จากการศึกษาเก่ียวกบัรังสี แต่

การแข่งขนักนัระหวา่งโลกเสรีท่ีน าโดยสหรัฐอเมริกา และโลกสังคมนิยมท่ีน าโดยสหภาพโซเวยีต ไดน้ าไปสู่การสร้าง

อาวุธท่ีมีอ านาจการท าลายลา้งสูงท่ีสุดเท่าท่ีมนุษยชาติไดส้ร้างข้ึนมา การแข่งขนัได้เร่ิมจากการท่ีสหรัฐฯ ไดป้ระสพ

ผลส าเร็จในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ และไดใ้ช้งานคร้ังแรกในวนัท่ี 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีเมืองฮิโรชิมา ในขณะท่ี

สหภาพโซเวยีตไดป้ระสพผลส าเร็จชา้กวา่สหรัฐอเมริกาถึง 4 ปี 

นอกจากนั้น บทความยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีรัฐบาลโซเวยีตพยายามเร่งรัดการสร้างระเบิดนิวเคลียร์

ให้ส าเร็จ แมก้ระทัง่การใชข้อ้มูลลบัจากหน่วยข่าวกรอง และการสร้างห้องทดลองลบัท่ีใชน้กัวิทยาศาสตร์จากเยอรมนี

ไปช่วยค้นควา้ทดลอง ในตอนท้ายของบทความได้กล่าวถึงความส าเร็จของสหภาพโซเวียตในการสร้างระเบิด

ไฮโดรเจนท่ีสามารถสร้างไดส้ าเร็จก่อนสหรัฐอเมริกา 

ค าส าคัญ: ระเบิดปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร์และขีปนาวธุหวัรบนิวเคลียร์ของรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 



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: มหาอ านาจนิวเคลยีร์ (1) 

รมย ์ภิรมนตรี* 

ประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกาคือสองมหาอ านาจนิวเคลียร์ท่ีกุมชะตากรรมของโลกน้ีไว ้ด้วยการ

ครอบครองอาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายลา้งสูงสุดเท่าท่ีมนุษยชาติเคยมีมา นัน่คือระเบิดปรมาณูหรือระเบิดนิวเคลียร์ 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพ ์“การ์เดียน” (Guardian) ซ่ึงเป็นส่ือมวลชนของฝ่ายตะวนัตกช้ีให้เห็นวา่ ในปัจจุบนั 

(ค.ศ.2009) รัสเซียครอบครองหวัรบนิวเคลียร์อยู ่12,987 หวัรบ (ลูก) และสหรัฐฯ ครอบครองอยู ่9,552 หวัรบ (ดูตาราง

ท่ี 1) 

ตารางที ่1: การครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆ ในโลกจากขอ้มูลของ “การ์เดียน” 

ประเทศท่ีครอบครอง
อาวธุนิวเคลียร์ 
ในปี ค.ศ. 2009  
(No. of war  
heads, 2009) 

ขีปนาวธุ 
ขา้มทวปี  
(Inter- conti- 
nental missiles) 

ขีปนาวธุ 
ระยะใกล ้ 
(Short-
range 
missiles) 

หวัรบ 
Bombs 

เรือด าน ้ า  
(Sub- marines/ 
non- strategic) 

ระหวา่งรอ
การท าลาย 
(In reserve/ 
await- ing 
disman 
tlement) 

จ านวน 

รวม 

ค.ศ. 2000 
(TOTAL 
IN 2000) 

จ านวนรวม 

ปัจจุบนั 
(TOTAL 
NOW) 

รัสเซีย 1355 576 856 2050 8150 21000 12987 
สหรัฐฯ 550 1152 500 500 6700 10577 9552 
ฝร่ังเศส - - 60 240 - 350 300 
อิสราเอล - - - - - 0 200 
สหราชอาณาจกัร - - - 192 - 185 192 
จีน 121 - 55 - - 400 176 
ปากีสถาน - - - - - 0 90 
อินเดีย - - - - - 0 75 
เกาหลีเหนือ - - - - - 0 2 
ที่มา: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/sep/06/nuclear-weapons-world-us-north-korea-russia-iran 

 

     
*อาจารย ์ดร.ประจ าภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการศูนยรั์สเซียศึกษาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และผูอ้  านวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สหสาขาวิชานานาชาติ) รัสเซียศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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


ขอ้มูลของ “การ์เดียน” มีความแตกต่างจากข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับกันอย่างเป็นทางการของสองมหาอ านาจ

นิวเคลียร์เป็นอยา่งมาก จากขอ้มูลท่ีใชใ้นการเจรจาและไดท้  าขอ้ตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์กนัมาแลว้ถึง 3 คร้ัง (ดูตารางท่ี 

2) คือขอ้ตกลงลดอาวุธทางยุทธศาสตร์คร้ังท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1987 คร้ังท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1993 และคร้ังท่ี 3 ในปี ค.ศ. 2002 

(Strategic Arms Reduction Treaty - START 1, START 2 & START 3) นั้น ตามข้อตกลง START 1 สหภาพโซเวียต

ตอ้งลดจ านวนหวัรบนิวเคลียร์ของตนจาก 10,000 หวัรบ ใหเ้หลือ 6,000 หวัรบ และสหรัฐอเมริกาจาก 14,800 หวัรบ ให้

เหลือ 6,500 หัวรบ ตามข้อตกลง  START 2 ทั้งสองฝ่ายจะลดจ านวนหัวรบนิวเคลียร์ของตนลงให้เหลือ 3,000 และ 

3,500  หวัรบ  และตามขอ้ตกลง START 3 จะลดจ านวนหวัรบนิวเคลียร์ใหเ้หลือ 1,700 และ 2,200 หวัรบตามล าดบั 

ตารางที ่2: เปรียบเทียบการลดอาวธุนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย (สหภาพโซเวยีต) 
START 1 (พ.ศ. 2530) 
ลดจาก (หัวรบ)> เหลือ (หัวรบ) 
ประเทศ-ผูล้งนาม 

START 2 (พ.ศ. 2536) 
ลดจาก (หัวรบ)> เหลือ (หัวรบ) 
ประเทศ-ผูล้งนาม 

START 3 (พ.ศ.2545) 
ลดจาก (หัวรบ>เหลือ (หัวรบ) 
ประเทศ-ผูล้งนาม 

14,800 > 6,500 
สหรัฐอเมริกา-โรแนล รีแกน 

6,500 > 3,500 
สหรัฐอเมริกา-จอร์จ บูช 

3,500 > 2,200 
สหรัฐอเมริกา-จอร์จ บูช จูเนียร์ 

10,000 > 6,000 
โซเวยีต-มิคฮาอิล กอร์บาชอฟ 

6,000 > 3,000 
รัสเซีย-บอริส เยลตซิ์น 

3,000 > 1,700 
รัสเซีย-วลาดีมีร์ ปูติน 

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

ถึงอย่างไรก็ตาม อาวุธนิวเคลียร์ท่ีทั้งสองมหาอ านาจมีอยูก่็สามารถท าลายลา้งโลกไดห้ลายคร้ัง เพราะหัวรบ

นิวเคลียร์แต่ละหวัรบมีอานุภาพการท าลายลา้งเมืองทั้งเมืองได ้โดยสามารถเปรียบเทียบไดจ้ากระเบิดนิวเคลียร์ “ลิตเทิล

บอย” (Little Boy) ท่ีสหรัฐอเมริกาน าไปทิ้งท่ีเมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ซ่ึงมีอานุภาพ

การท าลายลา้ง 12-15 กิโลตนั (เท่ากบัระเบิดTNT จ  านวน 12,000 ตนั) ก็สามารถท าให้มีผูเ้สียชีวิตกวา่ 100,000 คน แต่

ทวา่ระเบิดนิวเคลียร์แต่ละลูก (ของรัสเซีย) ในปัจจุบนัมีอานุภาพการท าลายลา้งสูงถึง 750 กิโลตนั (เท่ากบัระเบิดTNT 

จ านวน 750,000ตนั) หรือท าลายลา้งไดม้ากกว่าระเบิด “ลิตเทิลบอย” ถึง 62.5 เท่า ซ่ึงหมายถึงสามารถสังหารผูค้นได้

กวา่ 6 ลา้นคน44 

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



ตารางที ่3: การพฒันาและครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ในโลกในระยะเวลา 40 ปี (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต)์ 

ประเทศ 

พ.ศ. 

สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวยีต

(รัสเซีย) 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ฝร่ังเ
ศส 

องักฤษ 

 

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 1999i 

การเป็นอาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายล้างสูงสุดของระเบิดนิวเคลียร์ดงักล่าว ท าให้ประเทศต่างๆ พยายามท่ีจะ

สร้างอาวุธร้ายแรงน้ีข้ึนมาประจ าการในกองทพัของตนเองมากข้ึนเป็นล าดบั จาก 30 ปีแรกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

มีเพียงสองมหาอ านาจคือสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาท่ีแข่งขนักนัสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์ ดว้ยมีความแตกต่างกนั

ทางอุดมการณ์การเมือง (ดูตารางท่ี 3) ขณะท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนอีก 7 ประเทศในปัจจุบนัคือองักฤษ ฝร่ังเศส อินเดีย 

ปากีสถาน จีน อิสราเอล และเกาหลีเหนือ 

ความเป็นมาของการสร้างอาวุธนิวเคลยีร์ในสหภาพโซเวียต 

โครงการศึกษาดา้นพลงังานนิวเคลียร์ (nuclear power)โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาใหเ้ป็นอาวธุนิวเคลียร์ (nuclear 

weapon )ในสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics: USSR) นั้ นเร่ิมต้นข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1930 ในช่ือ 

“โครงการปรมาณูของสหภาพโซเวียต” (USSR Atomic Project) แต่แรงกระตุ้นให้มีการเร่งรัดศึกษาและการพฒันา

เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ทางด้านการทหารนั้น ไดเ้กิดข้ึนหลงัจากท่ีหน่วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียต 

(NKVD USSR) ไดท้ราบมาวา่ สถาบนัทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทหารของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่งรัด

ศึกษาทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่ จึงไดเ้ร่ิมศึกษาทดลองจนกระทัง่สามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ส าเร็จเป็นคร้ังแรกในปี 

ค.ศ. 1949 โดยใหช่ื้อวา่ “แอรแดแอส-1” (РДС-1: реактивный двигатель специальный) ซ่ึงแปลวา่เคร่ืองไอพ่น

พิเศษ (special jet engine) แต่ถึงกระนั้นก็ตาม โครงการดงักล่าวก็ประสพผลส าเร็จล่าชา้กวา่สหรัฐฯ ถึง 4 ปี 



ส าหรับเยอรมนีนั้น จากปากค าของอลัเบิร์ต สเปียร์ (Albert Speer) อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุทโธปกรณ์

ของเยอรมนี (ค.ศ. 1942-1945) ได้ยืนยนัโดยอา้งค าพูดของเวอร์เนอร์ คาร์ล ไฮเซนเบิร์ก (Werner Karl Heisenberg) 

นกัวทิยาศาสตร์รางวลัโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจ าปี ค.ศ. 1932 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1942 วา่ ถา้ไดรั้บการสนบัสนุน

อย่างจริงจงัเยอรมนีสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ส าเร็จได้ใน 2 ปี แต่เน่ืองจากนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านนิวเคลียร์

ฟิสิกส์ของเยอรมนีส่วนใหญ่เช้ือสายยวิ ซ่ึงอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผูน้  าประเทศมีอคติเป็นการส่วนตวัอยู ่อีกทั้ง

ประเทศไดใ้ชง้บประมาณไปกบัโครงการใหญ่ๆ จนเศรษฐกิจตกต ่า จึงท าให้เยอรมนีไม่ประสพผลส าเร็จในการสร้าง

อาวธุนิวเคลียร์45 

โครงการปรมาณูของสหภาพโซเวียตระหว่างปี ค.ศ.1930-1940 ไดว้างรากฐานทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ให้แก่โซ

เวียตเป็นอนัมาก โดยไดใ้ห้ก าเนิดนกันิวเคลียร์ฟิสิกส์ท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งมีการก่อสร้างศูนยว์ิจยัและทดลองเป็นจ านวน

มาก ผลสัมฤทธ์ิของยทุธศาสตร์น้ีคือการสร้างอาวธุนิวเคลียร์ไวถ่้วงดุลอ านาจกบัสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมี

ความไดเ้ปรียบสหภาพโซเวยีตในทุกดา้น 

ในช่วงแรกของการศึกษาวิจยัด้านปรมาณูปี ค.ศ. 1918 สหภาพโซเวียตได้มีการศึกษาเร่ืองรังสีและเคมีโดย

สถาบนัรังสีวิทยา (State Radiological Institute) ต่อมาในปี ค.ศ.1922-1934 ไดมี้การจดัตั้งสถาบนัข้ึนมาศึกษาวิจยัดา้น

ปรมาณูอีก 7 สถาบนั และจากการศึกษาของสถาบนัต่างๆ สามารถสกดัธาตุเรเดียม (Radium) และค านวณปฏิกิริยา

ฟิชชัน่แบบลูกโซ่ของอะตอมขนาดใหญ่ (Calculation of the chain reaction of fission of heavy atom) ไดส้ าเร็จ ในส่วน

ของการบ ริหารก็ได้มีการจัดตั้ งส านักงานคณะกรรมการนิวเคลียสอะตอม (the Commission on the atomic 

nucleus,1938) และส านักงานคณะกรรมการกิจการยูเรเนียม (the Commission on the issue of uranium, ค.ศ. 1940) 

ข้ึนมาใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาวจิยั 

ในปี ค.ศ. 1940 นกัวิทยาศาสตร์สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ของสถาบนัเทคนิค-ฟิสิกส์-คาร์คอฟ (Kharkov physical-

technical institute) ได้คน้พบวิธีการท าวตัถุระเบิด โครงสร้างของระเบิดและระบบการจุดระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์

แลว้ แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลให้ท าการคน้ควา้ทดลองต่อ เน่ืองจากความไม่ไวว้างใจผลการวิจยัของฝ่าย

การเมือง ในขณะเดียวกนั นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ของเลนินกราดน าโดยศาสตราจารยอี์กอร์ คูรชาตอฟ  (Igor Kurchatov, 

ค.ศ. 1903-1960) และศิษยไ์ดรั้บการประกาศให้เป็นผูค้น้พบการฟิชชัน่ของยูเรเนียมตามธรรมชาติ (spontaneous fission 

of uranium) และไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลใหก่้อสร้างห้องทดลองหมายเลข 2 ของรัฐบณัฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่ง

สหภาพโซเวียต ( Academy of Sciences USSR) และในห้องทดลองน้ี ศาสตราจารย์อีกอร์ คูรชาตอฟได้สร้างเตา

                                                           
45

 Воспоминания рейхсминистра вооружений Альберта Шпеера, издательство Русич, Смоленск, 1997 год. Страницы 313-318. 



ปฏิกรณ์นิวเคลียร์รหัสเอฟ-1 ( reactor F-1) ข้ึนเป็นคร้ังแรกในรัสเซียและในยุโรป โดยเตาปฏิกรณ์ดงักล่าวใช้ในการ

สกดัพลูโตเนียมไอ-1 (plutonium I-1) 

 
ศาสตราจารย์อกีอร์ คูรชาตอฟ (Igor Kurchatov, 1903-1960) 

เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ของนกันิวเคลียร์ฟิสิกส์จากทัว่ประเทศ และจาก

ต่างประเทศ รัฐบณัฑิตยสถานวทิยาศาสตร์แห่งสหภาพโซเวยีตไดจ้ดัประชุมนกัวิทยาศาสตร์สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ และ

สาขาท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ข้ึนถึง 5 คร้ังในช่วง 7 ปี กล่าวคือในปี ค.ศ.1933 ได้จดัข้ึนท่ีนครเลนินกราด ค.ศ. 1936 ท่ีกรุง

มอสโก ค.ศ. 1938 ท่ีนครเลนินกราด ค.ศ. 1939 ท่ีเมืองคาร์คอฟและในปี ค.ศ.1940 ท่ีกรุงมอสโก 

คณะผูก่้อตั้งโครงการระเบิดปรมาณูของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1940 หรือโครงการศึกษาวิจยัดา้นนิวเคลียร์

ฟิสิกส์ของสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์หลายสาขา เช่นด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ

สหภาพโซเวียตในช่วง ค.ศ. 1930-1940 ไดแ้ก่รัฐบณัฑิตวิตาลีย ์คโลปิน (Vitaliy Klopin, ค.ศ. 1890-1950) ท่ีเช่ียวชาญ

ดา้นรังสีวิทยา ศาสตราจารยกี์โอรกีย ์กามอฟ (Georgy Gamov, ค.ศ. 1904-1968) นกัฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ศาสตราจารยอี์

กอร์ คูรชาตอฟ ผูเ้ช่ียวชาญด้านพลงังานนิวเคลียร์ ศาสตราจารยเ์ลียฟ มือสอฟสกี (Lev Mysovsky, ค.ศ. 1888-1939) 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิวเคลียร์ฟิสิกส์และแสงของดาวฤกษ์ อีกทั้งเป็นผูส้ร้างเคร่ืองแยกปรมาณู (Cyclotron) ข้ึนเป็นคร้ังแรก

ในยุโรป ศาสตราจารยฟ์ริตซ์ ลางก์ (Fritz Lange, ค.ศ. 1899-1987) นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนัผูคิ้ดคน้วธีิการแยกไอโซโทป

ด้วยการหมุนเหวี่ยง (centrifuge method of isotope separation) และศาสตาราจารย์นิโคลัย ซิมิโอนอฟ (Nikolay 

Simyonov, ค.ศ. 1896-1986) เจา้ของรางวลัโนเบลสาขาเคมีประจ าปี ค.ศ. 1956 ผูก่้อตั้งสถาบนัเคมีฟิสิกส์ ทั้งน้ีโครงการ

ศึกษาวิจยัด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ของสหภาพโซเวียตอยู่ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรีเวียเชสลาฟ โมลาตอฟ 

(Vyacheslav Molotov, ค.ศ. 1890-1986) 



 
เวยีเชสลาฟ โมลาตอฟ (Vyacheslav Molotov, 1890-1986) 

ในช่วงแรกของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ.1941) โครงการวจิยัดา้นปรมาณูของโซเวยีตถูกปิดเป็นความลบั และ

จากภยัสงครามท าให้การทดลองตอ้งล่าช้าไปอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีสถาบนัและศูนยว์ิจยัต่างๆ อยูใ่กลส้มรภูมิรบ อีกทั้ง

รัฐบาลโซเวียตตอ้งทุ่มเททรัพยากรส่วนใหญ่ไปในกิจการสงคราม ในขณะท่ีในองักฤษและสหรัฐอเมริกาไม่ไดเ้ป็น

สมรภูมิรบ จึงไดเ้ร่งรัดการศึกษาทดลอง จนท าใหมี้ความคืบหนา้ไปมาก 

ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1941 หน่วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียตได้ขอ้มูลลบัจากโดนัลด์ แมคลีน (Donald 

Mclean, ค.ศ. 1913-1983) สายลับขององค์กรในกระทรวงการต่างประเทศองักฤษว่า ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1940 เป็นต้นมา

องักฤษไดต้ั้งคณะกรรมการประยุกตใ์ชร้ะเบิดยูเรเนียมเพื่อประโยชน์ทางการทหารหรือเอ็มเอยดีู (Military Application 

of Uranium Detonation: MAUD) ข้ึนมาเพื่อศึกษาการน าเอาพลงังานปรมาณูไปสร้างเป็นระเบิดท่ีมีอ านาจการท าลาย

ลา้งสูง โดยมีนกันิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นน าทั้งชาวองักฤษและชาวเยอรมนัร่วมในคณะกรรมการ และมีความเป็นไปได้ท่ี

องักฤษจะสร้างระเบิดปรมาณูไดส้ าเร็จก่อนสงครามจะส้ินสุด ซ่ึงจะมีผลต่อสงครามท่ียงัด าเนินอยู่46 

 
โดนัลด์ แมคลนี (Donald Mclean, ค.ศ. 1913-1983) 
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ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1942 ผูบ้ญัชาการศูนยบ์ญัชาการข่าวกรองของกองบญัชาการทหารสูงสุดกองทพัแดง 

ไดแ้จง้ข่าวเก่ียวกบัการท่ีในต่างประเทศก าลงัศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการน าเอาพลงังานปรมาณูไปใช้ในกิจการทหารแก่รัฐ

บณัฑิตยสภาแห่งสหภาพโซเวียต และขอทราบความเห็นวา่พฒันาการของการศึกษาวิจยัในเร่ืองดงักล่าวไดคื้บหนา้ไป

ในระดบัท่ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงแลว้หรือไม่ ซ่ึงในเดือนมิถุนายนปีเดียวกนั รัฐบณัฑิตวิตาลีย ์คโลปินไดใ้ห้ความเห็น

ในประเด็นดังกล่าวว่า ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับความส าเร็จของการศึกษาวิจยัด้าน

พลงังานนิวเคลียร์เลย จึงไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้จากความไม่ชดัเจนดงักล่าวจึงไดมี้การประชุมคณะกรรมาธิการการ

ป้องกนัประเทศ และมีมติให้ร้ือฟ้ืนโครงการวิจยัยูเรเนียมข้ึนมาอีกคร้ัง จากขอ้มูลทั้งหมดดงักล่าว ลบัเรนทีย ์เบเรีย 

(Lavrentiy Beria, ค.ศ. 1899-1953) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน ได้ท าหนังสือรายงานอย่างเป็นทางการ

เก่ียวกบัการศึกษาวิจยัการน าเอาพลงังานปรมาณูไปใชใ้นกิจการทหารในต่างประเทศ และขอ้เสนอให้มีการศึกษาวิจยั

ในประเด็นดงักล่าวในสหภาพโซเวียตถึงโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin, ค.ศ. 1878-1953) ผูน้  าประเทศในเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 1942 

ในขณะเดียวกนันั้น ฝ่ายข่าวกรองของสหภาพโซเวียตก็ไดรั้บขอ้มูลลบัเก่ียวกบัโครงการสร้างระเบิดปรมาณู
ของสหรัฐอเมริกา จากนักฟิสิกส์ชาวอเมริกนัท่ีตระหนักถึงภยนัตรายของการครอบครองผูกขาดอาวุธนิวเคลียร์ของ
สหรัฐฯ และผลร้ายท่ีจะเกิดข้ึนกับโซเวียต จึงได้ยินยอมให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่โซเวียต นักฟิสิกส์ดังกล่าว
ประกอบดว้ย เคลาส์ อี.เจ.ฟุชส์ (Klaus E. J. Fuchs, ค.ศ. 1911-1988) ทีโอดอร์ ฮอลล์ (Theodore Hall, ค.ศ. 1925-1999) 
จอร์จ โควาล (George Koval, ค.ศ. 1913-2006) และจ่าสิบเอกเดวิด กรีนกลาส (David Greenglass, ค.ศ. 1922-1980) 
ทหารช่างท่ีช่วยน าขอ้มูลออกจากหอ้งทดลองของโครงการแมนฮตัตนั (Manhattan Project) เมืองลอสอลาบามอส ( Los 
Alabamos) รัฐนิวเมก็ซิโก (New Maxico)47 

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

 
ค าส่ังหมายเลข 2352 “ว่าด้วยการด าเนินการวจิัยยูเรเนียม” 

ในวนัท่ี 28 กนัยายน ค.ศ. 1942 หรือ 1 ปี 6 เดือนหลงัจากโครงการแมนฮตัตนัไดเ้ร่ิมข้ึน คณะกรรมาธิการการ
ป้องกนัประเทศแห่งสหภาพโซเวยีตไดมี้ค าสั่งหมายเลข 2352 “วา่ดว้ยการด าเนินการวจิยัยเูรเนียม” โดยมอบหมายใหรั้ฐ
บณัฑิตยสภาแห่งสหภาพโซเวียตภายใต้การน าของรองประธานรัฐบณัฑิตยสภา รัฐบณัฑิตอบัราม อีโอเฟ (Abram 
Ioffe, ค.ศ. 1880-1960) ผูท่ี้นักวิชาการรัสเซียยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งฟิสิกส์” เป็นประธานโครงการศึกษาวิจยั โดย
ค าสั่งดงักล่าวมีขอ้ก าหนดให้รายงานผลการศึกษาวิจยัภายใน 6 เดือน วา่สามารถสร้างระเบิดปรมาณูหรือใชพ้ลงังานได้
หรือไม่ ในขณะเดียวกัน ค าสั่งดังกล่าวได้ให้สภาโซเวียตแห่งสาธารณรัฐปกครองตนเองตาตาร์สถาน (Tatarstan) 
จดัสร้างอุปกรณ์ ห้องทดลองและอาคารท่ีพกัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์10 คนเพื่อรองรับโครงการดงักล่าวท่ีเมืองคาซาน 
(Kazan) 

ต่อมา วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1943 คณะกรรมาธิการการป้องกนัประเทศได้มีค  าสั่งหมายเลข 2872 ให้เร่ิม
ปฏิบติัการสร้างระเบิดปรมาณู โดยมีเวียเชสลาฟ โมลาตอฟประธานคณะกรรมาธิการการป้องกนัประเทศเป็นประธาน
อ านวยการ และศาสตราจารยอี์กอร์ คูรชาตอฟเป็นประธานโครงการ แต่เน่ืองจากการศึกษาทดลองยงัตอ้งใชพ้ื้นท่ีและ
วสัดุอุปกรณ์อีกมาก รัฐบณัฑิตยสภาแห่งสหภาพโซเวียตจึงไดส้ร้างห้องทดลองหมายเลข 2 ของรัฐบณัฑิตยสภาแห่ง
สหภาพโซเวียตข้ึน ภายใตก้ารดูแลของศาสตราจารยอี์กอร์ คูรชาตอฟ นอกจากนั้นเพื่อการน้ี คณะกรรมาธิการการ
ป้องกนัประเทศยงัไดอ้อกค าสั่งให้มิคฮาอิล เปียรวคุฮิน (Mikhail Pervukhin, ค.ศ. 1904-1978) รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมเคมี ตั้งโรงงานเพื่อผลิตสารเคมีส าหรับการแยกไอโซโทปยเูรเนียม และใหปิ้โยตร์ โลมาโก (Petr Lomako, 
ค.ศ. 1904-1990) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงโลหะมีสีรับผิดชอบการสกดัแร่ยูเรเนียมให้ไดโ้ลหะยูเรเนียม 500 กิโลกรัม
ในปี ค.ศ. 1944 และในปี ค.ศ. 1945 ตอ้งผลิตโลหะยูเรเนียมคุณภาพสูงเพื่อจดัส่งให้กบัห้องทดลองหมายเลข 2 ไม่นอ้ย
กวา่ 10 ตนั 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2352cc.jpg


หลงัจากกองทพัสหรัฐอเมริกาสามารถยึดครองบางส่วนของเยอรมนี ไดมี้การตั้งหน่วยปฏิบติัการพิเศษข้ึนมา 
เพื่อป้องกนัไม่ให้สหภาพโซเวียตไดข้อ้มูลใดๆ เก่ียวกบัโครงการระเบิดปรมาณูของเยอรมนี48 หน่วยปฏิบติัการพิเศษ
ดังกล่าวได้จบักุมนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั และได้ขนยา้ยแร่ยูเรเนียมพร้อมเอกสารต่างๆ จากเมืองสตสัเฟิร์ต 
(Stassfurt) จนหมดภายใน 6 วนั อีกทั้งยงัขนยา้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขุดเจาะจากเหมืองยูเรเนียมในแควน้แซคซอน 
(Sachsen) ไปจนหมด ลบัเรนทีย ์เบเรียไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวแก่สตาลิน ซ่ึงในฐานะผูน้ าประเทศท่ีถูกฝ่ายพนัธมิตร
ดว้ยกนัพยายามขดัขวางก็ไม่ไดก้ระท าการโตต้อบใดๆ เน่ืองจากหน่วยข่าวกรองของรัสเซียไดย้ึดแร่ยูเรเนียม 3 ตนัมา
จากสถาบนัไกเซอร์ วิลเลียม (Kaiser Wilhelm Institute) กรุงเบอร์ลิน ท่ีกองทพัแดงของสหภาพโซเวียตเขา้ยึดครองไป
ไดแ้ลว้49 ในขณะเดียวกนั ฝ่ายโซเวียตก็ไดรั้บข่าวกรองมาวา่ ผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัไดร้ายงานต่อประธานาธิบดีของ
ตนวา่ สหภาพโซเวยีตตอ้งใชเ้วลาอีก 10-15 ปีจึงจะสร้างระเบิดปรมาณูไดส้ าเร็จ จึงท าให้ฝ่ายโซเวียตเห็นวา่ยงัมีโอกาส
ท่ีจะพฒันาเทคโนโลยใีหท้นัสหรัฐอเมริกาไดโ้ดยท่ีสหรัฐฯ ยงัไม่รู้ตวั 

 
การประชุมที่เมืองปอร์ตสดมั(Potsdam Conference) 24 กรกฏาคม ค.ศ. 1945 (จากซ้าย วนิสตัน เชอร์ชิลล์ แฮร์รี ทรูแมน และโจเซฟ สตาลนิ) 

ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 ในการประชุมท่ีเมืองปอร์ตสดมั (Potsdam Conference) ประธานาธิบดีแฮร์รี 

ทรูแมน (Harry Truman) ได้แจง้โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ว่า “ตอนน้ีเรามีอาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายล้างไม่

ธรรมดา” ซ่ึงวิลสตนั เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill) ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือบนัทึกความทรงจ าของเขาวา่เม่ือสตาลินได้

ยินประโยคดังกล่าวก็ได้เพียงแต่ยิ้มและไม่ได้สนใจสอบถามอะไรต่อ ท าให้เชอร์ชิลคิดว่าสตาลินไม่เข้าใจ ซ่ึง
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นกัวชิาการปัจจุบนัเห็นวา่เป็นการข่มขู่50 และในเยน็วนันั้น สตาลินจึงไดใ้ห้นายกรัฐมนตรีเวียเชสลาฟ โมลาตอฟแจง้อี

กอร์ คูรชาตอฟใหเ้ร่งรัดโครงการผลิตระเบิดปรมาณู 

ต่อมาในวนัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 1945 คณะกรรมาธิการการป้องกนัประเทศไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการท่ีมีอ านาจ

มากเป็นพิเศษ โดยมีเบเรียเป็นประธาน องค์กรดงักล่าวได้รับการจดัรูปแบบการบริหารให้เป็นแผนกท่ี 1 ของส านัก

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีพลเอกบอริส วานนิคอฟ (Boris Vannikov, ค.ศ. 1897-1962) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยทุโธปกรณ์

เป็นหวัหนา้แผนก โดยมีการสั่งการไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานสืบราชการลบัดา้นวิทยาการและเทคโนโลย ี

หน่วยบงัคบับญัชาค่ายแรงงานสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยบงัคบับญัชาค่ายแรงงานแร่-โลหะ รวมคนงานใน

ค่ายแรงงานต่างๆ ท่ีท างานให้กบัโครงการผลิตระเบิดปรมาณูจ านวน 293,000 คน ทั้งน้ีสตาลินมีค าสั่งให้คณะท างาน

ดงักล่าวผลิตระเบิดปรมณูใหไ้ดภ้ายในปี ค.ศ. 1948 

การเตรียมการเร่ืองดังกล่าวก่อนหน้านั้ นมีอยู่ตลอดเวลาตามความจ าเป็นเฉพาะหน้า กล่าวคือในวนัท่ี 28 

กนัยายน ค.ศ. 1945 ไดมี้ประกาศส านกันายกรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียต “เร่ืองการระดมนกัวิชาการเขา้ร่วมงานใน

โครงการน าพลงังานปรมาณูไปใชใ้นหน่วยงานวิชาการ” โดยในเอกสารแนบทา้ยค าสั่งมีรายช่ือหน่วยงานและผูบ้ริหาร

ท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการฯ แผนงานแรกของโครงการดงักล่าวคือโครงการอุตสาหกรรมผลิตพลูโตเนียม-239 และ

ยูเรเนียม-235 ส าหรับโครงการอุตสาหกรรมพลูโตเนียมตอ้งสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณู สร้างแผนกรังสีเคมีและแผนก

โลหะ ส่วนโครงการอุตสาหกรรมยูเรเนียมต้องก่อสร้างโรงงานแยกไอโซโทปยูเรเนียมด้วยวิธีการแพร่ (diffusion 

method) ผลของความพยายามของนกัวิทยาศาสตร์และความทุ่มเทของฝ่ายการเมืองท าให้โครงการจดัตั้งโรงงานสกดั

สารกมัมนัตภาพรังสีทั้งสองชนิดส าเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือความขาดแคลนแร่ยูเรเนียมท่ี

จะน าไปเป็นวตัถุดิบ จึงตอ้งอาศยัวตัถุดิบจากประเทศในยุโรปตะวนัออก ท่ีมีขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือกบัสหภาพโซ

เวยีต ภายใตข้อ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งประเทศเยอรมนีตะวนัออกกบัสหภาพโซเวยีตในปี ค.ศ. 1945 ไดมี้การ

น านกัวิทยาศาตร์สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบันิวเคลียร์ชาวเยอรมนัประมาณ 300 คนเขา้ไปท าการศึกษาทดลองในสหภาพโซเวีย

ตอย่างไม่เปิดเผย โดยใช้วงัของเจา้ชายอเล็กซานเดอร์ มิไคโลวิช (Aleksander Mikhailovich) และคฤหาสน์ของมหา

เศรษฐีสเมสกี (Smetsky) เมืองซูคฮูม (Sukhumi) ดัดแปลงเป็นห้องทดลองและท่ีพกั รวมทั้ งมีการน าอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ จากสถานท่ีต่างๆ ของเยอรมนีเขา้ไปดว้ย เช่น จากสถาบนัเคมีและโลหะแห่งเยอรมนี จากสถาบนัฟิสิกส์ไก

เซอร์ วิลเลียม จากห้องทดลองอิเล็กทรอนิกส์บริษทัซีเมนส์ (Siemens) จากสถาบนัฟิสิกส์ของกระทรวงคมนาคม

เยอรมนี เคร่ืองแยกปรมาณู 3 ใน 4 เคร่ืองของเยอรมนี แม่เหล็กประสิทธิภาพสูง เคร่ืองจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง
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ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงดนัสูง เคร่ืองมือวดัค่าต่างๆ ท่ีมีความแม่นย  าสูงหลายชนิด ส าหรับ

การบริหารโครงการน้ีส านักงานข่าวกรองแห่งสหภาพโซเวียตได้จัดตั้ งแผนก 9 ข้ึนมา เพื่อบริหารสถาบันท่ีใช้

นกัวิชาการชาวเยอรมนัเป็นการเฉพาะ โดยไดแ้บ่งห้องทดลองเป็นหน่วยเรียกช่ือตามตวัอกัษรภาษารัสเซีย ซ่ึงหน่วย 

“อา” («А») ดูแลโดยนกัฟิสิกส์ท่ียกห้องทดลองส่วนตวัพร้อมอุปกรณ์ให้แก่รัฐบาลสหภาพโซเวียต ศาสตราจารยม์นัเฟ

รด ฟอน อาร์เดนน์ (Manfred Von Ardenne, 1907-1997) ภายในหน่วย “อา” มีนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงท างานอยู่

หลายคนเช่น ดร.นิโคลาอุส ริฮ์ล (Nikolaus Riehl, ค.ศ. 1901-1990) ดร. มาคส์ ฟอล์เมอร์ (Max Volmer, ค.ศ. 1885-

1965) ศาสตราจารยปี์เตอร์ ทิสเซน (Peter Thiessen, ค.ศ. 1899-1990) ดร.มาคส์ ชตีนเบคส์ (Max Steenbeck, ค.ศ. 1904-

1981) ดร.คาร์ล ซิมเมอร์ (Karl Zimmer, 1911-1988) รวมทั้ งเกร์นอต ซิปเป (Gernot Zippe, ค.ศ. 1917-2008) ไฮนส์ 

โปส (Heinz Pose, ค.ศ. 1905-1975) วิศวกรเคร่ืองกลชาวออสเตรียท่ีท างานในกองทพัเยอรมนี ตลอดจนหน่วย “แก” 

(«Г») ดูแลโดยศาสตราจารยก์ุสตาฟ เฮิร์ตซ (Gustav Hertz, ค.ศ. 1887-1975) นกัฟิสิกส์รางวลัโนเบลประจ าปี ค.ศ. 1925 

ต่อมา รัฐบาลสหภาพโซเวียตไดร้วมสองหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั และตั้งเป็นสถาบนัเทคนิค-ฟิสิกส์เมืองซูคฮูม (Sukhumi 

physics-technical institute)51 

  
       กสุตาฟ เฮิร์ตซ (Gustav Hertz, ค.ศ. 1887-1975)  มันเฟรด ฟอน อาร์เดน (Manfred Von Ardenne, ค.ศ. 1907-1997) 
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เม่ือถึงปี ค.ศ. 1945 รัฐบาลสหภาพโซเวียตไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งโครงการส าคญัหลายโครงการ เพื่อรองรับ
การคน้ควา้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เช่น โรงงานคีรอฟสกี (Kirovsky) เมืองเลนินกราดไดต้ั้งส านกังานออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ส าหรับเสริมสมรรถนะไอโซโทปยเูรเนียม 235 โครงการสกดัแร่ยูเรเนียมในแถบเทือกเขาอูราล (Ural) ท่ีมีรหสั
เรียกว่าชีเรียบินสก์-40 (Cheriabinsk-40) ได้มีการตั้ งโรงงานหลายแห่ง เช่น ในเมืองสเรดนีย์ อูราล (Sredniy Ural) 
โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียม 235 ท่ีเมืองยูชนึย อูราล (Yuzhny Ural–ปัจจุบันช่ืออาซิโอรสค์ Oziorsk) ได้ตั้ ง
ห้องทดลองส าหรับสร้างเตาปฏิกรณ์แร่ยูเรเนียมจากธรรมชาติ โรงงานผลิตพลูโตเนียม 239 และโรงงานเคมี-โลหะ
ส าหรับผลิตโลหะพลูโตเนียมบริสุทธ์ิพิเศษ ส่วนโครงการศูนยส์ร้างระเบิดปรมาณูรหัสอาร์ซามาส-16 (Arzamas-16) 
เมืองซารอฟ (Sarov) ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออกของมอสโก 250 ก.ม. ได้รับการคดัเลือกให้เป็นศูนยท์ดลองลบัท่ีมีรหัส
เรียกว่า “เคบี-11” (KB-11) ในศูนยท์ดลองเคบี-11 แห่งน้ีมีนักวิทยาศาสตร์ท างานอยู่ 94 คน นักศึกษาผูช่้วย 28 คน 
วิศวกรสาขาต่างๆ 224 คน ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 1,821 คน เจา้หน้าท่ีอ านวยการ 1,021 คน เจา้หน้าท่ีบริการ 303 คน 
รวมทั้งส้ิน 3,499 คน (ค.ศ. 1949) โดยร่วมกบัสถาบนัท่ีศึกษาเฉพาะทาง 17 แห่ง ไดศึ้กษาวิจยัและทดลองทฤษฎีและ
วิธีการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบิดปรมาณู ในปัจจุบนั ศูนยน้ี์ยงัคงเป็นศูนยป์รมาณูแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย (Russian 
Federal Nuclear Center) 

เพื่อความคล่องตวัในการด าเนินการจดัการและศึกษาวิจยั เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน ค.ศ. 1946 คณะรัฐมนตรีแห่ง

สหภาพโซเวียตได้มีมติเลขท่ี 803 ให้รวมแผนก 1 ของส านักบริหารกลางส านักนายกรัฐมนตรีเขา้กบัคณะกรรมการ

เทคนิคและวิทยาการ โดยมีพลเอกบอริส วานนิคอฟรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุทโธปกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ 

ศาสตราจารยอี์กอร์ คูรชาตอฟและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเคมี พลตรีมิคฮาอิล เปียรวูคฮินเป็นรอง

ประธาน ในเดือนเดียวกนันั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเก่ียวกับโครงการสร้างระเบิดปรมาณูมาอีกหน่ึงฉบบั โดยให้

เปล่ียนแปลงการท างานของแผนก 6 ของห้องทดลองหมายเลข 2 ของรัฐบณัฑิตยสภาแห่งสหภาพโซเวียต ไปเป็นห้อง

ออกแบบและสร้าง “เคร่ืองไอพน่พิเศษ” หรือระเบิดปรมาณู 

การออกแบบดงักล่าวไดถู้กก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีเลขท่ี 1286 ให้สร้างข้ึน 2 แบบ โดยมีรหัส “แอรแด

แอส-1” และ “แอรแดแอส-2” ระเบิดทั้ง 2 แบบดงักล่าวจะตอ้งออกแบบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 ให้

มีการทดลองระเบิดบนพื้นดินอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1948 และให้ทดลองทิ้งจากเคร่ืองบินในวนัท่ี 1 

มีนาคม ค.ศ. 1948 หลงัจากทดสอบทุกอย่างแล้วตอ้งผลิตระเบิดให้เสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1949  การ

ท างานท่ีต้องแข่งกับเวลาซ่ึงก าหนดโดยภาคการเมืองน าโดยโจเซฟ สตาลิน ท าให้ทุกฝ่ายทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ี 

ประจวบกบัการไดข้อ้มูลการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกามาประกอบ จึงท าให้การสร้างระเบิดปรมาณูของ

สหภาพโซเวยีตส าเร็จลงไดต้ามเวลาท่ีผูน้ าประเทศไดก้ าหนดไว ้โครงสร้างของระเบิด“แอรแดแอส-1” ไดเ้ลียนแบบมา

จากระเบิดนิวเคลียร์ “แฟ็ตแมน” (Fat Man) ของสหรัฐฯ ท่ีถูกน าไปทิ้งท่ีนางาซากิ เน่ืองดว้ยทางหน่วยข่าวกรองรัสเซีย

ไดข้อ้มูลดา้นโครงสร้างของระเบิดลูกน้ีมาจากสายลบั ท่ีท างานอยูใ่นโครงการ”แมนฮตัตนั”ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 



  
“แอรแดแอส-1” ระเบิดนิวเคลยีร์สหภาพโซเวยีต และ“แฟ็ตแมน” (Fat Man) ของสหรัฐอเมริกา 

การทดลองระเบิดนิวเคลียร์คร้ังแรกของสหภาพโซเวยีตไดท้  าการลบัท่ีเขตทดลองทางทหาร ท่ีเพิ่งสร้างข้ึนใหม่

ในเขตสิมีปาลาตินสกี (Semipalatinsky) สาธารณรัฐสังคมนิยมคาซคัสถาน ซ่ึงมีพื้นท่ี 18,450 ตารางกิโลเมตร เม่ือวนัท่ี 

29 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ซ่ึงผลการทดลองไดป้ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี ต่อจากนั้นอีก 5 วนั เคร่ืองบินตรวจอากาศ

ของส านกังานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาไดเ้ก็บตวัอยา่งอากาศในเขตคมัชาตกา (Kamchatka) ไปตรวจ ซ่ึงผลการตรวจ

ไดพ้บไอโซโทปท่ีเป็นตวัช้ีว่าสหภาพโซเวียตไดมี้การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ จากนั้นในวนัท่ี 23 กนัยายน ค.ศ. 1949 

ประธานาธิบดีแฮรรี ทรูแมน (Harry Truman, ค.ศ. 1884-1972) แห่งสหรัฐอเมริกาก็ไดแ้ถลงข่าวต่อส่ือมวลชนว่า “เรา

ไดรั้บขอ้มูลมาวา่ในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมาไดเ้กิดการระเบิดของปรมาณูข้ึนในสหภาพโซเวียต ตั้งแต่พลงังานปรมาณูได้

ถูกปลดปล่อยโดยมนุษย ์เราก็ต้องรอรับผลของการพฒันาพลังงานน้ีจากชาติอ่ืนๆ ไวด้้วย ความเป็นไปได้น้ีได้ถูก

ตระหนกัถึงอยู่ตลอดเวลา เกือบส่ีปีมาแลว้ท่ีกระผมไดก้ล่าวไวว้่า นกัวิทยาศาสตร์ได้มีความคิดเห็นตรงกนัว่าทฤษฎี

ส าคญัท่ีเพิ่งไดค้น้พบนั้นไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปแลว้” ในวนัท่ี 25 กนัยายน ต่อมา หนงัสือพิมพ ์“ปราบดา” (Pravda) 

ไดตี้พิมพ์ขอ้มูลจากส านักข่าว “ทาสส์” (TASS) เก่ียวกบัการแถลงข่าวของประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกา

เก่ียวกบัการระเบิดของปรมาณูในสหภาพโซเวียต แต่ในบทสรุปของเน้ือข่าวก็ยงัปกปิดการทดลองดงักล่าวในหมู่

ประชาชนชาวโซเวียตต่อไปความวา่ “เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในสหภาพโซเวียตก าลงัมีการเร่งรีบท าการก่อสร้างโครงการ

ขนาดใหญ่ เช่นโครงการสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ า เหมืองแร่ คลองส่งน ้า ถนนและเส้นทางต่างๆ ท่ีตอ้งมีการระเบิดขนาด

ใหญ่โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชเ้ทคโนโลยล่ีาสุด”52 

หลงัจากประสพความส าเร็จในการสร้างระเบิดปรมาณูแลว้ สองมหาอ านาจนิวเคลียร์ไดเ้ร่ิมแข่งขนัการผลิต

อาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายลา้งสูงกว่าระเบิดปรมาณูท่ีตนเองมีอยูต่่อไปในทนัที โดยในปี ค.ศ. 1945 ฝ่ายสหภาพโซ

เวียตไดข้อ้มูลในทางลบัจากสหรัฐอเมริกาวา่ สหรัฐฯ ก าลงัด าเนินการศึกษาวิจยัเพื่อผลิตระเบิดไฮโดรเจน ภายใตก้าร

                                                           
52Никитчук И. И. «Сталин и советский атомный проект» // Детская ядерная академия 

http://www.dya.ru/museum/mr8_01.phtml


ควบคุมของศาสตราจารยเ์อดวาร์ด เทลเลอร์  (Edward Teller, ค.ศ. 1908-2003) นักฟิสิกส์เช้ือสายยิวฮงักาเรียน โดย

โครงการดงักล่าวไดเ้ร่ิมมีการศึกษาวจิยัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 194253 

 
เอดวาร์ด เทลเลอร์ (Edward Teller, 1908-2003) 

หลงัจากไดรั้บทราบขอ้มูลจากทางสหรัฐอเมริกาแล้ว รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้ให้ความส าคญักบัโครงการ

ศึกษาวิจยัเพื่อผลิตระเบิดไฮโดรเจนอยา่งเต็มท่ี โดยไดเ้รียกนกันิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3 คนยา้ยเขา้ประจ าการในศูนยท์ดลองเค

บี-11 ซ่ึงประกอบด้วย ศาสตราจารย์ อีกอร์ ตามม์  (Igor Tamm, ค.ศ. 1895-1971) ดร.อันเดร์ ซาคารอฟ  (Andrey 

Sakharov, ค.ศ. 1921-1989) และ ดร.ยริู โรมานอฟ (Yuri Romanov, ค.ศ.1926-1969)54 

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

ก่อนท่ีรัฐบาลโซเวียตจะทุ่มเทให้กบัการศึกษาวิจยัเพื่อผลิตระเบิดไฮโดรเจนนั้น ในปี ค.ศ. 1948 นกันิวเคลียร์

ฟิสิกส์รุ่นใหม่ดร.อนัเดรย ์ซาคารอฟไดอ้อกแบบและค านวณโครงสร้างระเบิดไฮโดรเจนส าเร็จ และให้ช่ือวา่“แอรแด

                                                           
53 И. А, Андрюшин А. К. Чернышёв Ю. А. Юдин Укрощение ядра. Страницы истории ядерного оружия и ядерной инфраструктуры 

СССР. — Саров: Красный Октябрь, 2003. — 481 с. — ISBN 5-7439-0621-6 
54 Атомный проект СССР. К 60-летию создания ядерного щита России. 24 июля — 20 сентября 2009 года. Описание выставки. 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное архивное агентство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственный архив Российской Федерации 

http://npc.sarov.ru/issues/coretaming/coretaming.pdf
http://npc.sarov.ru/issues/coretaming/coretaming.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5743906216
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/atom-kat.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


แอส-6” (РДС-6) โดยการทดลองแบ่งระเบิดออกเป็น 2 แบบตามลกัษณะโครงสร้างระเบิด กล่าวคือแบบระเบิดพลูโต

เนียมซ้อนกนัเป็นชั้นๆ มีช่ือเรียกวา่ “แอรแดแอส-6แอส” (РДС-6с) ส่วนแบบท่ีระเบิดพลูโตเนียมแช่ไวใ้นเดเทอเรียม 

(deuterium) ซ่ึงเป็นไอโซโธปไฮโดรเจนท่ีเป็นของเหลวอยู่ในกระบอกเรียกว่า “แอรแดแอส-6แต” (РДС-6T) แต่

หลงัจากการทดลองระเบิด“แอรแดแอส-1”ในปีต่อมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ท่ีท าการทดลองต่างลงความเห็นว่าแบบ 

“แอรแดแอส-6แอส” เป็นแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันาต่อไป วิวฒันาการท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของระเบิดไฮโดรเจน

ลูกแรกของโลกคือการใช้วตัถุระเบิดแห้งแทนสารประกอบท่ีเป็นของเหลว ในขณะท่ี  ระเบิดไฮโดรเจนของสหรัฐฯ 

ตามแบบท่ี ศาสตราจารย์เอดวาร์ด เทลเลอร์ได้ออกแบบท่ีมีช่ือเรียกว่า “นาฬิกาปลุก” («Alarm clock») นั้ น ก็มี

โครงสร้างแบบระเบิดพลูโตเนียมซ้อนกันเป็นชั้นๆ เหมือนระเบิด “แอรแดแอส-6แอส” ท่ีอันเดรย์ ซาคารอฟได้

ออกแบบไว ้ต่างแต่วา่มีขนาดใหญ่กวา่มากจนไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้จากการทดลองระเบิดปรมาณูคร้ังแรก ท าให้อี

กอร์ คูรชาตอฟประธานโครงการทดลองฯ ไดป้ระเมินระยะเวลาการท างานและท ารายงานถึงรัฐบาลวา่ สหภาพโซเวีย

ตจะสามารถทดลองระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกไดใ้นวนัท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 เวลา 7.30 น. 

ในการประกอบระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหภาพโซเวียต  ได้มีนักวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญด้านต่างๆ 

ปฏิบติังานร่วมกนัถึง 10 คน ซ่ึงน าโดยศาสตราจารยย์ูลีย ์ฮาริโตน (Yuliy Khariton, 1904-1996) นกัฟิสิกส์เช้ือสายยิว 

แต่ทั้งน้ีการประกอบระเบิดโดยรวมยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบณัฑิตอีกอร์ คูรชาตอฟ 

 
“แอรแดแอส-6с” ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหภาพโซเวยีตและของโลกและยูลย์ี ฮาริโตนนักฟิสิกส์หัวหน้าคณะผู้ประกอบระเบิดลูกนี ้

การทดลองระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกได้ด าเนินการตรงตามเวลาท่ีไดก้ าหนดไวคื้อในวนัท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 

1953 เวลา 7.30 น. ท่ีเขตทดลองทางทหารสิมีปาลาตินสกี สาธารณรัฐสังคมนิยมคาซคัสถาน โดยมีการเตรียมสถานท่ี

เพื่อการทดลองน้ีถึง 190 อาคาร (ห้องทดลอง) อุปกรณ์ประเภทกลอ้งบนัทึกภาพและเคร่ืองมือวดัต่างๆ 3,000 รายการ 

เคร่ืองบิน 16 ล า รถถงั 7 คนั และเคร่ืองยงิระเบิด 17 กระบอก 



 
ระเบิด “แอรแดแอส-6с” ถูกติดตั้งบนหอสูง 30 เมตร (ภาพก่อนการจุดระเบิด) 

โครงการทดลองน้ียงัมีการทดลองก าแพงกนัคล่ืนรังสีแบบสูญญากาศ โดยก าแพงจะกางข้ึนบงัรังสีจากการรับ

แรงคล่ืนของการระเบิด ทั้งน้ีมีการถ่ายภาพยนตร์จากมุมต่างๆ รอบศูนยท์ดลองทั้งบนดินและบนเคร่ืองบิน ระเบิดตั้งอยู่

บนหอสูง 30 เมตร โดยมีการจุดระเบิดดว้ยการใชรี้โมตคอนโทรลจากหลุมเพาะใตดิ้น ส าหรับแรงระเบิดจะมากถึง 400 

กิโลตนั หรือมากกวา่ระเบิดปรมาณูลูกแรกท่ีไดท้ดลองไปแลว้ถึง 20 เท่า ส่วนแสงจา้จากระเบิดถึงแมจ้ะมองจากท่ีไกล

กวา่สิบกิโลเมตรเหมือนมองเส้นขอบฟ้าโดยใส่แวน่ตาด า ก็สามารถท าใหน้ยัน์ตามืดบอดไปชัว่ขณะ 

 
แรงระเบิด“แอรแดแอส-6с” ท าให้เกดิกลุ่มควนัรูปดอกเห็ดและกรวย 

หลงัจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหภาพโซเวยีต ซ่ึงจดัวา่เป็นระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของโลก

นั้น แสดงให้เห็นวา่โซเวียตไดก้า้วน าหน้าสหรัฐฯ ไดเ้ป็นคร้ังแรกในการสร้างอาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายลา้งสูงสุด

เท่าท่ีมนุษยชาติเคยสร้างมา ในการน้ี รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้ให้ความดีความชอบแก่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนอย่าง

ทัว่ถึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดร.อนัเดรย ์ซาคารอฟผูคิ้ดคน้ระเบิดไฮโดรเจนคนแรกไดเ้ล่ือนต าแหน่งขา้มขั้นศาสตราจารย ์

ข้ึนเป็นรัฐบณัฑิต และไดรั้บเหรียญ “วีรบุรุษผูอุ้ทิศตนเพื่องานให้สังคมนิยม” และ “รางวลัสตาลิน” ส่วนศาสตราจารยย์ู



ลีย ์ฮาริโตน ไดเ้ล่ือนต าแหน่งข้ึนเป็นรัฐบณัฑิต และไดรั้บเหรียญ “วรีบุรุษผูอุ้ทิศตนเพื่องานให้สังคมนิยม” เหรียญท่ี 2 

และ “รางวลัสตาลิน” คร้ังท่ี 255 

ความส าเร็จของการสร้างระเบิดไฮโดรเจน “แอรแดแอส -6แอส” นั้ น นอกจากจะเป็นความส าเร็จ ท่ี

สหรัฐอเมริกายงัตามไม่ทนัแลว้ เทคโนโลยีดา้นการผลิตระเบิดไฮโดรเจนของสหภาพโซเวียตยงัพฒันาไปไดไ้กลกว่า 

ซ่ึงเห็นไดจ้ากขนาดของระเบิดท่ีกระทดัรัด จนสามารถขนส่งเคล่ือนยา้ยน าไปโจมตีเป้าหมายฝ่ายศตัรูโดยทางเคร่ืองบิน

ได ้โดยกองทพัสหภาพโซเวยีตไดพ้ฒันาเคร่ืองบินทิ้งระเบิดรุ่น ตู-16เอ (Tu-16A) กวา่ 200 ล า ไวเ้พื่อการบรรทุกระเบิด

ไปทิ้งยงัจุดหมาย ในขณะเดียวกนัก็มีอานุภาพการท าลายลา้งมากกวา่ท่ีเคยมีมาถึง 20 เท่า 

 
เคร่ืองบินทิง้ระเบิดรุ่น ตู-16เอ (Tu-16A) สร้างมาเพ่ือเป็นเคร่ืองบินทิง้ระเบิดนิวเคลยีร์โดยเฉพาะ 

ในช่วงเวลาเดียวกนันั้น สหรัฐอเมริกายงัไม่สามารถพฒันาระเบิดไฮโดรเจนท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และระเบิดท่ี

สหรัฐฯ ไดท้  าการทดลองในอีก 4 เดือนต่อมา หลงัจากสหภาพโซเวยีตไดท้ดลองระเบิดไฮโดรเจนเป็นผลส าเร็จแลว้นั้น 

ก็เพื่อให้ตามทนัโซเวียต และการทดลองดงักล่าวก็ไม่จดัวา่เป็นการทดลองระเบิด แต่เป็นการทดลองการระเบิด เพราะ

โครงสร้างของระเบิดมีลกัษณะเป็นอาคารบรรจุอุปกรณ์ขนาดใหญ่เท่ากบับา้น 3 ชั้นและมีน ้าหนกัถึง 82 ตนั 

                                                           
55 "Ядерный центр России - Саров".РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2000, 300 с. 

http://npc.sarov.ru/issues/sarovbook.html


 

ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของสหรัฐอเมริกามีรหัสว่า “Ivy Mike” ทดลองที่ (Enewetak) หมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาดของระเบิดเม่ือเทียบกบัคน (ลูกศรช้ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายต่างประเทศรัสเซียต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

Russia’s foreign policy toward Southeast Asia 

อดุลย์ ก าไลทอง 

Adul kamlaithong 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอและวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศรัสเซียต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้ง

ไดน้ าเสนอโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา 3 ช่วงคือ 

ช่วงท่ี1 นโยบายต่างประเทศรัสเซียในสมยัประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-1999 ในสมยัน้ี 

บทบาทของรัสเซียต่อภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ทบสูญส้ินไป ทั้งน้ีเพราะหลงัจากการล่มสลายของ

สหภาพโซเวยีต ประเทศรัสเซียไดเ้ผชิญกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง และบอริส เยลตซิ์นเองก็

ให้ความส าคญักบัตะวนัตกมากกวา่ ทั้งน้ีเพื่อหวงัความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และรักษาไวซ่ึ้งการยอมรับจากตะวนัตก

วา่รัสเซียยงัคงเป็นชาติมหาอ านาจอยู ่ในขณะท่ีชาติอาเซียนไดเ้กิดความกงัวลอยา่งมากต่ออนาคตของตนหลงัสงคราม

เยน็ และมองรัสเซียวา่เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการถ่วงดุลอ านาจในเอเชีย ท่ีซ่ึงจีนกบัสหรัฐฯ ก าลงัเพิ่มบทบาทมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม รัสเซียไม่ไดแ้สดงความสนใจต่ออาเซียนมากนกั ดว้ยการปล่อยใหอ้าเซียนสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ตน ดว้ย

การก่อตั้งองคก์รความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเออาร์เอฟ (ASEAN Regional 

Forum: ARF) นโยบายต่างประเทศของเยลตซิ์นต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ิมดีข้ึนในปี ค.ศ. 1996 เม่ือไดมี้การแต่งตั้ง

เยฟเกนีย ์ปรีมาคอฟเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ โดยรัสเซียได้เป็นคู่สัญญากับอาเซียนในปีเดียวกนั ถึงแม้ว่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัรัสเซียในช่วงน้ีไม่ค่อยดีนัก แต่รัสเซียได้กลายเป็นผูค้า้อาวุธรายใหญ่ให้กบัเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

ช่วงท่ี 2 นโยบายต่างประเทศรัสเซียในสมยัประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2008 ถือได้

วา่เป็นศกัราชใหม่แห่งนโยบายต่างประเทศรัสเซีย ปูตินไดด้ าเนินนโยบายเชิงรุกและหันหน้าเขา้สู่เอเชียมากข้ึน ทั้งน้ี

เพราะเขาตระหนกัดีแลว้วา่ ในคริสตศกัราชใหม่น้ี ศูนยก์ลางของโลกไดย้า้ยมาสู่เอเชีย ซ่ึงเป็นยคุท่ีเอเชียก าลงัรุ่งเรืองทั้ง

เร่ืองการเมืองและเศรษฐกิจ ประกอบกับบทบาทของจีนและสหรัฐฯ ในเอเชียก็เพิ่มมากข้ึนจนท าให้รัสเซียไม่อาจ

เพิกเฉยได ้รัสเซียพยายามใช้เหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ของตนท่ีมีพื้นท่ีทั้งเอเชียและยุโรป มาเป็นขอ้อา้งในการเขา้

ร่วมกบัองคก์รต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงความร่วมมือระหวา่งประเทศในภูมิภาคดงักล่าว

ในปัจจุบนันั้น อาเซียนถือไดว้่าเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการผลกัดนัให้เกิดสมาชิกใหม่หรือจดัการประชุม



ส าคญัๆ เพราะฉะนั้น รัสเซียจึงไดด้ าเนินนโยบายเขา้ใกลอ้าเซียนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อให้อาเซียนช่วยเหลือตนในการเขา้เป็น

สมาชิกองคก์รต่างๆ ในเอเชีย ซ่ึงไดแ้ก่ การประชุมสุดยอดผูน้ าแห่งเอเชียตะวนัออก (EAS) และและการประชุมสุดยอด

ผูน้ าแห่งเอเชีย-ยโุรป (ASEM) 

ช่วงท่ี 3 นโยบายต่างประเทศรัสเซียในสมยัประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008-2012 เมด

เวเดฟไดด้ าเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางของปูติน โดยไดมี้การกระชบัความสัมพนัธ์กบัชาติอาเซียนมากข้ึน 

ทั้งน้ีเพราะทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกนั โดยอาเซียนได้มองรัสเซียเป็นผูรั้บประกนัด้านความมัน่คงและด้าน

พลงังานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะท่ีรัสเซียมองเห็นบทบาทของอาเซียนท่ีจะเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือใน

เอเชีย และเป็นตลาดส าคญัภายหลงัการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ดั้งนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงมีความสัมพนัธ์กนั

มากข้ึน โดยเฉพาะด้านการคา้นั้นมีมูลค่าสูงข้ึนมาก นอกจากน้ียงัมีความร่วมมือกนัในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น

การเมือง เศษฐกิจ วฒันธรรม วทิยาศาสตร์ทเคโนโลยแีละการท่องเท่ียว 

แมว้่าความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ แต่นโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่ออาเซียนใน

อนาคตอาจจะเปล่ียนแปลงไปได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการรักษาศกัยภาพของประชามคมอาเซียนในอนาคต 

ค าส าคัญ: นโยบายต่างประเทศรัสเซีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้องคก์ารอาเซียน ความสัมพนัธ์รัสเซีย-อาเซ่ียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายต่างประเทศรัสเซียต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อดุลย ์ก าไลทอง* 

 นโยบายต่างประเทศถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึง ซ่ึงรัฐหน่ึงพึงแสดงออกต่อรัฐและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีอยู่

ในระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ตนเองได้มาซ่ึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ในปัจจุบนัมีนักวิชาการมากมายได้

นิยามแนวทางท่ีมาของนโยบายต่างประเทศไว ้โดยแนวทางท่ีค่อนขา้งไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง คือแนวทางของ 

จี. อลัลิสัน (G.Allison)56 ซ่ึงเขาได้แบ่งประเภทท่ีมาของนโยบายต่างประเทศไวส้ามแนวทางดังน้ีคือ (1) แนวทาง

คลาสสิกท่ีเห็นวา่นโยบายต่างประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการคิดวเิคราะห์ของผูแ้สดงหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศ รัฐบาล

หรือผูน้ าประเทศ (2) แนวทางพฤติกรรมขององค์กร ท่ีเห็นว่านโยบายต่างประเทศเป็นผลมาจากบทบาทขององค์กร

ต่างๆ ในประเทศนั้นๆ และ (3) แนวทางของนกัการเมือง ท่ีเห็นวา่นโยบายต่างประเทศเป็นผลมาจากนกัการเมืองซ่ึงมี

การต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกนั นอกจากแนวทางเหล่าน้ีแล้ว ส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีประเทศหน่ึงจะก าหนด

นโยบายต่างประเทศออกมาก็คือ อ านาจของประเทศ (National power) ซ่ึงแต่ละประเทศในโลกน้ีมีอ านาจแตกต่างกนั 

ดัง ท่ี  เอช . มอ ร์ เกนทอว์ (H. Morgenthau) ได้ก ล่ าวว่า  อ าน าจแ ห่ งรัฐนั้ นป ระกอบด้วย  (1) ภู มิ ศาสต ร์  (2) 

ทรัพยากรธรรมชาติ (3) ความสามารถในการผลิต (4) อ านาจทางการทหาร (5) จ  านวนประชากร (6) ลกัษณะของชาติ 

(7) จิตวญิญาณของชาติ และ (8) คุณภาพของรัฐบาล (ศิลปะทางดา้นการทูต)57 

เม่ือพิจารณาอ านาจของประเทศรัสเซียในปัจจุบนัตามหลกัการดงักล่าว ท าให้สามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆ 

ไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. อ  านาจทางดา้นภูมิศาสตร์ รัสเซียเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และครอบคลุมทั้งสองทวปีคือเอเชีย

และยโุรป โดยมีพรมแดนติดกบัประเทศต่างๆ มากถึง 14 ประเทศ รัสเซียถือวา่ตนเองเป็นผูค้  ้าประกนัความมัน่คงใหก้บั

ยูเรเชีย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัมากตามทฤษดีดินแดนหัวใจ (Heartland Theory) ของฮาลฟอร์ด แมคคินเดอร์ 

(Halford Mackinder) ท่ีกล่าวไวว้่า “ผูใ้ดครอบครองยุโรปตะวนัออก จะไดค้รอบครองดินแดนหัวใจ ผูใ้ดครอบครอง

ดินแดนหวัใจ จะไดค้รอบครองเกาะโลก และผูไ้ดค้รอบครองเกาะโลก จะมีอ านาจสูงสุดในโลก”58 

                                                           

*ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาข ารัสเซียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแห่งรัฐเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขารัสเซียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

แห่งรัฐเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
56http://auckland.academia.edu/tulasikafle/Papers/596557/Making_a_Difference_Allisons_Three_Models_of_Foreign_Policy_Analysis 
57 http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1088/MR1088.chap2.html 
58 Mackinder H.J. The democratic ideals and reality. (N.Y. Washington, DC: National Defence University Press, 1994, p. 19. 



2. อ  านาจดา้นทรัพยากรธรรมชาติ รัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาล ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติท่ีมีมาก

ท่ีสุดในโลก59 ส่วนน ้ามนัมีมากเป็นล าดบัท่ี8ของโลก และถ่านหินมีมากเป็นล าดบัท่ี 2 ของโลก 

3. อ  านาจดา้นการผลิต (เศรษฐกิจ) ขนาดเศรษฐกิจรัสเซียเม่ือเทียบตามขนาดผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) แลว้ ปรากฎวา่ใหญ่เป็นล าดบัท่ี 10 ของโลก และในปัจจุบนัเศรษฐกิจของรัสเซียมีความเขม้แข็งข้ึนมาก โดยมี

อตัราการเติบโตเฉล่ีย 7%ต่อปี60 

4. อ านาจดา้นการทหาร รัสเซียเป็นประเทศมหาอ านาจทางทหารและมีอาวุธนิวเคลียร์มากท่ีสุดในโลก61 โดยมี

กองเรือด าน ้าส าหรับยงิขีปนาวธุและเคร่ืองบินทิ้งระเบิดมากเป็นล าดบัท่ี 2 ของโลก62 

5. อ านาจดา้นประชากร รัสเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากเป็นล าดบัท่ี 9 ของโลกดว้ยจ านวนประชากรมาก

ถึง 143 ลา้นคน 

6. อ านาจดา้นลกัษณะของชาติ ปัจจุบนัรัสเซียไดเ้ปล่ียนรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยท่ีมีการพฒันา

มากข้ึนตามล าดบั 

7. อ านาจจิตวญิญาณของชาติ ในดา้นประวติัศาสตร์นั้น รัสเซียถือไดว้า่เป็นชาติท่ีมีจิตวญิญาณแห่งความรักชาติ

และเขม้แข็ง จนมีบทบาทต่อการเมืองโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นชยัชนะของรัสเซียเหนือนโปเลียนของ

ฝร่ังเศส หรือชยัชนะเหนือกองทพันาซีเยอรมนัในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

8. คุณภาพของรัฐบาล (ศิลปะทางดา้นการทูต) รัฐบาลรัสเซียในปัจจุบนัมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงมากจึงท า

ให้นโยบายท่ีออกมามีความต่อเน่ืองกนั นอกจากน้ี รัสเซียยงัได้รับมรดกตกทอดจากสหภาพโซเวียตในหลายๆ ดา้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สิทธิในการยบัย ั้ง (Veto) มติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งองคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงไดก้ลายเป็น

เคร่ืองมือทางการทูตท่ีส าคญัอีกช้ินหน่ึงของรัสเซีย 

หลงัจากการล่มสลายของสหภาพเวียตในช่วงตน้ ค.ศ. 1990 อ านาจของรัสเซียไดห้ายไปพร้อมกบัการส้ินสุด

ของสงครามเยน็ ทั้งน้ีเพราะภายในรัสเซียไดเ้กิดวกิฤตททั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสงครามแบ่งแยกดินแดนพร้อมๆ 

กนั แต่รัสเซียยงัถือวา่โชคดีท่ีไดม้รดกตกทอดท่ีส าคญัมาจากสมยัโซเวยีต นัน่คือกองก าลงัทหารและอาวุธท่ีเขม้แขง็และ

ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล ซ่ึงท้ายท่ีสุดสามารถช่วยให้รัสเซียรอดพน้จากวิกฤตการณ์ต่างๆ และกลบัฟ้ืนข้ึนมามี

บทบาทส าคญัในการเมืองโลกไดอี้กคร้ัง 
                                                           

59 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2179rank.html, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2178rank.html,  
60 http://databank.worldbank.org/Data/Views/Reports/TableView.aspx?IsShared=true&IsPopular=country 
61 http://www.fas.org/nuke/guide/summary.htm 
62 http://www.komonews.com/news/national/28390779.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2179rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html


เม่ือพิจารณานโยบายต่างประเทศสหภาพโซเวียตก่อนการล่มสลายพบว่า แนวคิดใหม่ (New thinking) ของ

ประธานาธิบดีมิคฮาอิล การ์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ด้านนโยบายต่างประเทศไม่ได้วางอยู่บนผลประโยชน์

แห่งชาติของโซเวยีต แต่วางอยูบ่นผลประโยชน์ของมนุษยชาติเพื่อความมัน่คงร่วมกนั63 ซ่ึงแมว้า่ไดช่้วยให้สถานการณ์

สงครามเยน็ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 ผอ่นคลายลง แต่ในทางตรงกนัขา้ม แนวคิดน้ีกลบัเป็นสาเหตุหน่ึงของจุดจบของ

สหภาพโซเวียต เพราะเม่ือนโยบายต่างประเทศไม่ได้ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ท้ายท่ีสุด แล้ว

สหภาพโซเวยีตจึงล่มสลายลงโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และไดส่้งผลเสียต่อรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) 

จนถึงปัจจุบนั 

นโยบายต่างประเทศรัสเซียสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน (Boris Yeltsin) 

นโยบายต่างประเทศของรัสเซียหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในสมยัเยลต์ซินนั้น ไม่ไดแ้ตกต่างจาก

หลกัการนโยบายต่างประเทศของประเทศอ่ืนๆ ทัว่ไป คือไดปู้พื้นฐานมาจากผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลกั ซ่ึงสามารถ

แบ่งเป็นประเด็นส าคญัๆ ไดด้งัน้ีคือรัสเซียเป็นผูสื้บสิทธ์ิต่อจากสหภาพโซเวียต รักษาศกัด์ิศรีความเป็นมหาอ านาจของ

ตนในเวทีโลก ปกปักรักษาดินแดนของตนโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนทัว่ทุกชนชาติ และทัว่ทุก

ภูมิภาค รวมไปถึงการรักษาประชาธิปไตยและสันติภาพ รับประกนัความมัน่คงในโลก ส่งเสริมการเมืองและเศรษฐกิจ

อย่างเสรี ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแก่พลเมืองรัสเซียท่ีอยู่ในรัสเซียและ

ต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกนั ธ ารงไวซ่ึ้งอ านาจทางดา้นการทหารเพื่อป้องกนัประเทศ เอาชนะวิกฤตการณ์การเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ ตลอดจนสร้างความกินดีอยู่ดีให้กบัประชาชน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ยโุรปตะวนัออก และประเทศต่างๆ64 

เห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศรัสเซียในสมัยเยลต์ซินได้สะท้อนความเป็นจริงของรัสเซียในขณะนั้ นว่า 

ประเทศก าลงัประสบวิกฤตการณ์ภายในประเทศหลายๆ อยา่งพร้อมกนั ไม่วา่จะเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1993 

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนประเทศสู่ระบบตลาด หรือวิกฤตการณ์สงครามเชชเนียทั้งสองคร้ัง ดว้ยสาเหตุ

ดงักล่าวบทบาทของรัสเซียในช่วงนั้น จึงแทบไม่มีความส าคญัต่อการเมืองระหวา่งประเทศเลย โดยเฉพาะกบัชาติเอเชีย

และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว รัสเซียได้หันหลงัให้แล้วมุ่งหน้าเข้าหาตะวนัตกอย่างเต็มตวั เพราะตอ้งการความ

ช่วยเหลือทั้งทางการเมืองและเศรฐกิจมากกวา่ 

                                                           
63 Istoriya meshdunarodnyx otnacheny I vneshnoi palitiki russi, p. 349. 
64 http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/osnovnyih-polojeniy-kontseptsii-vneshney.html 



ชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ในช่วงแรกนั้นก็ยงัสับสนกบัสถานการณ์โลกหลงัสงครามเยน็วา่ควรจะ

เดินไปในทิศทางใด เม่ือตั้งหลกัไดอ้าเซียนเร่ิมกงัวลกบัสถานการณ์โลกหลงัสงครามเยน็ท่ีมีความไม่แน่นอนมากข้ึน 

ทั้ งน้ีเพราะในช่วงสงครามเย็นนั้น อาเซียนได้แสดงบทบาทส าคัญเสมอในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ และถ่วงดุล

มหาอ านาจอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แต่หลงัสงครามเยน็ ประเด็นท่ีจะท าให้อาเซียนมีความส าคญัไดห้มดไป จึง

ท าให้อาเซียนเร่ิมกงัวลถึงความอยูร่อดขององคก์รและความมัน่คงในภูมิภาคตน ดงันั้น การเขา้มามีอิทธิพลอย่างมาก

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางดา้นการเมือง โดยเฉพาะความขดัแย้งเร่ืองดินแดนหมู่เกาะสแปรตลียแ์ละพาราเซล 

(Spratly and Paracel islands) ในทะเลจีนใต ้ท่ีมีหลายชาติอาเซียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยจึงก่อให้เกิดความกงัวลมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ความเป็นมหาอ านาจเด่ียวของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการใชน้โยบายส่งออกประชาธิปไตย ซ่ึงส่งผลอยา่ง

มากต่อการเมืองภายในชาติอาเซียน ประกอบกบับทบาททางดา้นเศรฐกิจท่ีจีน ญ่ีปุ่นและอินเดียก าลงัขยายตวัเขา้มา ท า

ใหอ้าเซียนเร่ิมมองหาดุลอ านาจใหม่ท่ีจะช่วยสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง ซ่ึงอาเซียนมองวา่รัสเซียคือผูถ่้วงดุลท่ีส าคญั 

ถึงแมว้า่รัสเซียในปัจจุบนัไม่ไดมี้อ านาจมากมายเช่นสหภาพโซเวียตในอดีต แต่ก็ยงัมีสิทธิยบัย ั้งมติในคณะมนตรีความ

มัน่คงแห่งองคก์ารสหประชาชาติ รวมทั้ง รัสเซียยงัครอบครองอาวธุนิวเคลียร์และอาวธุท าลายลา้งสูงเป็นจ านวนมากอีก

ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น มุมมองของชาติอาเซียนท่ีมีต่อรัสเซียก็ดีข้ึนมาก ทั้งน้ีเพราะไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเป็น

ปฏิปักษม์าเป็นอุปสรรคในการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอีกต่อไป 

อนัท่ีจริง นโยบายแนวคิดใหม่ของกอร์บาชอฟในช่วงปลายของโซเวียตไดช่้วยสร้างความร่วมมือหลายฝ่ายใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอาเซียน ดงันั้น หลงัจากโซเวียตล่มสลาย ชาติอาเซียนจึงได้เชิญรัสเซียให้เขา้ประชุมร่วม

รัฐมนตรีต่างประเทศประจ าปีเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1992 ดว้ยความหวงัวา่รัสเซียจะยงัคงส่งเสริมนโยบายดงักล่าวของ

กอร์บาชอฟ แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะรัสเซียยุคใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีเยลต์ซิน และรัฐมนตรี

ต่างประเทศอนัเดร คอซาเรฟ (Andre Kosarev) ผูซ่ึ้งมีความนิยมตะวนัตกเป็นพิเศษ ไดท้  าให้นโยบายต่างประเทศรัสเซีย

ในช่วงแรกน้ีออกห่างจากเอเชียและชาติอาเซียนเป็นอยา่งมาก โดยหันไปเน้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาติตะวนัตกแทน 

อยา่งไรก็ตาม นโยบายต่างประเทศของเขาในช่วงนั้นก็ยงัคงสถานะในระดบัปกติกบัชาติเอเชียอยู ่

ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้มีการประชุมอาเซียน-รัสเซีย และมีความร่วมมือด้านความมั่นคงและ

การทหารอยูบ่า้ง โดยรัสเซียยงัพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัอาเซียนในการพฒันาดา้นการทหารและเทคโนโลยี เพื่อธ ารงไวซ่ึ้ง

ความมัน่คงในภูมิภาค อยา่งไรก็ตาม ท่าทีของรัสเซียโดยรวมในช่วงนั้นไม่ไดใ้ห้ความส าคญัและจริงใจต่ออาเซียนอยา่ง

แท้จริง ทั้ งน้ีเพราะแมแ้ต่ประธานาธิบดีเยลต์ซินเองก็ให้ความส าคญักบัชาติตะวนัตกมากกว่า เพราะตอ้งการความ

ช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากยโุรปวา่ตนเองยงัเป็นชาติมหาอ านาจอยู ่



ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าให้กลุ่มประเทศอาเซียนผิดหวงัอย่างมากต่อท่าทีท่ีเฉยเมยของรัสเซีย และเพื่อให้เกิด

ความมัน่คงในภูมิภาค อาเซียนไดส้ร้างความมัน่คงให้กบัตนมากข้ึนโดยการสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีในเอเชีย-

แปซิฟิก ดว้ยการเร่ิมตน้จากการสร้างองคก์รความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอ

อาร์เอฟ (ASEAN Regional Forum: ARF) ในปี ค.ศ. 1993 ในฐานะเป็นเวทีท่ีชาติอาเซียนใชดึ้งประเทศต่างๆ นอกกลุ่ม

เขา้มาเก่ียวขอ้งในกรอบความร่วมมือทางดา้นความมัน่คง และรัสเซียก็ไดเ้ป็นหน่ึงในประเทศผูก่้อตั้งARF ดว้ย แต่ท่าที

ของรัสเซียก็ยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่ออาเซียนเช่นเดิม 

ถึงแมว้า่บทบาทของรัสเซียในช่วงน้ีไม่ไดโ้ดดเด่นนกั แต่บทบาทดา้นการเป็นผูค้า้อาวุธกลบัไดรั้บความนิยม

อยา่งมากในอาเซียน โดยเฉพาะส าหรับเวยีดนาม เน่ืองจากตอ้งการต่อรองอ านาจกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงไดซ้ื้อ

อาวุธและเคร่ืองบินรบจ านวนมากจากรัสเซีย นอกจากน้ี ทั้งพม่า ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและมาเลเซียก็ไดแ้สดง

ความสนใจอาวุธของรัสเซียเช่นกนั ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 ดว้ยสถานการณ์ท่ีจีนเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในเอเชีย ประกอบ

กบัความแข็งแกร่งของรัสเซียท่ีมีมากข้ึน และท่าทีของผูส้นบัสนุนในรัฐบาลเยลต์ซินท่ีตอ้งการให้รัสเซียเขา้หาเอเชีย

มากข้ึน ประธานาธิบดีเยลตซิ์นจึงไดเ้ปล่ียนตวั รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ โดยแต่งตั้งเยฟเกนีย ์ปรีมาคอฟ (Yevgeny 

Primakov) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอเชียและตะวนัออกกลางเขา้รับต าแหน่ง ปรีมาคอฟไดฟ้ื้นฟูความสัมพนัธ์รัสเซียกบัประเทศ

ต่างๆ ในเอเชีย โดยมองว่าเอเชียในอนาคตจะเป็นศูนยก์ลางทางอ านาจท่ีจะช่วยถ่วงดุลกบัสหรัฐฯ ซ่ึงหลงัจากนั้นไม่

นานทั้งประธานาธิบดีเยลต์ซินและปรีมาคอฟก็ไดเ้ดินทางไปเยือนหลายๆ ประเทศในเอเชียอยา่งเป็นทางการ ไม่วา่จะ

เป็นจีนหรืออินเดีย ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ปรีมาคอฟไดใ้ห้ความส าคญัดว้ยการเยือนอินโดนีเซียดว้ยตนเอง

เพื่อเขา้ร่วมประชุม ARF คร้ังท่ี3 ในอนัท่ีจะแสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลังเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการรวมกลุ่มใน

ภูมิภาค และสนับสนุนโลกแบบหลายขั้วอ านาจ65 และในปีเดียวกันนั้น รัสเซียก็ได้กลายเป็นคู่สัญญากับอาเซียน 

(dialogue partner) และมีการก่อตั้งสภาธุรกิจรัสเซียอาเซียนข้ึน และทา้ยท่ีสุดก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากประเทศอาเซียน

ให้เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางเศรฐกิจแห่งเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 

APEC) ในปี ค.ศ. 1998 ซ่ึงความส าเร็จในคร้ังน้ีท าให้รัสเซียไดเ้ขา้มามีท่ียืนในภูมิภาคน้ีอยา่งเต็มตวัเช่นเดียวกบัจีนและ

สหรัฐฯ 

เห็นไดช้ดัวา่สิบปีแรกหลงัจากการล่มสลายของโซเวียตนั้น รัสเซียตอ้งวุน่วายอยูก่บัการแกปั้ญหาภายใน ส่วน

ความสัมพนัธ์กบัอาเซียนนั้นก็มีอยู่ในระดบัน้อยมาก โดยอาจจะมีความพิเศษบา้งด้านการคา้อาวุธ แต่โดยรวมแล้ว
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บทบาทของรัสเซียลดลงอย่างมาก จนถึงในสมยัของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เยฟเกนี ปรีมาคอฟ ท่ีท าให้ความ

ใกลชิ้ดระหวา่งรัสเซียกบัเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พิ่มมากข้ึน 

นโยบายต่างประเทศรัสเซียในสมัยวลาดีมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) 

ในสมยัรัฐบาลปูติน เม่ือประเทศฟ้ืนตวัจากวิกฤตการณ์ต่างๆ แลว้ เขาไดเ้ปล่ียนนโยบายต่างประเทศรัสเซียใหม่ 

โดยเน้นการฟ้ืนฟูศกัด์ิศรีของรัสเซียและการพฒันาประเทศระยะยาวเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรฐกิจและความ

ร่วมมือในหลายมิติ ส่ิงน้ีไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้นและภูมิภาคต่างๆ รวมไป

ถึงเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นโยบายต่างประเทศของปูตินนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา ถือ

เป็นการเปิดศกัราชใหม่ของรัสเซียท่ีเน้นการปฏิบติัเชิงรุกมากข้ึน โดยมีความชัดเจนและครอบคลุมความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศทั้งหมด สาระส าคญัของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลปูตินสามารถแยกยอ่ยเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 

นโยบายทัว่ไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคล สังคมและรัฐ ซ่ึงหมายถึงการรักษาความมัน่คงปลอดภยัต่อ

ดินแดนทั้งหมดของรัสเซีย รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของรัสเซียในประชาคมโลกทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ความคิด

และจิตวญิญาณใหส้มกบัความเป็นชาติมหาอ านาจของโลก 

นโยบายต่อสถานการณ์โลก นโยบายต่างประเทศของรัสเซียนั้นเป็นอิสระโดยไม่ข้ึนกบัใคร ดว้ยเป็นนโยบายท่ี

มีการคิดวิเคราะห์ล่วงหนา้ถึงผลท่ีจะตามมา ซ่ึงเคารพผลประโยชน์ร่วมกนัในทางปฎิบติั เป็นนโยบายท่ีมีความโปร่งใส 

และเคารพกฎหมายของทุกประเทศโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกนั เคารพซ่ึงกนัและกนัและร่วมมือกนั 

รัสเซียเน้นเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในฐานะผูถ่้วงดุลอ านาจ ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะช่วยส่งเสริมความมัน่คงของ

ภูมิภาคและของโลก รัสเซียยงัจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงโลก โดยเน้นย  ้าความเป็นสมาชิกถาวรใน

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งองคก์ารสหประชาชาติ ท่ีมีบทบาทและทรัพยากรในทุกๆ ดา้นเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ี

แน่นแฟ้นกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลกและมีบทบาทส าคญัในการสร้างโครงสร้างทางการเมืองโลกใหม่โดยเป็นโลกท่ีมี

หลายขั้วอ านาจ ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งบทบาทขององค์กรสหประชาชาติในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ รวมไปถึงการ

ปฏิรูปองคก์รน้ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี รัสเซียยงัจะเป็นผูส้ร้างความมัน่คงแก่โลกโดยการลดและไม่แพร่

ขยายอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธท าลายล้างสูง เป็นผูต่้อตา้นขบวนการก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนส่งเสริม การพฒันากิจการระหวา่งประเทศทั้งในแบบทวภิาคีและพหุภาคีอีกดว้ย 

 

 

 



นโยบายต่อภูมิภาค รัสเซียไดล้ าดบัความส าคญัของภูมิภาคต่างๆ ในนโยบายต่างประเทศของตนดงัน้ี 

1. กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช เนน้การเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีและการรวมกลุ่มในภูมิภาคโดยอาศยักรอบของ CIS 

รวมทั้งใหค้วามส าคญักบั 3 ประเด็นหลกัคือ แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศสมาชิก CIS การต่อตา้นการก่อการ

ร้ายเพื่อความมัน่คงร่วมกนั และพฒันาความร่วมมือทางเศรฐกิจการคา้ใหใ้กลชิ้ดยิง่ข้ึน 

2. กลุ่มประเทศยุโรป เน้นสร้างความมัน่คงในภูมิภาค ส่งเสริมประชาธิปไตยและความร่วมมือในดา้นต่างๆ 

โดยเนน้ให้ความส าคญักบัองคก์รความมัน่คงและร่วมมือยุโรป (OSCE) องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ 

(NATO) และสหภาพยโุรป (EU) 

3. สหรัฐอเมริกา เนน้สร้างความร่วมมือในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะการปลดอาวธุนิวเคลียร์และอาวุธท าลายลา้ง

สูง และร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาส าคญัๆ และคงไวซ่ึ้งเสถียรภาพของโลก 

4. ทวีปเอเชีย เน้นความมีส่วนร่วมของรัสเซียในเอเชีย โดยมุ่งพฒันาภูมิภาคไซบีเรียและตะวนัออกไกลของ

ตนเอง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กรต่างๆ ของเอเชียมากข้ึน เช่น APEC, ASEAN เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเน้น

ความร่วมมือกบัมหาอ านาจในเอเชียอย่างเช่นจีน อินเดีย และญ่ีปุ่น เน้นการเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการแกปั้ญหาใน

ภูมิภาค ไม่วา่จะเป็นปัญหาคาบสมุทรเกาหลี อฟักานิสถาน อิหร่านหรือบทบาทของรัสเซียในตะวนัออกกลาง 

5. ทวีปแอฟริกา เนน้การขยายความสัมพนัธ์ และช่วยเหลือในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในภูมิภาค รวมทั้งเนน้

ความร่วมมือกบัองคก์รความเป็นหน่ึงเดียวของแอฟริกนั (OAU) 

6. กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา เน้นความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และการส่งออก

นวตักรรมใหม่ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยกีารทหาร 

เห็นได้ชัดว่านโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่อเอเชียในยุคปูตินนั้นมีความชัดเจนและเขม้ขน้ข้ึนมาก โดย

นโยบายของรัฐบาลปูตินไดว้างผลประโยขน์ของชาติตนเองเป็นหลกัส าคญั ซ่ึงนโยบายของเขาเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม

แนวทางปฏิบติัใหม่ (New pragmatism) ซ่ึงรัสเซียจะเป็นผูแ้สดงบทบาทส าคญัในการเมืองโลก และจะมีความชดัเจนใน

ผลประโยชน์และนโยบายของตนเอง เร่ืองหลกัท่ีปูตินเนน้ย  ้าคือโครงสร้างการเมืองโลกระบบหลายขั้วอ านาจ และเนน้

ย  ้าว่าเอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคท่ีรัสเซียตอ้งเขา้ร่วมในความร่วมมือต่างๆ โดยรัสเซียไดม้องเอเชียเป็นศูนยก์ลางของ

โลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 และมองว่าเอเชียคือสถานท่ีจ าลองการเมืองโลกระบบหลายขั้วอ านาจ ท่ีถ่วงดุลการเป็น

มหาอ านาจเด่ียวของสหรัฐอเมริกา นโยบายใหม่น้ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้รัสเซียสามารถสร้างมิตรมากมายเพื่อต่อรอง

อ านาจกบัสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดีย เพราะหลกัการน้ีเป็นหลกัการท่ีสร้างความมัน่คงให้กบัโลกไดม้ากกว่า 

ดงัท่ีอีกอร์ อีวานอฟ (Igor Ivanov) รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียไดก้ล่าวไวว้า่ 



“นโยบายต่างประเทศท่ีเราปฏิบติันั้นมาจากความเช่ือพื้นฐานท่ีว่าโลกท่ีมัน่คงจะตอ้งมีหลายขั้วอ านาจ โดย

ปราศจากการผูกขาดหรือโดดเด่นของชาติมหาอ านาจเดียว หรือกลุ่มของรัฐใดรัฐหน่ึงเพียงกลุ่มเดียว ซ่ึงรัสเซียไม่ได้

โดดเด่ียวในเส้นทางน้ี เพราะมนัเป็นท่ีแน่นอนแลว้วา่ ชาติส่วนใหญ่ต่างมีความประสงคเ์ดียวกนั ท่ีจะใหร้ะบบของโลก

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความยุติธรรมและเท่าเทียมกนั ถึงแมว้า่พวกเขาทั้งหลายจะเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ แต่ก็ไม่มีใคร

เห็นดว้ยกบัการเป็นมหาอ านาจเด่ียว หรือความยิง่ใหญ่เด่ียวของกลุ่มพนัธมิตรทางการทหารเหล่านั้น”66 

เม่ือข้ึนศตวรรษใหม่ในปี ค.ศ. 2000 ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้

กลายเป็นศูนยก์ลางของโลกแทนท่ียุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทางดา้นเศรฐกิจ ทั้งน้ีเพราะมีมหาอ านาจทาง

เศรษฐกิจมากมายไม่วา่จะเป็นจีน ญ่ีปุ่น หรืออินเดีย โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้อตัราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงข้ึนทุกปี ส่วนทางด้านการเมือง ความมัน่คงและความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น เอเชียได้กลายเป็น

ศูนยก์ลางของเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซ่ึงมีองค์กรส าคญัๆ ไดแ้ก่ องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก (APEC) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) องค์กรความร่วมมือแห่งเซ่ียงไฮ ้

(SCO) การประชุมสุดยอดผูน้ าแห่งเอเชียตะวนัออก (EAS) การประชุมสุดยอดผูน้ าแห่งเอเชีย-ยุโรป (ASEM) องค์กร

เหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการคา้แลว้ ยงัท าหน้าท่ีสร้างความ

มัน่คงในภูมิภาคและของโลกอีกดว้ย อีกทั้งสหรัฐฯ จีนและชาติมหาอ านาจต่างๆ ก็ได้เขา้ร่วมกบัองค์กรเหล่าน้ีแล้ว 

ดงันั้น รัสเซียภายใตก้ารน าของปูตินจึงพยายามอย่างมากเพื่อเขา้ไปเป็นสมาชิกองค์กรเหล่าน้ี เพราะนั่นคือการสร้าง

ความยอมรับรัสเซียในฐานะชาติมหาอ านาจของโลก และผลประโยชน์แห่งชาติท่ีรัสเซียไม่อาจปล่อยให้หลุดมือไปได ้

ดว้ยเหตุน้ี หลงัจากไดรั้บต าแหน่ง ปูตินจึงได้เดินทางไปเยือนชาติเอเชียหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญ่ีปุ่น อินเดียหรือ

เกาหลีเหนือ นอกจากน้ี ปูตินยงัไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของอาเซียน โดยรัสเซียมองวา่อาเซียนเป็นผูมี้อิทธิพลสูงสุดใน

การขบัเคล่ือนการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

การท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทในเอเชีย-แปซิฟิกไดอ้ยา่งเต็มตวันั้น รัสเซียตอ้งมีเหตุผลดีพอท่ีจะแทรกตวัเขา้ไปใน

ภูมิภาคน้ี ดงันั้น ท่าทีของรัสเซียจากทศันะของรัฐบาลและนกัวชิาการในปัจจุบนัจึงมองไปทางเดียวกนั โดยพยายามใช้

ประเด็นปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีรัสเซียไดเ้ปรียบอยู่แลว้เป็นตวัขบัเคล่ือน กล่าวคือรัสเซียเป็นประเทศท่ีมีดินแดนอยู่ทั้ง

สองทวปีคือเอเชียและยุโรป โดยท่ีในอดีตนั้นรัสเซียเร่ิมตน้ดว้ยการนิยามตนเองวา่เป็นชาติยโุรป ต่อมาก็เปล่ียนเป็นชาติ

มหาอ านาจแห่งยเูรเชียท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสะพานเช่ือมต่อระหวา่งเอเชียกบัยโุรป แต่ล่าสุดรัสเซียไดนิ้ยามตนเองใหม่วา่เป็น
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ประเทศยโูร-เอเชีย-แปซิฟิก (Euro-Asia-Pacific)67 ซ่ึงถือวา่มีความหมายท่ีส าคญัและกวา้งกวา่ค านิยามเดิมๆ ทั้งน้ีเพราะ

การตีความใหม่น้ีไดเ้ป็นเง่ือนไขส าคญัท าให้รัสเซียเขา้มามีบทบาทในภูมิภาคน้ีไดอ้ย่างเต็มตวั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

องคก์รส าคญัๆ ท่ีกล่าวไวเ้บ้ืองตน้ 

เพื่อให้เป้าหมายของตนประสบความส าเร็จ รัสเซียไดด้ าเนินนโยบายดงัต่อไปน้ีคือ (1) เนน้การพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมในภูมิภาคไซบีเรียและตะวนัออกไกลก่อนปี ค.ศ. 2025 (2) ผลกัดนัให้เศรษฐกิจของรัสเซียกลายเป็นส่วน

หน่ึงของเศรษฐกิจในเอเชีย (3) เพิ่มบทบาทของรัสเซียโดยใช้ปัจจยัภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในการผลกัดนั

ตนเองเขา้สู่กระบวนการการรวมกลุ่มในภูมิภาค ซ่ึงความพยายามของรัสเซียก็เร่ิมสัมฤทธ์ิผลข้ึนแลว้ เพราะในปี ค.ศ. 

2012 น้ี รัสเซียไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสุดยอดผูน้ า APEC ท่ีเมืองวลาดิวอสต๊อก ซ่ึงเป็นเมืองท่าชายฝ่ังของตนใน

มหาสมุทรแปซิฟิก อนัเป็นการตอกย  ้าวา่รัสเซียเป็นชาติเอเชีย-แปซิฟิกดว้ยเช่นกนั (4) รัสเซียไดป้ระเมินอ านาจของตน

ในเอเชีย-แปซิฟิกไวว้า่ นอกจากเป็นผูถ่้วงดุลท่ีส าคญัแลว้ ยงัจะเป็นผูค้  ้าประกนัความมัน่คงดา้นพลงังานในเอเชีย โดย

จะส่งมอบพลงังานหลกัให้แก่ภูมิภาคน้ีผ่านดินแดนไซบีเรียและตะวนัออกไกลของตนเอง และ (5) รัสเซียพยายาม

ผลกัดนัตนเองดว้ยการเป็นผูส่้งมอบอาวธุท่ีส าคญัใหแ้ก่ประเทศในเอเชียอีกดว้ย 

ส่วนประเทศเอเชีย-แปซิฟิกก็เห็นความส าคญัของรัสเซียในหลายๆ มิติเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น ผูรั้บประกนัความ

มัน่คงทางการเมืองหรือพลงังานในภูมิภาค และถึงแมว้า่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นความส าคญัของกนัและกนัมากข้ึน แต่ความ

เก่ียวขอ้งกนัของทั้งสองฝ่ายกลบัมีไม่มากนกั เพราะเศรษฐกิจของรัสเซียยงัยึดติดอยูก่บัยุโรปและชาติตะวนัตกมากกวา่ 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการคา้ระหว่างรัสเซียกบัเอเชียก็เร่ิมสูงข้ึนกว่าคร่ึง โดยในปี ค.ศ. 2010 มูลค่าการคา้ระหว่าง

รัสเซียกบัจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใตอ้ยูท่ี่ 57 24 และ 17 พนัลา้นดอลลาห์สหรัฐฯ ตามล าดบั68 

ส าหรับนโยบายต่างประเทศรัสเซียต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น แตกต่างจากอดีตในช่วงสงครามเยน็ ท่ีใช้

อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นตวัก าหนด ซ่ึงในอดีตสหภาพโซเวียตจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศสังคมนิยม ได้แก่ 

เวียดนาม ลาวและกมัพูชา ในขณะท่ีกบัประเทศเสรีประชาธิปไตยนั้นมีความเก่ียวขอ้งกนัน้อยมาก จนส้ินสุดสงคราม

เยน็ทั้งสองฝ่ายจึงมีปฏิสัมพนัธ์กนัอีกคร้ังภายใตก้รอบความร่วมมือของASEAN, ARF และ APEC แต่ความสัมพนัธ์

แบบทวิภาคีโดยเฉพาะการคา้ระหวา่งกนัยงัน้อยมาก เม่ือถึงสมยัปูตินเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายใตก้ารรวมกลุ่มของ

ชาติอาเซียนไดก้ลายเป็นภูมิภาคท่ีรัสเซียให้ความส าคญัมากท่ีสุดภูมิภาคหน่ึงในเอเชีย ทั้งน้ีเพราะอาเซียน ไดก้ลายเป็น

ผูส้ร้างความร่วมมือ และเป็นผูข้ ับเคล่ือนกระบวนการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงรัสเซียต้องการการ
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สนับสนุนจากอาเซียนอย่างมาก เพื่อให้สามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรส าคญัในภูมิภาคน้ีได ้โดยอาศยัความเป็น

คู่สัญญากบัรัสเซียเป็นเวทีในการผลกัดนั 

เม่ือปูตินเขา้สู่ต าแหน่งประธานาธิบดีในปี ค.ศ.2000 เขาไดเ้ร่งความสัมพนัธ์กบัอาเซียนมากข้ึน จนรัสเซียได้

รับรองสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือแท็ก (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia: TAC) ของอาเซียนในปี ค.ศ. 2004 การรับรองเอกสารดังกล่าวถือเป็นการยอมรับ

หลกัการและขอ้ปฏิบติัต่างๆ ของอาเซียนโดยไม่มีเง่ือนไข และหลงัจากนั้นมาความสัมพนัธ์ทั้งสองฝ่ายก็ดีข้ึนมาก จนมี

การประชุมแลกเปล่ียนระหวา่งกนัในหลายๆ ระดบั นอกจากน้ี รัสเซียยงัไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้ร่วมประชุมต่างๆ ท่ี

อาเซียนเป็นผูริ้เร่ิมข้ึนดว้ย ไม่วา่จะเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกบัรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา (Post 

Ministerial Conference) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม และรวมไปถึงการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเชียตะวนัออก (EAS) 

คร้ังแรก 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาเซียนกบัรัสเซียไดข้ยบัเขา้ใกลชิ้ดสูงสุดเม่ือมีการประชุมสุดยอด

ผูน้ าอาเซียน-รัสเซียคร้ังแรก (ASEAN-Russia summit) ข้ึนท่ีกัวลาลัมเปอร์ โดยประธานาธิบดีปูตินได้เข้าร่วมการ

ประชุมน้ีด้วย ซ่ึงระหว่างการประชุมรัสเซียไดเ้น้นย  ้าบทบาทของตนในการรักษาความมัน่คงและสันติภาพในเอเชีย

ตะวนัออก และส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งกนั นอกจากน้ี ทั้งสอง

ฝ่ายยงัไดล้งนามในแผนการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (CPA) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005-2015 โดยมี กรอบความตกลงท่ี

กวา้งขวางและครอบคลุมประเด็นส าคญัๆ ต่อไปน้ี 

1. ความร่วมมือทางดา้นการเมืองและความมัน่คง 

2. ความร่วมือในการต่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ 

3. ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีส่งเสริมการคา้การลงทุน อุตสาหกรรม พลงังาน การคมนาคม การเงิน และ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4. ความร่วมมืออ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น วทิยาศาตร์และเทคโนโลยี การโทรคมนาคม การ

รับมือภยัพิบติัจากธรรมชาติ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การส่งเสริมความเขา้ใจในวฒันธรรม

ระหวา่งกนั การท่องเท่ียวและกีฬา และความมัน่คงดา้นอาหารร่วมกนั69 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 ปูตินไดรั้บเชิญจากประธานาธิบดีมาเลเซีย ดร.มหาเธร์ มูฮมัหมดั (Mahathir Mohamad) 

ให้เขา้ร่วมการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเชียตะวนัออกคร้ังท่ี 1 (EAS) ซ่ึงเป็นองค์กรความร่วมมือใหม่ท่ีเนน้เร่ืองดุลอ านาจ
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และความมัน่คงในภูมิภาค เดิมทีนั้นมาเลเซียตอ้งการให้มีแค่ประเทศอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใตเ้ท่านั้น แต่ใน

ท่ีสุดก็มีสมาชิกเพิ่มอีก 3 ประเทศคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย มาเลเซียในขณะนั้นเกิดความไม่พอใจท่ี

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็นพนัธมิตรท่ีสนิทสนมกบัสหรัฐอเมริกา ได้เขา้ร่วมในการประชุม จึงได้เสนอให้

รัสเซียเป็นสมาชิกการประชุมน้ีเช่นกนั และทางปูตินเองก็มีความคาดหวงัอยา่งมากท่ีจะไดเ้ป็นสมาชิกใหม่ในองคก์รน้ี 

แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้รัสเซียถูกปฏิเสธ ดว้ยขอ้อา้งท่ีวา่มีความใกลชิ้ดกบัอาเซียนนอ้ยเกินไป ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้เป็นท่ี

เขา้ใจกนัไดว้า่หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะพนัธมิตรของสหรัฐฯ เช่นญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย กลวัวา่การเขา้มาของรัสเซีย

จะท าให้ดุลอ านาจในองค์กรใหม่น้ีเปล่ียนไป อยา่งไรก็ตาม ทา้ยท่ีสุดแลว้ในการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเชียตะวนัออก

คร้ังท่ี 6 ในปี ค.ศ. 2011 ท่ีบาหลี รัสเซียก็ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกพร้อมกบัสหรัฐฯ ทั้งน้ีเพราะชาติอาเซียนเห็นแลว้วา่รัสเซียมี

ความจ าเป็นอยา่งมากต่อความอยูร่อดขององคก์รใหม่น้ี ซ่ึงปัจจุบนั EAS เป็นเวทีท่ีมีความส าคญัมาก ท่ีทั้งสหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัสเซีย ต่างใชป้ระโยชน์เพื่อระงบัขอ้พิพาทกรณีหมู่เกาะสแปรตลียแ์ละพาราเซลในทะเล

จีนใต ้

นโยบายต่างประเทศในสมัยประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) 

ประธานาธิบดีเมดเวเดฟไดด้ าเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางของปูติน และให้ความส าคญักบัอาเซียน

เป็นอย่างมาก ซ่ึงรัสเซียภายใตก้ารน าของเขานั้นได้มีนโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม โดยได้เน้นย  ้า

บทบาทของอาเซียนในหลายมิติดงัต่อไปน้ีคือ 

1. อาเซียนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ท่ีก่อตั้งข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขของดุลแห่ง

อ านาจ เพื่อให้ประเทศนอกภูมิภาคเคารพและปฏิบติัต่อตนอยา่งเท่าเทียมกนั และอาเซียนประสบความส าเร็จอยา่งมาก

ในการรวมกลุ่มน้ี ดงัท่ีประธานาธิบดีเมดเวเดฟเคยกล่าวไวว้า่ “อาเซียนมีประสิทธิภาพอยา่งมากในการเป็นหุ้นส่วนกบั

ประเทศและองคก์รต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออยา่งกวา้งขวาง และธ ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก รัสเซียมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับอาเซียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงในการด าเนินนโยบาย

ต่างประเทศในภูมิภาคน้ี”70 จากขอ้ความน้ีเห็นไดช้ดัวา่เมดเวเดฟเขา้ใจดีถึงบทบาทของอาเซียนท่ีเป็นกลไกส าคญัในการ

ผลกัดนัให้รัสเซียได้เขา้เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือต่างๆ ของภูมิภาคน้ี ไม่ว่าจะเป็น ARF APEC ASEAN หรือ 

EAS และล่าสุดการสนบัสนุนจากอาเซียนให้รัสเซียเป็นสมาชิกใหม่ท่ีส าคญัอีกองคก์รหน่ึงก็คือ ASEM ซ่ึงรัสเซียจะได้

เขา้ร่วมเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 2012 น้ี 

                                                           
70 Dmitry Medvedev address to the readers of international affairs journal, p.5. 



2. การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของภูมิภาค ท่ีอาเซียน

ก าลงัจะกลายเป็นศูนยก์ลางในทุกๆ ด้าน ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีหลายๆ ประเทศจบัตามอง ดงัท่ีรัฐมนตรี

ต่างประเทศรัสเซียเซรเกย ์ลาฟรอฟ (Sergey Lavrov) ไดก้ล่าวไวว้า่ “อาเซียนก าลงัสร้างบทบาทของตนเองข้ึนมาใหม่

ในระบบโลกหลายขั้ ว และเป็นผูส้ร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการรวมกลุ่มในภูมิภาค โดยก าลังกลายเป็น

ศูนยก์ลางอ านาจใหม่ของเอเชีย-แปซิฟิก”71 ขนาดของเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของรัสเซียใน

อนาคต ทั้งน้ีเพราะเม่ืออาเซียนรวมตวักนัเป็นประชาคมแลว้ ภูมิภาคน้ีจะกลายเป็นตลาดท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น

ล าดบัท่ี 9 ของโลก โดยมีประชากรรวมกนักวา่ 600 ลา้นคน72 ซ่ึงรัสเซียมองเห็นวา่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ต่างตอบ

แทนท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือรัสเซียมีอาวุธ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพลงังานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือเม่ือปี ค.ศ. 2010 ประเทศเวยีดนามไดก้ลายเป็นชาติแรกของอาเซียนท่ี

ไดล้งนามใหบ้ริษทัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรซาตอม (Rosatom) ของรัสเซียสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 2 แห่ง73 

นอกจากน้ี อาเซียนยงัเป็นศูนย์กลางส าคญัในการผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเป็นจุดหมาย

ปลายทางส าหรับการท่องเท่ียวท่ีชาวรัสเซียชอบมากท่ีสุดอีกดว้ย จากตวัอยา่งสถิติการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียว

รัสเซียในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ. 2010 กบั ค.ศ. 2011 พบว่ามีการเติบโตถึง 195% โดยเพิ่มจาก 

264,046 คนในปี ค.ศ. 2010 เป็น 780,323 คนในปี ค.ศ. 201174 ยิ่งไปกวา่นั้น ในสายตารัสเซียแลว้ อาเซียนในอนาคตจะ

เป็นแหล่งสินคา้เกษตรกรรมท่ีมีบทบาทอยา่งมากต่อความมัน่คงดา้นอาหารของรัสเซียและโลกอีกดว้ย 

ในทางกลบักนั รัสเซียเขา้ใจสถานะของตนเองดีวา่อาเซียนตอ้งการอะไรจากตน ซ่ึงโดยหลกัแลว้มีประเด็นท่ี

น่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

1. อาเซียนมองรัสเซียเป็นผูถ่้วงดุลอ านาจกบัมหาอ านาจนอกภูมิภาคท่ีเขา้มามีอิทธิพลในเอเชีย และเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงระบบดุลแห่งอ านาจนั้นถือว่ามีความส าคญัมากต่ออาเซียน การได้รัสเซียเขา้มาถ่วงดุลจีนและ

สหรัฐอเมริกานั้นช่วยท าให้อาเซียนท างานและต่อรองไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ีเพราะมีหลายประเด็นท่ีอาเซียนเองก็ล าบากใจใน

การต่อรองกบัทั้งสองประเทศ เช่น กรณีขอ้พิพาทเร่ืองดินแดนหมู่เกาะแสปรตลียแ์ละพาราเซลกบัจีนในทะเลจีนใต ้

หรือกรณีการเขา้มาแทรกแทรงกิจการภายในพม่าของสหรัฐฯ เป็นตน้ 
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2. อาเซียนมองรัสเซียเป็นผูรั้บรองความมัน่คงทางด้านพลังงานในอนาคต โดยปัจจุบันรัสเซียได้ใช้เร่ือง

พลงังานเป็นเคร่ืองมือทางการทูตท่ีส าคญั เพื่อต่อรองและผูกขาดกบัประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ทั้งน้ีโดยผ่าน

บริษทัยกัษ์ใหญ่ของรัฐบาลตน เช่น รอสเนฟ (Rosneft) และก๊าซโปรม (Gasprom) รวมไปถึงยูโคส (Ukos) ซ่ึงส่ิงน้ีใช้

ไดผ้ลดีมากกบัทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะเป็นเคร่ืองมือเดียวท่ีรัสเซียสามารถใช้แข่งขนักบัชาติอ่ืน เช่น จีน 

สหรัฐฯ และญ่ีปุ่นท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจต่ออาเซียนเป็นอยา่งมาก แน่นอนวา่เศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วของ

อาเซียนจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมหาศาลในการขบัเคล่ือน ดงันั้น ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจึงตรงกนั 

แมว้า่ความสัมพนัธ์รัสเซีย-อาเซียนในช่วงหลงัจะใกลชิ้ดกนัมาก แต่ทางดา้นเศรษฐกิจนั้นกลบัมีความเก่ียวโยง

กนันอ้ยมาก โดยแมว้า่มูลค่าการคา้ของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มข้ึน แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่คา้อ่ืนๆ แลว้ มูลค่าการคา้ถือวา่ยงั

นอ้ยมาก โดยอยูท่ี่ 10 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ในขณะท่ีมูลค่าการคา้ของอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใตน้ั้น

มีมูลค่าสูงถึง 178.2 159 และ 74.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดบั75 ซ่ึงรัสเซียก็พยายามแกปั้ญหาน้ีโดยการก่อตั้ง

กองทุนรัสเซีย-อาเซียนข้ึนเพื่อส่งเสริมการคา้ระหว่างกนั นอกจากน้ี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย คร้ังท่ี 2 ท่ี

ฮานอยเม่ือปี ค.ศ. 2010 ประธานาธิบดีเมดเวเดฟก็ไดเ้นน้ให้มีแผนส าหรับการคา้และการลงทุนเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึง

ทางดา้นพลงังาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีีกดว้ย 

 ในส่วนของความสัมพนัธ์แบบทวิภาคีนั้น รัสเซียมีความสัมพนัธ์กบัชาติอาเซียนในหลายมิติ จึงท าให้รัสเซียมี

โอกาสและบทบาทอย่างมากในการพฒันาความสัมพนัธ์กับประเทศเหล่าน้ีในอนาคต โดยสามารถแบ่งประเด็น

ความสัมพนัธ์ออกเป็นรายประเทศดงัต่อไปน้ี 

ในสมยัจกัรวรรดิรัสเซียนั้น เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีห่างไกล โดยรัสเซียไม่มีผลประโยชน์หรือ

ความเก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคน้ีเลย อีกทั้งเจา้อาณานิคมอ่ืนๆ ก็ไดย้ึดครองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยูก่่อนแลว้ จวบจนสมยั

คริสตศตวรรษท่ี 19 เม่ือรัสเซียไดส้ร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรียข้ึน เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งกลายเป็นภูมิภาคท่ีมี

ความส าคญัในฐานะเส้นทางเดินเรือส าคญัของรัสเซีย เพื่อใชส้ าหรับส่งวสัดุ และก าลงัคนส าหรับการก่อสร้างรางรถไฟ 

จากทะเลด าไปยงัท่าเรือท่ีเมืองวลาดิวอสต๊อกเท่านั้น โดยช่วงสมยัดงักล่าวจกัรวรรดิรัสเซียมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1820 เม่ือมีการเปิดสถานกงสุลรัสเซียท่ี

กรุงมะนิลา76 ต่อมาในสมยัโซเวียต ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายขาดกนัโดยส้ินเชิง ทั้ งน้ีเพราะฟิลิปปินส์ได้เป็น

พนัธมิตรท่ีเหนียวแน่นกบัสหรัฐอเมริกาในการต่อตา้นสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเยน็ การสถาปนาความสัมพนัธ์
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ทางการทูตเร่ิมข้ึนอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1976 และในการฉลองความสัมพนัธ์ครบรอบ 30 ปีเม่ือปี ค.ศ. 2006 ท่ีผ่านมา ทั้ง

สองฝ่ายได้ตกลงท่ีจะร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรมหรือการท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านพลงังานนั้น ฟิลิปปินส์ได้ให้ความเห็นว่า รัสเซียก าลงัวางโครงสร้างพื้นฐานส าคญั

เพื่อใหต้นเองเป็นผูป้้อนพลงังานใหเ้อเชีย และก าลงัพิจารณาท่ีจะสร้างโรงกลัน่น ้ามนัและสถานีน ้ามนัในฟิลิปปินส์ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้77 

2. ประเทศสิงคโปร์ ประเทศน้ีมีความสัมพนัธ์กนัยาวนานตั้งแต่การจดัตั้งสถานกงสุลรัสเซียท่ีสิงคโปร์ในปี 

ค.ศ. 189078 โดยเป็นสถานท่ีส าคญัในการตอ้นรับเสด็จซาร์นิโคลสัท่ี 2 ระหวา่งการเดินทางไปเปิดเส้นทางรถไฟสายท

รานไซบีเรียท่ีเมืองวลาดิวอสต๊อก ซ่ึงในขณะนั้นสิงคโปร์ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษอยู ่จนเม่ือรัสเซียเปล่ียน

สภาพเป็นสหภาพโซเวียต ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตดัความสัมพนัธ์ทางการทูต และกลบัมาผูกมิตรกนัใหม่ในปี ค.ศ. 1968 

แมว้า่สิงคโปร์ในปัจจุบนัจะเป็นพนัธมิตท่ีเหนียวแน่นของสหรัฐฯ แต่ความสัมพนัธ์กบัรัสเซียก็ดีข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะ

เม่ือมีการจดัประชุมวา่ดว้ยเร่ืองการเมืองรัสเซีย-สิงคโปร์ข้ึนในปี ค.ศ. 2009 (Russian-Singapore Political Dialogue) ซ่ึง

การประชุมคร้ังน้ี ทั้งประธานาธิบดีเมดเวเดฟและนายกรัฐมนตรีปูตินไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย ผลของการประชุมน้ีทั้ง

สองฝ่ายไดเ้นน้ย  ้าใหมี้การพฒันาความสัมพนัธ์ต่อกนัเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล

สิงคโปร์และรัสเซียข้ึน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์หรือ

เทคโนโลยี และล่าสุดก็ไดมี้การจดัการประชุมนกัธุรกิจรัสเซียและสิงคโปร์ข้ึน ในปี ค.ศ. 2011 ท่ีผา่นมา ซ่ึงรัสเซียก็ได้

ให้ความสนใจเป็นอยา่งมากท่ีจะศึกษาความส าเร็จทางเศรฐกิจของสิงคโปร์ เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้พฒันาเศรษฐกิจและ

การคา้ของตน 

3. ประเทศไทย ประเทศน้ีมีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตต่อกนัเม่ือปี ค.ศ. 1897 ทั้งน้ีเพราะสยามใน

ขณะนั้นตอ้งการให้รัสเซียไดเ้ขา้มาถ่วงดุลอ านาจขององักฤษและฝร่ังเศส ท่ีตอ้งการแบ่งสยามออกเป็นสองส่วนเพื่อให้

เป็นรัฐกนัชนในอินโดจีนในขณะนั้น ต่อมา ความสัมพนัธ์ไดข้าดหายไปในช่วงสมยัสหภาพโซเวยีต เพราะทั้งสองฝ่ายมี

อุดมการณ์แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์กลบัมาเฟ่ืองฟูอีกคร้ังหลงัสงครามเยน็ เม่ือทั้งสองฝ่ายมีการเยอืนระดบัประมุขของ

ประเทศระหวา่งกนั ซ่ึงก็คือการเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการของประธาธิบดีปูตินในปี ค.ศ.2003 และการเยือน

รัสเซียของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปี ค.ศ. 2007 อนัถือเป็นการเยือนในระดบัผูน้ าระหวา่งกนัในรอบ

ร้อยปี และเป็นการเยือนเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพนัธ์ไทย-รัสเซียครบรอบ 110 ปีอีกดว้ย ส าหรับความเก่ียวขอ้งทาง

เศรษฐกิจนั้น มูลค่าการคา้ของทั้งสองฝ่ายในปี ค.ศ. 2008 สูงถึง 2.11 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยไดก้ลายเป็นคู่คา้
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รายใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงรัสเซียเป็นผูส่้งออกแร่ธาตุและพลงังานให้ไทย ในขณะท่ีไทยก็

เป็นผูส่้งออกช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์และสินคา้เกษตร79 

นอกจากน้ี ไทยยงัเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวท่ีชาวรัสเซียเขา้มามากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 

ทางดา้นการส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางวิชาการและวฒันธรรมนั้น ทั้งสองฝ่ายไดส้นบัสนุนร่วมกนัเป็นอยา่งดี ไม่วา่จะ

เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับรัสเซียในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยส าคัญของประเทศถึง 3 แห่ง คือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง นอกจากน้ี กองทุนรุสกีมีร์ท่ีท าหน้าท่ี

ส่งเสริมวฒันธรรมรัสเซียในต่างประเทศ ซ่ึงอยูภ่ายใตรั้ฐบาลรัสเซีย ก็ไดเ้ปิดศูนยรั์สเซียท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไป

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 201280 ในขณะเดียวกนัเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ณ มหาวิทยาลยัแห่งรัฐเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซียก็ไดเ้ปิดห้องไทยแห่งแรกข้ึนในรัสเซีย เพื่อเป็นแหล่งความรู้และศึกษาประเทศไทย โดยท่ี

หอ้งดงักล่าวมีข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ในการฉลองความสัมพนัธ์ 115 ปีระหวา่งไทยกบัรัสเซีย81 

4. ประเทศพม่า ประเทศน้ีมีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1948 ซ่ึงโซ

เวยีตถือเป็นชาติแรกๆ ท่ีสนบัสนุนการไดรั้บเอกราชของพม่าจากองักฤษ และหลงัจากนั้นก็มีการเยือนแลกเปล่ียนกนัใน

ระดบัสูง เช่นการเยือนสหภาพโซเวียตของอูนุ (U Nu) อดีตนายกรัฐมนตรีของพม่าในปี ค.ศ. 1955 และการเยือนพม่า

ของนิกิตา ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) ถึงสองคร้ังในปี ค.ศ. 1955 และ ค.ศ. 1960 ซ่ึงในขณะนั้นทั้งสองฝ่ายมีการคา้

ท่ีดีระหวา่งกนั โดยพม่าส่งขา้วให้สหภาพโซเวียตเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัอาวุธ นอกจากน้ี โซเวียตยงัช่วยเหลือดา้น

สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมหาวิทยาลยัทางดา้นเทคโนโลยีในกรุงย่างกุง้ หรือโรงพยาบาลในรัฐฉานให้พม่าอีกดว้ย 

หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายสะดุดหยุดลง โดยรัสเซียประสบปัญหาภายใน 

ส่วนพม่าเองก็ปิดตวัเองจากโลกภายนอกและเขา้หาประเทศจีนมากข้ึน 

ต่อมา สมยัของปูตินท่ีมุ่งนโยบายสู่เอเชีย และส่งเสริมระบบโลกหลายขั้วท่ีต่อตา้นการเป็นมหาอ านาจเด่ียวของ

สหรัฐฯ ท าให้พม่าให้การสนบัสนุนรัสเซียอยา่งมาก เพราะรัสเซียไดต้อบสนองความมัน่คงของพม่า และเคยช่วยพม่า

ในการออกเสียงยบัย ั้งมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ท่ีตอ้งการคว  ่าบาตรพม่าในปี ค.ศ. 2007 ความ

ช่วยเหลือของรัสเซียและการไม่แทรกแทรงกิจการภายในพม่า ท าให้ทศันคติของพม่าต่อรัสเซียเต็มไปดว้ยความเป็น

มิตร ซ่ึงรัสเซียมองเห็นโอกาสท่ีจะเขา้ไปร่วมมือกบัพม่าได้ง่ายกว่าชาติตะวนัตก ปัจจุบนั รัสเซียได้พยายามเข้าไป

ร่วมมือกบัพม่าทั้งทางดา้นอาวุธ พลงังาน เหมืองแร่ และระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะประเด็นทางดา้นพลงังานนั้น 
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ในปี ค.ศ. 2007 รัสเซียและพม่าได้ตกลงกันท่ีจะสร้างศูนย์วิจยันิวเคลียร์ร่วมกันในพม่า โดยรัสเซียเป็นผูอ้บรบ

ผูเ้ช่ียวชาญชาวพม่ากว่า 300 คน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต 

นอกจากน้ี ส าหรับรัสเซียแลว้ พม่าคือสะพานเศรษฐกิจท่ีเช่ือมระหวา่งเอเชียใตก้บัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 

5. ประเทศเวียดนาม ประเทศน้ีมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงรัสเซียได้เข้าไป

ช่วยเหลือทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยทางด้านการเมืองนั้น สหภาพโซเวียตได้เขา้ไปตั้งฐานทพัท่ี

อ่าวคมัรานห์ (Cam Ranh Bay) ซ่ึงเป็นฐานทพัท่ีสร้างความมัน่คงให้กบัเวียดนามตลอดช่วงสงครามเยน็ ส่วนทางดา้น

เศรษฐกิจ โซเวียตไดเ้ขา้ไปสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มากมาย ท่ีนบัวา่ส าคญัท่ีสุดและยงัมีต่อเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบันคือบริษัทขุดเจาะน ้ ามันและก๊าซเวียตซอฟเปโตร (Vietsovpetro) ในเวียดนาม ซ่ึงแต่ละปีสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจมหาศาลให้แก่ทั้งสองประเทศ ทางดา้นสังคมนั้น สหภาพโซเวียตไดส่้งเสริมให้ชาวเวียดนามไปศึกษาต่อท่ี

สหภาพโซเวยีต ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัจ านวนนกัศึกษาชาวเวยีดนามในรัสเซียมีมากถึง 4,000 คน82 

หลงัจากการล่มสลายของโซเวยีตในช่วงแรกนั้น รัสเซียแทบไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเวยีดนามเลย จนในปี ค.ศ. 

2001 ประธานาธิบดีปูตินจึงไดเ้ดินทางไปเยือนเวียดนามอยา่งเป็นทางการ และเป็นการเยือนประเทศเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเ้ป็นคร้ังแรกอีกดว้ย การไปเยือนของปูตินคร้ังน้ีเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพนัธ์ครบรอบ 50 ปี เวียดนาม-รัสเซีย 

โดยได้มีการลงนามในหลักการความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและรัสเซีย (Joint 

Declaration on a Vietnam-Russia Strategic Partnership)83 ทั้งน้ีเพราะเวียดนามหวงัพึ่งให้รัสเซียเขา้ไปช่วยต่อตา้นการ

แข็งกร้าวของจีนในทะเลจีนใตท่ี้มีมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีรัสเซียมองเวียดนามเป็นพนัธมิตรท่ีเหนียวแน่นท่ีสุดในการ

ส่งเสริมบทบาทของตนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

หลงัการเยอืนของปูตินคร้ังนั้นไดท้  าใหค้วามใกลชิ้ดแบบสหายเก่าในสมยัสหภาพโซเวียตกลบัคืนมาอีกคร้ัง ซ่ึง

เป็นผลให้มีการเยอืนแลกเปล่ียนระดบัสูงของรัฐบาลมากข้ึนต่อมา โดยปูตินไดเ้ยอืนเวียดนามอีกคร้ังในการประชุมสุด

ยอดผูน้ าเอเปก ซ่ึงเวียดนามเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ. 2006 ส่วนความสัมพนัธ์ดา้นอาวุธนั้น เวียดนามไดซ้ื้อเคร่ืองบินรบ

และเรือด าน ้ าจากรัสเซียเพื่อไวต่้อรองอ านาจกบัจีนในทะเลจีนใต ้ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 เวียดนามไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซียคร้ังท่ี 2 ซ่ึงคร้ังน้ีประธานาธิบดีเมดเวเดฟและผูน้ าเวยีดนามไดเ้จรจาทวภิาคี โดยมีการลง

นามตกลงสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เวียดนาม 2 แห่ง84 ส่วนมูลค่าการคา้ระหว่างกนัอยู่ท่ีปีละประมาณ 1.8 พนัลา้น

ดอลลาห์สหรัฐฯ นอกจากน้ี รัสเซียยงัสนใจธุรกิจโทรคมนาคมของเวยีดนามอีกดว้ย 
                                                           

82 http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns050128090140 
83 http://vovworld.vn/en-US/Current-Affairs/Vietnam-Russia-boost-strategic-partnership/98025.vov 
84 http://sofiaecho.com/2010/11/01/985147_russian-president-signs-nuclear-plant-deal-with-vietnam 



6. ประเทศลาว ประเทศน้ีมีความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัรัสเซียตั้งแต่สมยัสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1960 โดย

โซเวียตไดใ้ห้ความช่วยเหลือลาวมากมาย เน่ืองจากเป็นชาติท่ีอยู่ในค่ายสังคมนิยมเหมือนกนั ความช่วยเหลือท่ีส าคญั

ของโซเวียต ได้แก่ การคา้และการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงัน ้ าในลุ่มน ้ างึม 

ปัจจุบนั รัสเซียยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในเร่ืองพลงังาน การคมนาคมและการส่ือสาร และถึงแมว้า่ความสัมพนัธ์ของทั้ง

สองฝ่ายจะมีไม่มากนกั แต่รัสเซียก็มองลาวในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนรัสเซียในเวทีระหวา่งประเทศ 

7. ประเทศกมัพูชา ประเทศน้ีได้สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตต่อกนัในปี ค.ศ. 1983 ส่วนความร่วมมือ

ระหวา่งกนัก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัลาว แต่ไม่ไดใ้กลชิ้ดมากนกั โดยกมัพูชาเป็นฝ่ายน าเขา้สินแร่และสินคา้กลุ่มพลงังาน 

ในขณะท่ีรัสเซียน าเขา้ยางพารา 

นอกจากรัสเซียจะเป็นผูท่ี้ต่อตา้นระบบอ านาจเด่ียวท่ีสหรัฐอเมริกาเขา้ไปมีบทบาทเป็นอย่างมาก และมกัท า

อะไรตามอ าเภอใจโดยไม่ฟังค าคดัคา้นจากประชาคมโลก ดงัเช่นกรณีบุกโจมตีอิรักแลว้ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็มี

สองประเทศส าคญัท่ีต่อตา้นสหรัฐฯอยา่งแขง็ขนั นัน่ก็คืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยทั้งสองประเทศในฐานะประเทศ

มุสลิมต่างมองวา่ สหรัฐฯ ไม่ไดใ้หค้วามเคารพและเป็นมิตรแก่ศาสนาอิสลามและมุสลิมทัว่โลก ดงันั้น ทั้งสองประเทศ

จึงตอบโตส้หรัฐฯดว้ยการกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัรัสเซีย 

8. ประเทศมาเลเซีย ประเทศน้ีมีความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ต่อมาในปี ค.ศ. 

1972 จึงมีการลงนามความร่วมมือทางการคา้และเทคโนโลยี แต่ก็ไม่ได้สร้างความใกล้ชิดกนัมากนัก ทั้ งน้ีเพราะมี

อุปสรรคด้านอุดมการณ์ท่ีต่างกัน และสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็ยิ่งย  ่าแย่ลงอีกเม่ือมาเลเซียประกาศสนับสนุน

อฟักานิสถาน ในเหตุการณ์ท่ีสหภาพโซเวยีตโจมตีอฟักานิสถาน ในปัจจุบนั นบัวา่ความสัมพนัธ์ดีข้ึนมาก โดยเร่ิมตั้งแต่

สมยันายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ มูฮมัหมดั เม่ือเขาไดเ้ดินทางไปเยือนรัสเซียอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 2002 และกล่าว

ช่ืนชมรัสเซียในฐานะผูต่้อตา้นการแทรกแซงต่างๆ ของสหรัฐฯและตะวนัตก หลงัจากนั้น ในปี ค.ศ. 2005 เม่ือมาเลเซีย

ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสุดยอดผูน้ ารัสเซีย-อาเซียนคร้ังท่ี 1 ดร.มหาเธร์ไดพ้ยายามอยา่งมากท่ีจะผลกัดนัใหรั้สเซีย

เขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกๆ องค์กรของเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อต่อตา้นสหรัฐฯ ซ่ึงในปีเดียวกนันั้น การประชุมสุดยอดผูน้ า

เอเชียตะวนัออกคร้ังท่ี1ก็จดัข้ึนท่ีกวัลาลมัเปอร์ดว้ยเช่นกนั ประธานาธิบดีปูตินจึงไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมประชุมคร้ังนั้น

และได้เสนอตวัเขา้เป็นสมาชิก แต่ทา้ยท่ีสุดก็ถูกปฏิเสธไป ส่วนความร่วมมือทางด้านการคา้นั้น ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า

การคา้สูงถึงปีละประมาณ 1.9 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินคา้ส่งออกของรัสเซียส่วนใหญ่คือพวกวตัถุดิบและ

เคมีภณัฑ ์ในขณะท่ีรัสเซียน าเขา้สินคา้เกษตร โดยเฉพาะน ้ ามนัปาลม์จากมาเลเซีย85 อีกดา้นหน่ึงท่ีถือวา่ใกลชิ้ดกนัมากก็

                                                           
85 http://www.malaysia.mid.ru/relat_e.html 



คือความร่วมมือดา้นอวกาศ ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 รัสเซียไดส่้งนกับินอวกาศชาวมาเลเซียออกไปนอกโลกเป็นคนแรก เพื่อ

ช่วยพฒันาเทคโนโลยดีา้นอวกาศของมาเลเซีย 

9. ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศน้ีไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1950 โดย

ความสัมพนัธ์ในช่วงแรก ประธานาธิบดีซูกาโน (Sukarno) มีความใกลชิ้ดมากถึงขนาดเดินทางไปเยือนมอสโกอย่าง

เป็นทางการ และเลขาธิการพรรคของสหภาพโซเวียตในสมยัต่อมาอยา่ง นิกิตา ครุสชอฟก็ไดเ้ดินทางไปเยือนจาร์กาตา้

ดว้ยเช่นกนั แต่ความสัมพนัธ์ไดย้  ่าแยล่งเม่ือนายพลซูฮาโต (Suharto) ข้ึนมามีอ านาจ และกลบัมาเร่ิมดีข้ึนหลงัการส้ินสุด

อ านาจของซูฮาโต นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียในปัจจุบนันั้นเป็นอิสระและไม่ข้ึนอยูก่บัมหาอ านาจใด โดยมุ่ง

ส่งเสริมระบบโลกหลายขั้วอ านาจและบทบาทส าคญัขององคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงรัสเซียเองก็มีนโยบายท่ีสอดคลอ้ง

กนั รัสเซียเน้นให้ความส าคญักบัอินโดนีเซียในฐานะชาติมหาอ านาจในอาเซียนและเป็นผูน้ าของประเทศมุสลิมของ

โลก ซ่ึงภายในรัสเซียเองก็มีประชาชนมุสลิมรัสเซียกวา่ 20 ลา้นคน และปัจจุบนัรัสเซียก็เป็นผูส้ังเกตการณ์ในองค์กร

การประชุมแห่งอิสลาม (OIC) ท่ีตอ้งการให้อินโดนีเซียสนบัสนุนเพื่อให้รัสเซียได้เขา้เป็นสมาชิกองค์กรน้ี นอกจากน้ี 

ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมของทั้ งสองฝ่ายเร่ิมจากการท่ีอินโดนีเซียได้ซ้ืออาวุธจากรัสเซีย เพื่อเป็นการตอบโต้

สหรัฐอเมริกาท่ีท าการปิดอ่าว และห้ามการขายอาวุธให้แก่อินโดนีเซียดว้ยขอ้หาละเมิดสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 1999 

ต่อมา การเยอืนรัสเซียอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดีเมกาวาตี (Megawati) ในปี ค.ศ. 2003 ไดเ้ป็นการตอกย  ้าความ

สนใจของอินโดนีเซียท่ีมีต่อการทหารของรัสเซียเป็นอย่างมาก โดยอินโดนีเซียขอให้รัสเซียเข้าไปช่วยพัฒนา

เทคโนโลยีการทหารของตน และความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายยิ่งใกลชิ้ดมากข้ึนไปอีก เม่ือประธานาธิบดีซูซิโล ยุดโด

โน (Susilo B.Yudhoyono) ของอินโดนีเซียได้เดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 200686 โดยได้ออก

แถลงการณ์ร่วมกบัประธานาธิบดีปูตินในการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีของทั้งสองฝ่ายในหลายมิติ ได้แก่ การส ารวจ

อวกาศ โครงการพลงังานนิวเคลียร์ การท่องเท่ียว ความตกลงเร่ืองการเดินทางระหวา่งกนั เทคโนโลยีการทหาร ดา้น

การศึกษาและดา้นอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 รัสเซียไดเ้ซ็นสัญญาซ้ือขายอาวธุกบัอินโดนีเซีย ซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง 

1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ87 ส่วนความร่วมมือทางดา้นการคา้ยงัมีไม่มากนกั โดยเฉล่ียแลว้ต่อปีอยูท่ี่ประมาณ 600 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

10. ประเทศบรูไน ประเทศน้ีได้สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 โดย

บรูไนมองรัสเซียว่าเป็นผูมี้บทบาทในการถ่วงดุลอ านาจในเอเชีย ส่วนการพบปะกนัในระดบัประมุขของรัฐนั้น ทั้ ง

ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน และสุลต่าน ฮซัซานาล โบลเกียห์ (Hassanal Bolkiah) ไดพ้บกนัสองคร้ังคือการประชุม 

                                                           
86 http://www.indonesia.mid.ru/relat_e_02.html 
87 http://en.rian.ru/world/20101015/160959277.html 



APEC ในปี ค.ศ. 2000 และสุลต่านบรูไนเยือนรัสเซียในปี ค.ศ. 2005 และล่าสุดในปี ค.ศ. 2008 ไดมี้การก่อตั้งสถานทูต

รัสเซียประจ ากรุงบนัดาเสรีเบกาวลัข้ึน88 ซ่ึงถือวา่เป็นประวติัศาสตร์หนา้ใหม่ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

โดยรัสเซียนั้นตอ้งการช่วยบรูไนเร่ืองพลงังานและการทหาร 

เห็นไดช้ดัวา่ความสัมพนัธ์แบบทวิภาคีระหวา่งรัสเซียกบัประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมีจุดเร่ิมตน้และเง่ือนไขท่ี

แตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ดว้ยดี และชะงกัลงในช่วงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต นโยบายต่างประเทศ

ใหม่ของปูติน และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลงัปี ค.ศ. 2000 ไดส่้งเสริมใหรั้สเซียมีโอกาสเขา้

ไปกระชับความสัมพนัธ์กับชาติอาเซียนมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคืออาเซียนได้

กลายเป็นศูนยอ์  านาจใหม่ท่ีมีผลอย่างมากต่อผลประโยชน์ของรัสเซียในภูมิภาคเอเชีย ส่วนรัสเซียก็ได้กลายเป็นผู ้

รับประกนัความมัน่คงทางการเมืองและพลงังานใหแ้ก่อาเซียน 

 ถึงแมว้่าแนวโน้มความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายจะดีข้ึนมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบั

ประเทศอ่ืน เช่น จีน ญ่ีปุ่นหรือแมแ้ต่สหรัฐฯ กลบัปรากฏวา่บทบาทของรัสเซียมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยั

หลายอยา่งท่ีเป็นอุปสรรค ซ่ึงรัสเซียก็ทราบดีและก าลงัพยายามแกไ้ขอยู ่

ปัญหาและอุปสรรคความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียกบัอาเซียน 

1. ทั้งสองฝ่ายมีความรู้จกัและเขา้ใจกนันอ้ยมาก โดยเฉพาะในภาคประชาชนนั้น ชาวอาเซียนส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจ

วา่รัสเซียคือสหภาพโซเวียตและยงัเป็นประเทศคอมมิวนิสต ์ส่วนชาวรัสเซียท่ีไม่เคยมาท่องเท่ียวในชาติอาเซียนก็ยงั

เขา้ใจวา่เป็นภูมิภาคท่ีมีความลา้หลงัและยงัไม่พฒันา ดว้ยเหตุน้ี รัฐบาลรัสเซียจึงไดใ้ช้ความพยายามอยา่งมาก ในการ

สร้างภาพลกัษณ์และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อรัสเซีย โดยผา่นศูนยรั์สเซียของกองทุนรุสกีมีร์ภายใตรั้ฐบาลรัสเซีย ซ่ึงเป็น

ศูนยเ์ผยแพร่วฒันธรรมรัสเซีย ณ ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีศูนยรั์สเซียทุกทวปีทัว่โลก โดยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้

อยู่สองท่ีดว้ยกนัคือ ท่ีประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย นอกจากน้ี รัฐบาลรัสเซียยงัสนับสนุนให้ภาคประชาชน

รัสเซียรู้จกัและเขา้ใจอาเซียนมากข้ึน โดยการเปิดศูนยอ์าเซียนท่ีเป็นแหล่งความรู้ของประเทศอาเซียนข้ึนในปี ค.ศ. 

2010 ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (MGIMO) ท่ีกรุงมอสโก ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลรัสเซียยงัได้

สนบัสนุนให้นกัศึกษาจากชาติอาเซียนไปศึกษาในรัสเซียมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะบณัฑิตกลุ่มน้ีถือเป็นกลไกส าคญัในการ

พฒันาความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายในอนาคต 

2. การขาดบรรยากาศในการลงทุนและท าการคา้ระหวา่งกนั ถึงแมว้า่ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายจะดีข้ึนมาก 

แต่ปัญหาหลกัท่ีส าคญัคือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจท่ียงัมีความเก่ียวข้องกันน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
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มหาอ านาจอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะรัสเซียไม่ไดมี้โครงการขนาดใหญ่ในอาเซียนเหมือนท่ีจีนและญ่ีปุ่นมี นอกจากน้ี การท า

ธุรกิจของคนรัสเซียก็ไม่ได้รับแรงผลกัดนัจากรัฐบาลมากนักจึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบ

การคา้ของรัสเซียก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ซ่ึงชาติอาเซียนมองวา่มีอุปสรรคและเป็นการกีดกนัทาง

การคา้มากเกินไป จึงท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการท าการคา้ระหว่างกนั เพื่อแกปั้ญหาน้ี ผูน้  าทั้งสองฝ่ายจึงไดริ้เร่ิมการจดั

งานประชุมนกัธุรกิจอาเซียน-รัสเซีย (ASEAN-Russia Business Forum) ข้ึนในปี ค.ศ. 2000 เพื่อสร้างบรรยากาศในการ

ท าธุรกิจร่วมกนั รวมทั้งรัสเซียไดพ้ยายามปฏิรูประบบตลาดของตวัเองให้เป็นสากลมากข้ึน ซ่ึงล่าสุดเม่ือปี ค.ศ. 201189 

ก็ไดก้ลายเป็นสมาชิกองคก์รการคา้โลก (WTO) ไปแลว้ 

แนวโน้มความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียกบัอาเซียนในอนาคต 

ในอนาคตนั้น รัสเซียและอาเซียนจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหลายๆ มิติ กล่าวคือเร่ืองการเมืองและความมัง่คงใน

ภูมิภาคนั้น ทั้งสองฝ่ายจะยงัคงยึดถือแนวทางเดิมต่อไป นัน่คือรัสเซียตอ้งการอาเซียนในฐานะผูช่้วยผลกัดนัตนเขา้ไป

ในองค์กรความร่วมมือต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วนอาเซียนก็ยงัคงตอ้งการบทบาทของ

รัสเซียในการถ่วงดุลกบัมหาอ านาจอ่ืน และส่งเสริมบทบาทของอาเซียนต่อไป ส่วนทางดา้นการคา้และการลงทุนและ

ภาคสังคมนั้น มีแนวโนม้วา่จะพฒันามากข้ึนเพื่อตอบสนองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (ASEAN Economic 

Community: AEC) ในปี ค.ศ. 2015 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพลงังาน สินคา้เกษตร อาวุธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

รับมือภยัธรรมชาติ การคมนาคม การเงินการธนาคาร หรือการท่องเท่ียว 

อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มมากข้ึนหรือน้อยลงนั้นก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัดงัต่อไปน้ี

ดว้ย 

1. สถานะของประชาคมอาเซียน การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ในปี ค.ศ. 

2015 นั้นเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายมากท่ีสุดของอาเซียน เพราะการสร้างตลาดร่วมกนันั้น ยงัมีปัญหาและอุปสรรคในเชิงโครง

ร้างมากมาย ทั้งความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีช่องว่างระหว่างกนัสูงมาก รวมทั้งการเมืองภายในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและความขัดแยง้เร่ืองดินแดนระหว่างกันก็เป็นปัญหาท่ียงัแก้ไขไม่ได้ นอกจากน้ี การรับรู้ถึงความเป็น

ประชาคมเดียวกนัของประชาชนในอาเซียนก็ยงัมีอยู่น้อยมาก ถา้อาเซียนไม่ไดเ้ตรียมพร้อมรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจจะเป็นไปไดว้า่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะน ามาซ่ึงปัญหามากกว่าความร่วมมือ และนัน่ก็จะท าให้บทบาทของ

อาเซียนลดนอ้ยลง จนเป็นสาเหตุใหรั้สเซียถอยห่างจากภูมิภาคน้ีได ้
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2. การเกิดข้ึนมาขององค์กรใหม่ๆ ในภูมิภาค นอกจากปัญหาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกล่าวแล้ว 

บทบาทของอาเซียนในอนาคตอาจถูกบัน่ทอนลงได ้ดว้ยองคก์รต่างๆ ท่ีอาเซียนไดร่้วมสร้างข้ึนมา ไม่วา่จะเป็น APEC 

ASEM หรือแมแ้ต่ EAS ท่ีนบัวนัวา่เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนและมีสมาชิกร่วมมากข้ึน ดงันั้น ชาติอาเซียนจึงตอ้งรู้จกัจดัการ

บริหารอ านาจของตนเองในองค์กรเหล่าน้ีให้ดี เพราะมิฉะนั้นแลว้องคก์รอาเซียนในอนาคตอาจจะมีบทบาทน้อยกว่า

องคก์รท่ีเกิดข้ึนทีหลงัได ้

3. การแข่งขนัระหวา่งมหาอ านาจระหวา่งจีนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองทะเลจีนใตน้ั้น นบัวนัทั้งสอง

ฝ่ายจะมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน ซ่ึงดุลแห่งอ านาจน้ีจะเป็นตวัแปรส าคญัในอนาคตท่ีจะดึงรัสเซียเขา้มา หรือท าใหห้ลุดจาก

วงโคจรในเอเชียตะวนัออกไปเลยก็เป็นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสัมมนาโต๊ะกลม “มุมมองทีม่ีต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศไทยกบัสหพนัธรัฐรัสเซีย:  

เอเปกในปี พ.ศ. 2555 และการประมวลภาพรวมของการสถาปนาสหภาพศุลกากรระหว่างรัสเซีย-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” 

องัเดร ยู. ปลาม 

Andrey Y. Plam 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นมุมมองของ ฯพณฯ องัเดร ยู. ปลาม เอกอคัรราชทูตรัสเซียประจ าประเทศไทย ท่ีมีต่อทิศทาง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งสอง รวมทั้งประเด็นท่ีสัมพนัธ์กบัสมาคมเอเปกในปี พ.ศ. 2555 และเร่ืองการก่อตั้ง

สหภาพศุลกากรระหวา่งไทยกบัรัสเซีย 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งรัสเซียกบัไทยนั้น มีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตต่อกนัมาครบ 115 ปีใน

ปี พ.ศ. 2555 น้ี โดยมีการท าขอ้ตกลงทางการคา้ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนันบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และก าลงัจะมีการท า

ขอ้ตกลงทางการคา้ฉบบัใหม่ในเร็วๆ น้ี ทั้งน้ีมูลค่าการคา้ระหว่างกนัในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 5.9 พนัล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีสูงข้ึนกวา่ปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ 42 

นอกจากนั้น ประเทศทั้งสองยงัมีศกัยภาพของความร่วมมือและร่วมลงทุนทางเศรษฐกิจระหวา่งกนัในหลายมิติ 

อาทิ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองอะไหล่รถยนต ์อุตสาหกรรมก๊าซและน ้ามนั การต่อเรือ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เทคโนโลยอีวกาศ

และการส่ือสาร การขนส่งทางรถไฟและทางอากาศ นาโนเทคโนโลยี พลงังานแสงอาทิตย ์เทคโนโลยชีีวภาพและอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทธุรกิจรัสเซียสนใจเข้าร่วมในอภิมหาโครงการของรัฐบาลไทย อาทิ ด้านพลังงานและ

โครงสร้างพื้นฐาน หรือร่วมกิจการส ารวจทรัพยากรน ้ ามนัและก๊าซในประเทศท่ีสาม ร่วมกิจการอุตสาหกรรมเคร่ือง

อะไหล่รถยนต์ การลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างและเกษตรกรรม และดา้นนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งยงัมีโอกาสร่วมมือ

เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซีย นอกจากน้ีส่วนใหญ่มกัประกอบกิจการอยู่ในมอสโกและเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก อาทิเช่นในไซบีเรียและในภูมิภาคตะวนัออกไกล 

โดยเฉพาะในวาระท่ีจะมีการประชุมเอเปกอยา่งเป็นทางการร่วมกบัการประชุมเจา้หน้าท่ีบริหารระดบัสูงของ

เอเปกในรัสเซียเป็นคร้ังแรกระหวา่งวนัท่ี 7-8 กนัยายน พ.ศ. 2555 รัสเซียคาดหวงัจะก่อให้เกิดความร่วมมือกนัในทุก

ทาง อาทิ ดา้นแนวทางการรวมตวักนัทั้งในระดบัโลกและภูมิภาคในระยะยาว การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน การขจดัอุปสรรค

ทางการคา้และการลงทุนนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างความเช่ือมัน่ดา้นห่วงโซ่อุปทาน เป็นตน้ ท่ี



ส าคญัคือตอ้งสามารถสร้างหลกัประกนัดา้นความมัน่คงทางทหารใหก้บัมวลมนุษยด์ว้ย ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เก่ียวกบัประเด็นโลกาภิวตัน์ ความมัน่คงดา้นพลงังานและทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาเทคโนโลยี การพฒันาภูมิภาคท่ี

ห่างไกลในเอเปก รวมทั้งดา้นการศึกษาและบทบาทท่ีเปล่ียนไปของสตรี เป็นตน้ 

ส่วนประเด็นสหภาพศุลกากรเบลารุส คาซัคสถานและรัสเซีย ซ่ึงเร่ิมมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น 

นบัเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะสร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจในลกัษณะเดียวกบัสหภาพยุโรปในระหวา่งประเทศอดีตสหภาพ

โซเวียต ทั้งน้ีโดยมีประเทศทาจิกีสถาน ยูเครน คีกีร์สถาน สนใจเขา้ร่วม ต่อมาเม่ือ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เบลารุส 

คาซัคสถานและรัสเซียก็ได้ตั้ งคณะกรรมการร่วมเพื่อเตรียมการสร้างสหภาพยูเรเชียในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป โดยมี

จุดมุ่งหมายส าคญัคือ คาดหมายว่าสหภาพศุลกากรจะช่วยให้ตลาดส่งออกมีขนาดใหญ่ข้ึน การขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว

และค่าใชจ่้ายถูกลง รวมทั้งการลงทุนต่างประเทศโดยตรงจะน่าจูงใจมากข้ึน 

ค าส าคัญ: ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหพนัธรัฐรัสเซีย, เอเปกในปี พ.ศ. 2555, สหภาพ

ศุลกากรเบลารุส คาซคัสถานและรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Thai-

Russian 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, ship-

building, 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_law
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Union


 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. 

                                                           
 


