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สงครามทางการทตู: การขับนกัการทตูครัง้ประวตัศิาสตร์
Diplomatic War: A Historic Expulsion of Diplomats

รมย์ ภิรมนตรี
Rom Phiramontri
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ได้ออกกฎหมายใหม่อันเป็นมาตรการลงโทษรัสเซียที่รุนแรงยิ่งข้ึน ท�าให้รัสเซีย							
ต้องตอบโต้ด้วยการขับเจ้าหน้าที่ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา												
ณ	กรุงมอสโก	755	คนในครั้งเดียว	ซึ่งจัดว่าเป็นการขับผู้แทนทางการทูตจ�านวน
มากที่สุดในประวัติศาสตร์การทูต	 แต่เหตุผลและวิธีการที่รัสเซียใช้ในการขับ									
เจ้าหน้าที่การทูตในครั้งนี้	 เป็นการน�าเอาบทเรียนที่เคยได้รับจากสหรัฐอเมริกา							
กลับไปใช้กับสหรัฐอเมริกา	กล่าวคือเมื่อวันที่	 21	ตุลาคม	ค.ศ.	1986	กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศลดเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตโซเวียตในวอชิงตัน						
และสถานกงสุลใหญ่ของสหภาพโซเวียตในซานฟรานซิสลง	50	คน	ซึ่งจัดว่าน�า							
เอาประวัติศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนั้นในบทความนี้ยังได้ยกเอา
เหตุการณ์ขับเจ้าหน้าที่การทูตที่เกิดขึ้นในอดีตระหว่างรัสเซีย	 (ถึงปี	 ค.ศ.	 1991	
เรียกว่า	“สหภาพโซเวียต”)	กับประเทศต่างๆ	ที่มีความขัดแย้งกันถึงขั้นขับนักการทูต 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ต่างขั้วทางการเมืองระหว่างประเทศ
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AN ABSTRACT

The	U.S.,	government’s	announcement	about	the	expulsion	of	
Russian	diplomats	 on	December	30th,	 2016	was	considered	as	 the	
beginning	of	a	“Diplomatic	War”	between	Russia	and	the	U.S.A.,	and,	
at	the	same	time,	it	can	be	seen	as	the	renewal	of	the	“Cold	War”.	
The	 reason	 the	U.S.A.,	gave	 to	explain	why	 the	Russian	diplomats								
had	been	expelled	from	the	U.S.A.,	this	time	was	Russia’s	intervention	
in	 the	U.S.,	 presidential	 election	process.	Russia	 has	 denied	 this	
accusation	throughout	and	the	U.S.A.	has	not	been	able	to	provide	any	
evidence	to	show	to	the	world.	Yet,	with	the	hope	of	creating	a	good	
relationship	with	the	new	President	of	the	U.S.A.,	Russia	tolerated	and	
did	nothing	 in	 retaliation	 to	 the	U.S.A.,	 for	 six	months.	However,							
Russia’s	tolerance	came	to	an	end.		When	Congress	passed	a	new	law,	
which	suggested	more	severe	measures	against	Russia,	Russia	retaliated	
this	by	expelling	755	officials	at	the	U.S.,	Embassy	in	Moscow,	in	one	
fell	sweep.	This	was	seen	as	the	largest	number	of	diplomatic	officials	
to	be	expelled	 in	 the	history	of	diplomacy.	The	 reason	 for	and	 the	
method	used	to	expel	the	American	diplomatic	officials	had	been	adopted	
from	a	lesson	Russia	had	learnt	from	the	U.S.A.	So,	on	October	21st,	
1986,	the	U.S.,	Department	of	State	announced	a	reduction	of	fifty	Russian	
officials	at	the	Soviet	Embassy	in	Washington	D.C.,	and	at	the	Soviet	
General	Consular	Office	in	San	Francisco.		This	shows	that	Russia	had	
made	an	appropriate	use	of	history.		This	article	also	refers	to	the	past	
expulsion	of	Russian	diplomatic	officials	(which,	up	to	1991,	was	called	
“the	Soviet	Union”)	and	other	countries	when	 the	conflicts	between	
them	became	so	serious	to	the	point	of	expelling	diplomatic	officials.	
Most	of	these	countries	belong	to	a	different	international	political	axis	
from	Russia.
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สงครามทางการทูต: การขับนักการทูตครั้งประวัติศาสตร์

รมย์ ภิรมนตรี

ในวันท่ี	 30	ธันวาคม	2016	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	 ได้ออก
แถลงการณ์ให้นักการทูตรัสเซีย	 35	 คนจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียใน											
กรุงวอชิงตัน	และสถานกงสุลรัสเซียในนครซานฟรานซิสโก	เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา 
(persona	non	grata)	และให้เวลาเพือ่เดนิทางออกจากสหรฐัฯ	ภายใน	72	ชัว่โมง	
นอกจากนั้น	บุคคลและองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียอีก	9	แห่งในสหรัฐฯ		
รวมทัง้หน่วยข่าวกรองรสัเซียคือหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม
หรือจีอาร์ยู (Главное разведывательное управление - ГРУ - GRU) 
และส�านักงานรักษาความม่ันคงแห่งสหพันธ์หรือเอฟเอสบี	 (Федера́льная 
слу́жба безопа́сности – ФСБ - FSB) ยังถูกด�าเนินมาตรการคว�่าบาตร							
ไปในครั้งนี้ด้วย	 โดยจะมีการปิดศูนย์รวบรวมข่าวกรองของรัสเซียสองแห่งที	่							
นครนิวยอร์กและรัฐแมรีแลนด์ลง1	การขับนักการทูตรัสเซียของสหรัฐอเมริกาใน
ครัง้นีถื้อว่าเป็นจุดเริม่ต้นของ	“สงครามทางการทตู”	และ	“สงครามเย็น”	ครัง้ใหม่

การขับนักการทูตในครั้งนี้เป็นมาตรการตอบโต้รัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่า									
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรค												
เดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	
2016	เพื่อช่วยให้นายโดนัลด์	ทรัมป์	ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน	ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธบิดี	ประธานาธบิดบีารกั	โอบามา	ระบใุนแถลงการณ์ว่า	สหรฐัฯ	จ�าเป็น
ต้องด�าเนนิมาตรการคว�า่บาตรทางการทตูในครัง้นี	้และเป็นการตอบโต้ท่ีเหมาะสม
ต่อผู้พยายามท�าลายผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	 ซึ่งชาวอเมริกันทุกคนควรจะตื่นตัว
และตระหนักถึงภัยจากการกระท�าของรัสเซีย	ผู้น�าสหรัฐฯ	ยังกล่าวว่า	หลังจากนี้
สหรฐัฯ	จะเผยข้อมลูลับทางเทคนคิทีเ่กีย่วข้องกบัความเคลือ่นไหวทางไซเบอร์ของ

1	https://apnews.com/9ccb9a5ab1394a168db8b8362d94790d
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รัสเซยี	เพ่ือช่วยให้ผูร้กัษาความปลอดภยัของเครอืข่ายไซเบอร์ทัว่โลกสามารถเฝ้า
ระวังและขัดขวางแผนชั่วร้ายทางไซเบอร์ของรัสเซียที่ก�าลังด�าเนินอยู่ทั่วโลกได้2 

ด้านนายดมีทริ	 เปียสคัฟ (Дмитрий Песков)	 โฆษกของท�าเนียบ
ประธานาธิบดีรัสเซีย	กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่า	ประธานาธิบดีวลาดีมิร	์							
ปูติน	 จะพิจารณาออกมาตรการตอบโต้การขับนักการทูตรัสเซียในคร้ังนี้แน	่									
และกล่าวว่าการกระท�าดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาแสดงถึงนโยบายต่างประเทศที่
แข็งกร้าวและไม่แน่นอน	ทั้งยังเป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและท�าไป
ตามข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงใดๆ	ส่วนทางด้านมาเรีย	ซาคาราวา (Мария 
Сахарова)	โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่า	การด�าเนินมาตรการ
คว�า่บาตรครัง้นีไ้ม่สร้างสรรค์และจะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ในระดับทวภิาคี
ของทัง้	2	ประเทศ	และรสัเซยีจะมมีาตรการท่ีคล้ายกนัเพือ่ตอบโต้การขับนกัการทูต 
ครั้งนี้

หลังแถลงการณ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	 กระทรวงการต่างประเทศ
รัสเซียได้เสนอให้ประธานาธิดีปูตินอนุมัติการขับนักการทูตสหรัฐเอมริกา	 35	คน	
แต่ประธานาธิบดีได้ปฏเิสธ	โดยกล่าวว่ารสัเซยีจะไม่สร้างความสมัพนัธ์กบัโอบามา
ที่แซงก์ชันรัสเซีย	แต่จะสร้างความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ที่เพิ่ง						
ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาบริหารประเทศ	แต่แล้วความหวังของประธานาธิบด	ี											
วลาดีมร์ิปตูนิกส็ิน้สุดลงในวันที	่27	กรกฎาคม	2017	เม่ือรัฐสภาสหรฐัอเมรกิาแสดง

บทคานอ�านาจกับประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	โดยการออกเสียงลงคะแนนกฎหมายใหม ่
อนัเป็นมาตรการลงโทษรสัเซยีทีร่นุแรงย่ิงข้ึน		ในขณะทีข้่อกล่าวหาก็ยงัไม่ได้มกีาร
พิสูจน์ว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้อง	 ท�าให้ผู้น�ารัสเซียหมดความอดทนและได้ออก
มาตรการตอบโต้ท่ีประวัตศิาสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศต้องจารกึไว้		ในการ
ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์	นายปูตินได้กล่าวถึงความอดทนและความหวังของ
ตนต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่า	“เรารอมานานพอสมควร	 เผื่อว่าจะมี
อะไรเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้	เรามคีวามหวงัอย่างนัน้	แต่ว่าสถานการณ์กเ็ปลีย่นไป”

2	http://www.bbc.com/thai/international-38465406
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	 วนัที	่28	กรกฎาคม	2017	กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยีออกแถลงการณ์	
ลดจ�านวนของนกัการทตูสหรฐัให้เหลือเพยีง	455	คนและจะปิดบ้านพกัตากอากาศ
ที่	 “ซิเรียบรินึย	 โบร์”	 (Serebryany	 Bor)	 ที่รัสเซียให้สิทธิการใช้งานแก	่													
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา	ตั้งแต่วันที่	 1	สิงหาคม	2017	ประกาศของ
กระทรวงต่างประเทศรสัเซียกล่าวว่า	เป็นมาตรการตอบโต้ของรสัเซยีต่อมาตรการ
ขยายการลงโทษรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกา
	 วันท่ี	 27	 กรกฎาคม	 รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ด�าเนินขั้นตอนการ									
ลงคะแนนเสียงในการออกกฎหมายใหม่ที่เพิ่มมาตรการคว�่าบาตรของรัสเซียให้
รุนแรงยิ่งขึ้น	 สิ่งนี้ยืนยันอีกครั้งถึงความก้าวร้าวอย่างรุนแรงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในกิจกรรมระหว่างประเทศ	 โดยปกปิดพฤติกรรมท่ีเป็นรัฐ	 “ที่ได้รับ
การยกเว้น”	หยิ่งยโสไม่ใส่ใจสถานะและผลประโยชน์ของรัฐอื่น	
	 เป็นท่ีทราบกนัดว่ีาสหพนัธรฐัรสัเซยีได้ท�าและก�าลงัท�าอย่างเตม็ที	่เพือ่ให้
ความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นไปอย่างปกติ	สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
สหรัฐอเมริกาในเรื่องที่ส�าคัญที่สุดในการเมืองระหว่างประเทศปัจจุปัน	รวมถึง							
การต่อสู้กับการก่อการร้าย	การแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพการท�าลายล้างสูง	
การค้ายาเสพติดทีผ่ดิกฎหมาย	การอพยพผดิกฎหมาย	อาชญากรรมในโลกไซเบอร์	
ฯลฯ		จากแนวทางที่ว่าการแก้ปัญหาโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกัน	
เรามั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เห็นด้วยกับแนวทางนี้
	 ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาภายใต้การอ้างเหตุผลที่ไร้หลักฐานอย่าง					
สิ้นเชิงว่ารัสเซียแทรกแซงกิจการภายในของตน	 ได้พยายามด�าเนินการต่อต้าน
รัสเซียอย่างน่ารังเกียจครั้งแล้วครั้งเล่า	สิ่งนี้ขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	ขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ	หลักการ						
พืน้ฐานขององค์การการค้าโลก	และมาตรฐานพืน้ฐานของการด�าเนนิการทางการเมอืง 
ระหว่างประเทศอย่างอารยะ
	 ในสหรฐัอเมริกามกีารตดัสินใจเกีย่วกบัมาตรการคว�า่บาตรทีผ่ดิกฎหมาย
กบัสหพนัธรฐัรสัเซีย	มีการยึดทรพัย์สินทางการทตูของรสัเซยีทีก่�าหนดไว้ในเอกสาร
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ทวิภาคีท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย	 ขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศ	สิ่งน้ี									
เห็นได้ชัดว่าเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต							
และการปฏิบัติทางการทูตที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
	 การใช้กฎหมายใหม่ลงโทษรสัเซียนัน้มคีวามชดัเจนว่า	สหรฐัอเมรกิาได้ใช้
ความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นตัวประกันในการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศใน
สหรฐัอเมรกิาเอง	นอกจากนีก้ฎหมายใหม่ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะใช้เครือ่งมอืทางการเมอืง 
เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กับสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจ
โลก	การมุ่งร้ายดังกล่าวมีเป้าหมายอยู่ที่การจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคู่ค้า
ต่างประเทศกับรัสเซีย	ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อหลายประเทศและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
	 แม้จะมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องของวอชิงตัน	 เราก็ยังยึดแนวปฏิบัติที่มี
ความรับผิดชอบและด้วยความยับยั้งชั่งใจ	ไม่ตอบโต้ต่อการยั่วยุที่เด่นชัด	อย่างไร
กต็าม	เหตุการณ์ล่าสดุได้แสดงให้เหน็ว่า	ในแวดวงผูมี้ชือ่เสียงของสหรัฐอเมริกาน้ัน 
ความกลัวรสัเซยียังคงฝังแน่นอยู่	และมุง่สู่การเผชญิหน้ากับประเทศของเราอย่าง
เปิดเผย
 ด้วยเหตุนี้	ภายในวันที่	1	กันยายน	ศกนี้	เราเสนอให้ฝ่ายสหรัฐอเมริกา	
ปรับจ�านวนเจ้าหน้าที่ด้านการทูตและด้านเทคนิคที่ท�างานในสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาในกรงุมอสโก	สถานกงสุลในเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก	เยคาเตรนิเบร์ิกและ
วลาดิวอสต็อก	 ให้สอดคล้องกับจ�านวนนักการทูตและบุคลากรด้านเทคนิคของ
รัสเซียในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งหมายความว่าจ�านวนบุคลากรที่ท�างานอยู่ในส�านักงาน
การทูตและกงสุลของสหรัฐอเมริกา	 ในสหพันธรัฐรัสเซียลดลงเหลือ	455	คน										
ในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการลดจ�านวนนักการทูตของเราในสหรัฐ	
อเมริกาแต่ฝ่ายเดียวครั้งใหม่	เราก็จะตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกัน
	 ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	เป็นต้นไป	ฝ่ายรัสเซียจะยุติการใช้ประโยชน์ของ
สถานทูตสหรัฐอเมริกาในทุกอาคารคลังสินค้าในถนนดาโรชนายา	 ในมอสโกและ
บ้านพักตากอากาศที่ซีเรียบรินึย	โบร	(ป่าสนสีเงิน)
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	 เราขอสงวนสิทธิ์ในการโต้ตอบด้วยมาตรการอื่นๆ	 ที่อาจส่งผลต่อ														
ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา3

ในวันเดียวกันนั้นกระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้เรียกเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�ารัสเซียรัสเซีย	นายจอห์น	 เทฟต์	 (John	F.	Tefft)	 มารับ
แถลงการณ์	 จากมาตรการตอบโต้ดังกล่าว	นายจอห์น	 เทฟท์	 ได้ให้ความเห็นว่า	
«รูส้กึผดิหวังอย่างสดุซึง้และคดัค้านอย่างรนุแรง»		หลงัจากนัน้เขาได้ให้สมัภาษณ์
สถานีวิทยุ	 “แอ๊คโค	มัสควา”	 (Acho	of	Moscow)	ว่า	 “ผมคิดว่าการแซงก์ชัน			
(คว�่าบาตร)	 เป็นเครื่องมือท่ีทื่อ	 ในเรื่องนี้ผมว่าไร้ข้อสงสัย	และทุกคนเข้าใจ”									
ตามความคิดของเขา	 การคว�่าบาตรรัสเซียคือการท�าสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง									
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการท�าสงครามโดยใช้อาวุธ	 โดยเขาได้ให้เหตุผลว่า	 “ไม่ม	ี					
ใครต้องการสิ่งนั้น	รัสเซียไม่ต้องการท�าสงครามกับสหรัฐอเมริกา	 เท่าที่ผมเข้าใจ	
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย	กับสิ่งที่เห็นว่าเป็นการละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศ	ดังนั้นเราจึงต้องคว�่าบาตร”
	 ในวันที่	30	กรกฎาคม	2017	ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดีมิร์	 ปูติน	 ให้
สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์	“รัสเซีย-1”	ว่า	“ได้ประกาศการลดจ�านวนนักการทูต	
เจ้าหน้าท่ีเทคนคิและพนกังานสายสนบัสนนุทางการทตูของสหรฐัอเมรกิาในรสัเซยี
ลง	755	คน”	ท�าให้คงเหลือเจ้าหน้าที่สถานทูต	455	คนเท่ากับจ�านวนเจ้าหน้าท่ี
สถานทตูรสัเซยีในสหรฐัอเมรกิา	ซ่ึงเป็นเวลานานมาแล้วทีฝ่่ายอเมรกิาละเมดิความ
เท่าเทียม	ตามหลักแล้วไม่เป็นธรรม”4 

ส�านักข่าวรอยเตอร์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็นมาของการขับ
นักการทูตในครั้งนี้ว่า	กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้เตือนว่าจะมีการลดจ�านวน
นักการทูตสหรัฐอเมริกาในสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อ	14	กรกฎาคม	2017	 โดยโฆษก

  3	http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/ 
content/id/2824435
  4	https://russia.tv/
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กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยีมาเรยี	ซาคาโรวา	ได้กล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ
บุคลากรทางการทูตในรัสเซียมี	 “สายลับชาวอเมริกันมากเกินไป”	แต่การตอบโต้
โดยการขับนกัการทตูสหรฐัอเมรกิานัน้ได้ทิง้ระยะห่างมานานเกอืบครึง่ปี	เน่ืองจาก
รัสเซียยังหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะคืนสิทธิให้รัสเซียกลับไปใช้บ้านพักตากอากาศ									
สองแห่ง	ที่ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่ังปิดในเดือนธันวาคม	2016	 โดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้อ้างเหตุผลในค�าสั่งดังกล่าวว่า	เป็นการตอบโต้ที่รัสเซียแทรกแซง
การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา	(ซึ่งรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว)	

ในวันท่ี	 10	สิงหาคม	2017	ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	 ได้ขอบคุณ 
วลาดีมิร์	 ปูติน	 ประธานาธิบดีรัสเซีย	 กรณีปรับลดเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐฯ															
ในรสัเซยี	โดยกล่าวว่า	“ผมรูสึ้กขอบคณุเป็นอย่างย่ิงทีเ่ขาปลดคนจ�านวนมากออก	
เพราะตอนนีเ้ราก็จะได้จ่ายเงนิเดอืนน้อยลง”	ทรมัป์	กล่าวขณะอยูร่ะหว่างพกัร้อน
ที่สนามกอล์ฟส่วนตัวในนิวเจอร์ซีย์	 เขาเสริมว่า	 “ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้พวกเขา
กลับเข้ามา”	และ	“เราจะประหยัดเงินได้มากทีเดียว”5

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ารัสเซียรัสเซีย	นายจอห์น	เทฟต์	(John	F.	Tefft)

ที่มา:	http://enter.news/ru/news/warandpeace/82263/

 5	http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4475666
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	 ในส่วนทีเ่ป็นทรพัย์สินทางการทูตของรสัเซยีทีส่หรฐัอเมรกิานัน้	ได้ถกูคณะ
ผู้บริหารของอดีตประธานาธิบดี	บารัก	โอบามายึดไปในปลายสมัยก่อนที่โอบามา
จะพ้นจากต�าแหน่ง	นายซีร์เกย์	เรยีบคอฟ	(Sergey	Ryabkov)	รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย	ได้กล่าวว่า	“เรารออยู่นานเกือบ	7	เดือน	พรุ่งนี้
จะครบ	 7	 เดือนพอดีท่ีเราขอให้เขาคืนทรัพย์สินในส่วนนี้	 แต่เขาก็ยังไม่คืน																
เราพยายามใช้ทุกวิถีทางที่จะให้เขาคืนให้จนพวกเราจะหมดความอดทนแล้ว”	 
นายเรียบคอฟยังได้กล่าวต่อว่า	 “รัสเซียยังไม่เคยใช้มาตรการลักษณะนี้เลย	 
เราอยู่ฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศ	อยู่ฝ่ายความเท่าเทยีมกนั	การหาหนทางแก้ไข
ปัญหาของโลกนั้นจะท�าได้เมื่อร่วมมือกัน”6 

นายซร์ีเกย์	เรียบคอฟ	(Sergey	Ryabkov)	รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรสัเซยี

ที่มา:	https://www.golos-ameriki.ru/a/dg-ryabkov-statement/3520981.html

6	http://tass.ru/politika/44476
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	 แถลงการณ์ขับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในรัสเซีย	ที่
ใช้หลกัการปรบันกัการทตูให้มจี�านวนเท่ากนัทัง้สองประเทศนัน้	หากวเิคราะห์ย้อน
ประวตัคิวามสมัพนัธ์ทางการทตูของท้ังสองประเทศน้ีแล้ว	กจ็ะเหน็ว่าสหรฐัอเมรกิา
เคยใช้มาตรการและเหตผุลเดียวกนัน้ีกบัรสัเซียสมัยท่ียงัเป็นสหภาพโซเวยีตมาแล้ว	
เพียงแต่จ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกขับยังไม่มากเท่าครั้งนี้	ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น 
ในวันที่	 21	ตุลาคม	ค.ศ.	1986	 เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศลด						
เจ้าหน้าท่ีของสถานทตูโซเวยีตในวอชิงตันและสถานกงสลุใหญ่ของสหภาพโซเวยีต
ในซานฟรานซสิโกลง	50	คน	นอกจากน้ันยงัได้ออกแถลงการณ์ให้ขบันกัการทตูโซเวยีต 
5	คน	เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	เหตุผลอย่างเป็นทางการของมาตรการดังกล่าว
ของสหรัฐอเมริกาคือการปรบัจ�านวนเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในสถานเอกอคัรราชทตู
สหภาพโซเวยีตในกรงุวอชิงตันและซานฟรานซิสโกให้เท่ากบัเจ้าหน้าทีส่หรฐัอเมรกิา
ที่ปฏิบัติงานในมอสโกและเลนินกราด	 ส่ือมวลชนของสหรัฐอเมริกาได้น�าเสนอ
สาเหตุของการขับนักการทูตดังกล่าวเป็นผลมาจากการด�าเนินงานของเอฟบีไอ 
(FBI)	ท่ีมีเป้าหมาย	“ลดภยัคกุคามจากการรัว่ไหลของข้อมลูไปยงัสหภาพโซเวยีต”	
ช่วงปลายปี	 ค.ศ.	 1986	นักการทูตของสหภาพโซเวียตถูกขับออกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพิ่มอีก	25	คน	ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในนิวยอร์ก
วอชิงตันและซานฟรานซิสโก	การขับนักการทูตสหภาพโซเวียตของสหรัฐอเมริกา
ในคร้ังนัน้	เป็นการตอบโต้ทีส่หภาพโซเวยีตขับ	30	นกัการทตูอเมรกินัทีม่พีฤตกิรรม
น่าสงสัยว่ากระท�าการจารกรรมในสหภาพโซเวียต

ตามหลักการของการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว	 การขับ
นกัการทูตดังกล่าวได้เป็นไปตามอนสัุญญาเวยีนนาว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางการทตู

ปี	ค.ศ.	1961	ข้อ	9	วรรค	1	ที่บัญญัติว่า	“รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลา					
ใดกไ็ด้โดยไม่ต้องชีแ้จงถงึการวนิจิฉัยของตนว่า	หวัหน้าคณะผูแ้ทนหรอืบคุคลใดใน
คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	หรือว่าบุคคลอื่น
ใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ในกรณีใดเช่นว่านี้	 ให้รัฐ								
ผูส่้งเรยีกบคุคลท่ีเกีย่วข้องนัน้กลับ	หรอืเลิกหน้าทีข่องผูแ้ทนนัน้กบัคณะผูแ้ทนเสยี
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ก็ได้ตามที่เหมาะสม	บุคคลอาจจะถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงปรารถนาหรือไม่พึง
ยอมรับได้	ก่อนที่จะมาถึงในอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้”	 “ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายในระยะเวลาอันสมควร	รัฐผู้รับอาจปฏิเสธที่จะ
ยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ว่าเป็นบุคคลในคณะผู้แทนก็ได้”

เหตุผลท่ีประเทศผู้รับใช้บ่อยท่ีสุดในการออกแถลงการณ์ให้นักการทูต				
จากต่างประเทศเป็นผู้ไม่พึงปรารถนาคือ	นักการทูตเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้อง
กับการจารกรรมหรือกระท�าจารกรรม	(หรือเป็นสายลับในคราบนักการทูต)	ซึ่งใน
กรณีนี้ก็เป็นการยากที่จะแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมเช่นใดเป็นการจารกรรม	และ
พฤตกิรรมเช่นใดเป็นการ	“สืบเสาะถงึพฒันาการของรฐั”	ตามหน้าทีข่องนกัการทตู	
ที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาเวียนนา	ข้อ	3	วรรค	1	(“สืบเสาะให้แน่ด้วยวิถีทางทั้งมวล 
อนัชอบด้วยกฎหมาย	ถงึสภาวะและพฒันาการในรฐัผูร้บั	และรายงานไปยงัรฐับาล
ของรัฐผู้ส่ง”)	ท�าให้มีการขับนักการทูตโดยใช้เหตุผลนี้ได้	 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ละเมิด						
กฎหมายใดๆ	ของประเทศผู้รับก็ตาม	ด้วยอนุสัญญาเวียนนาข้อที่	9	วรรค	1	ได้ให้
สทิธแิก่ประเทศผูร้บัไว้แล้ว		อกีเหตุผลหนึง่ทีพ่บได้บ่อยคอืนกัการทตูได้กระท�าความ
ผดิทางอาญา	ซึง่ตามเอกสิทธทิางการทตูในอนสัุญญาเวยีนนา	ข้อ	31	วรรค	1	นัน้	
ตัวแทนทางการทูตได้รับการคุ้มครองจากการด�าเนินคดีในประเทศผู้รับ	(“ตัวแทน
ทางทูตจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอ�านาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับตัวแทนทาง
ทูตจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอ�านาจศาลทางแพ่ง	และทางปกครองของรัฐผู้รับ
ด้วย”)	ดังนั้นหากนักการทูตได้ท�าผิดกฎหมายในประเทศผู้รับ	แต่ประเทศผู้ส่งยัง
ไม่เรียกตัวกลับ	ประเทศผู้รับก็สามารถขับนักการทูตดังกล่าวด้วยเหตุผลนี้ได้

เหตุผลที่รัสเซียใช้ในการขับนักการทูตอเมริกัน	755	คนคือการปรับลด
จ�านวนนักการทูตของสหรัฐอเมริการให้มีจ�านวนเท่ากับนักการทูตรัสเซียใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีจ�านวน	455	คน	ซึ่งอนุสัญญาเวียนนาข้อที่	11	วรรค	1	และ
วรรค	2	 ได้บัญญัติให้สิทธิกับประเทศผู้รับไว้	 (“เมื่อไม่ความตกลงจ�าเพาะในเรื่อง
ขนาดของคณะผู้แทน	รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในขีดจ�ากัด	
ที่ตนเห็นว่าสมควรและปกติได้	ทั้งนี้	โดยค�านึงถึงพฤติการณ์และสภาวะในรัฐผู้รับ
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และความจ�าต้องการของผู้แทนเฉพาะราย”	 “ภายในขอบเขตที่คล้ายคลึงกันและ
บนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ	 รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นกัน	ที่จะยอมรับพนักงาน
ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้”)	ซึ่งในกรณีนี้รัสเซียไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่านักการ
ทูตของสหรัฐอเมริกาคนใดที่ต้องออกจากสหพันธรัฐรัสเซีย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ	นายซร์ีเกย์	เรียบคอฟ	ได้กล่าวในส่วนนีว่้า	“ในข้อก�าหนด 
ระบุว่าภายในวันที่	1	กันยายน	คณะนักการทูตต้องไม่เกิน	455	คน	พวกเขาจะท�า
อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา”7

ตามหลกัปฏบิตัแิล้วนักการทตูทีถ่กูขับจะถกูเสนอให้ไม่ต้องกลบัมาปฏบิติั
หน้าที่หลังการหยุดพักผ่อน	แต่หากว่ายังไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว	
ประเทศผู้รับจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการก�าหนดระยะเวลา							
เดินทางออกนอกประเทศ	เช่น	“ภายในหนึ่งสัปดาห์”	หรือ	“ภายใน	24	ชั่วโมง”	
จากความดื้อดึงของนักการทูตที่แสร้งท�าเป็นไม่เข้าใจพฤติกรรมของประเทศผู้รับ	
จะมีการตอบโต้จากประเทศผู้รับในหลายรูปแบบ	 เช่น	 การออกให้วีซ่าให้ช้า									
การเปิดเผยแหล่งหลบซ่อนของสายลับ	การไม่ให้ความร่วมมือในระดับผู้แทนการ
ทูตและระดับกระทรวง	เป็นต้น8 

ประเทศผู ้รับตัวแทนทางการทูตจากประเทศผู ้ส ่งที่มีผลประโยชน	์									
ร่วมกันหรือขัดแย้งกันมากอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้น	 เจ้าหน้าที่									
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทุกคนที่มาประจ�าการในประเทศผู้รับจะถูก
สอดส่องและติดตามดพูฤติกรรมโดยหน่วยต่อต้านข่าวกรองของประเทศผูร้บัเสมอ	
อดีตหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข่าวกรองต่างประเทศองค์กรเคจีบี	 (КГБ - KGB)							

นายพลนิคาไล	ลิโอนัฟ	 (Николай Леонов)	 ได้กล่าวถึงการท�างานของหน่วย					
ต่อต้านงานข่าวกรองของแต่ละประเทศว่าย่อมมี	 “ข้อมูลของเป้าหมาย”	ที่เขา

	 	 7	 อ้างแล้ว
	 	 8 Геворкян Н. Кому мешают русские шпионы // Коммерсантъ 
 Власть :  Аналитический еженедельник.  — М.:  Kommersant  
 Publishing House, 24 марта 1998. — № 10 (262). — С. 44.
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ติดตามอยู่เสมอ	ซึ่งเป็นการสะสมทุกองค์ประกอบของพฤติกรรมที่น่าสงสัยของ
นักการทูต	นักข่าวหรือธุรกิจชาวต่างประเทศ	และการใช้ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ใน
วิจารณญาณของรัฐบาล9

	 ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้ว	ก็สามารถตอบโต้	 (retorsion)	ต่อการ
ละเมิดพันธสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐอื่นด้วยมาตรการต่างๆ							
ซึง่การขบันกัการทตูนัน้	เป็นการตอบโต้การกระท�าของรฐัอ่ืนซึง่เป็นความผดิในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ	ด้วยมาตรการที่เป็นความผิดในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศเช่นกัน	 (reprisal)	ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว	การขับนักการทูตเป็นมาตรการ
สุดท้าย	ก่อนการประกาศสงครามระหว่างรัฐ	 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เห็น						
ได้ชัดคือวิกฤตการณ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในปี	ค.ศ. 1979								
เมื่อสหภาพนักศึกษาอิหร่านบุกยึดสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วจับนักการทูตพร้อม
ชาวอเมริกันในกรุงเตหะราน	 66	 คนเป็นตัวประกัน	 เพื่อแลกกับการส่งมอบ						
พระเจ้าชาห์	โมฮมัหมดั	เรซา	ปาห์ลาว ีทีป่ระทบัรกัษาพระองค์อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา	
ท�าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน												
ขับนักการทูตพร้อมกับมาตรการตอบโต้อื่นๆ	เช่น	ห้ามท�าการค้ากับอิหร่าน	เข้มงวด 
กบัการเดินทางเข้าสหรฐัอเมรกิาของของชาวอหิร่าน	ความพยายามใช้ก�าลงัทหาร
ชิงตัวประกัน	และอายัดบัญชีอิหร่านในธนาคารของสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น10

	 ในประวัติศาสตร์การทูต	 นับตั้งแต่มีอนุสัญญาเวียนนา	 ค.ศ.	 1961											
การขับนักการทูตจ�านวนมากในครั้งเดียวนั้นมีไม่บ่อยนัก	ซึ่งส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้น							
กับประเทศมหาอ�านาจ	ที่ส่งนักการทูตไปประจ�าในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก					

	 	 9	 อ้างแล้ว
	 	 10 Толстых В. Л. Глава 14. Международно-правовая ответственность 
  // Курс международного права. — Wolters Kluwer Russia, 2009.  
 — С. 574. — 1056 с. — 3 тыс экз. — ISBN 978-5-466-00401-4.
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ด้วยเหตุนี้จึงขอประมวลเหตุการณ์ที่นักการทูตสหภาพโซเวียตและรัสเซียถูกขับ					
จากต่างประเทศและนักการทูตต่างประเทศถูกขับจากรัสเซียหรือสหภาพโซเวียต						
ที่เปิดเผยทางสื่อมวลชนดังนี้
	 ในเดอืนกนัยายน	ค.ศ.	1971	รฐับาลองักฤษประกาศขบันกัการทตูสหภาพ
โซเวียต	105	คน	ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการขับนักการทูตจ�านวนมากที่สุดตั้งแต่มีการ
รับรองอนุสัญญาเวียนนา	ค.ศ.	 1961	สาเหตุของการขับนักการทูตในคร้ังนี้เกิด				
จากการทรยศของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหภาพโซเวียต	 (เคจีบี)	ที่ท�างานใน
องักฤษในฐานะเจ้าหน้าทีส่�านกังานผูแ้ทนการค้าของสหภาพโซเวยีตประจ�าอังกฤษ
นายอาเลยีก	เลยีลนิ	(Олег Лялин) ได้เปิดเผยรายชือ่เจ้าหน้าทีห่น่วยสบืราชการลบั		                   
สหภาพโซเวียตที่ปฏิบัติงานในอังกฤษโดยใช้ต�าแหน่งนักการทูตประจ�าสถาน
เอกอัครราชทูตและส�านักงานผู้แทนการค้า	 มาตรการโต้ตอบของสหภาพโซเวียต
ต่อกรณีดังกล่าวคือการขับชาวอังกฤษจ�านวน	 18	คน	ออกนอกประเทศในเดือน
ตุลาคม	1971
	 มนีาคม	ค.ศ.	1983	นกัการทตูของสหภาพโซเวยีต	47	คนถกูขบัออกจาก
ฝรั่งเศสในข้อหาจารกรรม	สาเหตุของการขับในคร้ังนี้เป็นผลมาจากการเปิดเผย
รายชื่อเจ้าหน้าที่เคจีบี	250	คนที่ใช้สถานะนักการทูตปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ	
ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองฝรั่งเศสได้ข้อมูลมาจากนายวลาดีมิร์	 เวียตรัฟ	

(Владимир Ветров) เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหภาพโซเวียต
	 กันยายน	ค.ศ.	 1985	 รัฐบาลอังกฤษได้ขับนักการทูตสหภาพโซเวียต									
31	คน	ด้วยเหตุผลกระท�าจารกรรม	อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขอลี้ภัยของ					
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหภาพโซเวียต	 (เคจีบี)	 นาย	อาเลียก	กอร์ดีเยฟสกี 

(Олег Гордиевский)	ซึ่งท�างานให้กับหน่วยข่าวกรองอังกฤษตั้งแต่	 ปี	 ค.ศ.				
1974	และขอลีภ้ยัในองักฤษในเดือนกรกฎาคม	1985	ในการตอบโต้	รฐับาลสหภาพ
โซเวียตขับเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษ	25	คน	
	 วันที่	 21	ตุลาคม	ค.ศ.	1986	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศ					
ลดพนักงานของสถานทูตโซเวียตในวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ของสหภาพ
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โซเวียตในซานฟรานซิสโก	50	คน	นอกจากนั้นยังได้ออกแถลงการณ์ให้ขับนักการทูต 
โซเวียต	5	คน	เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	เหตุผลอย่างเป็นทางการของมาตรการ
ดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาคือการปรับจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาน
เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียตในกรุงวอชิงตันและซานฟรานซิสโกให้เท่ากับ								
เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติงานในมอสโกและเลนินกราด
	 ตามที่สื่อสหรัฐได้น�าเสนอ	การขับนักการทูตดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
ด�าเนินงานของเอฟบีไอที่มีเป้าหมาย	“การลดภัยคุกคามจากการรั่วไหลของข้อมูล
ไปยังสหภาพโซเวียต”	ช่วงปลายปี	 ค.ศ.	 1986	นักการทูตของสหภาพโซเวียต								
ถูกขับออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มอีก	25	คน	ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที	่							
ที่ปฏิบัติงานในนิวยอร์ก	 วอชิงตันและซานฟรานซิสโก	การขับนักการทูตสหภาพ
โซเวียตของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้	เป็นการตอบโต้ที่สหภาพโซเวียตขับ	30	นักการทูต 
อเมริกันที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าปฏิบัติงานจารกรรมในสหภาพโซเวียต
	 มิถุนายน	ค.ศ.	1988	สหภาพโซเวียตได้ขับนักการทูตแคนาดา	 13	คน
ออกนอกประเทศในความผิดกระท�าจารกรรม	และแคนาดาได้ตอบโต้ด้วยการขับ	
19	นักการทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตโซเวียตในมอนทรีออล	ในความผิดเดียวกัน	
	 ในปี	 ค.ศ.	 1989	 รัฐบาลอังกฤษได้ขับเจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียต										
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในอังกฤษในฐานะนักการทูตนักข่าวและเจ้าหน้าที่ส�านักงานผู้แทน
การค้า	11	คนออกนอกประเทศและออกแถลงการณ์เพิม่เติมให้เจ้าหน้าทีอ่กี	3	คน
ที่ได้ออกเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรแล้วเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	เหตุผล							
ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกล่าวไว้ในแถลงการณ์คือ	 “มีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับสถานะ”

	 วันที่	21	มกราคม	ค.ศ.	2000	กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียขับนักการทูต 
โปแลนด์	 9	คน	 เนื่องจากกมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานะทางการทูต	และ						
ในวันต่อมารัฐบาลโปแลนด์ได้ตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันแต่จ�านวนนักการทูต
รัสเซียที่ถูกประกาศเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนามีมากกว่าเท่าตัวคือ	20	คน
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โรเบิร์ต	ฮันส์เซน	(Robert	Hanssen)	

ทีม่า:	https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hanssen#/media/File:Robert_Hanssen.jpg

	 ในวันท่ี	 27	 มีนาคม	 2001	 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออก
แถลงการณ์ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา	4	คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	
จากพฤติที่ไม่สอดคล้องกับสถานะทางการทูตของเขา	 ในจ�านวนนั้นประกอบด้วย	
พอล	ฮอลลิงส์เวิร์ธ	(Paul	Hollingsworth	)	หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับ	(ซีไอเอ)
ในมอสโก		สีวั่นก่อนทีเ่จ้าหน้าทีส่ถานทตูสหรฐัถกูขบัออกจากรสัเซยี	รฐับาลสหรฐั
ได้ขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า
พวกเขาเป็นสายลับที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โรเบิร์ต	 ฮันส์เซน	 (Robert	Hanssen)						
(เจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่ถูกรัฐบาลสหรัฐจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์	 2001	 ในข้อหาเป็น
สายลับให้กับรัสเซีย)	สื่อรายงานว่าภายในวันที่	 1	กรกฎาคม	2001	ทั้งสองฝ่าย
ด�าเนินการเรียกนักการทูตของตนกลับฝ่ายละ	50	คน	แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการ
ยืนยันอย่างเป็นทางการ

	 วันท่ี	 6	 สิงหาคม	 2004	 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออก
แถลงการณ์ขบัผู้ช่วยทูตทหารของลิทวัเนยีในรสัเซีย	พนัเอกซกิติสั	บตัคสุ	ออกจาก
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ประเทศรัสเซียภายในสองวัน	ด้วยเหตุผลที่	 «มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม				
ที่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของรัสเซีย»	โดยก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมปี	2004	
ลิทัวเนียได้ประกาศให้นักการทูตรัสเซีย	3	คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา

นายอันเดรย์	ลูกกาโวย
(Андрей Луговой)

อเลกซานเดอร์	ลิตวีเนียนกา
(Алекса́ндр  Литвине́нко)

ที่มา:	http://www.km.ru/v-rossii/2013/03/12/rassledovanie-prestuplenii-v-

mire/705880-lugovoi-vyshel-iz-dela-litvinenko

ต้นเดือนกรกฎาคม	2007	รัฐบาลอังกฤษได้ขับนักการทูตรัสเซีย	4	คน
ออกจากประเทศ	 โดยให้เหตุผลว่ารัสเซียปฏิเสธส่งนายอันเดรย์	 ลูกกาโวย 

(Андрей Луговой) ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอเลกซานเดอร์	 ลิตวี
เนยีนกา (Алекса́ндр Литвине́нко) ทีห่นคีดีประพฤตมิชิอบต่อหน้าทีเ่จ้าหน้าที่
ข่าวกรองของรัสเซีย	 (เอฟเอสบี)	 ไปขอลี้ภัยในอังกฤษและได้สัญชาติอังกฤษ	19	
กรกฎาคม	รัฐบาลรัสเซียได้ตอบโต้ต่อพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลอังกฤษ	
โดยได้ใช้ท้ังมาตรการที่เกี่ยวกับวีซ่าและขับนักการทูตอังกฤษ	 4	 คนออกนอก
ประเทศ	ตามธรรมเนียมปฏิบัติการขับนักการทูตในกรณีดังกล่าวจะไม่เปิดเผยชื่อ

นักการทูต		
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7	พฤศจิกายน	2007	กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้ยื่นหนังสือ						
ต่อสถานทูตรัสเซียให้นักการทูตรัสเซีย	3	คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาในประเทศ
จอร์เจีย	ซึ่งประกอบด้วยอุปทูตอีวาน	 โวลึนคิน (Иван Волынкин) ที่ปรึกษา						
สถานเอกอัครราชทูต	ปิโยตร์	โซโลมาติน (Петр Соломатин) และเลขานุการตรี	
อลิกซานดร์	คูเรียนคอฟ (Александр Куренков)11	กระทรวงกิจการภายใน
ของจอร์เจียได้สืบพบว่านักการทูตทั้ง	 3	 คนได้กระท�าจารกรรมโดยการซุ่มดู
พฤติกรรมและดักฟังโทรศัพท์ของนักการเมืองฝ่ายค้าน	 ซึ่งผู ้น�านักการเมือง									
ฝ่ายค้านได้หารือกับนักการทูตทั้ง	 3	คนเกี่ยวกับแผนการโค่นล้มรัฐบาลจอร์เจีย						
ในวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการ													
ขับนักการทูตจอร์เจีย	3	คนออกนอกประเทศ

21	มกราคม	2008	รฐับาลลัตเวียได้ขับเลขานกุารโท	สถานเอกอคัรราชทตู
รัสเซีย	อลิกซานดร์	 โรโกชืน	 (Александр Рогожин)	 ในข้อกล่าวหากระท�า								
จารกรรม	กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ลัตเวียว่า
เป็นการกระท�าท่ีไม่เป็นมิตรและขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้	 วันที่	 25	มกราคม	
รัสเซยีประกาศให้นกัการทตูประจ�าสถานเอกอคัรราชทตูลตัเวยี	ณ	กรงุมอสโกเป็น
บุคคลไม่พึงปรารถนา	ด้วยมีพฤติกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับสถานะนักการทูต	และ
สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัสเซีย

ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	 2008	นักการทูตฟินแลนด์ได้ถูกรัฐบาลรัสเซีย						
ขบัออกนอกประเทศ	เพือ่เป็นการตอบโต้ทีร่ฐับาลฟินแลนด์ได้ขบันกัการทตูรสัเซยี	
จากข้อมูลของงานประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์กล่าวว่า	
นักการทูตรัสเซียที่ถูกขับออกนอกประเทศนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีติดสินบน

6	พฤษภาคม	2009	กระทรวงต่างประเทศรัสเซียประกาศขับเจ้าหน้าที่
ส�านักงานข้อมูลของนาโต้ในกรุงมอสโกรวมถึงหัวส�านักงานข้อมูลดังกล่าวและ									

  11	https://ru.sputnik.az/politics/20161230/408294594/diplomaty-vyslannye- 
iz-stran.html
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ผู้ช่วยทูตสถานทูตแคนาดา	2	คน	คืออีซาเบล	ฟรังซัว (Изабель Франсуа) 
และมาร์ค	 โอบเกนอร์ต (Марк Опгенорт) การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการ
ตอบโต้ที่องค์การนาโต้ได้ขับผู้แทนถาวรรัสเซียประจ�านาโต้	 วิคตาร์	 โคชูคอฟ 

(Виктор Кочуков) และผู้ช่วย	วาสีลิย์	ชีชอฟ (Василий Чижов)
8	มิถุนายน	2009	โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซยีออกแถลงการณ์

ให้กงสลุของประเทศฟินแลนด์ในรสัเซยี	ซโิม	พตีเิลียเนนเป็นบคุคลไม่พงึปรารถนา	
ด้วยกระท�าการละเมิดกฎหมายรัสเซียและอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความ
สัมพันธ์ทางการทูตและกงสุล	โดยเขาได้ลักลอบน�าชาวฟินแลนด์	ปาโว	ซาโลเนน	
และลูกของเขาอันทวน	ซาโลเนนซึ่งมีสัญชาติรัสเซียออกนอกประเทศ

ปลายเดือนกรกฎาคม	2009	กระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้ออก
แถลงการณ์ขับนักการทูตรัสเซีย	2	คน	คือนายวลาดีมิร์	ลือเซนโก (Владимир 
Лысенко)	อัครราชทูตที่ปรึกษาและนายอเลกซานดร์	กราโชฟ (Александр 
Грачев) กงสลุใหญ่รสัเซียประจ�าเมืองโอเดสสา	เนือ่งจากมพีฤตกิรรมไม่สอดคล้อง
กับสถานะ	กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้โต้ตอบด้วยการขับนางนาตาเลีย	
ปราคาโปวชิ (Наталья Прокопович) กงสลุใหญ่ยเูครนประจ�าเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 
และนายอีการ์	 บีโรซกิน (Игорь Березкин) อัครราชทูตที่ปรึกษา	ต่อมา		
กระทรวงการต่างประเทศยเูครนได้ขอระงบัการขบันักการทูตของตนและการตอบโต้ 
ของรัสเซยีไว้	ในวนัท่ี	10	สิงหาคม	ได้มข่ีาวว่านายอีการ์	บโีรซกนิได้ออกจากรสัเซยี
ไปแล้ว

17	สิงหาคม	2009	 	ส�านักข่าว ČTK ของเชคได้รายงานข่าวอ้างถึง						
แหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลเชคได้ขับนักการทูตรัสเซีย	2	คน
ออกนอกประเทศ	 โดยคนแรกเป็นรองผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจ�าประเทศเชค	
ส่วนคนที่	 2	 ขอไม่ให้กลับมาอีกหลังการลาพักร้อน	 ด้วยเหตุผลท่ีเจ้าหน้าที	่												
ทั้ง	2	นายท�างานให้กับส�านักข่าวกรองรัสเซีย

16	สงิหาคม	2010	เลขานกุารเอกสถานเอกอคัรราชทตูรสัเซยีประจ�ากรงุ
บคูาเรสต์	อนาโตล	ีอาโคปอฟ (Анатолий Акопов)	ได้แจ้งต่อรฐับาลโรมาเนยี
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ว่า	รัฐบาลรัสเซียได้ให้	กาเบรียล	เกรคุ (Габриэл Греку) เลขานุการเอกของ
ฝ่ายการเมืองของสถานทูตโรมาเนียประจ�ารัสเซีย	 เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและ
ออกนอกประเทศภายใน	48	ชั่วโมง	ด้วยนายกาเบรียลเป็น	เจ้าหน้าที่หน่วยข้อมูล
ต่างประเทศของโรมาเนียท่ีท�างานอยู่ในรัสเซียโดยใช้สถานะนักการทูต	ถูกจับกุม
ขณะที่พยายามที่จะได้รับข้อมูลลับทางทหารจากพลเมืองรัสเซีย

กาเบรียล	เกรคุ	(Габриэл Греку)	
เลขานุการเอกของฝ่ายการเมืองของสถานทูตโรมาเนียประจ�ารัสเซีย

ที่มา:	https://ria.ru/politics/20100817/266207743.html

ปลายพฤศจกิายน	2010	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศสเปน	
ทรีนิเดด	ฮีมิเนส	การเซียแอรรา (Тринидад Хименес Гарсиа-Эррера)     
ได้เห็นชอบกับค�าขอของเฟลิกส์	 ซาน	 โรลดาน (Феликс Санc Рольдан)             
ผู้อ�านวยการศูนย์ข่าวกรองแห่งชาติสเปน	 ให้ขับนักการทูตรัสเซีย	 2	 คนออก							
นอกประเทศ	 ในปลายเดือนธันวาคมปีเดียวกัน	หนังสือพิมพ ์El Pais ของสเปน						
ได้น�าเสนอข่าวว่า	 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียขอให้อัครราชทูตท่ีปรึกษา				
ด้านการเมืองของสถานเอกอัครราชทูตสเปนในมอสโก	อิกนาซิโอ	คาตาเฮนา 
(Игнасио Картахены) และเลขานุการเอก	โบรฮ	ีฮอร์เตส	เบรโตนา (Борхи 
Кортес-Бретона) ออกจากประเทศ	 สาเหตุที่ ส่ือมวลชนได้น�าเสนอคือ												
การประกอบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ
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		 10	 ธันวาคม	 2010	 รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้ย่ืนหนังสือผ่าน								
สถานเอกอคัรราชทตูรสัเซยีประจ�ากรงุลอนดอนขอให้สถานเอกอัครราชทตูรสัเซยี
ส่งนกัการทูตของตนกลับประเทศ	ด้วยมพีฤตกิรรมกระท�าจารกรรม	ซึง่ฝ่ายรสัเซยี
ก็ได้ขอให้อังกฤษส่งตัวนักการทูตของตนกลับด้วยเหตุผลเดียวกัน

1	 กุมภาพันธ์	 2011	 รัฐบาลไอร์แลนด์ประกาศขับเจ้าหน้าที่ประจ�า							
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย	ณ	กรุงดับลินออกนอกประเทศ	ด้วยตรวจจับได้ว่า						
เจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวกระท�าการจารกรรมโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมว่าเป็น									
ชาวไอร์แลนด์	แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่คนนั้น

12	พฤษภาคม	2011	ทีก่รงุมอสโกได้มกีารจบักมุผู้ช่วยทตูทหารอสิราเอล	
วาดิม	เลเดอร์แมน (Vadim Leiderman) ซึ่งส�านักข่าวกรองรัสเซีย	(เอฟเอสบี)	
รายงานว่าเขาก�าลังพยายามทีจ่ะหาข้อมลูจากเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลรสัเซยีเกีย่วกบั
ความร่วมมือทางทหารและด้านเทคนิคระหว่างรัสเซียกับประเทศอาหรับและ
ประเทศเครือรัฐเอกราช	 ในวันที่	 19	พฤษภาคมกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย									
ได้ยืนยันว่าได้ขับนักการทูตดังกล่าวออกนอกประเทศแล้ว

เรือโทเจฟฟรี	พอล	ดีลิสล์		
							ที่มา:	https://intelnews.org/tag/jeffrey-paul-delisle/
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ในเดือนมกราคม	 2012	 รัฐบาลแคนาดาได้ขับเจ ้าหน้าที่ประจ�า															
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย	ณ	กรุงออตตาวา	4	คนหลังการจับกุมนายทหารเรือ
แคนาดาเรือโทเจฟฟรี	พอล	 ดีลิสล์	 (Jeffrey	Paul	Delisle)	ที่ขายข้อมูลทาง								
การทหารให้รัสเซีย	และสื่อมวลชนแคนาดาได้ลงข่าวนี้ติดต่อกันหลายวัน	ท�าให้
กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยีได้ออกแถลงการณ์โต้ตอบว่า	สือ่มวลชนแคนาดา
ได้น�าเสนอข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	 ด้วยนักการทูตของรัสเซียทั้ง	 4	คน									
ได้เดินทางกลับมารัสเซียเนื่องจากส้ินสุดวาระการท�างานในต่างประเทศตั้งแต่						
ปลายปี	ค.ศ.	2011	แล้ว

15	พฤษภาคม	 2013	 รัสเซียประกาศให้	 ไรอัน	 คริสโตเฟอร์	 โฟเกิล							
(Ryan	Christopher	Fogle)	 เจ้าหน้าที่ซีไอเอ	ปฏิบัติงานในรัสเซียในต�าแหน่ง
เลขานุการตรีฝ่ายการเมือง	ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ารัสเซีย
เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	วันก่อนหน้านี้เขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซียจับกุม	
ขณะที่พยายามสืบหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษรัสเซีย

ในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	2013	สหรัฐอเมริกาได้ขับนักการทูตรัสเซียและ
ครอบครัว	49	คนออกนอกประเทศ	 โดยเจ้าหน้าท่ีสหรัฐได้ให้เหตุผลว่าพวกเขา
กระท�าการทุจริตในการประกันสุขภาพ	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ-
อเมริกาได้กล่าวหาว่า	พวกเขาได้แจ้งรายได้ต�่ากว่าความเป็นจริงเพื่อให้เข้าข่าย
ขอรับการให้ความช่วยเหลือในโครงการเมดิคเอด	(Medicaid)	และขอรับเงินชดเชย 
อย่างไม่ถกูต้องจากการประกนั	ซึง่รวมมลูค่าความเสยีหายประมาณ	1.5	ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ	

8	 เมษายน	2014	สื่อมวลชนแคนาดาได้น�าเสนอข่าวที่รัฐบาลแคนาดา						
ได้ขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศใน	2	สัปดาห์	แต่สื่อดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง
สาเหตุของการขับนักการทูตครั้งนี้	 จากข้อมูลซึ่งได้รับภายหลังทราบว่าเหต	ุ									
ดงักล่าวมีมูลเหตุมาจากสถานการณ์ในยูเครน	ในวนัที	่22	เมษายน	2014	กระทรวง
การต่างประเทศรัสเซียได้แจ้งต่อหัวหน้าคณะผู้แทนสถานทูตแคนาดาในมอสโก					
ว่า	 ให้	มาร์การิต้า	อาตานาโซอฟ	 (Magarita	Antanasov)	 เลขานุการเอกของ
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สถานทูต	 เดินทางออกจากรัสเซียภายใน	 14	วันเพื่อเป็นการตอบโต้ที่แคนาดา								
ได้ขับพันโทยูริ	 เบสเลอร์	 (Yuri	Bezler)	ผู้ช่วยประจ�าส�านักงานผู้ช่วยทูตทหาร
รัสเซียในออตตาวา	

ไรอัน	คริสโตเฟอร์	โฟเกิล	(Ryan	Christopher	Fogle)

ขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่เอฟเอสบีรัสเซียจับกุม

ที่มา:	http://tass.ru/arhiv/659824
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15	พฤศจิกายน	2014	รัสเซียได้ขับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเยอรมนีใน					
มอสโก	 เป็นการตอบโต้ที่เยอรมนีได้ขับเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลรัสเซียใน										
กรุงบอนน์ที่ถูกสงสัยว่ากระท�าจารกรรม

17	พฤศจิกายน	 2014	 รัสเซียได้ขับนักการทูตโปแลนด์จ�านวนหนึ่ง							
ออกนอกประเทศ	จากการ	“ท�ากิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ”	และโปแลนด์ก็ได้ 
ตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตรัสเซีย	ก่อนหน้านั้นโปแลนด์ได้ขับนักการทูตรัสเซีย
จ�านวนหนึ่ง	 ในข้อหา	 “ท�ากิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ”	ต้นเหตุของการ							
ผลัดกันขับนักการทูตในครั้งนี้เกิดจากการจับกุมนายทหารโปแลนด์ยศพันเอกที่						
ต้องสงสัยว่ากระท�าจารกรรมให้กับรัสเซีย

13	กรกฎาคม	2015	กระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการณ์
ขับรักษาการกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจ�าเมืองโอเดสสา	 โดยส�านักงาน						
ความมั่นคงแห่งยูเครนได้ประกาศว่านักการทูตดังกล่าวได้	 “ท�ากิจกรรมที	่												
ไม่สอดคล้องกับสถานะ”	 รัฐบาลยูเครนไม่ได้กล่าวถึงชื่อนักการทูตรัสเซียคนนั้น									
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้แถลงข่าวในกรณีนี้ว่า	 การกระท�าของ
ยูเครน	เป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคี

3	สงิหาคม	2015	รฐับาลรัสเซยีประกาศให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตูสวเีดน
ในกรุงมอสโก	1	คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	เพื่อเป็นการโต้ตอบต่อการกระท�า						
ที่ไม่เป็นมิตรของสวีเดน	ที่ได้กระท�ากับนักการทูตรัสเซียในกรุงสตอกโฮล์ม

1	 กันยายน	 2015	 รัสเซียได้ขับนักการทูตยูเครน	 อิกอร์	 เฟดิเกวิช									
(Igor	 Fedikevich)	 ที่ท�างานในสถานกงสุลยูเครนประจ�าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก								
โดยกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียแจ้งว่าเป็นมาตรการตอบโต้ที่ยูเครนได้ขับ							
วาเลอรีย์	 ชีเบโค (Валерия Шибеко) รักษาการกงสุลรัสเซียในโอเดสสา								
เมือ่วนัที	่13	กรกฎาคม	2015	นอกจากนัน้กระทรวงต่างประเทศรสัเซยียงัได้วจิารณ์
การกระท�าของรฐับาลยูเครนว่าเป็น	“อกีหนึง่ก้าวย่างทีไ่ม่เป็นมติร	เพือ่สร้างความ
ตึงเครียดในความสัมพันธ์ทวิภาคี”
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8	 กรกฎาคม	 2016	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา							
จอห์น	เคยีร์บี	้(John	Kirby)	ได้แจ้งว่า	เมือ่วนัที	่17	มถินุายน	2016	สหรัฐอเมรกิา
ได้ประกาศให้นักการทูตรัสเซีย	 2	คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	ด้วยท�ากิจกรรม									
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ	 เป็นการตอบโต้ที่นักการทูตอเมริกันถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
รัสเซยีท�ารายร่างกายทีม่อสโก	วนัที	่9	กรกฎาคม	กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยี
ได้ยืนยันว่ามีการขับนักการทูตรัสเซียจากสหรัฐอเมริกา	 ก่อนหน้านั้นในวันที่												
6	กรกฎาคม	หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ลงข่าวว่า	เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกัน
ในมอสโกถูกท�าร้ายร่างกาย	กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาโต้ตอบว่า
นักการทูตคนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ซีไอเอ	และเขาเป็นฝ่ายโจมตีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
รัสเซียที่รักษาการณ์อยู่หน้าสถานเอกอัครราชทูต12  

9	 กรกฎาคม	 2016	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ										
ของรัสเซียซีร์เกย์	เรียบคอฟ (Сергей Рябков) ได้กล่าวว่า	รัสเซียได้ประกาศ	
ให้นักการทูตสหรัฐอเมริกา	2	คน	เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา	ด้วยด�าเนินกิจกรรม
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานะของพวกเขา13

โดยสรุปแล้ว	 “สงครามทางกาททูต”	 ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นฝ่ายเริ่ม							
ท�าให้ความสมัพนัธ์ของสหรฐัอเมรกิากบัรสัเซยีได้เข้าสูย่คุสงครามเยน็อีกครัง้หนึง่	
ด้วยความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ฝ่ายรัสเซียคาดว่าจะดีขึ้นหลังการเข้าบริหารประเทศ
ของประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้	ด้วยประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีอ�านาจเบ็ดเสร็จที่จะด�าเนินนโยบายใดๆ	 ได้	 แต่เพื่อที่จะให้
ตนเองสามารถอยู่ในต�าแหน่งต่อไป	กต้็องยอมรบัอ�านาจของผูท้ีช่กัใยอยูเ่บือ้งหลงั
การเมืองของสหรฐัอเมรกิา	ซ่ึงมผีลประโยชน์ขัดกบัรสัเซยีในเรือ่งการค้าอาวธุและ
พลังงาน	ดังนั้นจากจุดนี้จึงยังมองไม่เห็นจุดจบของสงครามเย็นครั้งใหม่	และ								
เม่ือพิจารณาเร่ืองนี้ร่วมกับนโยบายต่างประเทศของจีนที่มีรัสเซียเป็นพันธมิตรที่
เหนียวแน่นแล้ว	มีแนวโน้มว่าสงครามครั้งนี้จะขยายขอบเขตและรุนแรงยิ่งขึ้น

12	https://ria.ru/world/20160709/1462362555.html.
13	http://tass.ru/info/1578084
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สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ากรุงมอสโก
фото: Наталия Губернаторова

สถานกงสุลใหญ่รัสเซียประจ�าซานฟรานซิสโก
ที่มา:	http://www.rbc.ru/politics/11/08/2017/598ccaac9a7947692e82b7dc
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มมุมองของนักวชิาการสวิตเซอร์แลนด์เกีย่วกบับทบาทของ
รัสเซีย สหรฐัอเมรกิาและนาโต้ในสงครามซเีรียและยเูครน

The Role of Russia, the U.S., and NATO in the War 
in Syria and Ukraine: A Swiss Scholar’s Perspective

แปลและเรียบเรียงโดย รมย์ ภิรมนตรี
Rom Phiramontri

บทคัดย่อ

บทความน้ีเป็นการแปลและเรียบเรียงการบรรยายของ ดร. แดเนียล 
กันเซอร์ (Daniele Ganser) นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยสันติภาพและพลังงานแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss 
Institute for Peace and Energy) ไดบ้รรยายทีม่หาวทิยาลยัเดรสเดน (Dresden 
University) ประเทศเยอรมน ีเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2016 ดร. แดเนยีล กนัเซอร์
เป็นนักวิชาการของประเทศเป็นกลาง ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European 
Union-EU) และสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ 
(North Atlantic Treaty Organzation: NATO) ทำาให้เขาสามารถวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลของประเทศต่างๆได้อย่างตรงประเด็น โดยไม่ต้องเกรงกลัว 
ผลกระทบที่จะตามมา การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเดรสเดนนั้น ดร.กันเซอร์ 
ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง 45 นาที่ แต่เนื้อหาที่นำามาแปลและเรียบเรียงใน 
วารสารน้ีเป็นเน้ือหาของการบรรยาย 35 นาทีสุดท้าย ซ่ึงเก่ียวข้องกับมูลเหตุท่ี
ทำาให้เกิดความขัดแย้งและสงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง เน้นหนักไปท่ีซีเรีย 
โดยได้กล่าวถึงบทบาทของรัสเซีย สหรัฐอเมริกาและประเทศแกนหลักของ 
สหภาพยุโรปคืออังกฤษ ฝร่ังเศสและเยอรมนีท่ีเข้าร่วมในสงครามตามเง่ือนไขของ
ตน ในขณะเดียวกัน ดร.กันเซอร์ได้เปรียบเทียบให้ผู้ฟังได้มองเห็นถึงความไม่ชอบ
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ธรรมที่ได้เกิดขึ้นในโลก และในฐานะนักวิชาการด้านสันติภาพได้เรียกร้องให้ทุกคน 
ร่วมกันต่อสู้กับภัยที่เกิดจากประเทศมหาอำานาจ ที่อยู่เบ้ืองหลังของสงคราม 
โดยประเทศเหล่านีจ้ะสวมบทบาทเปน็พระเอกเขา้มาชว่ยเหลอืและในทีส่ดุพวกเขา
ก็จะได้ครอบครองแหล่งทรัพยากรในประเทศเป้าหมายนั้นๆ
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AN ABSTRACT

This article is a translation that has been rearranged and 
reorganized from a lecture by a Swiss scholar in contemporary history, 
Dr. Daniele Ganser, the Director of the Swiss Institute for Peace and 
Energy, given on November 1st, 2016 at Dresden University in 
Germany.  As a scholar from Switzerland—a neutral country that is not 
a member of the European Union (EU) nor of the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), Dr. Ganser was able to criticize the governments 
of various countries right to the point without having to worry about 
the impact.  The lecture lasted one hour and forty-five minutes. The 
translation that appears in this journal covers the last thirty-five 
minutes of the lecture, which dealt with the causes of the conflict and 
the wars in Ukraine and the Middle East, focusing on Syria. The lecture 
presented the role of Russia, the U.S., and the core members of 
the EU—the U.K., France and Germany, that entered the wars on 
conditions of their own. Dr. Ganser made his audience aware of the 
unfairness that has occurred in the world. As a peace scholar, he urged 
everyone to resist the catastrophes caused by the superpowers 
that were behind the wars.  Those countries played the role of hero 
who had come to help but, ultimately, they did so in order to dominate 
resources in those targeted countries.
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มุมมองของนักวิชาการสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับบทบาทของ 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและนาโต้ในสงครามซีเรียและยูเครน

แปลและเรียบเรียงโดย รมย์ ภิรมนตรี

ดร. แดเนียล กันเซอร์  (Daniele Ganser)
ที่มา: https://fr.sott.net/article/29039-Conference-de-l-historien-Daniele-Ganser 

a-Paris-septembre-2016-sur-le-9-11-et-la-geostrategie-

ดร. แดเนยีล กนัเซอร์  ( Daniele Ganser) นกัวชิาการดา้นประวตัศิาสตร์
ร่วมสมัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยสันติภาพและพลังงานแห่ง
สวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Institute for Peace and Energy) ได้บรรยายที่ 
มหาวิทยาลัยเดรสเดน (Dresden University) ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2016 ใช้เวลาบรรยาย 1ช่ัวโมง 45 นาที่ แต่เนื้อหาที่นำา 
มาแปลและเรียบเรียงในวารสารนี้เป็นเนื้อหาของการบรรยาย 35 นาทีสุดท้าย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลเหตุที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งและสงครามในยูเครนและ
ตะวันออกกลางตามเนื้อหาต่อไปนี้
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 การกอ่กบฏล้มลา้งรฐับาลในยเูครน ตามทีส่ือ่ตะวนัตกและสวติเซอรแ์ลนด์
ได้นำาเสนอเหมือนกนัวา่ปัญหาในยูเครนนัน้มตีน้เหตมุาจากปตูนิ ซึง่ไมเ่ปน็ความจรงิ 
เพราะสาเหตุที่แท้จริงมาจากองค์การนาโต้ขยายอาณาเขตออกมาทางตะวันออก  
จากนั้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 ที่กรุงเคียฟได้เกิดการชุมนุมต่อต้านและ 
ยึดอำานาจรัฐบาล โดยมีวิคตอเรีย นูแลนด์ (Victoria Nuland) ร่วมอยู่ด้วย 
หล่อนมาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หล่อนได้กล่าวประโยคท่ี
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า “ฝ่ายยุโรป” (“Faction EU”) เป็นการดักฟังการ 
สนทนาระหว่างวิคตอเรีย นูแลนด์กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำายูเครน 
เจฟฟรี ไปแอ็ตต์ (Geoffrey Pyatt) ซ่ึงทั้งคู่หารือกันว่าผู้ใดจะขึ้นมาเป็นผู้นำา 
ยูเครนหลังการโค่นล้มรัฐบาลและจะให้สหภาพยุโรปร่วมด้วยไหม? ซึ่งนูแลนด์ 
เห็นว่าจะไม่ให้สหภาพยุโรปร่วมในภารกิจนี้  ต้องเข้าใจว่าเหตุนี้เกิดข้ึนเมื่อเดือน

วิคตอเรีย นูแลนด์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำายูเครน เจฟฟรี ไปแอ็ตต์ 

ระหว่างการไปพบผู้นำากลุ่มที่ยึดอำานาจรัฐบาลยูเครน
ที่มา: https://ria.ru/world/20131211/983404951.html
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กุมภาพันธ์ 2014 แต่ปูติน(Vladimir Putin) ได้ผนวกไครเมีย (Crimea) หลังจากน้ัน 
คอืในเดือนมีนาคม เพราะไครเมยีเป็นทีต่ัง้ของฐานทพัเรอืรสัเซยีในทะเลดำา รวมทัง้
การเข้าร่วมสงครามในซีเรีย เพราะเป็นที่ตั้งของรัสเซีย เป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซียจะ 
ไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกายึดครองฐานทัพเรือของตน ชาวรัสเซียเป็นผู้เล่นหมากรุก 
ที่เก่ง ดังนั้นจึงลืมไปได้เลยว่าพวกเขาจะยอมเสียหมากตัวสำาคัญให้คู่แข่ง 

วิคตอเรีย นูแลนด์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำายูเครน เจฟฟรี ไปแอ็ตต์ ระหว่างการแจกแครกเกอร์ให้

กลุ่มโค่นล้มรัฐบาลยูเครน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
ที่มา: https://ria.ru/world/20160219/1377330507.html
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ผมไม่ได้พูดถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในทุกประเทศที่ผม 
ได้เขียนไว้ในหนังสือของผม สหรัฐอเมริกายังได้แทรกแซงในนิคารากัวในปี ค.ศ. 
1981 โดยการสนับสนุนกลุ่มกบฏ “คอนทรา” (Contra) ด้วยความเห็นชอบของ
ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน (Ronald Reagan) รวมทัง้การโค่นล้มรัฐบาลกวัเตมาลา 
ค.ศ. 1954 โจมตีอิหร่าน ค.ศ. 1953 การโจมตีอียิปต์ ค.ศ. 1956 การโจมตีคิวบา      
ค.ศ. 1961 สงครามเวียดนาม ค.ศ. 1964 โจมตีเซอร์เบยี ค.ศ. 1999 สงครามอริกั 
ค.ศ. 2003 สงครามลิเบีย ค.ศ. 2011 สงครามซีเรีย ค.ศ. 2011 และสงคราม 
เยเมน ค.ศ. 2015 และสงครามอัฟกานิสถาน ซึ่งทำาให้เหมือนว่าเป็นผลมาจาก
เหตกุารณ์ 11 กนัยายน 2001 ทัง้หมด 13 สงครามทีส่หรฐัอเมรกิาก่อข้ึน คณุลอง
นกึถงึหลกัความจรงิของเหตกุารณ์เหล่านีว่้ามนัเกดิจากอะไร? เบือ้งหลงัของสงคราม
ที่ถูกปิดบังเอาไว้คือการแย่งชิงทรัพยากร ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชน แต่เป็น
สิทธิของการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าหากพิจารณาให้รอบคอบแล้ว 
คณุจะเหน็ด้วยกบัผมทกุอย่าง นกัวชิาการด้านพลังงานเหน็พ้องกนัว่าอ่าวเปอร์เซยี
เป็นแหล่งทรพัยากรนำา้มนัและก๊าซธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก หรอืเป็นทีเ่ข้าใจกนั
โดยทั่วไป ผมจะลองวิเคราะห์ดู ถ้าดูจากข้อเท็จจริงจะเห็นว่าแหล่งพลังงานของ 
โลกอยู่ท่ีประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียทั้งในซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก ทีน้ีท่าน 

ลองวาดแผนท่ีศาสนาของโลกด ูจะเหน็ได้ว่าแถบอ่าวเปอร์เซียเป็นชาวมสุลมิทัง้หมด 
และที่นั่นเป็นดินแดนแห่งนำ้ามัน แน่นอนว่าชาวมุสลิมไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะที่นั่น 
มนีำา้มนั แต่การจดุไฟสงครามโดยใช้ศาสนาเป็นต้นเหตวุ่าเป็นครสิเตยีนเป็นมสุลมิน้ัน
ไม่ถูกต้อง เราต้องอยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง ไม่ใช่ทำาเหมือนในสวิตเซอร์แลนด์และใน
เยอรมนีที่คาทอลิกต่อต้านโปรเตสแตนต์ เพราะเห็นว่าไม่ใช่ศาสนา ผมอยากจะ 
ขอให้ล้างสิง่นีอ้อกจากหวัไปซะ ทกุคนคงเคยไปโบสถ์ของต่างนกิายมาแล้ว ลองมา      
หมดแล้ว ไม่ต้องทำาอะไรใหม่ๆ อีกแล้ว แต่ที่ผมประหลาดใจที่สุดคือตั้งแต่วันที ่
11 กนัยายน ชือ่เสียงของมสุลิมตกตำา่ทีสุ่ด พวกคุณคงสงัเกตเห็น ตอนนีส้งคราม     
ในประเทศมุสลิมทั้งหลายได้ถูกประกาศเป็นสงครามต่อต้านการก่อการร้าย ซ่ึงก็         
เป็นไปได้ดี เพราะในเบ้ืองต้นนัน้ ได้ทำาลายชือ่เสียงของมสุลมิไปแล้ว ผมอยากจะ     
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อธิบายเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยาสักเล็กน้อย ผมจะลองเปลี่ยนอะไรที่ได้เกิดขึ้น 
ใน 15 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้น ลองนึกดูว่าคุณจะมีอารมณ์
อย่างไร ปี 2003 อหิร่านโจมตีองักฤษและอเมรกิาแล้วแขวนคอบชุ 2011 ลเิบยีส่ง
เครื่องบนไปทิ้งระเบิดฝรั่งเศส ซาร์โกซีถูกฝัง 2001 อัฟกานิสถานโจมตีเยอรมน ี       
ที่เบอร์ลินมีทหารตาลีบันลาดตระเวนเพื่อปกป้องประชาชน เห็นไหมครับว่าในใจ          
ของเราต่อต้านไม่ยอมรับ แต่คงไม่มีใครไม่ยอมรับหากเหตุการณ์มันเกิดข้ึน 
ตรงกันข้าม พวกเราทั้งในยุโรปและในอเมริกาเหนือกล่าวว่า ชาวมุสลิมเป็นผู้ก่อ
สงคราม การอยู่ร่วมกับพวกนี้มีแต่สงครามและความวุ่นวาย ดังนั้นพวกเรา 
จึงเห็นการโจมตียึดครองประเทศอื่น การระเบิดฆ่าตัวตาย ไม่นานมานี้ผมไป 
บรรยายที่ฝรั่งเศสและถามคนที่นั่นว่า “ในปี ค.ศ. 1940 เยอรมนีเข้ายึดครอง 
ฝรัง่เศสใช่ไหม?” พวกเขาตอบว่า “ใช่” “แล้วพวกคณุฆ่าพวกเยอรมนัหรอืเปล่า?” 
พวกเขาบอกว่า “ฆ่า” “ฆ่าอย่างไร?” พวกเขาตอบว่า “เราต่อต้านพวกเขาอย่าง 
มีศักด์ิศรี” ผมบอกว่า “ไม่ใช่ก่อวินาศกรรมหรือ?” พวกเขาตอบว่า “ไม่ใช่” 
“ถ้าอย่างนั้นมีใครทำาระเบิดฆ่าตัวตายที่อิรักถือว่าก่อวินาศกรรมหรือเปล่า?” 
พวกเขาตอบว่า “ใช่” “แล้วที่ซีเรียล่ะ พวกคุณไปท้ิงระเบิดที่ซีเรีย ถ้าอะไร 
เกิดขึ้นท่ีซีเรียก็เป็นก่อวินาศกรรม ชาวฝร่ังเศสในอัฟกานิสถาน ชาวเยอรมัน 
ในอัฟกานิสถาน ถ้าคนที่นั่นใช้กำาลังกับคุณก็บอกว่าก่อวินาศกรรม” สรุปก็คือถ้า    
มีการต่อต้านกองกำาลังนาโต้ก็ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้าย แล้วเรื่องเหล่านี้ก็เข้าสู่การ 
รับรู ้ของประชาชน ซ่ึงวิเคราะห์ตามหลักแล้วมันไม่ถูกต้อง คุณทราบไหม            
ว่ากองกำาลังไออาร์เอ (Irish Republican Army) ของไอร์แลนด์เหนือเป็น 
พวกคาทอลิก พวกเขาไม่ต้องการให้พวกอังกฤษซึ่งนับถือนิกายโปรเตสแตนต์ 
ไปอยู่ที่ไอร์แลนด์เหนือ ดังน้ันจึงเกิดการก่อวินาศกรรม ไม่ใช่เพราะว่าชาวคาทอลิก
ชอบความรุนแรง เพียงแต่พวกเขาไม่ต้องการให้คนที่นับถือต่างนิกายมายึดครอง 

ในฉากหลังของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เป็นสงครามแย่งชิงทรัพยากร 
ธรรมชาติ ประธานาธิบดีรูสเวลล์บอกกับชาวอังกฤษว่านำ้ามันในอ่าวเปอร์เซีย 
เป็นของพวกเขา นำ้ามันในกาตาร์และอิรักเราแบ่งกัน ส่วนนำ้ามันในซาอุดีอาระเบีย
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เป็นของอเมริกัน การตกลงกันของมหาอำานาจเป็นเรื่องของการครอบครอง 
นำ้ามันและก๊าซมาโดยตลอด ซารา วาเกนคเนซต์ (Sara Wagenknecht) หนึ่งใน
จำานวนนักการเมืองที่ดีที่สุดของเยอรมนี ที่ผมคิดว่าเธอเป็นในปัจจุบัน เธอฉลาด
และกล้าหาญ เธอกล่าวว่า ใครท่ีต้องการให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย
ยิง่กว่านี ้ตอ้งหยดุการเข้ารว่มทำาสงครามแยง่ชงินำา้มนัและกา๊ซในตะวนัออกกลาง
และตะวันออกใกล้ ที่ทำาให้ประชาชนต้องเสียชีวิตนับไม่ถ้วน ต้องหยุดการให้การ
สนับสนุนสหรัฐอเมริกา ใช้โดรนทำางานขนส่งแทนทหาร ปิดฐานทัพอเมริกันและ
ไม่ส่งอาวุธไปขายในภูมิภาคที่มีวิกฤตการณ์ 

ซารา วาเกนคเนซต์ (Sara Wagenknecht) สมาชิกรัฐสภาเยอรมนี
ที่มา: http://www.dw.com/en/echoing-the-afd-left-partys-wagenknecht-says-

merkel-partly-to-blame-for-berlin-terror/a-370423
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นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพถามผมว่า “ทำาไมคุณถึงทำาให้เกมส์มันเสีย?” 
“เราไม่สามารถไปทิ้งระเบิดที่ประเทศนั้นประเทศน้ีเลยหรือ?” “คุณมีทางออก
อย่างไร?” ใช่ครับ นักเคล่ือนไหวเพื่อสันติภาพมีทางออก  ข้อแรกต้องเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสองต้องไม่ไปทิ้งระเบิดประเทศอื่น ข้อสามไม่ทำา
สงครามแยง่ชงิทรพัยากร ข้อส่ีไมส่่งอาวธุให้ประเทศเหลา่น้ี และขอ้หา้ ไมเ่ผยแพร่
การโฆษณาชวนเชื่อทางทหาร ซึ่งทำาให้ประชาชนฆ่ากันเอง เป็นทางออกของเรา 
ที่ง่ายๆ เพียงห้าข้อ

แต่บุช (George Walker Bush) คงเห็นต่าง “ใครไม่อยู่กับเราคนนั้น 
ตอ่ต้านเรา” ถ้าคณุตอ่ตา้นเรา คุณกคื็อกองกำาลังผดิกฎหมาย ถา้คณุเปน็กองกำาลงั
ผิดกฎหมายเราจะฆ่าคุณ ถ้าพูดโดยสรุปชัดลงไปเลยก็คือ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับ 
เรา เราจะฆ่าคุณ มันตรงกับส่ิงที่เราไม่ได้สั่งสอนลูกหลานเรา ถ้าหากใคร 
บางคนในครอบครัวมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราต้องฆ่าเขาอย่างนั้นหรือ มันช่าง 
เป็นมุมมองท่ีโง่เขลา ต้องทำาอย่างไรถึงจะประพฤติตนเช่นนั้นได้ ตัวอย่างเช่น 
ในโรงเรียนมีเด็ก 3 คนชอบสร้างความวุ่นวายควรเอาไปแขวนคอ อย่างนั้นมัน 
ใช้ได้ที่ไหน? หรือลูกศิษย์บอกว่าครูคนนี้สอนไม่ดี ฟังแล้วน่าเบื่อ พรุ่งนี้เราต้อง 
เอาไปยิงท้ิง มันไม่ถูกต้อง ผมต้ังใจยกตัวอย่างมาน้ีก็ต้องการให้เห็นว่า อะไรท่ีมัน 
ไม่ได้ถือปฏิบัติในครอบครอบครัว ไม่ได้ถือปฏิบัติในโรงเรียน ในการเมืองระหว่าง
ประเทศมันก็ไม่สามารถถือปฏิบัติได้ ไม่ควรบอกกับตนเองว่า ปัญหาแก้ไขได้
โดยใช้กำาลัง มันไม่ถูกต้อง ปัญหาที่ย่ิงใหญ่ของศตวรรษที่ 21 เราไม่สามารถ 
แก้ไขได้ด้วยกำาลัง ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำาอะไร? ต้องฟังเสียงคนอื่นอีกครั้ง และ
ทำาความเข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึนกับคนหนุ่มสาวในอิรัก พวกเขาคิดอย่างไรกับการ 
ยึดครองของสหรัฐอเมริกา ผมสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ยอมรับ
การยึดครองนี้ พวกเขาไม่ต้องการมัน พวกเราแปลกใจไหม? ไม่เลย ผมสามารถ
บอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับคุณ ถ้าหากพรุ่งนี้เพื่อนบ้านคุณพังประตูบ้านคุณ 
ผมว่าคุณจะต้องโกรธจนลืมตัว ถ้าท่านยังไหว เราจะไปต่อเรื่องลิเบียกัน
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ผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ชอบ เรื่องของลิเบียผมอย่าจะบอกว่ามี 
มติของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รายละเอียดอยู่ในหนังสือผม มตินั้น
กล่าวถึงเขตห้ามบิน เหมือนกับการกั้นถนนไม่ให้ใครผ่าน แต่มันอยู่บนฟ้า จีนกับ
รัสเซียเห็นด้วยกับมตินี้ แต่ฝรั่งเศส อเมริกาและอังกฤษได้ใช้มติน้ันเปลี่ยนแปลง 
การปกครองของประเทศ ซึ่งไม่ได้อนุญาตไว้ในมติ จีนและรัสเซียมองเรื่องนี้ว่า
เป็นการหลอกลวงพวกเขา ซึ่งมันก็เป็นการหลอกลวงจริงๆ ดังน้ันการโจมตีทาง
อากาศของนาโต้ อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นไปอย่างผิดกฎหมาย มันเป็นการ
ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน พวกเขาไม่สามารถทิ้งระเบิดใส่ลิเบียได้ ลิเบียเป็น 
ประเทศท่ีรำ่ารวยที่ สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา กัดดาฟี (Muammar 
al-Qaddafi) ได้ขัดขวางการแบ่งเขตบัญชาการทางทหารของสหรัฐในแอฟริกา 
ซ่ึงสหรัฐอเมริกาแบ่งเขตบัญชาการทางทหารของตนในโลกออกเป็นเขตภาคเหนือ
คืออเมริกาเหนือ เขตใต้คืออเมริกาใต้ เขตยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ก็ถูกผนวก 
อยู่ในเขตนี้ซึ่งเราไม่ได้ยินดีเลย เขตแอฟริกา เขตแปซิฟิกและเขตภาคกลางคือ
สหรัฐอเมริกา ทุกประเทศในโลกต่างตกอยู่ภายใต้เขตบัญชาการทางทหารของ
สหรัฐอเมริกาท้ังหมด ส่วนเขตแอฟริกาน้ันไม่มีประเทศใดยอมรับเป็นศูนย์กลางเขต 
ดังนั้นพวกเขาจึงได้ตั้งกองบัญชาการที่เยอรมนี จากนั้นพวกเขาได้ทิ้งระเบิดที่
แอฟริกาและฆ่ากัดดาฟี ซึ่งไม่ใช่มติขององค์การสหประชาชาติ พวกเขาติดอาวุธ 
ให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาล กลายเป็นกองกำาลังติดอาวุธ โดยให้เหตุผลว่าจะทำาให้ 
ประเทศมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการโกหกกับประชาคมโลก ผมได้สืบสวนและเขียน
เป็นหนังสือว่า สายลับอเมริกันและอังกฤษได้ติดอาวุธให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล 
ก่อนท่ีจะมีการลุกข้ึนต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลชาวลิเบีย เป็นการใช้
เล่ห์เหลี่ยมให้พวกกลุ่มนอกกฎหมายเป็นเครื่องมือติดอาวุธให้กับพวกนั้น เมื่อ 
พวกเขาก่อความไม่สงบ ก็กระจายข่าวบอกกับชาวโลกว่าท่ีลิเบียเกิดความไม่สงบ 
เราต้องช่วยเหลือ จากนั้นจึงขอมติจากสภาความม่ันคงแห่งสหประชาชาติให้
ประกาศเขตห้ามบิน ยิ่งกว่านั้นพวกเขาได้ใช้มติเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำาประเทศ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิด
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ต่อไปเป็นเร่ืองซีเรีย เก่ียวกับซีเรียพวกเราพูดกันว่าท่ีน่ันปกครองโดย
เผด็จการอัสซาด (Bazar Al Assad) ซึ่งทิ้งระเบิดถังและใช้อาวุธเคมีกับ 
ประชาชนของตนเอง ดังนั้นเขาจึงควรถูกกำาจัด ซึ่งเรื่องนี้ได้ตีแผ่ในสื่อต่างๆ 
ของตะวันตกทุกวัน ผมบอกเลยก็ได้ว่าการโค่นล้มประธานาธิบดีของรัฐอื่น 
เป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย เหตุผลไม่ได้อยู่ที่ว่าผมชอบอัสซาดหรือไม่ คำาถาม 
ไม่ได้อยู่ท่ีว่าผมต้องการเขาหรือเปล่า แต่สาระมันอยู่ท่ีการละเมิดอธิปไตยของรัฐ 
อ่ืนนั้นมันทำาไม่ได้ มันก็เท่านั้น 27 กุมภาพันธ์ 2015 กองทัพอากาศฝรั่งเศส 
เข้าโจมตีซีเรีย โดยใช้เหตุผลว่าเป็นการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย และการโค่นล้ม 
อัสซาดเป็นแผนการที่จำาเป็นสำาหรับมนุษยชาติ ซึ่งอ้างถึงประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน หลายคนไม่คิดถึงว่าซีเรียเป็นอดีตอาณานิคมของฝร่ังเศส และฝร่ังเศสเอง
ก็มีชื่อเสียงด้านการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของอาณานิคม ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย 
ที่เข้ายึดครองโดยถือธงเป่าแตรนำาแถวทหารเข้าดินแดนของชนชาติอื่นแล้ว 
ประกาศว่า “เราคือเจ้าอาณานิคม” ซึ่งในปัจจุบันทำาไม่ได้แล้ว ดังนั้นจึงต้องทำา
สงครามแบบปิด

บาซาร์ อัล อัสซาดและวลาดีมิร์ ปูติน
ที่มา: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladmir-putin-admits-

supporting-president-assad-in-syrian-civil
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ผมขอกล่าวถึงองค์กรเพื่อสันติภาพของอเมริกัน ซึ่งผมได้เรียนรู้จาก
พวกเขาในหลายสิ่ง ผมอยากจะเสนอให้องค์กรเพ่ือสันติภาพในรัสเซีย เยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย อยากให้ผู้คนเหล่าน้ัน
รวมกัน อย่ายอมให้ใครเขาแบ่งเป็นชนชาติ เพราะเล่ห์กลของพวกนี้เขาจะแบ่ง 
คนเป็นชนชาติต่างๆ เป็นศาสนาต่างๆ แบ่งคนตามรายได้ แบ่งตามพรรคการเมือง  
ถ้าแบ่งได้สำาเร็จคนพวกนี้จะถูกกวาดออกจากโต๊ะ(ที่ใช้เล่นเกม) แล้วก็จบกัน 

จอห์น เคนเนดี จูเนียร์ (John Fitzgerald Kennedy Jr.) กล่าวว่า 
“เรามายอมรับกันเถอะว่าทุกสิ่งที่เราเรียกว่าการต่อสู่กับผู้ก่อการร้ายนั้น มันเป็น
เพียงแค่สงครามแย่งชิงนำ้ามันและก๊าซครั้งใหม่” ในที่นี้เขาพูดถึงอเมริกา สำาหรับ
ผมแล้วเขาพูดได้ถึงแก่นแท้และพูดได้อย่างถูกต้อง   จอห์น เคนเนดี จูเนียร์ เป็น
บุตรของโรเบิร์ต เคนเนดี ส่วนโรเบิร์ต เคนเนดี เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมของสหรัฐฯ ขณะที่พี่ชายของเขา จอห์น เอฟ เคนเนดี ซึ่งทุกคนรู้จักดี 
เขาถูกยิงใน ค.ศ.1963 น้องชายของเขาโรเบิร์ต ต้องการสืบสวนคดีนี้ ซึ่งถ้า
เขาทำาได้ก็จะทำาให้เขาสามารถขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ เขามีโอกาสเป็น
ประธานาธิบดีสูงมาก เขาเกือบได้เป็นประธานาธิบดี แต่เขาก็ถูกยิงก่อน โรเบิร์ต 
เคนเนดีรู้ความจริงทุกอย่างในอเมริกา เน่ืองจากพ่อของเขาถูกยิงตาย ดังนั้น
จอห์น เคนเนดี จูเนียร์ จึงไม่ต้องการปิดบังอะไร เขากล่าวว่าสงครามซีเรียคือ 
สงครามแย่งชิงท่อส่งนำา้มัน ซ่ึงได้เร่ิมข้ึนในปีค.ศ. 2000 เม่ือกาตาร์แถลงว่าจะใช้เงิน 
10,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯสรา้งทอ่ยาว 1,500 กม. ผา่นซาอดุอีาระเบยี จอรแ์ดน 
และซีเรียไปยังตุรกี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สงครามซีเรียที่ถูกต้อง เพราะได้กล่าวถึง
ก๊าซธรรมชาติท่ีจะผ่านซีเรีย แต่อัสซาดไม่ต้องการให้สร้างผ่านซีเรีย ดังนั้นเขา 
จึงต้องถูกโค่นล้ม ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแต่เกี่ยวกับพลังงาน 
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 ด้วยอ่าวเปอร์เซียเป็นแหล่งพลังงานสำารองที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การ 
ส่งก๊าซธรรมชาติทางเรือไปสู่ยุโรปนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง กาตาร์จึงต้องการสร้างท่อ 
ส่งก๊าซไปขายในยุโรป ผ่านซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน ซีเรียและตุรกี ด้วยกาตาร์ 
เป็นประเทศมุสลิมนิกายสุหนี่ ซาอุดีอาระเบียก็เป็นมุสลิมสุหนี่ ตุรกีก็เป็นประเทศ

                                                       จอห์น เคนเนดี จูเนียร์
ที่มา: http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?News

ID=9560000144318&Html=1&TabID=1&

แผนที่การกระจายตัวประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่และชีอะห์
ที่มา: http://www.islam101.com/dawah/muslim_world_map.html
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มุสลิมสุหนี่ แต่ซีเรียมีรัฐบาลเป็นมุสลิมชีอะห์ท่ีไม่ยอมให้กาตาร์สร้างท่อก๊าซผ่าน
ประเทศ จึงเป็นสาเหตุว่าทำาไมต้องโค่นล้มอัสซาด 

ในปีค.ศ. 2009 หรือ 2 ปีก่อนเริ่มสงคราม กษัตริย์กาตาร์เชคฮาหมัด 
บิน คอลิฟะห์ อัล ทานี (Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani) เดินทาง 
ไปตุรกีเข้าพบนายเรเจป ไตยิป เออร์โด (Recep Tayyip Erdoğan) กัน
ประธานาธิบดีตุรกี และกล่าวว่าสนใจจะสร้างท่อสงก๊าซมาตุรกี ซึ่งตอนนั้นไม่มี 
ใครสงสัยว่าจะเกิดสงครามท่ีซีเรีย ท่ีเมืองอเลปโปสามารถน่ังด่ืมกาแฟได้อย่างสบาย 
ในปีค.ศ. 2009 ตุรกีกล่าวว่าสหภาพยุโรปต้องพ่ึงพิงก๊าซจากรัสเซียเป็นอย่างมาก 
ดังน้ันโครงการท่อส่งก๊าซจากกาตาร์มาตุรกีจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างถาวร เรากำาลัง
พูดถึงการแย่งชิงตลาดก๊าซในยุโรป ซึ่งรัสเซียเป็นผู้ครองตลาดนี้ บริษัทก๊าซ 
โปรม (Gazprom) ส่งก๊าซให้กับยุโรปรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ก๊าซ 
โปรมเป็นบริษัทก๊าซของปูติน ซึ่งทำาเงินได้ไม่น้อยจากการขายก๊าซให้พวกเรา

กษัตริย์กาตาร์เชคฮาหมัด บิน คอลิฟะห์ อัล ทานี เดินทางไปตุรกีเข้าพบ
นายเรเจป ไตยิป เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี

ที่มา: http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&
nID=40063&NewsCatID=338 
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ตามโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวเปอร์เซียนั้น
เชื่อมถึงกัน หากกาตาร์ขุดก๊าซขึ้นมาส่งทางท่อไปขายยุโรปก่อนก็จะมีรายได้
มหาศาล ในขณะเดียวกันถ้าอิหร่านขุดก๊าซส่งทางท่อไปขายได้ก่อนก็จะทำาเงินมหาศาล
เช่นเดียวกัน การแข่งขันของทั้งสองประเทศนี้จึงเป็นต้นเหตุของสงครามในซีเรีย 
เพราะอัสซาดต้องการสร้างท่อส่งก๊าซร่วมกับอิหร่านและอิรัก เพราะอิหร่าน อิรัก
และอัสซาดเป็นมุสลิมชีอะห์ ถ้ามองจากจุดนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสงครามใน
ซีเรียน้ันเกิดข้ึนจากอะไร การให้การสนับสนุนพวกจีฮัด (Jihad) ของซาอุดีอาระเบีย 
กาตาร์และตุรกี ซ่ึงเบ้ืองหลังมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศสและตอนนี้มี
เยอรมนีด้วย ส่วนฝ่ายที่ไม่ต้องการให้อัสซาดถูกโค่นล้มคือรัสเซีย อิหร่านและ 

พวกฮิซบอลเลอะห์ (Hezbollah) ในเลบานอนซึ่งเป็นพวกชีอะห์ 

โครงการท่อส่งก๊าซของอิหร่านและกาตาร์
ที่มา: https://germanwatch.org/de/12995
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เราจะพบน้อยมากว่าสื่อต่างๆ นำาเสนอเกี่ยวกับการโค่นล้มรัฐบาลที่ไม ่
ถูกกฎหมาย รวมทั้งในซีเอ็นเอ็น (CNN) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2015 ซีเอ็นเอ็น 
ได้นำาเสนอข่าวตุลซี แก็บบาร์ด (Tulsi Gabbard) สมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 
กลา่ววา่ “สหรัฐอเมริกาและซีไอเอ (CIA) พยายามโค่นลม้รฐับาลอสัซาด สหรัฐ 
อเมริกาและซีไอเอต้องหยุดทำาสงครามที่ผิดกฎหมายนี้” ทุกคำาพูดชัดเจน แต่ 
ทำาไมเราไม่ค่อยได้ยิน คงเพราะว่าหล่อนมาจากเกาะฮาวาย เป็นนักกีฬาโต้คลื่น 
ไม่ได้อยู่ในกระแส หากพูดอะไรออกมาก็จะไม่ได้รับการนำาเสนอ ดังนั้นหล่อน 
ควรจะไปเล่นกีฬานั่นแหละดีแล้ว

ตุลซี แก็บบาร์ด สมาชิกรัฐสภาสหรัฐพรรคเดโมแครต อดีตทหารผ่านศึกสงครามอิรัก
(นี้คือเนื้อหาข่าวส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น – ผู้แปล)
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Tulsi Gabbard is an Iraq war veteran. She put her life on the line for her country. 
Democrats like Howard Dean and Neera Tanden smearing her name for the crime 
of skepticism is the real disgrace.

Of course, the neo-cons are getting in on the action, too. The Wall Street 
Journal’s Bret Stephens, on Twitter, referred to Gabbard’s skepticism as “Dictator 
Apologetics.”

So what’s Gabbard’s high crime? Simply wanting solid evidence before getting 
tangled up in a new war.

Gabbard has been consistently critical of U.S. policy in Syria. A year ago, speaking 
to Blitzer on CNN, she expressed concern over efforts by the CIA to overthrow 
the Assad government. She argued that by working to oust Assad, the U.S. 
has been strengthening the position of Islamic extremists — both Islamic State 
militants and Al-Qaeda-linked rebel groups — which Assad’s forces having been 
fighting against. Those extremists, she said, “will walk in and take over all of the 
country of Syria” if Assad’s government falls. Gabbard also took issue with the 
U.S. supplying weapons to rebel factions in Syria:

http://www.salon.com/2017/04/11/democrats-turn-tulsi-gabbard-into-a-
scapegoat-on-syria-but-her-skepticism-is-warranted/

ในสวิตเซอร์แลนด์ มีรายการที่มีชื่อว่า “Rundschau” ได้ไปสัมภาษณ์
ประธานาธิบดีอัสซาดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นักข่าวได้ถามอัสซาดว่า “คุณคิด 
อย่างไรที่ท้ังโลกเห็นว่าคุณเป็นอาชญากรสงคราม รวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์คน 
ก็คิดเช่นนั้นด้วย?” เขาตอบว่า “ในฐานะประธานาธิบดีผมต้องปกป้องประเทศ 
ของผมจากผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจที่พวกเขามาจากหลายประเทศ 
แต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้น ส่วนอาชญากรสงครามนั้นคนแรกที่ควรใช้ชื่อนี้คือ 
จอร์จ บุช เพราะเข้าโจมตีอิรักโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การสหประชาชาติ
และสภาความม่ันคง ซ่ึงเรื่องนี้ได้ยินกันน้อยมาก ส่วนคนท่ีสอง คือ คาเมรอน 
(David Cameron) และซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) ซึ่งโจมตีลิเบียโดยไม่ได้รับ 
การอนุมัติจากองค์การสหประชาชาติและทำาลายประเทศจนพินาศ เป็นการ          



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560) วารสารรัสเซียศึกษา45

ถกเถียงกันในระดับสูงว่าใครละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและทำาไมไม่ได้รับการ
ลงโทษ กลุ่มที่สามคือประเทศตะวันตกที่จะต้องรับผิดชอบ คือ เยอรมนี อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายและ 
ประกาศห้ามไม่ให้มีการค้ากับซีเรีย ทำาให้ประชาชนนับพันต้องล้มตาย ตะวันตก
ต้องการโค่นล้มผม” คนๆ นี้ไม่มีอะไรไปปิดบังการมองของเขา เขาเห็นทุกอย่าง 
ถูกต้อง แต่จะโค่นล้มเขาได้หรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจน เพราะรัสเซียไม่ต้องการให้ 
เขาถูกโค่นล้ม แต่อเมริกันต้องการโค่นล้มเขา ซ่ึงก็ชัดเจน สหรัฐอเมริกาได้ทำา
สงครามนอกรูปแบบโดยติดอาวุธให้กับกลุ่มกองโจร โอบามาปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่า
ตนเองสนับสนุนหรือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสงครามในรายการข่าว 
ทุกรายการระหว่างการดำารงตำาแหน่งของโอบามา หลังจาก 8 ปีของการดำารง
ตำาแหน่งประธานาธิบดี ในหนังสือพิมพ์มีการประมวลผลงานต่างๆ ของเขา เช่น 
คุกฮวนตานาโมไม่ได้ปิดและอ่ืนๆ แต่มีการพูดถึงน้อยมากว่าในปี 2011 โอบามา 
เริ่มทำาสงครามแบบปิดต่อต้านซีเรียซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ การที่ 
บุชสั่งโจมตีอิรักในปี 2003 นั้นมีความชัดเจนกว่ามาก การกระทำาของสหรัฐจะ 
อ้างสาเหตุมาจากการก่อวินาศกรรม เพื่อดึงคนเข้าไปร่วมก็จะพูดว่าเราต่อสู้กับ
ผู้ก่อการร้าย จากนั้นในทีวีของสหรัฐก็จะปรากฏภาพชาวอเมริกันผู้แสนดีกับ 
ผู้ก่อการร้ายท่ีโหดร้ายชาวไอเอส (Islamic State) ในเน้ือข่าวบอกต่อว่าผู้ก่อการร้าย
ได้สังหารชาวอเมริกัน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นได้นำา
เสนอภาพข่าวน้ี จากนั้นโอบามาก็ออกข่าวว่าผู้ก่อการร้ายได้ฆ่าตัดคอ 2 นักข่าว
อเมริกันอย่างป่าเถื่อน เราต้องแทรกเเซงเรื่องนี้เพราะพวกเขาป่าเถื่อน กลุ่มรัฐ
อิสลามเป็นอันตรายต่อผู้คนในซีเรียและอิรัก ถ้าหากไม่ดำาเนินการต่อต้านพวกเขา 
พวกนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อภูมิภาคนี้และสหรัฐอเมริกา  ข้อโต้แย้งแรกในกรณีนี้คือ 
เขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย แต่ต้องการโค่นล้มอัสซาด นักยุทธศาสตร์ด้านการ
ทหารสามารถถามตนเองได้ว่า เราจะต้องต่อสู้กับรัฐอิสลามแต่จะปรับไปเป็นการ
โค่นล้มอัสซาดได้อย่างไร? ในเรื่องนี้โอบามาพูดว่า การสู้รบต่อต้านรัฐอิสลามน้ัน 
เราไม่สามารถคาดหวังกับระบบของอัสซาดท่ีก่อการร้ายต่อประชาชนของตน 
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ระบบนี้ได้สูญเสียความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว ประกาศโอบามา 
เพียงเท่านี้ ก็หมายความว่า ระหว่างการต่อสู้กับรัฐอิสลามก็จะโค่นล้มอัสซาดด้วย 
ทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่างานนี้เป็นงานที่ใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่ทันสมัยมาจัดการ 
เพราะประกาศนั้นได้กล่าวในวันที่ 11 กันยายน เข้าใจไหมครับว่าเป็นวันครบรอบ 
13 ปีของการก่อวินาศกรรมในนิวยอร์ก มันเป็นแผลในใจของประชาชน ซ่ึงงานน้ี 
ได้จ้ีไปท่ีแผลน้ี ตัวอย่างเช่นในครอบครัวมีการฆ่าตัวตาย ก็จะเป็นแผลในใจขนาดใหญ่ 
และครอบครัวจะไม่ลืมวันนั้น ในทุกปีจะมีการจัดพิธีรำาลึกถึง อาจจะจุดเทียน เป็น 
วันท่ีเงียบสงบและระลึกถึง ถ้าหากในวันน้ันคนไม่ดีสักคนไปพูดในส่ิงไม่ดีกับครอบครัว 
ก็จะมีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เพียงแค่พูดในวันนั้นเท่านั้น และสิ่งนี้เองที่
ประธานาธิบดีโอบามาทำากับซีเรีย ในวันที่มีแต่ความเจ็บปวดและสูญเสีย เขาได้
พูดถึงการก่อการร้าย ทุกอย่างมันทำางานอย่างไร ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณอาจจะ 
คิดว่านักประวัติศาสตร์ชาวสวิสคนนี้แต่งนิยายอะไรกัน แค่วันมันตรงกันอย่าง
บังเอิญเท่าน้ันเอง แต่เปล่าเลย สงครามซีเรียมีการเรียนการสอนว่าเริ่มข้ึน 
ในวันท่ี 11 กันยายน 2014 เป็นสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เพราะวันน้ันเป็น
วันท่ีหลอกชาวบ้านได้ดีที่สุด และหนังสือพิมพ์สวิสก็ร่วมเฉลิมฉลองสงครามนี้ 
กับเขาด้วย จากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ทิ้งระเบิดใส่ซีเรีย หนังสือพิมพ์เขียนว่า 
“ในท่ีสดุโอบามาก็จับกระบองข้ึนมา” ผมอบัอายในคุณภาพสือ่ของเรามาก ผมแทบ
ไม่เชื่อตัวเองว่าพวกเขาคิดได้อย่างไรเมื่อประเทศหนึ่งกระทำากับอีกประเทศหนึ่ง 
ด้วยการทิ้งระเบิด แต่นักข่าวพากันร้อง “ไชโย” เราอยู่ที่ไหนกัน? 

สว่นอหิรา่นไมต่อ้งการใหโ้ค่นล้มอสัซาด ดงันัน้จงึไมแ่ปลกทีป่ระธานาธบิดี
อิหร่านฮาสซัน รูฮานี (Hassan Ruhani) พูดที่นิวยอร์กว่า เป็นสงครามที่ละเมิด
กฎหมายเพราะรัฐบาลซีเรียไม่ได้ยินยอม เป็นที่เข้าใจว่าใครที่ไม่ต้องการให้อัสซาด
ถกูโคน่ลม้กบ็อกวา่ยอมรบัไมไ่ด ้ส่วนฝรัง่เศสบอกว่าเกีย่วขอ้งกบัการกอ่วนิาศกรรม 
เยอรมันอยูที่อ่ฟักานสิถานเพราะการกอ่วนิาศกรรม 11 กนัยายน แต ่11 กนัยายน 
นั้นก็ยังมีความไม่ชัดเจนจนบัดนี้ และเยอรมันไปซีเรียก็เพราะก่อวินาศกรรมที่ 
ปารีสเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2015 มีผู้เสียชีวิต 130 คนในโรงคอนเสิร์ต เป็นการ
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ก่อการร้ายที่น่ากลัว ทำาให้แองเกล่า แมร์เคิล (Angela Merkel) ส่งทหารไปซีเรีย 
แรกเลยนั้นฝรั่งเศสแถลงว่า การก่อการร้ายเป็นการกระทำาของไอเอส ฝรั่งเศส 
จะมีชัยชนะเหนือพวกป่าเถื่อน ทุกอย่างก็มีความเป็นมาอย่างนี้ พูดว่าที่ประเทศ 
เรามีการก่อการร้าย เป็นการกระทำาของไอเอสแล้วไปทิ้งระเบิดที่ซีเรีย ถ้าเราใช้
หลักตรรกะนี้ ไม่ช้าก็เร็วจะมีการก่อการร้ายที่เลบานอน และพวกซีเรียก็จะพูด
ว่าพวกสายลับฝรั่งเศสเป็นคนทำา เราต้องไปทิ้งระเบิดที่ฝรั่งเศส เราต้องการสิ่งนี้
ไหม? เราต้องการความวุ่นวายอย่างสมบูรณ์แบบไหม? เป็นไปได้ไงที่ฝรั่งเศสไปทิ้ง 
ระเบิดที่ซีเรียโดยไม่มีการต่อต้านจากพลเมือง เรื่องอย่างนี้มันยอมไม่ได้ 

สตรี 2 คนที่ในครั้งนี้พาเยอรมนีเข้าสู่สงครามคือแองเกล่า แมร์เคิล 
นายกรัฐมนตรีและอูซูลา ฟอน เดอ เลเยน (Ursula von der Leyen) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้มติรัฐสภาเยอรมนีส่งทหารไปซีเรียเพื่อต่อต้านไอเอส 
มีสมาชิกสภาที่เห็นด้วย 445 คน ไม่เห็นด้วย 145 คน และงดออกเสียง 7 คน 
พวกเขาไม่ได้ถามประชาชนชาวเยอรมนั ตอนนีข้ณะทีเ่รากำาลงัพดูกนัอยูน่ี ่เยอรมนี

แองเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมน ี
และอูซูลา ฟอน เดอ เลเยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ที่มา: http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/der-naechste-ruck-scheint-weiblich
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กำาลังทำาสงครามอยู่ แต่ไม่มีใครคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ีมันไม่ใช่ประเด็น แต่ซีเรียเป็น
ประเด็น

 ก็หมายถึงว่าตอนน้ีเราอยู่ระหว่างสงคราม ซ่ึงไม่เป็นการดีสำาหรับองค์กร
เพื่อสันติภาพ แต่องค์กรเพ่ือสันติภาพจับตาดูอยู่ว่ารัสเซียสนับสนุนอัสซาด 
แต่ต้องบอกว่าอัสซาดเชิญรัสเซียให้ไปช่วยซีเรีย และรัสเซียก็รับคำาเชิญนั้น ซึ่งก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และก็ไม่ได้ขัดกับสิทธิพลเมือง เพราะรัฐบาลที่เลือกโดยพลเมือง
มีสิทธ์ิเชิญให้รัฐอื่นมาช่วยได้ ซ่ึงเปรียบเทียบไม่ได้กับการเข้าไปทิ้งระเบิดของ
สหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน 2015 แล้วทำาไมกองทัพรัสเซียจึงให้การสนับสนุน
อัสซาด? เพราะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาต้องการโค่นล้มเขา  วันที่ 27 กันยายน 2015 
สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิด จากนั้นรัสเซียได้เห็นว่า 
ขาดความสมดุลจึงได้เข้าไปในซีเรียในวันที่ 30 กันยายน คือ 3 วันหลังฝรั่งเศส
และอเมริกา พวกเขาจับตาดูซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา รัสเซียมีฐานทัพอยู่ใน
ตาร์ตัส (Tartus) และไม่ต้องการสูญเสียตลาดก๊าซในยุโรปของบริษัท ก๊าซ โปรม 
ซึ่งก็เข้าใจได้ แล้วที่เยอรมนีละเกิดอะไรขึ้น? ในปกวารสาร Der Spiegel 
ฉบับวันที่ 41/2016 ได้พาดหัวข่าว “ไฟในซีเรีย การกระทำาของปูติน โอบามา 
เข้าร่วมด้วย” นี่คือสื่อมวลชนที่มีคุณภาพของท่าน ถ้าหากบอกว่าเป็นการกระทำา
ของปูตินแล้วโอบามาเข้าร่วม ก็ต้องเข้าใจว่าปูตินเป็นคนเร่ิมส่วนโอบามาเข้าร่วม 
ภายหลัง คุณเข้าใจไหมครับ? เราพูดภาษาเดียวกัน แต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า สหรัฐอเมริกา
ในเดือนกันยายน 2014 ได้ไปทิ้งระเบิดที่ซีเรีย แต่รัสเซียไป 2015 ในทางลับ
สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011
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ปกวารสาร Der Spiegel ฉบับวันที่ 41/2016

องค์กรเพื่อสันติภาพมีคนที่พูดได้อย่างชัดเจนอยู่หลายคน ในจำานวนนั้น 
ม ีวลิล ีวมิเมอร ์(Willy Wimmer) ทีผ่มใหคุ้ณค่ากบังานเขามาก เขาพูดว่า “ฝรัง่เศส
ไม่มีสิทธ์ิในการโจมตีน้ัน ความชอบธรรมหน่ึงเดียวท่ีฝร่ังเศสจะมีได้ แต่ก็ได้ปฏิเสธมัน 
นั่นคือการขออนุมัติจากสภาความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ แต่ฝรั่งเศสไม่ได้รับ 
การอนมุตั ิในขณะเดียวกนัเยอรมนกีไ็ด้เข้ารว่มสงครามซเีรยีและสงครามกลางเมอืง
ฝ่ายเดียวกับฝรั่งเศส ทำาให้นึกถึงการเมืองในช่วงปี ค.ศ. 1939” มันเป็นคำาพูดที่
ชัดเจนมาก ผมอยากให้ผู้คนเดินออกมาถือแผ่นป้ายคัดค้าน อยากให้แชร์วิดีโอ 
ไปให้กัน มันเป็นสิ่งที่ดี ขอให้ทำาต่อไป จงกระตือรือร้น อย่าให้ใครมาแบ่งแยกเรา
โดยใช้เงื่อนไขทางเพศ พรรคการเมือง ศาสนา สัญชาติ ถ้าเราทุกคนร่วมกันทำา 
โลกก็จะอยู่รอด ซึ่งก็เพียงพอแล้ว
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอจัดท�าความตกลงการค้า 
เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

Factors Influencing Thailand’s proposed Free
Trade Agreement with the Eurasian Economic Union

อรุณวรรณ เศรษฐพูธ์
Arunwan Satthapoo

บทคัดย่อ

	 บทความนี้นำาเสนอเรื่องความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียโดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยเสนอจัดทำาความ
ตกลงการค้าเสรีต่อรัสเซียและพัฒนามาสู่การเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
ในภาพรวมซ่ึงใช้กรอบแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	(International	
Political	 Economy)	 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจและเมืองภายใต้รูปแบบของการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี
	 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำาให้ไทยเสนอจัดทำาความตกลงการค้าเสรี 
กับรัสเซียและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียประกอบด้วย	ปัจจัยภายในประเทศและ
ปัจจัยระหว่างประเทศ	 โดยปัจจัยภายในเกิดจากตัวแสดงภาครัฐและภาคเอกชนท่ี 
เข้ามามีบทบาทในการริเริ่มผลักดันข้อเสนอความตกลงการค้าเสรีไทยกับรัสเซีย
ตามเป้าหมายในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยที่มุ่งเน้นตลาดใหม่ๆ 
และใช้รัสเซียเป็นเป็นศูนย์กลางในการเข้าสู่ตลาดในประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
ด้านปัจจัยภายนอกคือกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีความตกลงการค้าเสรีเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ระหวา่งประเทศและปัจจยัด้านบทบาทของรสัเซียในเวทโีลกดา้นเศรษฐกจิ	การเมอืง
และความมั่นคง	ที่ไทยต้องให้ความสำาคัญกับรัสเซียเนื่องจากรัสเซียมีฐานะเป็น
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ประเทศผู้นำาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	รวมไปถึงปัจจัยบทบาทของสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียที่มีความสำาคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายความสัมพันธ์เศรษฐกิจ
มายังภูมิภาคเอเชียในฐานะท่ีไทยมีจุดยืนเป็นกลางและพยายามรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีกับทุกฝ่าย	 ทำาให้ไทยต้องให้ความสำาคัญในการถ่วงดุลอำานาจประเทศ
มหาอำานาจอย่างรัสเซียด้วย

คำ�สำ�คัญ:	ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย,	รัสเซีย,	สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย
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AN ABSTRACT

	 This	 article	 presents	 an	 issue	 related	 to	 the	 Free	 Trade	
Agreement	between	Thailand	and	the	Eurasian	Economic	Union	and	
aims	to	examine	the	factors	that	influenced	Thailand’s	proposed	Free	
Trade	Agreement	with	Russia	that	developed	into	a	dialogue	with	the	
Eurasia	Economic	Union.	The	study	has	made	use	of	the	International	
Political	Economy	as	a	conceptual	framework	in	order	to	analyze	the	
factors	that	create	the	relationship	between	politics	and	the	economy	
which	comes	in	the	form	of	a	free	trade	agreement.	
	 The	study	found	that	there	were	two	main	factors—domestic	
and	 international—that	were	 involved	 in	 and	 influenced	Thailand’s	
proposal	of	a	Free	Trade	Agreement	between	Thailand,	Russia	and	the	
Eurasian	Economic	Union.	The	domestic	factors	involved	the	role	of	the	
government	and	the	private	sector	in	negotiating	with	Russia	to	create	
a	free	trade	agreement	whose	aim	was	to	create	new	markets	and	use	
Russia	as	a	gateway	to	Central	Asia.	The	international	factors	were	
the	changes	 in	 the	context	of	 international	 trade	where	 free	 trade	
agreements	became	an	important	factor	in	international	economy	policy	
and	the	economic,	political	and	security	role	of	Russia	in	the	world	
arena.	Thailand	has	to	pay	attention	to	Russia	as	it	is	the	leader	of	the	
Eurasian	Economic	Union,	whose	economic	and	political	elements	and	
roles	are	significant	and	extend	to	the	Asian	region.	Thailand,	with	its	
neutral	stance,	tries	to	maintain	good	relationships	with	all	countries	so	
it	has	to	lend	importance	to	the	balance	of	power	with	a	superpower	
such	as	Russia.

Keywords:	Free	Trade	Agreement	between	Thailand	and	the	Eurasian	
Economic	Union,	Russia,	Eurasian	Economic	Union.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รเสนอจัดทำ�คว�มตกลงก�รค้�
เสรีไทย-สหภ�พเศรษฐกิจยูเรเชีย

อรุณวรรณ เศรษฐพูธ์

	 ในช่วงที่ผ่านมา	 ไทยดำาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกทางการค้าในการเจรจา
ขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ	ทั้งในภูมิภาคเอเชีย	
แอฟริกา	และยุโรปตะวันออก	 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่วนแบ่งตลาด
ของไทยนอกเหนือจากตลาดเดิม	และประเทศที่เป็นตลาดใหม่ที่สำาคัญและมีความ
สัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานคือรัสเซีย	 ซ่ึงขณะนี้ยังไม่มีการทำาความตกลง 
การค้าเสรีระหว่างกัน	การเจรจาความตกลงการค้าเสรีจึงเป็นกลไกหน่ึงในการ
กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย	 และพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ 
กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่มีรัสเซียเป็นศูนย์กลาง	 ฝ่ายไทยจึงเริ่มข้อเสนอ 
จัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย	 โดยเป็นการศึกษาฝ่ายเดียวภายใต้
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย 
เพ่ือประเมินประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีก่อนท่ี 
ประกาศเจตนารมณ์ให้ฝ่ายรัสเซียทราบ	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวง
พาณิชย์รับผิดชอบการจัดจ้างทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	
จัดทำาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย- 
รัสเซียในข้ันแรกเพ่ือศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางการค้า	 การลงทุน	 ศักยภาพใน 
การแข่งขัน	รวมถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับไทย	และนำาผลการศึกษา
ที่ได้เป็นข้อมูลในการกำาหนดกรอบการเจรจาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การค้า 
ของไทย

	 รสัเซยีเป็นหนึง่ในตลาดใหม่ทีไ่ทยให้ความสำาคญัมาก	เป็นผลส่วนหนึง่จาก
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งความสัมพันธ์ใน 

	 *ผู้สนใจศึกษาด้านรัสเซีย	อรุณวรรณ	 เศรษฐพูธ์	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระดับรัฐบาลผ่านการเยือนของผู้นำาระดับสูงการลงนามความตกลงระหว่างกัน 
ในระดับรัฐและเอกชน	ทำาให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำาคัญ	กล่าวคือ	 รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจท่ีไทยจะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน	และไทยยังเป็นหุ้นส่วน
ทางการค้าท่ีใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซียในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้1 อย่างไรกต็าม	
มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียถือว่ายังอยู่ระดับตำ่าเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทย2	ขณะที่บทบาทของรัสเซียในตลาดโลก 
มีมากขึ้น	 หลายประเทศเริ่มเล็งเห็นศักยภาพของรัสเซียและต้องการท่ีจะมี 
ส่วนแบ่งตลาด	ซึ่งไทยเองก็ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าวจึงพยายามสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือกับรัสเซีย3 โดยการเสนอจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับ
รัสเซียเพื่อเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขยายโอกาสด้านการส่งออกสินค้าของไทย
ไปยังตลาดรัสเซียได้4

	 กระบวนการดำาเนินการผลักดันข้อเสนอจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-
รัสเซียของไทยในระยะแรกไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากนัก	ขาดความต่อเนื่อง 
ในการดำาเนินการ	 อย่างไรก็ตาม	 ภาครัฐเริ่มผลักดันข้อเสนออย่างจริงจัง 
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนรัสเซียเมื่อเดือนกันยายน 
ปี	 2556	 ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า	การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีจะเป็น 
กลไกในสำาคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน	 ลดอุปสรรคทางการค้า 

 1	จุลชีพ	ชินวรรโณ,	สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต (กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2556)	หน้า	53.

 2	จุฑามาศ	ส่งศรี	และวิรัตน์	แก้วสาร,	“มองรัสเซีย	ผ่านเอฟทีเอ	โอกาสการค้า	การลงทุนไทย”,	
Industrial Technology Review,	ปีที่	15,	ฉบับที่	193	(พฤษภาคม	2552),	หน้า	1.
 3 จุฑามาศ	 ส่งศรี,	 “ศักยภาพเศรษฐกิจรัสเซีย	 โอกาสทางการค้า	 การลงทุนของไทยภายใต	้												

เอฟทีเอ”,	Industrial	Technology	Review,	ปีที่	17,	ฉบับที่	216	(มกราคม	2554),	หน้า	1.		

 4	 จุฑามาศ	ส่งศรี,	 “ศักยภาพเศรษฐกิจรัสเซีย	 โอกาสทางการค้า	 การลงทุนของไทยภายใต้									
เอฟทีเอ,”	อ้างแล้ว,	หน้า	1-2.
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รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซีย	จากเดิมท่ีฝ่ายไทย 
ได้จัดทำาโครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัทำาความตกลงการคา้เสรกีบัรสัเซยี
ไปแล้วในปี	 2551	นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการเจรจา	 เนื่องจากรัสเซียได้ 
ลงนามจัดต้ังสหภาพศุลกากรระหว่างรัสเซีย	 เบลารุส	และคาซัคสถานข้ึนและมี
ผลใช้บังคับในปี	 2553	ทำาให้รัสเซียมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจท่ีลักษณะแบบเหนือรัฐ	 (Supranational)	 ด้านเศรษฐกิจ	 รัสเซียจึง 
ต้องหารือกับประเทศสมาชิกก่อนตัดสินใจจัดทำาความตกลงกับประเทศใดๆ	ดังน้ัน	
ข้อเสนอในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียจึงไม่สามารถทำาแบบสอง
ฝ่ายกับรัสเซียได้	หากจะทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียจะต้องทำาในรูปแบบการ
เจรจากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยรวม	ด้วยเหตุนี้	 ฝ่ายไทยจึงหันมาทบทวน
การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียให้เป็นการเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชียในภาพรวมแทน

	 บทความนี้ผู้เขียนจะนำาเสนอปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยเสนอจัดทำาความตกลง
การค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	บทความแบ่งรายละเอียด
การนำาเสนอเป็นสองส่วน	ประกอบด้วย	 ส่วนแรกท่ีจะเสนอเก่ียวกับภาพรวมการค้า
ระหว่างไทยกับรัสเซียและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 เพื่อให้ทราบนัยสำาคัญของ
ความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจของไทยอันนำามาสู่การเสนอจัดทำาความตกลงการค้าเสรี	
จากน้ันจะกล่าวถึงบทบาทของตัวแสดงในการดำาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีนับตั้งแต่เริ่มข้อเสนอความตกลงการค้าเสรีไทย-
รัสเซียและการพัฒนามาสู่การทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชีย	และในส่วนที่สองจะนำาเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อไทยในการ
ตดัสนิใจเสนอจัดทำาความตกลงการคา้เสรกีบัรสัเซยีและการเจรจากบักลุม่สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยระหว่างประเทศ
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ภ�พรวมก�รค้�ระหว่�งไทยกับรัสเซีย

	 หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี	 2534	 ภัยคุกคามจากระบอบ
คอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง	ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียยุคหลังสงครามเย็น 
มีลักษณะท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างกันในหลายระดับ	 และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างจริงจังอีกครั้งโดยอาศัยพ้ืนฐานจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ในอดีต5	 ซ่ึงรัสเซียกระตือรือร้นในการสานต่อความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ	กับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านการค้า	การลงทุน	การท่องเที่ยว	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการศึกษา	 รวมถึงมีการผลักดันให้มีการเยือน 
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง2	ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียยุคปัจจุบัน 
ถือได้ว่าพัฒนามาสู่ยุคของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันมานับตั้งแต่หลัง
สงครามเย็นเป็นต้นมา	

	 ด้านจดุเริม่ต้นความสมัพนัธ์ทางการค้าเกดิขึน้อย่างเป็นทางการ	 เกดิขึน้
ตั้งแต่ไทยกับรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตขณะนั้นลงนามความตกลงทางการค้า
ระหว่างกัน	 เริ่มมีการค้าขายระหว่างกันแต่มูลค่าการค้ารวมยังมีไม่มากเท่าที่ควร	
มีสัดส่วนน้อยมากหากเทียบกับปริมาณการค้ารวมของทั้งสองประเทศซึ่งก็มา 
จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 ระยะทางที่ห่างไกล	ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรม	ภาษา						
ทำาให้ความชำานาญในตลาดรสัเซยีมน้ีอย	ทำาให้ภาครฐัและภาคเอกชนของไทยต่างเหน็
ความสำาคัญของรัสเซียที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์	 ความร่วมมือทางการค้า 
การลงทุนเพื่อให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

 5	ประสพ	รัตนากร,	100 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย	(กรุงเทพฯ:	กระทรวงการต่างประเทศ:	

มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์,	2540),	หน้า	2.
 6	กระทรวงการต่างประเทศ.	ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต: กระทรวงต่างประเทศ
รัสเซีย จัดงานเล้ียงอำาลาเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (ออนไลน์).	2558.	แหล่งท่ีมา	http://www.

mfa.go.th/main/th/media-center/30/61246-กระทรวงต่างประเทศรัสเซียจัดงานเลี้ยงอำาลา 
เอกอัครราชทูต.html	[20	พฤษภาคม	2559]
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ต�ร�งที่ 1:	มูลค่าการค้าระหว่างไทย-รัสเซีย	ปี	2534-2550
	(หน่วย:	ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปี มูลค่�ก�รค้� ส่งออก นำ�เข้� ดุลก�รค้�

2534 324.92 73.55 251.37 -177.82

2535 496.30 224.90 271.40 -46.50

2536 870.90 251.63 619.27 -367.64

2537 1,233.3 305.06 928.3 -623.3

2538 1,670.7 405.8 1,264.9 -859.1

2539 1,051.8 157.6 894.1 -736.75

2540 719.8 121.2 598.9 -477.4

2541 178.4 63.8 114.6 -50.8

2542 423.2 93.8 329.4 -235.7

2544 395.2 81.1 314.1 -233.0

2545 650.0 150.0 499.5 -349.0

2546 850.4 272.9 577.5 -304.6

2547 1,316.0 300.9 1,015.1 -714.2

2548 1,931.8 324.8 1,606.9 -1,282.1

2549 1,657.0 385.12 1,272.50 -887.37

2550 2,154.10 616.23 1,537.87 -921.64

ที่ม�:	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์
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 หากพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างปี	 2534	 จนถึงปี	 2550	 การค้า 
ระหว่างไทยกับรัสเซียขยายตัวข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	 2548	มูลค่าการค้า
เพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ	10	ปี	 โดยมูลค่าการค้าอยู่ที่	 1,670.7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นมูลค่าการส่งออกอยู่ที่	405.8	7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และมูลค่าการนำาเข้า
อยู่ที่	1,264.9	7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	อย่างไรก็ตาม	วิกฤติทางเศรษฐกิจในปี	2540	
ทำาให้มูลค่าการค้าระหว่างกันลดลงและทำาให้นับนั้นเป็นต้นมาไทยขาดดุลการค้า
กับรัสเซียมาโดยตลอด

	 จากตารางจะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับรัสเซียเพ่ิมข้ึนหลังจาก 
เร่ิมฟ้ืนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยในปี	2544	 มูลค่าการค้าอยู่ท่ี	395.2	 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	 และเพิ่มเป็น	 650	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในปีถัดมา	 และเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองจนกระท่ังในปี	 2547	มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง	 1,316	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
และในอีกปต่ีอมาปี	2548	มลูค้าการค้ายังคงเพิม่ข้ึนถงึ	1,931.8	ลา้นเหรียญสหรฐัฯ	
คิดเป็นมูลค่าการส่งออก	324.8	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และมูลค่าการนำาเข้า	1,606.9	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	รัสเซียจึงถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำาคัญของไทยมาโดยตลอด

	 ต่อมาหลังปี	 2550	มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียถือว่ายังเพ่ิมข้ึน 
โดยการค้ารวมในปี	 2558	 รัสเซียยังคงเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ	 1	 ของไทยใน 
ประเทศกลุม่เครอืรฐัเอกราชและอนัดบัที	่31	ในตลาดโลก	รสัเซยีเปน็ตลาดส่งออก
อันดับที่	37	และตลาดนำาเข้าอันดับที่	24	ของไทยในตลาดโลกขณะที่ไทยเป็นคู่ค้า
อันดับที่	1	ของรัสเซียในกลุ่มประเทศอาเซียน

	 จากสถิติการค้ารวมของไทยกับรัสเซียในระยะที่ผ่านมา	มูลค่าการค้า 
รวมระหว่างปี	2551-2559	เพิ่มขึ้นจาก	2,154.10	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2550	
เป็น	3,812.52	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2551	และลดลงเหลือ	2,097.65	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	 ในปี	 2552	 เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกทำาให้มูลค่าการค้า 
ลดลงตามไปด้วย	อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2553	 	 รัสเซียกลายเป็นคู่ค้าอันดับที่	 26	
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ของไทย	 เป็นผลมาจากอัตรามูลค่าการค้าท่ีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	90.5	 ในปีดังกล่าว 
ต่อมาในปี2554	มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเป็น	5,668.51	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 รัสเซีย
กลายเป็นคู่ค้าอันดับท่ี	24	ของไทย	ขณะท่ีไทยเป็นคู่ค้าอันดับท่ี	2	ของรัสเซียใน
อาเซียนและเป็นคู่ค้าอันดับท่ี	 35	ของโลก	 ปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย
ในระยะเวลา	3	ปีท่ีผ่านมา	(2557-	2559)	 มีมูลค่าเฉล่ียปีละ	3,077.91	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลมาโดยตลอด	 ในปี	2559	 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับท่ี	33	
ของไทยในตลาดโลกและอันดับท่ี	 1	 ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชการค้ารวมมี
มูลค่า	 1,964.15	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 คิดเป็นร้อยละ	 0.48	 ของมูลค่าการค้า 

ต�ร�งที่ 2:		มูลค่าการค้าระหว่างไทย-รัสเซียปี	2551-2559

	(หน่วย:	ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปี มูลค่�ก�รค้� %D ส่งออก %D นำ�เข้� %D ดุลก�รค้�

2551 3,821.52 1.07 959.11 55.6 2,862.41 85.9 -1,903.30

2552 2,097.65 -45.10 405.69 -57.70 1,692.17 -40.88 -1,286.48

2553 3,995.84 90.47 771.13 90.08 3,224.71 90.57 -2,453.59

2554 5,668.51 41.86 1,149.51 49.07 4,518.47 40.14 -3,368.48

2555 5,189.01 -8.46 1,132.82 -1.45 4,056.19 -10.24 -2,923.37

2556 4,696.33 -9.55 1,163.82 2.74 3,589.50 -12.98 -2,365.68

2557 4,913.64 4.69 1,205.18 3.55 3,708.46 5.07 -2,503.27

2558 2,355.93 -52.05 713.44 -40.81 1,642.49 -55.71 -929.10

2559 1,964.15 -16.63 577.52 -19.05 1,386.63 -15.58 -809.11

ที่ม�:	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	
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ท้ังหมดของไทย	โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า	809.11	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 มูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังรัสเซียมีมูลค่า	 577.52	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ลดลงจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ	19.05	ขณะท่ีไทยมีมูลค่านำาเข้าจากรัสเซีย	
1,386.63	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ	15.58	
โดยไทยยังคงเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าคิดเป็น	 929.05	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	การที่ 
ไทยขาดดุลการคา้กบัรสัเซียมาโดยตลอด	เนือ่งจากสนิคา้สง่ออกไปรสัเซยีสว่นใหญ่
มีมูลค่าไม่สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้าที่ไทยนำาเข้าจากรัสเซีย

 ก�รส่งออก
	 การส่งออกสินค้าของไทยไปยังรัสเซียในระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา 
(2557-2559)	 มีมูลค่าเฉล่ียปีละ	 832.04	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ระหว่างปี 
2555-2557	ตัวเลขการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น	 โดยในปี	2555	มูลค่าการส่งออก
อยู่ที่	1,132.85	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และเพิ่มขึ้นเป็น	1,163.82	ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี	2556	และขยายตัวเพิ่มขึ้นจนถึงปี	2557	ซึ่งการส่งออกมีมูลค่าถึง	1,205.18	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ	3.55	ต่อมามูลค่าการส่งออก 
ลดลงในป	ี2558	โดยมมีลูคา่อยู่ที	่713.39	ล้านเหรยีญสหรัฐฯ	ลดลงร้อยละ	40.81	
เมื่อเทียบกับปีก่อน	ปัจจุบันปี	2559	รัสเซียเป็นตลาดส่งออกอันดับที่	37	ของไทย
ในตลาดโลกและอันดับท่ี	1	ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ท่ี	
577.52	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	40.80

	 สินค้าส่งออกสำาคัญของไทยไปยังรัสเซีย	 10	อันดับแรก	 ได้แก่	 รถยนต์	
อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ	ผลติภณัฑย์าง	อญัมณแีละเครือ่งประดบั	ผลไมก้ระป๋อง
และแปรรูป	เม็ดพลาสติก	เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ	สิ่งทออื่นๆ	อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป	ข้าว	ยางพารา
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ต�ร�งที่ 3:	สินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทยจากรัสเซีย
	 	 	 	 	 (หน่วย:	ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อันดับ ชื่อสินค้� 2556 2557 2558 2559
D% 

58/59

1 รถยนต์	อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

314.8 291.4 162.5 122.7 -24.48

2 ผลิตภัณฑ์ยาง 41.2 51.5 61.4 50.3 -18.09

3 อัญมณีและเครื่องประดับ 65.4 129.9 48.6 46.6 -4.00

4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 57.4 57.5 41.0 38.3 -6.57

5 เม็ดพลาสติก 56.6 79.6 46.2 29.7 -35.67

6 เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ

13.3 29.5 20.0 22.3 11.75

7 สิ่งทออื่นๆ 3.6 3.10 13.9 21.4 54.23

8 อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป

36.2 34.7 20.3 19.4 -4.25

9 ข้าว 15.3 30.1 13.9 13.5 -2.72

10 ยางพารา 39.8 11.40 8.40 12.4 47.17

รวม	10	รายการ 643.9 718.7 436.1 376.7 -13.62

อื่น 519.9 486.5 277.3 200.8 -27.59

รวมทั้งสิ้น 1,163.8 1,205.2 713.4 577.5 -19.05

ที่ม�:	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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 ก�รนำ�เข้� 
	 การนำาเข้าสินค้าของไทยจากรัสเซียในระยะเวลา	3	ปีท่ีผ่านมา	 (2557-	
2559)	มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ	2,245.86	ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยระหว่างปี	2555-2557	
ตัวเลขการนำาเข้ามีแนวโน้มลดลง	 ในปี	 2555	มูลค่าการนำาเข้าอยู่ที่	 4,056.19 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 และลดลงเป็น	 3,529.50	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในปี	 2556 
และขยายตัวเพ่ิมขึน้ในปี	2557	ซึง่การนำาเข้ามมีลูคา่	3,708.46	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ	5.07	และการนำาเข้าลดลงมากในปี	2558	คิดเป็น
มูลค่า	1,642.42	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ลดลงร้อยละ	55.71	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	
ถือได้ว่ามูลค่าการนำาเข้าของไทยจากรัสเซียลดลงมากท่ีสุดในรอบ	5	ปี	ปัจจุบัน 
ในปี	2559	 รัสเซียเป็นแหล่งนำาเข้าอันดับท่ี	26	ของไทยในตลาดโลกและอันดับท่ี	1 
ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชโดยมีมูลค่านำาเข้า	1,386.63	ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากก่อนหน้าร้อยละ	15.58

	 สินค้าท่ีนำาเข้าท่ีสำาคัญของไทยจากรัสเซีย	10	 อันดับแรก	ได้แก่	นำา้มันดิบ 
ปุ๋ยและยากำาจัดศัตรูพืชและสัตว์	 เหล็ก	 เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์สินแร่โลหะอ่ืนๆ 
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ถ่านหิน	 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช	 สัตว์นำา้สด	แช่เย็น	แช่แข็ง	
แปรรูปและกึ่งแปรรูป	แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่	 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ	
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	

	 สินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออกไปยังรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร 
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปทั่วโลก	 สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปและมี 
ความนิยมในหมู่ผู้บริโภครัสเซีย	 ได้แก่	ผลไม้กระป๋องโดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดรัสเซีย	 เพราะผลไม้กระป๋องของไทยถือว่ามี
คุณภาพที่ดี	 รับประทานได้สะดวก	ราคาไม่แพงและสามารถหาซ้ือได้ง่าย	รวมทั้ง
ผู้ประกอบการของไทยมีความใส่ใจในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตรง
ตามความต้องการหรือรสนิยมของผู้บริโภคชาวรัสเซีย	 สอดคล้องกับที่อดิศัย 
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ต�ร�งที่ 4:	สินค้านำาเข้าที่สำาคัญของไทยจากรัสเซีย
	 	 	 	 	 (หน่วย	:	ล้านเหรียญฯสหรัฐ)

อันดับ ชื่อสินค้� 2556 2557 2558 2559
D% 

58/59

1 นำ้ามันดิบ 1,940.0 2,461.7 872.2 753.1 -13.66

2 ปุ๋ยและยากำาจัดศัตรู
พืชและสัตว์

478.1 298.0 252.7 187.5 -25.82

3 เหล็ก	เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

574.5 491.3 238.4 159.6 -33.04

4 สินแร่โลหะอื่นๆ
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

90.9 83.3 105.8 129.9 22.82

5 ถ่านหิน 0.7 - 11.9 42.5 258.03

6 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 64.7 44.3 33.6 30.6 -8.76

7 สัตว์นำ้าสด	แช่เย็น
แช่แข็งแปรรูป

29.4 26.4 21.4 27.4 28.23

8 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ 19.5 17.8 17.4 12.0 -31.24

9 เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ

9.9 8.4 6.3 10.1 60.39

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ

10.0 8.0 8.10 8.3 2.50

รวม	10	รายการ 3,217.7 3,439.2 1,567.7 1,361.0 -13.18

อื่นๆ 311.7 269.3 74.8 25.6 -65.74

รวมทั้งสิ้น 3,529.5 3,708.5 1,642.5 1,386.6 15.58

หม�ยเหตุ:	-	คือไม่พบข้อมูล
ที่ม�:	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ให้สัมภาษณ์ว่า	 “...ตอนที่ผมอยู่รัสเซียคือทราบมาตลอดว่าคนรัสเซียชอบกิน
สับปะรดกระป๋องของไทยมาก...”7

	 สินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปยังรัสเซียและกำาลังมีความ 
ต้องการเพ่ิมสูงขึ้นมาก	คือยางพารา	 เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ของรัสเซีย
กำาลงัขยายตัวมากข้ึนซ่ึงเปน็ผลจากการส่งเสรมิจากภาครฐัและจากความตอ้งการ
ใช้รถยนต์ในประเทศที่เพิ่มข้ึน	อุตสาหกรรมรถยนต์จึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทำาให้
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติมีมากข้ึน	 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย
ไปยังรัสเซียจึงขยายตัวขึ้นมากตามไปด้วย	นอกจากนั้นสินค้าประเภทอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยเป็นสินค้าส่งออกท่ีได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับใน
ตลาดรัสเซียมากโดยเฉพาะเคร่ืองประดับเงินของไทย	ดังนั้น	 ไทยยังมีโอกาสจะ
ขยายการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังรัสเซียได้อีกมากหากมีการจัดทำาความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซียขึ้น

ภ�พรวมก�รค้�ระหว่�งไทยกับสหภ�พเศรษฐกิจยูเรเชีย
	 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเกิดจากแนวคิดในการรวมทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค	 ท่ีประกอบด้วยอดีตประเทศสมาชิกของสหภาพโซเวียต	ประเทศผู้นำาใน 
การก่อตั้งคือหลักรัสเซียในอดีตเป็นประเทศผู้นำาในสหภาพโซเวียต	คาซัคสถาน 
และเบลารุส	 ผู้นำาจากท้ังสามประเทศมีเป้าหมายในการรวมประเทศสมาชิกของ
สหภาพโซเวียตเดิมเพ่ือรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยจัดต้ังสหภาพเศรษฐกิจ	
(Economic	Union)	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2536	และพัฒนามาสู่การจัดตั้งเขต
การค้าเสรี	 (Free	Trade	Zone)	 เมื่อวันท่ี	 14	 เมษายน	2537	และลงนามการ 
จัดตั้งสหภาพศุลกากรฯ	อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 20	มกราคม	2538	อย่างไร
กต็าม	ความพยายามดงักล่าวไมป่ระสบความสำาเรจ็	เนือ่งจากเหตผุลทางการเมอืง
และเศรษฐกิจหลายประการ	ทำาให้พัฒนาการร่วมกลุ่มช่วงระหว่างปี	2538-2542	
ไม่มีความคืบหน้ามากนัก

7	ขอ้มลูจากการสมัภาษณอ์ดิศยั	ธรรมคปุต,์	อดตีผู้เชีย่วชาญพิเศษ	9	กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ,	
23	เมษายน	2560.
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	 ต่อมาในปี	2542	รัสเซีย	คาซัคสถานและเบลารุส	ได้ลงนามจัดตั้งความ
ตกลงเศรษฐกิจเดียว	 (Single	Economic	Space:	 SES)	สหภาพศุลกากรฯ	 ได้
พัฒนาเป็นประชาคมเศรษฐกิจยูเรเชีย	(Eurasian	Economic	Community:	EAEC	
or	EurAsEC)	 ในปี	 2543	และทำาให้เปลี่ยนสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
โดยสมบูรณ์	โดยมีสภาการบูรณาการ	(Integration	Council)	จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล
การบริหารงานภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	การขับเคลื่อนสหภาพศุลกากรฯ	
เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี	 2550	 เม่ือประเทศสมาชิกทั้ง	 3	ประเทศลงนาม
สนธิสัญญาการจัดต้ังสหภาพศุลกากรฯ	 (The	Agreement	Establishing	 an	
integrated	Customs	Territory	and	Formation	of	a	Customs	Union	of	6	
October	2007)	และจัดตั้งคณะกรรมาธิการสหภาพศุลกากรฯ	(Customs	Union	
Commission)	ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วม	(Eurasian	
Economic	Commission)	ในวันที่	1	กรกฎาคม	2555	ทำาหน้าที่กำากับดูแลการ
ดำาเนินงานของสหภาพศุลกากรฯ	 โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศและการ
ออกกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัสหภาพศุลกากรฯ	ซ่ึงจะคลา้ยคลงึกบัคณะกรรมาธกิาร
ยุโรป	(European	Commission)	ของสหภาพยุโรป	

	 การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 (Eurasian	
Economic	Union:	EAEU)	 เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี	1	มกราคม	2558	ตามสนธิสัญญา
การจัดต้ังท่ีลงนามโดยผู้นำา	 เม่ือวันท่ี	29	พฤษภาคม	2557	 ถือเป็นข้ันตอนลำาดับ
สุดท้ายของการรวมกลุ่ม	หลังจากท่ีในปี	2553	ประเทศสมาชิกท้ัง	3	ประเทศได้
ตกลงในการใช้อัตราภาษีภายนอก	 (Common	 External	 Tariff)	 ในอัตรา 
เดียวกันกับสินค้าที่นำาเข้ามาจากประเทศที่สามที่อยู่นอกความตกลง	และในเดือน
กรกฎาคมปีเดียวกัน	เร่ิมเข้าสู่การใช้กระบวนการและกฎระเบียบทางศุลกากรร่วมกัน	
(Unified	Customs	Regulation	and	Customs	Procedures)	และระบบการค้า
กับประเทศที่สามร่วมกัน	(Unified	Regime	for	Trade	with	Third	Countries)	
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจเดียว	 (Single	Economic	 Space:	 SES)	
ในปี	 2555	 ทำาให้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีลักษะการรวมกลุ่มแบบเหนือรัฐ 
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ตอ่มาประเทศสมาชิกได้ลงนามในสนธสัิญญาจดัต้ังตลาดรว่ม	(Common	Markets)	
ทีท่ำาใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานรว่ม	(Common	Infrastructure)	นโยบายดา้นศลุกากร	
การเงิน	และภาษีท่ีสอดคล้องกัน	รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน	บริหาร	ทุน	
และสินค้าโดยเสรี	

	 ปัจจุบันสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียประกอบด้วยสมาชิก	 5	ประเทศ	คือ	
รัสเซีย	 คาซัคสถาน	 เบลารุส	 ที่เป็นสมาชิกเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้ง	 และอาร์เมเนีย 
คีร์กีซสถาน	 เข้าร่วมมาในปี	 2558	ทำาให้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีประชากร 
กว่า	 182	ล้านคน	มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่	 1,582	ล้านล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ	ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทำาให้ประเทศ
สมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายเสรีสินค้า	บริการ	เงินทุน	และแรงงาน	อย่างไรก็ตาม	
สหภาพยูเรเชียมีแนวโน้มที่จะขยายประเทศสมาชิกที่ไม่เฉพาะประเทศเครือรัฐ
เอกราชในอดีตด้วย8

	 ในปี	2559	การค้ารวมระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีมูลค่า
การค้าอยู่ท่ี	 2,087.97	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก	 623.50 
ล้านเหรียญสหรัฐฯและมูลค่านำาเข้า	 1,464.49	 ล้านเหรียญ	 โดยไทยขาดดุล 
การค้าคิดเป็น	804.99	ล้านเหรียญสหรัฐฯ

	 สินค้าส่งออกสำาคัญของไทยไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ได้แก่ 
นำ้ามันดิบ	เหล็ก	นำ้ามันสำาเร็จรูป	ก๊าซธรรมชาติ	เหล็กกล้า	และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและ
ยากำาจัดศัตรูพืชและสัตว์	สินแร่โลหะอื่นๆ	โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ	เป็นต้น	และ
สินค้านำาเข้าสำาคัญจากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ได้แก่	 อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์
อาหาร	ผลิตภัณฑ์การเกษตร	สิ่งทอ	เครื่องนุ่งห่ม	เป็นต้น

	 สนิคา้ทีม่ศัีกยภาพในการแข่งขัน	ได้แก	่ปุ๋ย	เชือ้เพลิงทีไ่ด้จากแร	่นำา้มัน	แร่
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น	ไข่มุก	รัตนชาติ	โลหะมีค่า	เหรียญกษาปณ์	อาวุธ
และกระสุน	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

	 8	Sean	P.	Robertsa	and	Arkady	Moshesb,The	Eurasian	Economic	Union:	a	case 

of	reproductive	integration?	Post-Soviet Affairs,	2016,	VO	L.	32,	NO.	6,	542–545.
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 โอก�สท�งก�รค้�ของไทยภ�ยใต้คว�มตกลงก�รค้�เสรีไทย-สหภ�พ
เศรษฐกิจยูเรเชีย

	 1.	 ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่ามี 
มูลค่ามาก	 โดยเฉพาะการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย	ขณะท่ีมูลค่าการค้าระหว่าง
ไทยกับประเทศสมาชิกอื่นๆ	 ยังไม่มีนัยสำาคัญทางเศรษฐกิจต่อไทยมากเท่าที่ควร 
ซ่ึงหากมีการทำาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะสร้างโอกาส 
ในการขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ให้กับไทยในแถบเอเชียกลางมากขึ้น
	 2.	 ประเทศสมาชิกทั้ง	 5	 ประเทศของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียใช้ 
กฎระเบียบการค้าเดียวกัน	 เช่นกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
หากไทยจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียสำาเร็จอาจลด

อุปสรรคทางการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้

ต�ร�งที่ 5:	มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	
	 	 	 	 	 (หน่วย	:	ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปี มูลค่�ก�รค้� %D ส่งออก %D นำ�เข้� %D ดุลก�รค้�

2555 5,440.68 -7.99 1,251.49 -1.20 4,189.20 -9.80 -2,937.72

2556 4,873.21 -10.43 1,259.37 0.63 3,613.83 -13.73 -2,354.46

2557 5,090.59 4.46 1,309.43 3.98 3,781.13 4.63 -2,471.68

2558 2,490.49 -51.08 756.38 -42.24 1,734.10 -54.14 -611.30

2559 2,087.97 - 623.50 - 1,464.49 - -804.99

หม�ยเหตุ :	-	คือไม่พบข้อมูล

ที่ม�:	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	
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	 3.	 ด้านการบริการ	 ไทยมีศักยภาพในสาขาท่องเที่ยวมาก	 เนื่องจาก 
นกัทอ่งเทีย่วจากสหภาพเศรษฐกจิยูเรเชียโดยเฉพาะรสัเซยีเดินทางมาทอ่งเทีย่วไทย
จำานวนมาก	ซึ่งการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะ 
ส่งเสริมการค้าบริการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น	
	 4.	 ด้านการลงทุน	ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของไทยในสหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชียยังมีน้อยมาก	 ซ่ึงหากไทยจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย	 บริษัทไทยที่สนใจลงทุนในรัสเซียจะมีโอกาสขยายการลงทุนไปยัง 
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ	 ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียสะดวกขึ้น	พร้อมทั้งได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

 จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัรสัเซยีและสหภาพเศรษฐกจิ 
ยูเรเชียไทยมีความจำาเป็นในการเข้าร่วมเจรจาและควรเข้าร่วมเจรจาแต่ต้อง							
พร้อมด้วยมาตรการที่จะสนับสนุนให้ความตกลงการค้าเสรีเกิดประโยชน์มากท่ีสุด
ทัง้มาตรการรองรบัและชว่ยเหลอืผู้ทีไ่ดร้บัผลกระทบเชงิลบ	และขอบเขตของการ
เจรจาการคา้ควรเริม่จากการคา้สนิคา้กอ่นจากนัน้จงึดำาเนนิการด้านการคา้บรกิาร
และการลงทุน	สรุปผลกระทบด้านต่างๆ	ดังนี้9

	 การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียหรือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยมีสินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออก	
ได้แก่	 เอสเซนเชียลออยล์เคร่ืองหอมเคร่ืองสำาอางหรือส่ิงปรุงแต่งสำาหรับประทิน
ร่างกายพลาสติกและของท่ีทำาด้วยพลาสติกยางและของทำาด้วยยางของทำาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์เครื่องจักรและอื่นๆ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ	 ยานบกนอกจากรถที่เดินบน 

	 9	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย 
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง,	 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง	 “เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไร 
เม่ือไทยก้าวเข้าสู่การทำา	FTA	ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	FTA	ไทย-สหภาพศุลกากรฯ”,	19	กันยายน	

2559.
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รางรถไฟหรือรางรถรางและส่วนประกอบสินค้าที่อ่อนไหว	 ได้แก่	 เชื้อเพลิงที่ได้
จากแร่นำ้ามันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นเคมีภัณฑ์อินทรีย์และสารประกอบ
อินทรีย์ปุ๋ยเหล็กและเหล็กกล้าทองแดงและของทำาด้วยทองแดงอะลูมิเนียมและ
ของทำาด้วยอะลูมิเนียม	จะเห็นว่ามีสินค้าหลายกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก
การเปิดเสรี	ทั้งนี้	 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียหรือประเทศ
สมาชิกทั้งหมดของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากข้ึน	
เช่น	ด้านความรู้และความเข้าในการดำาเนินธุรกิจระหว่างกันด้านระบบการเงิน 
และโลจิสติกส์	เป็นต้น

	 นอกจากนั้น	 การศึกษาผลกระทบทางสังคมพิจารณาจากโอกาสทาง 
สังคมและความยากคนซึ่งจะวัดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้การบริโภค 
การจ้างงานและสวัสดิการสังคมของไทยอันเนื่องมาจากการค้าสินค้าในกรณีที่ 
เป็นไปได้มากที่สุดผลการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้การ 
บริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ	0.085	การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.081	และสวัสดิการ 
เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยการลงทนุทัง้ภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึน้รอ้ยละ	0.1198	หรอื	2,421	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ผลกระทบของการค้าบริการท่ีอาจจะเกิดข้ึนส่วนใหญ่มาจาก
การค้าบริการท่องเที่ยว	 อาจจะมีผลกระทบจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่
ไม่มีคุณภาพและทำาให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปอื่นๆ	น้อยลงการบังคับใช้กฎหมายที่ 
ไม่เคร่งครัดของไทยจะทำาให้มาเฟียชาวรัสเซียเข้ามาทำาธุรกิจผิดกฎหมายและ 
เปิดบริษัทตัวแทนของรัสเซียได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยอาจจะเสียประโยชน์	
อย่างไรก็ตาม	หากมีการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันจะเพิ่มโอกาส 
พัฒนาทางสังคมและการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รเสนอจัดทำ�คว�มตกลงก�รค้�เสรีไทย-สหภ�พ 
เศรษฐกิจยูเรเชีย

การริเริ่มจัดทำาความตกลงการค้าเสรีเป็นกระบวนการภายในประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการระดับระหว่างประเทศด้วย	โดยส่วนใหญ่การเจรจาจะ 
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เร่ิมข้ึนเม่ือประเทศคู่เจรจาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างกันในด้านต่างๆ	กรณีของความร่วมมือทางการค้าหรือการลงทุน	ประเทศ
ท่ีเป็นฝ่ายต้องการเปิดความสัมพันธ์จะเป็นฝ่ายทาบทามโดยวิธีการทางการทูต 
หรือบางครั้งผู้นำาประเทศจะเป็นฝ่ายทาบทามเมื่อพบปะกันในเวทีระหว่างประเทศ
หรือภายในประเทศ	 ซ่ึงผู้ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องในกระบวนการดำาเนินนโยบายผลักดัน
ข้อเสนอความร่วมมือดังกล่าวจนกระท่ังมีการเปิดเจรจาระหว่างกันคือภาครัฐ
และภาคเอกชน	 โดยภาคเอกชนจะเป็นในรูปแบบของสมาคมต่างๆ	สภาธุรกิจ 
หรือหอการค้าไทยกับประเทศเป้าหมาย	 ซึ่งภายในองค์กรเอกชนเหล่านี้จะมี 
ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นสมาชิกอยู่	 ส่วนภาคประชาชนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้นแต่ถือว่าบทบาทในการจะริเริ่ม
ยังมีอยู่น้อย10

	 สำาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสนอจัดทำาความตกลงการค้า 
เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับการเมืองท่ีมีความเก่ียวพันกันและไม่อาจแยกออกจากกันได้	 ผู้วิจัยท่ี 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
และการเมืองจะนำากรอบความคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	(International	
Political	 Economy)	 มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ เกี่ยวข้องกับ 
การกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอันเป็นผลผลิตที่ได้รับอิทธิพล 
มาจากระดับการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการทางเศรษฐกิจภายในรัฐ 
และปัจจัยภายนอกถูกกำาหนดโดยสภาวะแวดล้อมในระดับโลกโดยประเทศ
มหาอำานาจเป็นผู้กำาหนดและชี้นำาความเป็นไปทางเศรษฐกิจทำาหน้าที่ในการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 10	 จันทจิรา	 เอี่ยมมยุรา	 และชาติชาย	 เชษฐสุมน,	 “กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่าย 
บริหารในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี”,	อ้างแล้ว,	2549,	หน้า	25.
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	 จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐ 
ถูกกำาหนดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้าง
ภายในรัฐและสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศสำาหรับส่วนโครงสร้างภายในรัฐ
เองเกิดจากสถาบันที่มีตัวแสดงที่หลากหลายและซับซ้อนผลักดันนโยบายท่ีเอื้อ
ประโยชน์แก่กลุ่มผลประโยชน์ภายในรัฐ	 ดังน้ัน	การศึกษาบทบาทของตัวแสดงใน
สถาบันที่เกี่ยวข้องการดำาเนินนโยบายจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียและ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่ามีความสำาคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทางการเมืองและเศรษฐกิจ	 มีอิทธิพลต่อการ 
ดำาเนินนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างของไทยจึงถือเป็นปัจจัยภายนอก	
อย่างไรก็ตาม	สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่าบทบาทของรัสเซียมีความสำาคัญ 
มากท่ีสุด	 เพราะเป็นประเทศผู้นำาของอดีตประเทศในสหภาพโซเวียตผู้วิจัยจึงจะ
นำาเสนอบทบาทของรัสเซยีเปน็หลกั	โดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเปน็ปจัจัยภายนอก	
และปัจจัยภายใน	ดังต่อไปนี้

ปัจจัยภ�ยใน

จากกระแสการแข่งขันจัดทำาความตกลงการค้าเสรีท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทการค้าระหว่างประเทศและเป็นปัจจัยภายนอก
สำาคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศต่างๆ	หันมาให้ความสำาคัญกับการเจรจา
การค้าเสรีกรอบทวิภาคีมากขึ้น	 รวมถึงประเทศไทย11 ปัจจัยภายในด้านนโยบาย
การเจรจาการค้าเสรีของไทยจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง	ปรับตัวเพื่อรับมือกับ
วิกฤตการทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่ส่งผลกระทบต่อหลาย
ประเทศทั่วโลก	ถึงแม้จะไม่กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยแต่ได้รับผลกระทบ

 11	ฐิตินันท์	พงษ์สุทธิรักษ์	และราซีน	แซลลี่,	การค้าและการเจรจาระหว่างประเทศ : พลวัต 
และข้อคิดสำาหรับนโยบายการค้าไทย	(กรุงเทพฯ:	ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	คณะรัฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2551),	หน้า	94.
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จากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวของประเทศคู่ค้าหลักอยู่มาก	 เนื่องจากไทยในฐานะ
ประเทศที่มีโครงสรา้งเศรษฐกจิทีพ่ึ่งพาการส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะสนิคา้เกษตร	
หากความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง	 ภาคการส่งออกของไทยย่อม 
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้12	ดังนั้นรัฐบาลไทย
จึงดำาเนินนโยบายที่มุ่งเน้นการเจรจาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีมากขึ้น
ดังเช่นประเทศต่างๆ	 เพื่อเปิดตลาดสินค้าและบริการ	แลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์
ในสาขาที่แต่ละประเทศมีศักยภาพ	และแสวงหาตลาดใหม่ให้กับสินค้าของไทย 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศที่มีศักยภาพอื่นๆ	 นอกเหนือจาก
ประเทศคู่ค้าหลัก	ประเทศที่เป็นตลาดใหม่	 เช่น	ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก	
ตะวันออกกลาง	แอฟริกา	เป็นต้น	แต่ยังคงเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดประเทศ
คู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	อาเซียน	จีน	ญี่ปุ่น	ควบคู่กันไปด้วย

	 สรุปได้ว่า	นโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยต้ังแต่
รัฐบาลทักษิณมีลักษณะที่สนับสนุนการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 
อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายภาษิต	 พุ่มชูศรี	อดีตทูตพาณิชย์ 
ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	กล่าวว่า

“...กระแสของการไปเจรจาการค้าเสรีมาจากรัฐบาลทักษิณ	 เพราะ 
กระแสการค้าระหว่างประเทศโลกเป็นไปแบบนั้น	 การเจรจาในกรอบองค์การ
การค้าโลกที่เริ่มชะลอตัว	ประเทศต่างๆ	 เริ่มหันมาเจรจาสองฝ่ายแทนจึงเป็นช่วง 
ดำาเนินการให้ต่อเนื่อง…การริเริ่มหาตลาดใหม่ๆ	 จึงเป็นการดำาเนินงานตาม 
บทบาทหน้าท่ีในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลงานด้านเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ	หากเราไม่ทำามันก็เหมือนไม่มีงานทำา	 เพียงแต่ว่าเราต้อง

 12	จุฑามาศ	ส่งศรี,	“ศักยภาพเศรษฐกิจรัสเซีย	โอกาสทางการค้า	การลงทุนของไทยภายใต้เอฟ
ทีเอ”,	อ้างแล้ว,	หน้า	1.
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ทำาให้รัดกุมมากขึ้น	 ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้ริเริ่มข้อเสนอ 
เอฟทีเอไทย-รัสเซียโดยเริ่มจัดทำาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน...”13

จากกระแสของการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีที่ทำาให้ไทยดำาเนิน 
นโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก	และจากคำาสัมภาษณ์ของ
ภาษิต	 แสดงให้เห็นว่า	 สาเหตุที่รัสเซียเป็นประเทศท่ีไทยควรพิจารณาเสนอ 
จัดทำาความตกลงการค้าเสรีเป็นการดำาเนินการต่อเนื่องของนโยบายการเจรจา 
การค้าเสรีของไทยเป็นหลัก	ซึ่งภาครัฐพิจารณาตามปัจจัยความจำาเป็นของการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียหลายประการ	ดังนี้	

บทบ�ทของรัสเซียในเวทีโลก

รัสเซียในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคยุโรปตะวันออกซึ่งเป็น
ภูมิภาคที่ไทยสนใจดังที่กล่าวไปข้างต้น	 ในปี	 2555	 รัสเซียมีประชากรประมาณ	
142.4	ล้านคน	ซึ่งหมายถึงการมีจำานวนผู้บริโภคจำานวนมากในประเทศ	รัสเซีย
มีรายได้ประชาชาติอยู่ที่	 2	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	จัดอยู่ในอันดับ	8	ของโลก14 
เพิ่มสูงขึ้นเกือบ	10	 เท่าตลอดช่วง	10	ปีที่ผ่านมาและมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 
อยู่ท่ี	 17,700	 เหรียญสหรัฐฯ	 โดยระหว่างปี	 2553-2555	 เศรษฐกิจของรัสเซีย
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ	4.1	ต่อปี	แสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมาก	อกีทัง้	รสัเซยียังเป็นแหล่งทรพัยากรทางธรรมชาตดิา้นพลงังาน
ที่สำาคัญของโลกเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับ	2	ของโลก	ซึ่งในปี	2555	
รัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตนำ้ามันรายใหญ่ที่สุดของโลก	 โดยมีกำาลังการผลิต	 9.7 
ล้านบาร์เรลต่อวัน	 มากกว่าซาอุดีอาระเบียที่เคยเป็นอันดับที่	 1	 และมีกำาลัง 

 13	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต	 พุ่มชูศรี,	อดีตทูตพาณิชย์	ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้า 
ในต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	(2551-2554),	13	เมษายน	2560.
 14	The	World	Bank	Group.Gross Domestic Product 2012 (ออนไลน์)	แหล่งที่มา: 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf	[5	มกราคม	2558]
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การผลิตอยู่ท่ี	 9.4	 ล้านบาร์เรลต่อวัน15	นอกจากน้ัน	 รัสเซียยังเป็นหน่ึงในสมาชิก
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจบริคส์	 (BRICS)16	 และเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมชั้นนำา	8	ประเทศ	 (Group	of	Eight:	G8)	 ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศที่มี 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	

บทบาทความเป็นประเทศมหาอำานาจของรัสเซียที่เริ่มมีมากขึ้นในโลก
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ทำาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย 
ด้วยเริ่มเล็งเห็นศักยภาพของรัสเซียและต้องการเข้าไปหาส่วนแบ่งในตลาดรัสเซีย
ผ่านการขยายความร่วมมือด้านการค้าขาย	 การลงทุน	 และการที่รัสเซียเข้า 
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและเริ่มเปิดเสรีด้านการค้ามากข้ึน	 สะท้อนให้เห็น 
ว่ารัสเซียต้องการมีบทบาททางเศรษฐกิจในเวทีเศรษฐกิจโลก	 ดังน้ัน	 ไทยจึงต้อง
ผลักดันข้อเสนอการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียเพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ทางการค้า	การลงทุนกับรัสเซีย

สภ�พเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงปี 2551

รัสเซียเปลี่ยนแปลงระบอบเศรษฐกิจจากสังคมนิยมมาสู่ทุนนิยมนำามาสู่
การปฏิรูประเบียบการค้าภายในให้สอดคล้องกับระเบียบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นซึ่ง 
ในรอบ	10	 ปีท่ีผ่านมารัสเซียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงประเทศหน่ึง 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 6.7	และในปี	 2551อยู่ที่ร้อยละ	 8.1	 การลงทุนจากต่าง
ประเทศของรัสเซียมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	 10	 ในปี	 2549	 รัสเซียมี 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่	 304	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ	
22.5	โดยมตีลาดสง่ออกทีส่ำาคัญ	ได้แก	่เนเธอรแ์ลนด	์อติาล	ีเยอรมน	ีจนีและยเูครน	
สว่นไทยเปน็ตลาดส่งออกอนัดบัที	่47	ของรสัเซยี	ถอืเปน็ตลาดอนัดับ	2	ในประเทศ

 15	กระทรวงพาณิชย์.	ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก 2013	 (ออนไลน์) 
แหลง่ทีม่า:	http://www.ops3.moc.go.th/menucomth/trade_sum/report.asp	[5	มกราคม	2558]
	 16	สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ	BRICS	ประกอบด้วย	บราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริกาใต้
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กลุ่มอาเซียนโดยสิงคโปร์เป็นอันดับ	 1	 ส่วนการนำาเข้าของรัสเซียมีมูลค่า	 165 
พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ	เพิม่ข้ึนจากปีกอ่นหนา้รอ้ยละ	40	โดยมตีลาดนำาเขา้ทีส่ำาคญั	
ได้แก่	เยอรมนี	จีน	ยูเครน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา	ส่วนไทยเป็นตลาด 
นำาเข้าอันดับที่	 34	ของรัสเซีย	ด้านเศรษฐกิจภายในของรัสเซียปี	2549	รัสเซีย 
มีรายได้ประชาชาติอยู่ที่	 989	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น 
ถึงร้อยละ	 12	ทำาให้รัสเซียสามารถปรับสถานะหนี้จากร้อยละ	 90	 ต่อรายได้
ประชาชาติเหลือเพียงร้อยละ	31	และมีเงินทุนสำารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก	12	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในปี	 2542	 เป็น	315 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2549	ทำาให้รัสเซียกลายเป็นประเทศท่ีมีเงินทุนสำารอง
ระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับ	 3	 ของโลกในปีน้ัน	 และในปี2551	 รายได้ 
ประชาชาติของรัสเซียเพ่ิมข้ึนเป็น	1.3	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	และรายได้ต่อหัว 
คิดอยู่ที่	14,600	เหรียญสหรัฐฯ	รัสเซียจึงถือว่ามีกำาลังซื้อสูงในช่วงปี	2549-2551	
ทำาให้ภาครัฐของไทยโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า 
รัสเซียมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย	 เนื่องจากรัสเซียมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุน	ดังนั้น 
หากไทยสามารถเจรจาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียได้จะทำาให้ไทยมี
พันธมิตรทางการค้าและมีโอกาสเจาะตลาดรัสเซียที่มีจำานวนผู้บริโภคขนาดใหญ่
ไทยย่อมรับประโยชน์มากขึ้นจากการเปิดเสรี

โครงสร้�งก�รผลิตสินค้�ระหว่�งไทยกับรัสเซีย

รัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงสามารถส่งออกสินค้าท่ี 
เป็นปัจจัยการผลิตได้มาก	 เช่น	นำ้ามันดิบ	ก๊าซธรรมชาติ	 ถ่านหิน	 เหล็ก	และแร่
โลหะซึ่งสินค้าเหล่านี้ไทยมีความต้องการในการนำาเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าหรือแปรรูปเพ่ือเป็นสินค้าส่งออก	ขณะท่ีสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพในการส่งออก
ไปรัสเซียโดยมากเป็นสินค้าคนละประเภทกับสินค้าส่งออกของรัสเซียโดยเป็น 
สินค้าอุตสาหกรรมเบา	เช่น	สินค้าเกษตร	ยานยนต์	เครื่องจักรกล	เครื่องใช้ไฟฟ้า	
จะเห็นได้ว่าสินค้าที่แต่ละประเทศชำานาญในการผลิตก็เป็นสินค้าที่อีกประเทศหนึ่ง



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560) วารสารรัสเซียศึกษา77

ต้องการในการบริโภคโดยไทยจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่ง 
รัสเซียมีความต้องการในการบริโภคมาก	ขณะที่รัสเซียมีความชำานาญในการผลิต
สินค้าทุนซึ่งไทยจำาเป็นต้องใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้า	 ดังนั้นทั้งสองประเทศ 
จึงมีศักยภาพในการผลิตสินค้าต่างกันดังเช่นที่ภาษิตและอดิศัย	กล่าวไว้ว่า

“..รัสเซียหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ประเทศต่างๆ	 ก็เร่ิม 
สนใจรัสเซียมากข้ึนเพราะเห็นว่ารัสเซียก็เปิดประเทศค้าขายกับต่างประเทศมากข้ึน	
โดยเฉพาะการที่รัสเซียมีทรัพยากรจำานวนมาก	 เช่น	นำ้ามัน	 เพชร	 เหล็ก	ทองคำา	
ยูเรเนียม	สินค้าเหล่านี้เป็นท่ีต้องการมากแล้วรัสเซียเองนอกจากสินค้าวัตถุดิบ
เหล่านี้แล้วไม่ค่อยมีอะไร	 เพราะฉะน้ันรัสเซียจึงต้องพ่ึงพาการนำาเข้าสินค้าเกษตร
จากประเทศอื่น...รัสเซียมีความสนใจประเทศในอาเซียนค่อนข้างมากโดยเฉพาะ 
ไทยเพราะเหตุผลที่ว่ารัสเซียไม่ต้องการพึ่งพาสินค้าจากจีนมากเกินไป	 เมื่อก่อน 
สมัยที่รัสเซียสมัยเป็นสังคมนิยมพ่ึงพาสินค้าจากจีนมากเพราะราคาถูก	แต่ไม่มี
คุณภาพ	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วรัสเซียมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าจากไทยมีคุณภาพกว่า 
ถ้าเทียบในราคาเท่ากัน...ไทยถือเป็นประเทศในอาเซียนที่มีความโดดเด่นด้าน
เศรษฐกิจและสามารถเป็นแหล่งนำาเข้าสินค้าอาหารแก่รัสเซียได้...”18

	 “...การค้าระหว่างไทยกับรัสเซียต่างก็มีสินค้าที่ไม่ได้โต้แย้งกันหรือ 
แขง่ขันกัน	รัสเซยีขายวตัถดุบิใหเ้ราและกซ้ื็อสินค้าอปุโภคบรโิภคจากเราเปน็การคา้
แบบ	Two-way	trade	[การค้าแบบสองทาง]	แลกเปลี่ยนกัน...”19

	 จากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียถือว่ายังมีมูลค่าการค้า
ระหว่างกันไม่มากนัก	และจากที่ท้ังสองประเทศมีความชำานาญในการผลิตสินค้า 
ต่างประเภทกัน	รัสเซียจึงไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าของไทยแต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพ

	 17	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต	พุ่มชูศรี,	อดีตทูตพาณิชย์	ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	(2551-2554),	13	เมษายน	2560.
	 18	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต	พุ่มชูศรี,	อดีตทูตพาณิชย์	ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	(2551-2554),	13	เมษายน	2560.
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ของไทยในอนาคต	ดังนั้นการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียมีเป้าหมาย
ท่ีจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยการเปิดเสรี
ทางการคา้จะเป็นปจัจยัเกือ้หนนุกนัของทัง้สองประเทศมากกวา่การแขง่ขนั	ซึง่ไทย
และรัสเซียมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์ทั้งคู่

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับรัสเซีย

	 ไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจากความ 
สัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ที่ค่อนข้างแนบแน่นอาจมีช่วงที่ความสัมพันธ์หยุด
ชะงักไปบ้างแต่ถือว่าไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาอย่าง
ยาวนาน	ภายหลังปฏิรูปเศรษฐกิจรัสเซียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วแต่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียกลับมีไม่มากเท่าที่ควรทั้งที่ทั้งสอง
ประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น	ภาครัฐจึงพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้
ว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ควรจัดทำาความตกลงการค้าเสรี	 ดังความเห็นของ
ภาษิตและอดิศัยในเรื่องนี้ว่า

	 “...ในแง่การเมืองรัสเซียค่อนข้างที่จะให้ความสำาคัญกับไทย	 ค่อนข้างจะ
มีความสัมพันธ์ท่ีดีโดยเชื่อมโยงกันทางราชวงศ์ซึ่งต่างจากประเทศอื่น	 ในแง่ของ
ราชวงศ์เหมือนพ่ีเหมือนน้อง	แง่ความสัมพันธ์มีส่วนช่วยในการช่วยเอกราชของไทย
ท่ีฝร่ังเศสไปยึดและรัสเซียมีส่วนช่วยไทย...	 พูดได้ว่ารัสเซียมีทัศนคติท่ีดีต่อไทยมาก	
รัสเซียให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัวมากคล้ายคลึงกับไทย	รวมถึงความ
สัมพันธ์ในอดีตที่ไทยมีความใกล้ชิดด้านราชวงศ์มากและมองเราว่าดีกว่าประเทศ	
อื่นๆ	 ในกลุ่มอาเซียนคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	หรือฟิลิปปินส์...”19

 19	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต	 พุ่มชูศรี,	อดีตทูตพาณิชย์	ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้า 
ในต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	(2550-2554),	13	เมษายน	2560.
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 อุปสรรคท�งก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�งไทยกับรัสเซีย

	 การเปิดเสรทีางการค้ากบัรสัเซียจะเป็นการลดอปุสรรคด้านภาษศีลุกากร
และมาตรการท่ีมิใช่ภาษี	 โดยจากการศึกษาอัตราภาษีของรัสเซียพบว่าก่อนเข้า 
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกรัสเซียมีกำาแพงภาษีที่ค่อนข้างสูง	และหากรัสเซีย 
จะปรับปรุงนโยบายการค้าให้เสรีมากข้ึนจากการเข้าเป็นสมาชิกอัตราภาษีของ
รัสเซียยังคงสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว	 อย่างญี่ปุ ่นและสหรัฐอเมริกา	 ดังนั้น 
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียจะทำาให้ไทยสามารถขยายการส่งออก 
ไปรัสเซียเพิ่มขึ้น	 โดยไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่สูง	 โดยเฉพาะสินค้าที่						
รสัเซยีมคีวามต้องการและไทยมศีกัยภาพการแข่งขันสงู	 เช่น	ยาง	อาหาร	ผลไม้								
เมืองร้อน	และพลาสติก	สามารถนำาเข้าสินค้าทุนและสินค้าอื่นๆ	จากรัสเซียได ้
ในราคาตำ่าลง	 และที่สำาคัญคือการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีอื่นๆ	 เช่น 
ปัญหาระบบการชำาระเงิน	การขนส่ง	เป็นต้น	โดยภาษิต	พุ่มชูศรี	ให้ข้อมูลในเรื่อง
อุปสรรคทางการค้าว่า	

	 “...อุปสรรคด้านการค้าที่สำาคัญในการค้ากับรัสเซียคือเรื่องการชำาระเงิน
เพราะกฎระเบียบการค้ายังไม่เข้มงวดและพัฒนาอย่างประเทศในยุโรป	 รัสเซีย 
ในอดีตทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐทำาให้ความคิดท่ีไม่อยากกลับ
ไปสู่ระบบเช่นในอดีตมีผลต่อการค้ามากคือคนรัสเซียไม่อยากท่ีจะค้าขายได้เงิน 
มาแล้วต้องเอาไปฝากธนาคารแต่ต้องการเงินสดมากกว่าแต่จะให้ไปเปิด	 L/C	
[Letter of Credit ตราสารที่ออกโดยธนาคารเพื่อรับรองให้ผู้ส่งออกใช้ในการ 
ชำาระเงินค่าสินค้าในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ]	 คือผู้ประกอบต้องเอาเงิน 
ไปฝากธนาคารและต้องมีเครดิต	คนรัสเซียจึงไม่ค่อยนิยมฝากธนาคารมากนัก
เพราะไว้วางใจระบบ	ทำาให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเงินสดไม่สามารถค้าขาย
กับรัสเซียได้มากเท่าที่ควร...”20

 20	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต	 พุ่มชูศรี,	อดีตทูตพาณิชย์	ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้า 
ในต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	(2550-2554),	13	เมษายน	2560.
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	 จากอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียที่กล่าวมาถือเป็น 
ความท้าทายในการดำาเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งการเจรจาจัดทำา 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย	 จะช่วยให้อุปสรรคต่างๆ	 ลดลงได้	 การค้า 
ระหว่างกันดำาเนินไปอย่างสะดวกสบายมากขึ้น	ดังเช่นที่นายโปเลียคอฟ	อีกอร์ 
วิคเตอเรวิช	กล่าวว่า	

	 “ผมเชือ่วา่การลงนามในความตกลงนีจ้ะมบีทบาทในการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการค้าระดับทวิภาคีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 ในการประชุมกับพลเอก
ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายก-
รัฐมนตรีรัสเซียนายดมิทรี	 เมดเวเดฟ	ชี้ให้เห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไทยแสดงความ
สนใจในการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี	 ทางรัสเซียก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการเจรจาใน 
ฐานะสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 รัสเซียประสบความสำาเร็จในการลงนามความ 
ตกลงการค้าเสรีกับเวียดนามแล้วเม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	แล้วทำาไมจะมี 
การลงนามกับไทยไม่ไดท้ัง้ทีส่องฝา่ยกไ็ดร้บัผลประโยชนเ์หมอืนกนัใชไ่หมครบั...”21

	 ดังนั้นการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียจะนำาไปสู่การแก้ไข
อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันท้ังเร่ืองปัญหาการชำาระเงินในการ
ส่งสินค้าและในประเด็นอื่นๆ	 เพื่ออำานวยความสะดวกทางการค้าและขยาย 
มูลค่าการลงทุนระหว่างกัน	

กระบวนก�รภ�ยในรฐัในก�รรเิริม่คว�มตกลงก�รค�้เสรไีทย-สหภ�พเศรษฐกิจ 
ยูเรเชีย

	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำาคัญในการพิจารณา 
ประเทศคู่ค้าท่ีมีศักยภาพและจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลง

	 21	สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำาราชอาณาจักรไทย.	การสัมภาษณ์ตัวแทนของสภาธุรกิจ
รัสเซีย-ไทย นายโปเลียคอฟ อีกอร์ วิคเตอเรวิชกับหนังสือพิมพ์ RBTH	 (ออนไลน์).	 2015. 
แหล่งท่ีมา:	http://thailand.mid.ru/th/news/901-rbth-interview-of-mr-ivan-polyakov-chairman-

of-the-russian-thai-business-council-th2	[5	มกราคม	2558]
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การค้าเสรี	 ซ่ึงรัสเซียเป็นประเทศท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาว่า 
เป็นตลาดใหม่ท่ีสำาคัญข้อเสนอการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียถูก
หยบิยกมาหารอืครัง้แรกในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสภาธรุกจิไทย	–	รสัเซยี	
ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2551	ณ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย
มีนายธนิต	 โสรัตน์	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน	
ผลการประชุมในประเด็นความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซีย	ดังนี้

	 1.	สถิติการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียทั้งทางตรงและที่ผ่านประเทศที่สาม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รัสเซียจึงมีความสำาคัญมากขึ้นในฐานะตลาดใหม่ของไทย 
แต่ยังมีอุปสรรคสำาคัญคือระบบการชำาระเงินระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสอง
ประเทศ

	 2.	 แผนการดำาเนินงานของสภาธุรกิจไทย-รัสเซียวาระปี	 2550–2552 
ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดำาเนินงานดังกล่าวที่ระบุให้ผลักดันความ
ร่วมมือความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย	ที่ประชุมจึงมีมติให้เลขานุการประสาน
ผู้เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการดำาเนินการต่อไป

	 จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของข้อเสนอการจัดทำาความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซียมาจากการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนจนนำามาสู่ 
การพิจารณาเห็นชอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-รัสเซียฝ่ายเดียว	และหลังการประชุมในครั้งนั้น	กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศได้ประสานนโยบายการรเิริม่ข้อเสนอทำาความตกลงการคา้เสรีไทย-รสัเซยี
กับหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
ณ	กรุงมอสโกและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ต่อขั้นริเริ่ม
กำาหนดนโยบาย	
 1. สำ�นักง�นส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ (สคร.)

	 สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสังกัดกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	ทำาหน้าที่ในการประสานงานกับกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในความ
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รับผิดชอบ	ซึ่งการท่ีมีสำานักงานตั้งอยู่ประจำาในประเทศนั้นๆ	จะมีข้อมูลเชิงลึกใน
ประเด็นการค้าทวิภาคี	สำาหรับรัสเซียจะเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของสำานักงาน 
สง่เสริมการคา้ในต่างประเทศ	ณ	กรงุมอสโก	ซ่ึงมนีายภาษติ	พุ่มชศูรี	ดำารงตำาแหนง่
อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์

	 การให้ความเห็นต่อประเด็นการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย	
สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้รับหนังสือแจ้งรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสภาธรุกิจไทย-รสัเซียครัง้ที	่1	จากกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ	
ลงวันท่ี	 6	 กุมภาพันธ์	 2551	และทางสำานักงานฯ	 ได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียและ 
การผลักดันความร่วมมือในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียตอบกลับ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 จากการสัมภาษณ์ภาษิต	 พุ่มชูศรี	 กล่าวถึง 
รายละเอียดของข้อคิดเห็นที่ตอบกลับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศว่า	

	 “...ประเด็นแรกคือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับรัสเซีย	 เศรษฐกิจของรัสเซียมีการขยายตัวมากทำาให้ภาคเอกชนไทย 
ตระหนกัถงึความสำาคญัของรสัเซยีและให้ความสนใจตลาดรสัเซยีมากข้ึน	 ในตอนนัน้
จำานวนผู ้ประกอบการที่ส่งออกสินค้ากลุ ่มอาหาร	 เฟอร์นิเจอร์	 อัญมณีและ 
เครื่องประดับ	ยานยนต์และชิ้นส่วน	ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำาตลาดได้ดีในรัสเซียแสดง																										
ความสนใจเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออกมากขึ้น	และ
เรือ่งการผลกัดันเอฟทเีอ	ทางสำานกังานฯ	สนบัสนนุการผลกัดนัการเจรจาโดยตอบ
ความเห็นไปในเชิงที่ว่าไม่ควรรอความพร้อมของรัสเซียด้านนโยบายและการปรับ
กฎระเบียบการค้าหลังการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก	 เนื่องจากจะทำาให้
รัสเซียมีสถานะทางเศรษฐกิจสูงข้ึน	 และหลายประเทศจะเพิ่มความสนใจไปที ่
ตลาดรสัเซยี	รสัเซยีจงึมแีนวโน้มทีจ่ะเจรจากบัประเทศอืน่ก่อน...	เมือ่รัสเซยีทราบ 
ว่าไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำาเอฟทีเอฝ่ายเดียวแล้วจากท่ีผมรับทราบ
ข้อมูลระหว่างที่ประจำาการอยู่ที่มอสโก	รัสเซียมีท่าทีลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้	 ไม่ได้
คัดค้านอะไรในเรื่องนี้	 แต่รัฐบาลไทยมีส่วนมากที่ไม่อยากจะผลักดันในช่วงนั้น	
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เพราะกระแสทีก่ระตอืรอืร้นในการทำาเอฟทเีอแผ่วไปงานด้านการเจรจาของกรมฯ 
กเ็ลยน้อยลง	สาเหตหุลักๆ	 คือเรือ่งการเมอืงภายในทีท่ำาให้เราไม่สามารถเดินหน้า 
ไปได้...”22

 2. กระทรวงก�รต่�งประเทศ

	 สำาหรับการพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอการจัดทำาความตกลงการค้า 
เสรีไทย-รัสเซีย	ทางกองยุโรปได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุง 
มอสโกว่า	สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	ได้ทำาหนังสือ
รายงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ	ด้าน
เศรษฐกิจไทยกับรัสเซียซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีการจัดทำาความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียด้วย	 กระทรวงการต่างประเทศจึงทำาหนังสือแสดง
ความคิดเห็นต่อเร่ืองน้ีตอบกลับโดยมีนายสุธี	ณ	ลำาปาง	อธิบดีกรมยุโรป	ขณะน้ัน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามเห็นชอบแทน 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	จากการสัมภาษณ์นายสุธี	ให้ข้อมูลว่า	

	 “ในรายงานถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการจัดทำาความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซีย	 ทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งกลับไปโดยยกความ 
เห็นของสถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงมอสโกที่เห็นชอบสนับสนุนการจัดทำา 
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-รัสเซีย”23		โดยหนังสือตอบรับระบุเหตุผลดังนี้

	 1.	 สินค้าไทยเสียเปรียบสินค้าจากประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราชเพราะ 
อัตราภาษีศุลกากรภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป	
(Generalized	System	of	Preferences:	GSP)	ที่รัสเซียให้แก่ไทยสูงกว่าที่เรียก
เก็บจากประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราช

 20	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต	พุ่มชูศรี,	อดีตทูตพาณิชย์	ณ	สำานักงานส่งเสริมการค้า 

ในต่างประเทศ	ณ	กรุงมอสโก	(2550-2554),	13	เมษายน	2560.

 23	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายสุธี	ณ	ลำาปาง,	อดีตอธิบดีกรมยุโรป,	8	เมษายน	2560.
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 2.	สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	สินค้าอุตสาหกรรม
บางประเภทรวมทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่จะส่งออกไปยังรัสเซียแต่ 
ต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งด้านภาษี	 ระยะทางและค่าขนส่ง	 ซ่ึงหากลดต้นทุนด้าน
ภาษีลงได้จะทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยสูงขึ้น

	 3.	การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-รัสเซียในขณะที่รัสเซีย 
ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำาหรับประเทศ
คู่เจรจาท่ีสามารถเข้าตลาดได้ก่อน	ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้
พิจารณาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย

	 หลังจากการพิจารณาเหตุผลสนับสนุนให้ไทยจัดทำาความตกลงการค้า 
เสรีกับรัสเซียจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว	 เห็นว่าไม่มีข้อคัดค้านต่อการริเริ่ม 
ข้อเสนอและเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อไทย	นอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
และยังมีผลดีต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย	 กรมเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศเห็นว่า	 จำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมทุกด้านจึงได้จัดจ้างศึกษาความ 
เป็นได้ในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-รัสเซีย

	 ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับที่อดิศัยให้สัมภาษณ์ว่า“...ช่วงปี 
2550	 (2007)	 ท่ีมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้	ผมก็เป็นประธานโครงการน้ีอยู่ 
เพราะว่าผมเพ่ิงกลับมาจากไปประจำาท่ีรัสเซียมาพอดี	 รายงานน้ีจะเป็นการศึกษา
เฉพาะสองฝ่ายดูภาพรวมว่ามันดียังไง	 มีสินค้าใดได้ประโยชน์โดยใช้โมเดลทาง
เศรษฐศาสตร์คือ	GTAP	เน้นการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าและความสามารถในการแข่งขัน
ต่างๆ	ซ่ึงตอนน้ันมาตรา	190	กำาลังเร่ิมบังคับใช้ระบุว่าก่อนจะมีกระบวนการทำาความ
ตกลงหลังจากที่เราเริ่มต้นตัดสินใจทำาแล้วจะต้องมีการจ้างศึกษาและไปทำา 
ประชาพิจารณ์	 เก็บข้อมูลต่างๆ	จากผู้มีส่วนได้เสีย	 ซ่ึงผลการรับฟังความคิดเห็น
ก็คือคิดว่าผลกระทบไม่เยอะเพราะสินค้ามันเกื้อกูลกัน	 อาจจะมีกระทบสินค้า
อุตสาหกรรม	แต่ภาพรวมคงได้ประโยชน์	 จากผลสรุปการศึกษาการจัดทำาความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียเล่มแรกทราบว่าผลกระทบทางลบจะเกิดกับภาค
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อุตสาหกรรมเพียง	 2	 อุตสาหกรรมเนื่องจากทั้งสองประเทศชำานาญสินค้า 
ต่างประเภทกัน	 ขณะที่รัสเซียจะเป็นตลาดใหม่ของไทยที่มีกำาลังซื้อสูงและจะ 
ช่วยลดปัญหาความเส่ียงในการผูกติดกับตลาดเดิมในประเทศที่ประสบปัญหา 
จากวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา...24

	 หลังการรายงานการศึกษาข้ันตอนการดำาเนินการต่อไปคือการเสนอ 
เร่ืองการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพือ่ขอความเหน็ชอบและแสดงความจำานงเพือ่เริม่การเตรยีมการเขา้สูก่ระบวนการ
เจรจา	 อย่างไรก็ตาม	 หลังการศึกษาเสร็จสิ้น	 กระบวนการผลักดันข้อเสนอ 
การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียหยุดชะงักลง	เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองภายในของไทย	นอกจากน้ันปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจชะลอการดำาเนินการคือ	การประกาศจัดตั้งสหภาพศุลกากรรัสเซีย	คาซัคสถาน
และเบลารุส	 ท่ีทำารัสเซียจึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบการค้า 
ให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก	หลังจากนั้นระหว่างปี	 2553-2554	ข้อเสนอ 
การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียได้ถูกพักไว้ชั่วคราว	 เป็นผลส่วนหนึ่ง 
จากกรณีนายวิคเตอร์	บูท	นักธุรกิจรัสเซียที่ค้าอาวุธสงครามถูกศาลไทย	ตัดสิน 
ส่งตัวให้กับสหรัฐอเมริกา	 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียไม่ค่อย 
ดีนักในช่วงนี้

	 ต่อมาในปี	 2555	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ทบทวนเนื้อหา
โครงการจ้างศึกษาข้างต้นอีกครั้ง	 ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
ทางการเมืองภายในที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศคือรัฐบาลของยิ่งลักษณ์	
ชินวัตร	ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีเริ่มกลับมาให้ความสำาคัญกับการเจรจาจัดทำาความตกลงการค้าเสรี
มากขึ้น	 สอดคล้องกับที่เอกธิดากล่าวถึงสาเหตุที่ข้อเสนอการจัดทำาความตกลง 
การค้าเสรีไทย-รัสเซียถูกนำามาพิจารณาอีกครั้งหลังจากชะลอไปหลายปีว่า

 24	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายอดิศัย	ธรรมคุปต์,	อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	9	กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ,	23	เมษายน	2560.
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	 “...สาเหตุที่เรากลับมาทบทวนรายงานอีกคร้ัง	 เนื่องจากเป็นนโยบาย
จากผู้บังคับบัญชาคือนางสาวศิรินาถ	ใจมั่น	ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการสำานัก
ทวิภาคีได้เสนอให้จัดสรรงบประมาณและได้ประชุมหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาหา 
คู่ค้าท่ีเหมาะสมสำาหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำาเอฟทีเอและได้ข้อสรุป
ว่าประเทศที่ถูกเสนอให้มีการจ้างศึกษาในตอนนั้นคือรัสเซียและตุรกี	 เพราะถือ 
เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในกรณีของรัสเซียที่ผู้บริหารมองว่ารัสเซียมี 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและจะมีบทบาทข้ึนในอนาคตและรัสเซียเข้า
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้วทำาให้เริ่มเปิดเสรีมากขึ้น...1

	 การริเริ่มข้อเสนอจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียจึงได้เริ่มต้น 
อีกคร้ังจากการศึกษาทบทวนรายงานฉบับเดิมที่เคยศึกษาเสร็จแล้วเพื่อปรับปรุง
ผลการศึกษาให้ทันสมัยโดยเน้นท่ีการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อไทยซ่ึงจะ
ครอบคลุมการค้าสินค้า	การค้าบริการ	และการลงทุนของไทย	รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ	
ท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	กฎถ่ินกำาเนิดสินค้า	กระบวนการด้านศุลกากร	มาตรการท่ีมิใช่ 
ภาษีทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นต้น

	 ต่อมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พยายามผลักดันข้อเสนอการ
จัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียโดยการหยิบยกขึ้นหารือกับรัสเซียเมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	นายนิวัฒน์ธำารง	บุญทรงไพศาล	 เป็นหัวหน้า 
คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเดินทางไปรัสเซีย	
ระหว่างวันที่	14-19	กันยายน	2556	เพื่อร่วมงาน	“Thailand	Week	in	Russia	
2013”	และได้หารือประเด็นด้านการค้ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้ารัสเซีย	นาย	Denis	Manturov	เพื่อเตรียมการการเยือนรัสเซียอย่าง
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์	 โดยการหารือครั้งนั้นไทยได้เสนอให้ 

 25	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางเอกธิดา	 วงศ์คำาแหง,	 นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ	CIS	สำานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ	2	กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ,	17	เมษายน	2560.
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รัสเซียพิจารณาการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับไทย	คุณเอกธิดาให้ข้อมูลใน
เรื่องนี้ว่า

	 “...รัสเซียสงวนท่าทีในเรื่องนี้โดยอ้างว่ารัสเซียเพิ่งเข้าเป็นสมาชิก 
องค์การการค้าโลกและยังต้องการเวลาในการปรับตัวก่อนท่ีจะเปิดเสรีการค้ามากข้ึน	
อีกท้ัง	 ปัจจุบันรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพศุลกากรรัสเซีย	 เบลารุส	 และ 
คาซัคสถาน	 จึงต้องนำาเสนอให้สมาชิกอื่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน	 รัสเซีย 
แจ้งว่ากระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาประมาณ	1	ปี...”26

	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เริ่มกำาหนดทิศทางการดำาเนินการ 
ต่อในการเสนอการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย	 ในปี	 2557โดยจาก 
การชี้แจงของฝ่ายรัสเซียที่แจ้งว่าไทยอาจะต้องทำาความตกลงการค้าเสรีกับ 
สหภาพศุลกากรดังกล่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเห็นดังนั้นเห็นควร
พิจารณาจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีขึ้นใหม่
ภายใต้ชื่อว่า	 “โครงการศึกษาเรื่อง	การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย
กับสหภาพศุลกากรรัสเซีย	คาซัคสถาน	และเบลารุส”	โดยให้เหตุผลว่าต้องผลักดัน
ข้อเสนอจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียต่อไป	 เพราะรัสเซียเป็นตลาด
ใหญ่และเศรษฐกิจของรัสเซียขยายตัวอย่าง	 ถือเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจมากซึ่งเป็นผลจากการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงานที่
สำาคัญของโลก	สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าส่งออกของรัสเซียที่มีมูลค่าสูง27

	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงจัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลังเป็นที่ปรึกษาจัดทำาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัด

 26	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางเอกธิดา	 วงศ์คำาแหง,	 นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ	CIS	สำานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ	2	กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ,	17	เมษายน	2560.
 27	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางเอกธิดา	 วงศ์คำาแหง,	 นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ	CIS	สำานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ	2	กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ,	17	เมษายน	2560.
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ทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย	 คาซัคสถาน 
เบลารุส	 และเม่ือปี	 2558	 ระหว่างการศึกษาวิจัยใกล้เสร็จสิ้น	 ซึ่งรัสเซียและ 
ประเทศสมาชิกสหภาพศุลกากรได้พัฒนาการร่วมกลุ่มเป็นสหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชียในปีนี้	 ภาครัฐได้ยกประเด็นการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีให้รัสเซีย 
ทราบความคืบหน้าจากฝ่ายไทย	 โดยเริ่มหารือกับรัสเซียอีกครั้งหลังจากไทย 
เปลี่ยนรัฐบาล	 โดยผู้นำาของไทยกับรัสเซียได้พบปะหารือแนวทางในการส่งเสริม
การค้าระหว่างกันหลายครั้งโดยมีปัจจัยสำาคัญมาจากการที่เวียดนามกับสหภาพ
ศุลกากรลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีเรียบร้อยแล้ว	ขณะที่สิงคโปร์	กัมพูชา	
และอินโดนีเซีย	 แสดงความประสงค์ที่จะเจรจาความตกลงการค้าเสรีเช่นกัน 
ไทยจึงต้องหันมาสานสัมพันธ์เพื่อเร่งรัดให้ให้เกิดกระบวนการเจรจาโดยเร็ว	

เมื่อวันท่ี	 23-25	 กุมภาพันธ์	 2559	 พลเอกประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมอสโกเพื่อหารือในหลายประเด็น	 สำาหรับ 
ประเด็นการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	รองนายก
รัฐมนตรี	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 ได้มีการพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีของ
รัสเซียและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของรัสเซีย	 รวมท้ังได้มีการพบหารือกับ
รองนายกรัฐมนตรีของเบลารุส	 ซ่ึงทั้งรัสเซียและเบลารุสได้หยิบยกเรื่องนี้ข้ึน 
หารือและแจ้งว่ายินดีสนับสนุนไทยในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย

	 ต่อมาในวันท่ี	19-20	พฤษภาคม	2559	นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาและผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	 เดินทางเข้าร่วมการประชุม 
สุดยอดอาเซียน-รัสเซีย	 สมัยพิเศษ	 ที่เมืองโซชิ	 ประเทศรัสเซียตามคำาเชิญ 
ของนายวลาดีมิร์	 ปูติน	 ประธานาธิบดีรัสเซีย	 ในโอกาสครบรอบ	 120	 ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย	 นอกจากการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซีย	 นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อประธานาธิบดีปูติน
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ให้สนับสนุนการทำาความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ซึ่ง
รัสเซียกล่าวยินดีท่ีจะสนับสนุนไทย	 ซึ่งไทยได้แจ้งต่อว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการ 
ศึกษาประโยชน์	 ผลกระทบ	 และความเป็นไปได้ในการเจรจา	 หลังการหารือ 
ระหว่างผู้นำากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นควรที่จะศึกษารายละเอียด
ของประเทศสมาชิกอีกสองประเทศคืออาร์เมเนียและคีร์กิซสถานเพ่ิมเติม	 เพ่ือ 
ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อไป	

	 อย่างไรก็ตาม	 บัณณรสให้ข้อมูลว่า	 ข้อเสนอการจัดทำาความตกลง 
การค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้ปรับปรุงการศึกษาโดยเพิ่ม
รายละเอียดสำาหรับอีกสองประเทศสมาชิกคืออาร์เมเนียและคีร์กิซสถาน	 และ 
ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วและมีสรุปผลการศึกษาแต่ยังไม่มีรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่	
ทั้งนี้	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ดำาเนินการข้ันต่อไปคือการนำาเสนอสรุป 
ผลการศึกษาเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา	 ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 
17	สิงหาคม	2559	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อการแสดงความจำานงเพ่ือ 
เริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชียตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ28	รายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 เห็นชอบการแสดงความจำานงเพ่ือเร่ิมกระบวนการเตรียมการจัดทำา 
ความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยประเทศสมาชิกมีการดำาเนินนโยบายการค้าเสรีภายในกลุ่มและ
กำาหนดการค้าต่อประเทศนอกกลุ่มร่วมกัน	ปัจจุบันมีสมาชิก	5	ประเทศ	 ได้แก่	
รัสเซีย	คาซัคสถาน	 เบลารุส	อาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน	 โดยประสานกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อดำาเนินการผ่านช่องทางการทูตตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ	

 28	 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	 “การแสดงความจำานงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการ 

จัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย”	17	สิงหาคม	2559.
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	 2.	 ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าเมื่อ 
ไทยได้แสดงความจำานงในการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชียแล้วควรติดตามผลการพิจารณากับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย	
(Eurasian	Economic	Commission:	EEC)	อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้กระบวนการ
เตรียมการจัดทำาเป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้	 รวมทั้งคณะทำางานที่ฝ่ายไทยจะ 
จัดต้ังข้ึนเพ่ือศึกษาร่วมกับฝ่ายคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียควรประกอบด้วย 
บุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญสูงเก่ียวกับกลุ่มประเทศ	 เพ่ือให้การศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างแท้จริง	
ตลอดจนควรทบทวนผลการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขัน 
ทางการคา้ในปจัจุบันทีค่วามตอ้งการสินค้าและบรกิารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว	
นอกจากน้ีในขั้นของการเจรจาควรให้ความสำาคัญกับความร่วมมือในมิติอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำานวยความสะดวกทางการค้า	 ความร่วมมือทางวิชาการ	
ด้านการศึกษา	วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศภายใต้กรอบการเจรจาดังกล่าวไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการริเริ่ม	การผลักดัน	และการตัดสินใจ
นโยบายการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีนั้น	นอกจากตัวแสดงจากภาครัฐที่กล่าว 
ไปแล้วยังมีภาคเอกชนท่ีมีบทบาทสำาคัญในการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน	ได้แก่	สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป	สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย	หอการค้าไทย-รัสเซีย	และคณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน

	 3.	สมาคมผูผ้ลติอาหารสำาเรจ็รปู	(Thai	Food	Processors	Association)29

	 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปเป็นองค์กรที่ทำาหน้าท่ีส่งเสริมและ 
สนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับผลิตอาหารและอาหารสำาเร็จรูป	 โดย

 29	เอกสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	(เอกสารไม่เผยแพร่)
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ประสานงานกับภาครัฐ	 เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกให้แก่สมาชิกสมาคมทั้ง 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ	 ด้านการผลิต	 ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ	 รวมถึง 
การวิจัยและให้คำาแนะนำาและความช่วยเหลือแก่สมาชิกด้านการประกอบธุรกิจ	
สินค้าประเภทอาหารสำาเร็จรูปถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อ
การส่งออกซึ่งจะได้ประโยชน์หากมีการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรีและมีท่าที
สนับสนุนให้ภาครัฐพิจารณาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่กลุ่มได้
ประโยชน์	 อย่างไรก็ตาม	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปจะมีข้อเรียกร้องเพ่ือให้
ได้ประโยชน์จากแต่ละความตกลงการค้าเสรีแตกต่างกันไป	 สำาหรับความตกลง 
การค้าเสรีไทย-รัสเซีย	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปมีบทบาทสำาคัญในการเรียกร้อง
ให้รัฐบาลไทยพิจารณาเริ่มจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย

	 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้มีการ 
ริเร่ิมพิจารณาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียโดยการส่งหนังสือถึง 
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเม่ือเดือนพฤษภาคม	2550	 เร่ือง	 “ขอให้
พิจารณาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย”	โดยระบุเหตุผลในการเรียกร้อง 
ในคร้ังน้ีว่า	 สินค้าอาหารสำาเร็จรูปของไทยท่ีส่งออกไปยังตลาดหลักเผชิญมาตรการ
กีดกันทางการค้ามาก	 เช่น	 การกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งมีสินค้าของไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมคือ
สับปะรดกระป๋อง	 หรือกรณีสหภาพยุโรปที่ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดใน 
สินค้าข้าวโพดหวานกระป๋องของไทย	การกีดกันทางการค้าทำาให้มูลค่าการส่งออก
สินค้าดังกล่าวของไทยลดลงมาก	ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปจึงมอง
เห็นโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าอาหารสำาเร็จรูปของไทยในรัสเซียที่ขณะนี้ยังมี
มูลค่าการส่งออกน้อย	สมาคมจึงพิจารณาแล้วเห็นว่ารัสเซียเป็นอีกประเทศหนึ่ง
ท่ีไทยควรพิจารณาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีด้วย	 เพื่อให้สินค้าของสมาคม
สามารถส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ	นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปได้
มากขึ้น	ซึ่งการที่ไทยพิจารณาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียและสามารถ
การเจรจาเปิดเสรีเพื่อลดภาษีและลดอุปสรรคด้านการค้าต่างๆ	จะเอื้อประโยชน์
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ต่อสินค้าส่งออกได้	 เนื่องจากเหตุผลที่ว่ารัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าไม่ใช่ประเทศ 
คู่แข่งด้านการส่งออก	 เพราะโครงสร้างการผลิตสินค้าของท้ังสองประเทศเป็น
คนละกลุ่มและมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบแตกต่างกัน	 ซึ่งในกลุ่มสินค้า
ส่งออกที่สำาคัญของไทยและเป็นสินค้าของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป	 ได้แก่	
สับปะรดกระป๋อง	ข้าวโพดหวานกระป๋อง	ผลไม้แช่อ่ิม	นำ้าสับปะรดเข้มข้น	ผลไม้
รวมกระป๋อง	ปลาทูน่ากระป๋อง	ปลาหมึกหอยแปรรูป	ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง	
และปลาแปรรูปอื่นๆ	ซอสและเครื่องปรุงต่างๆ	 ในการนำาเข้าจากรัสเซียมีเพียง
แซลมอนแช่แข็งเท่านั้น	

	 ดังนั้น	 หากมีการเจรจาลดภาษีและเปิดเสรีจากการทำาความตกลง 
การค้าเสรีไทย-รัสเซีย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัสเซียเป็นประเทศนำาเข้าสินค้า
เกษตรกลุ่มอาหารจากประเทศที่สามรวมถึงไทยจำานวนมากเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลก	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปจึงเรียกร้องให้ภาครัฐจัดทำาความตกลง 
การค้าเสรีไทย-รัสเซียข้ึนเพื่อให้สินค้าจากสมาคมข้างต้นสามารถส่งออกไปยัง
รัสเซียได้มากขึ้น	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทยมาก
เนื่องจากสินค้าที่ท้ังสองประเทศผลิตเป็นสินค้าคนละกลุ่ม	นอกจากน้ันสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปยังเห็นว่ารัสเซียเริ่มหันมาให้ความสนใจติดต่อค้าขายกับ
ไทยมากขึ้น	หากไทยไม่เร่งพิจารณาการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย 
อาจทำาให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่ค้าอื่นๆ	โดยเฉพาะประเทศทางยุโรปตะวันออก

 4. สภ�ธุรกิจไทย-รัสเซีย

	 สภาธุรกิจไทย-รัสเซียจัดข้ึนอย่างเป็นทางการในวันท่ี	30	พฤศจิกายน	2550 
ทำาหน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและรัสเซียตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
แก่สมาชิกหากเกิดปัญหาระหว่างไทยกับรัสเซีย	และทำาหน้าที่ในการประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ	 โดยสภาธุรกิจ
ไทย-รัสเซียอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการร่วม	3	สถาบัน	สำาหรับ
บทบาทของสภาธุรกิจไทย-รัสเซียต่อความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์นายพงษ์ศักดิ์ว่า	
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	 “...เร่ืองการทำาเอฟทีเอเราพูดกันจริงจังเม่ือช่วง	ค.ศ.	2009-2010	เพราะว่า
ความสัมพันธ์กับรัสเซียดีข้ึนหลังจากที่เรามีสภาธุรกิจไทย-รัสเซียปัจจัยที่ทำาให้
สภาธุรกิจไทย-รัสเซียก็พยายามผลักดันข้อเสนอคือ...	 อะไรท่ีเราเคยเสียไป 
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมาตรการที่มิใช่ภาษีอย่างเช่นตอนที่มีปัญหาเรื่องของ
ไข้หวัดนกไทยส่งสินค้าบางตัวออกไปไม่ได้	 เราจึงพยายามหาโอกาสในการแก้ไข
อุปสรรคทางการค้าเหล่านี้ผ่านการทำาเอฟทีเอ	 แต่เอฟทีเอยังไม่ได้ถูกผลักดัน 
อย่างจริงจังเนื่องจากตัวเลขการค้าระหว่างกันไม่สูงมากนัก	ภาครัฐจึงยังไม่ได้
หยิบยกมาให้ความสำาคัญ	แต่หน่วยงานราชการท้ังกระทรวงพาณิชย์	กระทรวง 
การต่างประเทศ	ก็เร่ิมเห็นความสำาคัญของเอฟทีเอรัสเซียอยู่	 เอฟทีเอเกี่ยวข้อง 
กับหลายมิติทั้งเรื่อง	ตม.	 [การตรวจคนเข้าเมือง]	 วีซ่า	 ด้านการท่องเที่ยว	มิติ
ทางการเงิน...”

	 “...การก่อตั้งสภาธุรกิจไทยรัสเซียขึ้นมา	 เอฟทีเอเป็นส่วนหนึ่งท่ีเรา 
เริ่มคุยกันระหว่างสมาชิกเพราะการก่อต้ังสภาธุรกิจไทยรัสเซียขึ้นมาก็เพ่ือ 
ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกและเช่ือมโยงภาคเอกชนเสียระหว่างทั้ง 
สองประเทศ	ก่อนที่จะมีการพูดคุยเรื่องเอฟทีเอก็จะมีการปรึกษาหารือกันระหว่าง 
3	 องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐคือกระทรวงพาณิชย์	 บทบาทของสภาธุรกิจ 
ไทย-รัสเซียจริงๆ	แล้วไม่มีบทบาทในเชิงไม่มีอำานาจ	แต่ทำาหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล 
ให้ข้อมูลด้านความสำาคัญทางเศรษฐกิจของรัสเซีย	 ซึ่งเป็นบทบาทในทางปฏิบัติ 
แล้วเราก็พูดถึงเรื่องเอฟทีเอมาตลอด	แต่ประเด็นเรื่องการค้าเสรีเป็นเรื่องของ 
ความสัมพันธ์เชิงท่ีภาครัฐในช่วงน้ันก็ไม่ค่อยให้ความสำาคัญมากนัก	รวมถึงเพราะว่า
ฐานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียเริ่มดีข้ึน	 รัสเซียจึงมีทางเลือกในการที่จะซื้อขาย 
สินค้าที่ไหนทำาให้ท่าทีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายเรามากกว่าที่เป็นคนที่ผลักดัน 
เรื่องนี้...”30

 30	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พงษ์ศักดิ์	 วัชรนุกูลเกียรติ,	 เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย, 
4	พฤษภาคม	2560.
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 ดังนั้นแนวนโยบายจากสภาธุรกิจไทย-รัสเซียจึงมีทิศทางสนับสนุนให้ 
ภาครัฐเร่งรัดให้ข้อเสนอการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียเพื่อ 
ประโยชน์กับไทยโดยเร็ว	ทั้งนี้ภาครัฐเริ่มจะให้ความสำาคัญมากเมื่อปีที่ผ่านมามอง
เห็นความสำาคัญของรัสเซียมากข้ึนจึงนำามาสู่ความพยายามที่จะเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์มากขึ้น	 โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรมด้านการค้า	 การลงทุนเพื่อสร้าง 
ความเชื่อมโยงให้รัสเซียเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากเจรจาความตกลงการ
ค้าเสรีกับไทย	 การดำาเนินการที่เป็นรูปธรรมอาจทำาโดยการตั้งคณะทำางานร่วม 
ระหว่างไทย-รัสเซีย	(Joint	working	group)	เพ่ือหารือในเร่ืองน้ีอย่างเป็นรูปธรรม
และนำามติที่ทั้งสองฝ่ายรับได้เสนอต่อรัฐบาลหารือทิศทางในการเจรจาต่อไป

 5. หอก�รค้�ไทย-รัสเซีย31

	 หอการค้าไทย-รัสเซียก่อต้ังข้ึนเม่ือปี	 2542	 ในรูปแบบสมาคมการค้า
ไทย-รัสเซียและยกระดับเป็นหอการค้าเมื่อปี	2548	ทำาหน้าที่เป็นสถาบันท่ีดูแล 
ผู้ประกอบการไทยในการค้ากับรัสเซียหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนของ 
ท้ังสองประเทศในฐานะองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ด้าน
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซีย	 สำาหรับบทบาทของหอการค้าไทย-รัสเซียต่อ 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียในภาพรวมบทบาทหอการค้าไทย-รัสเซียต่อ 
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียมีท่าทีเห็นควรให้มีการจัดทำาความ
ตกลงการค้าเสรีมาตั้งแต่แรกเริ่มและพยายามเรียกร้องให้ภาครัฐมองเห็นความ
สำาคัญของรัสเซียมาโดยตลอด	 แต่อำานาจการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของภาครัฐ 
คุณพิศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า	

	 “...เอฟทีเอจะพูดถึงผมก็เหนื่อยใจ	 ผมพยายามผลักดันเร่ืองนี้มา 
ตลอด...	 รัสเซียมีความสำาคัญกับไทยมาก	 เพราะรัสเซียเป็นประเทศที่ทรงอำานาจ 
ในสหประชาชาติ	 ไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ยาวนานและจะครบรอบ	120	ปี 

 31	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พิศักดิ์	นิวาตพันธุ์,	อดีตประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย,	1	พฤษภาคม	
2560.
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ในปีนี้	 [ค.ศ.	 2007]	 รัสเซียสนับสนุนไทยในเวทีโลกได้	 แล้วไทยส่งอาหารไปขาย
รัสเซียได้เยอะ	 เพียงแต่เราขาดคนเข้าใจจริง	 ซ่ึงการที่รัสเซียเป็นมหาอำานาจ 
หากไม่ทำาเอฟทีเอกับไทยก็ไม่มีผลอะไรมาก...	 การผลักดันความร่วมมือจึงต้อง
เริ่มท่ีทำาเอฟทีเอก่อน	ภาครัฐทำางานตามหน้าที่	 ไม่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง	
หอการค้าไทย-รัสเซียและสภาธุรกิจไทย-รัสเซียทำาได้เพียงเรียกร้องให้เร่งรัดทำา 
แต่เราไม่มีอำานาจตัดสินใจ	บทบาทการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของรัฐ...”32

	 แสดงให้เห็นว่านายพิศักดิ์ในฐานะอดีตประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย
พยายามผลักดันข้อเสนอการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียมาตลอด
เพราะถือเป็นงานด้านส่งเสริมการค้าของหอการค้าไทย-รัสเซีย	หอการค้าไทย-
รสัเซยีจงึเหน็ควรวา่	ภาครฐัตอ้งเรง่รดัใหม้กีารเจรจาโดยเรว็	เนือ่งจากภาคเอกชน
ไม่มีอำานาจต้องอาศัยภาครัฐในการผลักดันระดับนโยบาย	

	 ดังนั้น	 การผลักดันจากภาคเอกชนทั้งสภาธุรกิจไทย-รัสเซียและ
หอการค้าไทย-รัสเซียท่ีต่างสนับสนุนและเป็นองค์การเอกชนในคณะกรรมการ 
ร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน	 มีบทบาทการตัดสินใจให้ความต่อข้อเสนอการจัดทำา 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย

	 จากท่ีประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันมีมติเห็นชอบ 
ทีจ่ะใหค้วามเหน็สนบัสนนุในนามคณะกรรมการรว่มภาคเอกชนสามสถาบนั	สำาหรบั
การทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเพื่อนำาไปสู่การเจรจา
ในอนาคต	 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำาลังดำาเนินการสำารวจความคิด
เห็นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับแล้ว	 6	 อุตสาหกรรม
คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม	ปิโตรเคมี	 รองเท้า	 ยาและยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า	หากได้ความเห็น

 32	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พิศักดิ์	นิวาตพันธุ์,	อดีตประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย,	1	พฤษภาคม	
2560.



ปีที่	8	ฉบับที่	2	(2560) วารสารรัสเซียศึกษา96

เพิ่มเติม	ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศจะนำาส่งเรื่องไปยังกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันต่อไป33

ปัจจัยภ�ยนอก

	 การเจรจาการค้าเสรีภายใต้กรอบองค์การค้าโลกในระยะหลังหยุดชะงัก	
ทำาให้กระแสการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ระหว่างประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก2แม้ว่าการเปิดตลาดเสรีภายใต้กรอบ 
การเจรจาสองฝ่ายหรือการเจรจาระดับทวิภาคีจะไม่กว้างและครอบคลุมเท่ากับ
กรอบพหุภาคีก็ตาม	แต่กระบวนการเจรจามีความรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากกว่า	
กล่าวคือการทำาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าที่มีความสำาคัญ
โดยตรงจะสามารถตกลงเจรจาเฉพาะเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ได้35 
ปัจจุบันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำาหนดนโยบายการค้าในหลายประเทศจึงให้ 
ความสำาคัญต่อการเปิดเสรีการค้าในระดับทวิภาคีมากกว่าระดับพหุภาคี36

	 สำาหรับการเจรจากาค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้กรอบองค์การ 
การค้าโลกจึงเน้นความสำาคัญไปที่ประโยชน์จากกฎระเบียบการค้าท่ีเป็นธรรม
สำาหรับไทยในเวทีการค้าโลกขณะท่ีการเจรจาในระดับทวิภาคีไทยมองว่าความ
ตกลงการค้าเสรีเป็นช่องทางลัดในการเข้าสู่ตลาดที่สำาคัญเช่นสหรัฐอเมริกา	

 33	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน,	แบบสรุปผลการประชุม	การประชุมคณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน	ประจำาเดือนกรกฎาคม	2559,	วันอังคารที่	5	กรกฎาคม	2559	ณ	ห้อง 
ดุสิตธานีฮอลล์	โรงแรมดุสิตธานี.

 34	ธรรมวทิย	์เทอดอดุมธรรม,	เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าดว้ยนโยบายเขตการคา้เสรขีองไทย 
(กรุงเทพฯ:	โครงการ	WTO	Watch	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2551),	หน้า	27.
 35	ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี,	 “การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการเจรจาการค้า”,	อ้างแล้ว,	

หน้า	22.
 36	 John	Ravenhill,	Global	 Political	 Economy	 (Oxford:	Oxford	University	 Press, 
2014),	p.	139.
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ญี่ปุ่นเป็นต้น37	ซึ่งการท่ีไทยเจรจากับประเทศมหาอำานาจมีปัจจัยทางการเมือง
ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจมีผลต่อ 
การดำาเนินนโยบายของประเทศต่าง	ๆของไทยกล่าวคือ	 ไทยดำาเนินความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอำานาจต่างๆ	มาเป็นระยะเวลานานไทยยังเป็นประเทศที่มีอิทธิพล
ต่อยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในปี	 2557ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ไทยกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแย่ลง	การกระชับความสัมพันธ์ผ่านการ 
จัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียหรือปัจจุบันภายใต้การรวมกลุ่มทาง 
เศรษฐกิจสหภาพเศรษฐกิจจึงเป็นการหาพันธมิตรของไทย	การสานสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นขึ้นกับรัสเซียหรือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจึงเป็นกลไกสำาคัญประการ 
หนึ่งในการรักษาดุลแห่งอำานาจระหว่างประเทศมหาอำานาจของไทย	 โดยไม่ได้
ทำาให้ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจอื่นๆ	 มีการเปลี่ยนแปลงไป	ถึงแม้ว่า	
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอาจจะมองว่าการทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเป็นการเร่ิมแผ่อิทธิพลของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
แต่สำาหรับไทยมองว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจสำาคัญมากกว่าการเมือง	 เน้นการ
ประสานประโยชน์ของประเทศมหาอำานาจต่าง	ๆและรักษาผลประโยชน์ของไทย
ให้มากที่สุดเป็นสำาคัญ    

บทสรุป

	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับไทยตั้งแต่การสถาปนาทางการทูตมีมา
อย่างยาวนาน	หลังสงครามเย็นเป็นต้นมาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกลายเป็น
ประเด็นสำาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย	 จากการปรับนโยบาย 

 37	รงัสรรค	์ธนะพรพันธุ	์และสมบรูณ์	ศริปิระชยั	บรรณาธิการ,	นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ
ของไทยและการคา้กบัสหรฐัอเมรกิา	(กรงุเทพฯ	:	โครงการ	WTO	Watch	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์	

2552),	หน้า	23.
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ด้านเศรษฐกิจของรัสเซียและนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยและ
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลให้ไทยตัดสินใจเสนอ 
จัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย	 เนื่องจากบทบาทของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นทั้ง 
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สะท้อนให้เห็นว่า
รัสเซียต้องการมีบทบาททางเศรษฐกิจในเวทีเศรษฐกิจโลก	ขณะเดียวกันไทยซึ่ง 
ใหค้วามสำาคญัในการส่งเสรมิการค้าเสรเีพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	การดำาเนินนโยบายดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ปจัจยัภายในประเทศกล่าวคือจากการผลักดนัของผูน้ำาประเทศ	ขา้ราชการระดบัสงู
ในกระทรวงในการกำาหนดและดำาเนินนโยบายต่อตลาดใหม่อย่างรัสเซียและความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียยังได้ถูกผลักดันจากภาคเอกชนเพ่ือให้ภาครัฐเร่งรัด 
การพิจารณา	 โดยให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์เป็น
องค์การกลางในการประสานนโยบายและผลักดันให้ข้อเสนอเกิดขึ้น	 จากการ 
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่านอกจากไทยจะได้ประโยชน์ทางการค้าเนื่องจากทั้งสอง
ประเทศชำานาญสินค้าต่างประเภทกันแล้ว	 รัสเซียยังเป็นตลาดใหม่ของไทยที่มี 
กำาลังซื้อสูงซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเส่ียงในการผูกติดกับตลาดในประเทศเดิม
ที่ปัจจุบันประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	นอกจากนั้น	

ไทยยังจะได้ประโยชน์ทางการเมืองในการสานสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ 
อย่างรัสเซีย	

	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียปัจจุบัน 
เป็นการเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจในภาพรวมและขณะนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ
เจรจา	ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการภายในประเทศ	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ท่ีสำาคัญท่ีในการกำาหนดนโยบายในการทำาความตกลงการค้าเสรีคือการเร่งรัด 
ผลักดันให้การเจรจาจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
เกิดขึ้นโดยเร็ว	 จากที่สถานะปัจจุบันรัสเซียแจ้งว่าพร้อมให้การสนับสนุนไทยใน
การจัดทำาความตกลงกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 และรัสเซียอยู่ระหว่างการ 
โน้มน้าวกับประเทศสมาชิกที่เหลือเพื่อให้สนับสนุนข้อเสนอของไทยจึงถือเป็น 
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แนวโน้มที่ดีว่าการดำาเนินการเร่ิมคืบหน้ามากข้ึนอย่างไรก็ตาม	การจัดทำาความ 
ตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะมีผู้ได้ประโยชน์และ
ผู้ได้รับผลกระทบ	แม้ว่าจากการศึกษาจะพบว่าสินค้าดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็น
สินค้าทุนท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	 และผู้บริโภค	 อย่างไรก็ดี 
ภาครัฐควรจะมีการเตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาไว้รองรับการปรับตัว
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

	 สรุปได้ว่า	 ไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาท้ังหมดเสร็จส้ิน	พร้อมท้ัง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะประกาศเจตนารมณ์ให้ทั้งสองประเทศเริ่มเข้าสู่
กระบวนการเจรจา	 ไทยจึงควรเริ่มเปิดการเจรจาโดยทันทีโดยในระยะแรกอัตรา
ภาษีท่ีลดลงปีแรกของการเจรจาไทยอาจเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบบ้างเพ่ือแลก 
กับความตกลงอ่ืนๆ	 ที่ไม่ใช่ภาษีและความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับประเทศต่อไป
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รัสเซียและตาตาร์ในโคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธิ์:
ภาพแทนความเข้าใจเรื่องรัสเซียในยุคต้นรัตนโกสินทร์
Russians and Tartars in Klongpap Kontangpasa 
(Poems with Drawings of Different Nationalities) 
at Wat Pho: The Representation of Knowledge 

about Russia in Early Rattanakosin Period

ณัฐนพ พลาหาญ

Nattanop Palahan

บทคัดย่อ

 บทความ “รัสเซียและตาตาร์ในโคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธ์ิ: ภาพ
สะท้อนความเข้าใจเรื่องรัสเซียในยุคต้นรัตนโกสินทร์” มุ ่งศึกษาความเข้าใจ        
เกี่ยวกับรัสเซียในสังคมไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ผ่านเอกสารส�าคัญซ่ึงกล่าวถึง
คนต่างชาตใินยคุต้นรตันโกสนิทร์นัน่คอืโคลงภาพคนต่างภาษาซึง่บนัทกึไว้ในจารึก
ภายในวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัด         
ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รวมถงึเอกสารร่วมสมัยอืน่ๆ ได้แก่

เอกสารเรือ่งนางนพมาศ หรอื ต�ารบัท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ และ หนงัสอืแสดงกิจจานกิุจ 
การศึกษาพบว่าคนไทยผู้รู้หนังสือสมัยต้นรัตนโกสินทร์เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับรัสเซีย
เป็นอย่างดี สามารถอธิบายภาพคนรัสเซีย สภาพภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง ไปจนถึง
ขอบเขตอ�านาจของจักรวรรดริสัเซยีทีแ่ผ่ขยายไปอย่างไพศาลทัง้ในทวปียโุรปและ
ทวีปเอเชียได้ การอธิบายเหล่านี้ไม่ได้อธิบายผ่านการบรรยายคนรัสเซียโดยตรง
เท่านั้น หากแต่บรรยายผ่านคนชนชาติอื่นด้วย

 ค�ำส�ำคัญ: โคลงภาพคนต่างภาษา, รัสเซีย, รัตนโกสินทร์ตอนต้น
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ABSTRACT

 The article “Russians and Tartars in Klongpap Kontangpasa 
(Poems with Drawings of Different Nationalities) at Wat Pho: the        
Representation of Knowledge about Russia in the Early Rattanakosin 
Period” aims to assess knowledge about Russia in Thai society in the 
early Rattanakosin period through the study of Klongpap Kontangpasa, 
an important literary work, in which the views of foreigner various 
nationalities were recorded. This poetic collection was recorded at the 
time of the restoration of Pra Chetupon Wimonmangklaram Temple or 
Wat Pho in the reign of King Rama III (1824-1851). Moreover, the         
assessment also extends to other writings contemporary to this literary 
work: Nang Noppamat Rue Tamrap Tao Srichulalak (Lady Noppamat 
or the Book of Thao Srichulalak Royal Consort) and Nangsue Sadaeng 
Kitjanukit (the Explanation Book of Various Things1). The study has 
found that literate Thais of the early Rattanakosin Period were          
knowledgeable about Russia. They could explain the image of Russians, 
Russian weather conditions, its location and the influence of the Russian 
Empire, which had expanded to cover both Europe and Asia.               
The explanations were not limited to the descriptions of Russians only 
but they also included people of other nationalities. 

 Keywords: Klongpap Kontangpasa, Russia, Early Rattanakosin 
Period

 1 Translated and edited in English by Henry Alabaster under the name            
The Modern Buddhist; Being the Views of Siamese Minister of State on His Own and 

Other Religions, published in London in 1870 by Trübner & Co.
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Аннотация

	 В	статье «Русские	и	Татары	в	стихотворении	«Клонг	
пхап	контангпхаса»	(Стихи	о	разных	народах	с	картинами)	
в	Ват	Пхо:	Образ	понятия	о	России	в	начальном	периоде	
Раттанакосина»	рассматривается	понятие	тайского	общества	
начального	периода	Раттанакосина	о	России	в	стихотворении	
«Клонг	пхап	контангпаса».	Это	произведение	является	
важным	творением,	описанным	о	иностранцах	разных	
национальностей	во	время	ремонта	храма	Пхра	четупон	
вимонмангкаларам	или	Ват	Пхо	при	Раме	III	(1824-1851гг.)	
Понятие	о	России	еще	рассматривается	в	других	одновре-
менных	документах	–	в	книгах	«Нанг	Ноппхамат	ры	Тамрап	
Тхао	Сиджулалак»	(Леди	Ноппамат	или	книга	принцессы	
Сиджулалак)	и	«Нангсы	Садэнг	Гитджанугит»	 (Книга	
объяснения	разных	вещей).	Результат	анализа	показывает,	
что	грамотные	тайцы	в	начальном	периоде	Раттанакосина	
хорошо	знает	Россию.	Они	могли	объяснять	имидж	россиян,	
погоду	России,	географию	России	и	влияние	Российской	
империи,	 распространенное	от	Европы	до	Азии.	Эти	
объяснения	не	только	показались	в	описании	о	России,	но	
и	в	описании	о	других	народах.	

 Ключевые слова:	Клонг	пхап	контангпаса,	Россия,	
начальный	период	Раттанакосина
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รัสเซียและตาตาร์ในโคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธิ์: 

ภาพแทนความเข้าใจเรื่องรัสเซียในยุคต้นรัตนโกสินทร์

ณัฐนพ พลำหำญ*

บทน�ำ

 การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวรัสเซียมีมาช้านานกว่า         
ร้อยห้าสิบปีแล้ว2 เป็นที่ทราบกันดีว่าการเยือนราชอาณาจักรสยามของจักรพรรดิ
นิคาไลที่สอง (Николай II; Nikolai II) ในปี 1891 ขณะที่พระองค์ยังทรงด�ารง 
พระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิรัสเซีย และการเยือนจักรวรรดิ
รัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี 1897 เป็นหมุดหมาย
ส�าคญัท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัรสัเซยี แต่ทว่าการติดต่อ
โดยตรงระหว่างชาวรัสเซียและชาวไทยที่ไม่ได้เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ ์    
เกิดขึ้นมายาวนานมากแล้ว ก่อนหน้าการเยือนของราชวงศ์ทั้งสองประเทศ

 * อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2557) ปัจจุบันเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ วิทยาลัย 
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย Bachelor                   
o f  Ar t s  w i th  2 nd C lass  Honours  in  Tha i ,  Chu la l ongko rn Un ive r s i t y 
(2014). Graduate Student in International Journalism at Higher School of  
Journalism and Mass Communications, Saint Petersburg State University 
Получил	 диплом	 бакалавра	 филологических	 наук	 с	 отличием	 
2-й	 степени	 в	 Университете	 им.короля	 Чулалонгкорна	 (2014г.)	 
Студент-магистрант	 кафедры	 международной	 журналистики	 
Высшей	 школы	 журналистики 	 и 	 массовых	 коммуникаций	 
Санкт-петербургского	государственного	университета
 2 ในงานวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซียกับประเทศไทย ตั้งแต่ปลาย                    
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20” ของฉลอง สุนทราวาณิชย์ (2516) ได้ระบุ 
นบัชาวอาร์เมเนียซ่ึงเริม่เข้ามาต้ังสถานสีนิค้าในกรงุศรอียธุยาราวครสิต์ศตวรรษท่ี 16-17 เป็นหมุดหมาย
แรกสุดของชาวรัสเซียในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2516, หน้า 16)             
แต่ชาวรัสเซียเองเริ่มเข้าไปข้องเกี่ยวกับกิจการภายในของอาร์เมเนียในช่วงรัชสมัยจักรพรรดิ                
ปโยตรมหาราช (Петр	Великий;	Pyotr Velikiy)
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ในปี 1863 เมื่อเรือ “ไกดามัก” (Гайдамак; Gaidamak) เรือจักรวรรดิรัสเซีย    
ท่ีมุ่งส�ารวจดินแดนตะวันออกได้เข้าสู่ปากอ่าวแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
เมืองหลวงของราชอาณาจักรสยาม (Информационное	 агентство	
«ФедералПресс», 2010) ในขณะนั้นราชอาณาจักรสยามอยู่ในช่วงรัชสมัย    
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่จักรวรรดิรัสเซียอยู่ในช่วง         
รัชสมัยของจักรพรรดิอเลกซานดรที่ 2 (Александр II; Aleksandr II)              
เรือไกดามักนี้อยู ่ภายใต้การน�าของเรือเอกอเลกเซย์ อเลกเซเยวิช เปชูรอฟ 
(Алексей	Алексеевич	Пещуров; Aleksey Alekseevich Peshchurov 
1834-1891) และมีบทบาทส�าคัญในการส�ารวจดินแดนฝั่งตะวันออกของเอเชีย     
และทวปีอเมรกิา (Мизь, 2000) ตวัของเปชูรอฟเองต่อมาจะมบีทบาทในการเมอืง
รัสเซียโดยเป็นพลเรือโทและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือของจักรวรรดิ
รัสเซียในปี 1890 ถึง 1892 ด้วย ทั้งนี้คณะของเปชูรอฟนี้ได้รับการต้อนรับ        
อย่างดียิ่งจากทางการสยาม (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2516, หน้า 20) และ          
ชาวสยามเองก็ประทับใจต่อทีท่าของชาวรัสเซียที่มาเยือนสยามในครั้งน้ันเป็น       
อันมาก เพราะมีทีท่าที่ผิดแผกไปจากชาวยุโรปอื่นที่มุ่งหมายหาอาณานิคมอย่าง    
เต็มท่ี (Kamalakaran, 2016) หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีคณะชาวรัสเซีย        
คณะอื่นๆ ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสยามบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคณะทหารในปี 1873 และ 
1882 และคณะพลเรือนอย่างเช่นในปี 1876 นักมานุษยวิทยาชาวชื่อดังที่สุดของ
รัสเซียในยุคนั้น นิคาไล นิคาลาเยวิช มิคลูโฮ-มาไคล	(Николай	Николаевич	

แห่งรัสเซียซ่ึงตรงกับช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ดินแดนดั้งเดิม           
ที่ดินแดนดั้งเดิมที่มีชาวอาร์เมเนียอาศัยกระจายอยู่เร่ิมตกเป็นของรัสเซียในปี 1828 ภายหลัง        
สงครามระหว่างเปอร์เซียและรัสเซีย (Арсеньев	&	Петрушевский,	1898,	 стр.	 
367-368) ดังนั้นชาวอาร์เมเนียที่เข้ามาในสยามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 จึงอาจยังไม่ได้อยู่              
ภายใต้การปกครองของรัสเซีย ประกอบกับปริบทเวลาที่ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของฉลอง สุนทราวาณิชย์
ตรงกับช่วงเวลาที่อาร์เมเนียยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศที่ชาวรุสเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ จึงเป็นปริบทที่เอื้อให้นับชาวอาร์เมเนียเป็นส่วนหนึ่งของชาวรัสเซียได้ แต่ในบทความนี้จะ      
นบัการทีเ่รอืภายใต้การน�าของเปชรูอฟเข้าเทยีบท่าทีป่ากน�า้เจ้าพระยาเป็นหมดุหมายแรกทีช่าวรสัเซยี  
เข้าสู่ประเทศไทย ดังที่จะได้กล่าวต่อไปในบทความนี้
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Миклухо-Маклай; Nikolai Nikolaevich	Miklukho-Maklai	1846-1888) 
ได้เข้ามาเยือนสยามและจดบันทึกรายละเอียดการเดินทางไว้ (Kamalakaran, 
2016) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวรัสเซียและชาวไทยนั้นมีมา    
ยาวนานก่อนหน้าจะมีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์อย่างเป็นทางการ 
อันเป็นหมุดหมายหลักแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซีย      
อย่างเป็นทางการในที่สุด

แต่อันท่ีจริงก่อนหน้าการสานสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีและราชวงศ์     
โรมานอฟ หรือแม้กระทั่งก่อนหน้าเรือไกดามักจะเทียบท่าเจ้าพระยาอันเป็นการ
ปรากฏกายของชาวรัสเซียในประเทศไทย (หรือในขณะนั้นคือสยาม) เป็นครั้งแรก
นั้น คนสยามหรือคนไทยรู้จักชาวรัสเซียมานานมากแล้วดังปรากฏหลักฐานในงาน
วรรณกรรมก่อนหน้าเหตกุารณ์เหล่านี ้ในบทความนีมุ้ง่ศกึษาความเข้าใจรัสเซยีของ
คนไทยก่อนหน้าการสานสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีและราชวงศ์โรมานอฟผ่าน
การอ่านและตีความเอกสารภาษาไทยทีร่ะบุเรือ่งราวเกีย่วกบัรสัเซยีในช่วงเวลานัน้ 
ได้แก่ โคลงภาพคนต่างภาษา ซ่ึงบรรยายภาพคนรัสเซียและภาพกลุ่มชนที่ใน      
โคลงระบวุ่าเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซียได้แก่ชาวตาตาร์ นอกจากนีจ้ะยงัศกึษาเอกสาร
ร่วมสมัยท่ีระบุเร่ืองราวกับเกี่ยวประเทศรัสเซีย ได้แก่ นางนพมาศ หรือ ต�ารับ       
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และ หนังสือแสดงกิจจานุกิจ เพื่อแสดงให้เห็นปริมณฑลความรู ้
เรือ่งรสัเซยีของสงัคมคนไทยทีรู่ห้นงัสือก่อนหน้าจะมกีารสานสมัพนัธ์ระดบัราชวงศ์
ในเวลาต่อมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้การติดต่อระหว่างชาวรัสเซียและชาวไทยจะ
ไม่จริงจังจนกระท่ังการสานสัมพนัธ์ระหว่างราชวงศ์ หากแต่คนไทยกร็ูเ้รือ่งราวโลก
ภายนอกและรู้จักรัสเซียเป็นอย่างดี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโคลงภาพคนต่างภาษาและภำพชำวรัสเซีย

โคลงภำพคนต่ำงภำษำในจำรึกวัดโพธิ์

จารกึในวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า “จารกึวดัโพธิ”์ 
เป็นจารึกที่เกิดขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 
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ครองราชย์ปี 2367-2394) เมื่อบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ติดกับพระบรมมหาราชวังได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อปี 2375       
หรือปีคริสต์ศักราช 1832 เพื่อให้ตัววัดซึ่งสถาปนามานับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา      
ตอนปลายมีความงดงามสมกับที่ต้ังใจกลางพระนครติดกับพระบรมมหาราชวัง        
ใช้เวลาบูรณะยาวนานเกือบยี่สิบปีจนกระท่ังส้ินสุดในปี 2393 หรือประมาณ        
คริสต์ศักราช 1850 (อรวรรณ ทรัพย์พลอย ก, 2554, หน้า 4) จารึกวัดโพธ์ิน้ี       
เกิดจากการประมวลวรรณคดโีบราณรวมถงึสรรพวทิยาจากนกัปราชญ์ราชบณัฑติ
ในสาขาต่างๆ ในสมัยนั้นเพื่อบันทึกลงบนแผ่นหินที่ประดับตามส่วนต่างๆ ของวัด
ในการบูรณะครั้งใหญ่ครั้งน้ี นอกจากนั้นยังบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญในยุคนั้นหลาย
เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จารึกวัดโพธ์ิจึงมีความ
ส�าคญัในฐานะท่ีเป็นแหล่งบันทกึข้อมลูความรูห้ลากศาสตร์หลายสาขาทีค่นสมยันัน้
รับรู้ อนึ่ง ปัจจุบันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้จัดแบ่งจารึกออกเป็น 6 หมวด 
ได้แก่ หมวดพระพุทธศาสนา หมวดเวชศาสตร์ หมวดวรรณคดีและสุภาษิต        
หมวดท�าเนียบ หมวดประวัติ และหมวดประเพณี ทั้งนี้โคลงภาพคนต่างภาษา          
ถูกจัดไว้ในหมวดท�าเนียบ รวมกับท�าเนียบอื่นๆ ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมล-
มังคลาราม อนัได้แก่ท�าเนียบหวัเมอืง ท�าเนยีบผูค้รองเมอืง และท�าเนยีบสมณศักดิ์ 
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, 2555) จารึกวัดโพธิ์เองได้รับ      
การรบัรองให้เป็นมรดกด้านความทรงจ�าแห่งโลกในการประชุมแผนงานความทรงจ�า 
แห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 10 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2554 (อรวรรณ ทรัพย์พลอย ก, 2554, หน้า 5) 

ส่วนโคลงภาพคนต่างภาษา เป็นงานร้อยกรองว่าด้วยลกัษณะอนัหลากหลาย 
ของชนชาติต่างๆ บนโลก ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกลักษณะ             
ไปจนถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ สันนิษฐานว่าโคลงได้รับการรจนาข้ึนใน
ช่วงระหว่างการบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โคลงดังกล่าวได้บรรยาย
บคุลกิลกัษณะคนชนชาตต่ิางๆ ประกอบรปูภาพตามศาลารายวดัพระเชตพุนวมิล-
มังคลารามจ�านวน 16 หลัง จ�านวนรวม 32 ชนชาติ (ภาษา) ตามตารางด้านล่าง
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ชนชำติ ผู้นิพนธ์/รจนำโคลงประจ�ำชนชำติ
       ๑.  สิงหฬ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
       ๒.  ไทย กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
       ๓.  กะเหรี่ยง จ่าจิตรนุกูล

อาฟริกัน จ่าจิตรนุกูล
ดอดชิ พระญาณปริยัติ
อิตาเลียน ขุนธนสิทธิ์
ฝรั่งเศส พระมุนีนายก
ยิปเซ็ดอ่าน ขุนธนสิทธิ์
สะระกาฉวน กรมขุนเดชอดิศร
ยี่ปุ่น กรมขุนเดชอดิศร
อาหรับ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
หรุ่มโต้ระกี่ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
แขกปะถ่าน หลวงชาญภูเบศร์
แขกจุเหลี่ย หลวงชาญภูเบศร์
หรูชปีตะสบาก พระญาณปริยัติ
หรูช (ตาตา) พระญาณปริยัติ
มอญ ขุนมหาสิทธิโวหาร
กระแซ พระสมบัติบาล
เงี้ยว ขุนมหาสิทธิโวหาร
พม่า พระยาบ�าเรอบริรักษ์
ฮินดู่ หลวงศรีอัศวเดช
มลายู กรมหมื่นไกรสรวิชิต
พราหมณ์ฮินดู่ ปลัดวัดโมลีโลก
พราหมณ์รามเหศร์ พระเทพกระวี
จาม ขุนธนสิทธิ์
ลาวยวน พระยาบ�าเรอบริรักษ์
หุ้ยหุย ขุนธนสิทธิ์
เกาหลี ขุนธนสิทธิ์
ญวน กรมขุนเดชอดิศร
จีน กรมขุนเดชอดิศร
เขมร หลวงพิชิตปรีชา
ลิ่วขิ่ว หลวงพิชิตปรีชา

ตารางที่ 1 

แสดงชนชาติที่ได้รับการบรรยายในโคลงภาพคนต่างภาษาพร้อมด้วย 
ผู้รจนาโคลงประจำาชนชาติ 

(อรวรรณ ทรัพย์พลอย ข, ๒๕๕๕, หน้า ๗๔-๗๘)

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
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ลักษณะค�าประพันธ์ในโคลงภาพคนต่างภาษาเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน    
ทกุชนชาต ิกล่าวคือ หนึง่ส�านวนโคลงแทนหนึง่ชนชาต ิในหนึง่ส�านวนโคลงประกอบ
ไปด้วยโคลงส่ีจ�านวน 2 บท แต่ละชนชาติจะมีกวีผู ้รจนาโคลงแตกต่างกันไป          
โดยมีกวีร่วมสมัยในขณะนั้นถึง 15 คนร่วมกันรจนาโคลงออกมาเป็นโคลงภาพ       
คนต่างภาษาที่บรรยายลักษณะท่าทางของคนชนชาติต่างๆ ด้วยความที่โคลงภาพ
คนต่างภาษานี้กล่าวถึงคนหลากหลายชนชาติที่เป็นที่รับรู ้กันในหมู่คนไทยที่มี        
การศึกษาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้เอง ท�าให้อาจกล่าวได้ว่าผลงานชิ้นน้ี         
เป็นงานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) ชิ้นแรกของไทย (อรวรรณ 
ทรัพย์พลอย ข, 2555, หน้า 72)

อน่ึง ในโคลงภาพคนต่างภาษาได้ระบุถึงชาวหรูชหรือชาวรุส ซึ่งเป็น       
ชนส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย3 ไว้สองส�านวน คือชาวหรูชปีตะสบาก และ            
ชาวหรูช (ตาตา) ซึ่งโคลงทั้งสองส�านวนนี้มีพระญาณปริยัติเป็นผู้รจนาโคลง           
พระญาณปริยัติเองยังรจนาร้อยกรองในจารึกวัดโพธิ์อีกหลายบท เช่น โคลงภาพ
ฤๅษีดัดตน หรือว่าภาพชาวดอดชิ (ชาวเยอรมัน) ในโคลงภาพคนต่างภาษา              
อีกด้วย ทั้งนี้พระญาณปริยัติเป็นใครนั้นยังไม่อาจระบุได้แน่ชัด เนื่องจากชื่อนี้เป็น
บรรดาศักดิ์พระ ไม่ได้เป็นช่ือเฉพาะบุคคลแต่อย่างใด บุคคลผู้น่าจะเป็นไปได้คือ
พระญาณปริยัติ (บุญ) ผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามระหว่างปี 2386 
ถึงปี 2389 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงไม่ถึงสิบปีหลังจากสถาปนาวัดเทพธิดาราม         
ในปี 2379 หรือคริสต์ศักราช 1836 (วัดเทพธิดารามวรวิหาร, 2554) ระยะเวลา     

 3 ในภาษาอังกฤษ ชนชาติรุส กับชาวรัสเซียถูกแทนด้วยค�าเดียวกัน นั่นคือค�าว่า Russian 
หากแต่ในภาษารัสเซีย สองค�านี้มีความหมายแตกต่างกัน ชนชาติรุส (ค�าวิเศษณ์ว่า русский/รุสกี/ 
ค�านามวา่ русь/รสุ/) เปน็ชือ่ชนชาตสิลาฟทีใ่หญท่ีส่ดุ อาศยับรเิวณยโุรปตะวนัออกและประเทศรสัเซยี
ในปัจจุบัน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย ส่วนค�าว่ารัสเซีย (ค�าวิเศษณ์ว่า российский/ 
รัสซีสกี/ค�านามว่า	Россия	 /รัสซียา) เป็นชื่อประเทศ มีความหมายเกี่ยวข้องกับความเป็นประเทศ          
รัสเซียทั้งหมดโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ อย่างเช่น ชาวเชเชน ชาวตาตาร์ ชาวตูวา ชาวจีน หรือชนชาติ
อื่นๆ ที่เป็นประชากรของประเทศรัสเซียก็ถือว่าเป็นชาวรัสเซียเช่นกันโดยไม่จ�ากัดเฉพาะชาวรุสที่อาศัย
ในประเทศรัสเซีย
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ท่ีพระญาณปริยตั ิ(บุญ) ผู้นีด้�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสกเ็ป็นระยะเวลาสบิเอด็ปีหลงัจาก 
เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีความเป็นไปได้ว่าพระญาณปริยัติผู้รจนาโคลง
ชาวหรูชทั้งสองส�านวนนี้คือพระญาณปริยัติ (บุญ) นั่นเอง

ถอดความโคลง

ภำพหรูชปีตะสบำก

      ๒๙
      ¤รูปหรูชปีตะสบากด้าว   แดนตวัน ตกพ่อ
 คนมากเมืองเขาเคย   ข่าวได้
 ดลเดือนฤดูพรรษ์   ผลเห็บ ตกแฮ
 เย็นเยือกลมไล้ย้อย   หยาดเผลียงฯ

      ๓๐
      ¤ชาวเกษตรใส่เสื้อเย็บ   หนังแกะ
 นอนแนบอัคคีเคียง   แค่มุ้ง
 ลางชนเชือดหนังแพะ   พันห่อ กายเฮย
 สาบสอายคลุ้งฟุ้ง   เฟื่องเหม็นฯ

พระญาณปริยัติ
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 778)

 โคลงประกอบภาพชาวหรชูปีตะสบาก มพีระญาณปรยิตัเิป็นผูร้จนาโคลง 
ในโคลงระบวุ่าชาวหรชูปีตะสบากนีเ้ป็นชนชาตทิีช่าวสยามขณะนัน้ได้รบัรูจ้ากข่าว
และเรื่องเล่าว่าเป็นชนชาติหนึ่งของดินแดนตะวันตกหรือทวีปยุโรป เมื่อถึง         
หน้าพรรษาหรือว่าหน้าฝนก็จะมีหิมะตก อากาศของที่นี่เต็มไปด้วยลมเย็นและ

ความช้ืน ชาวรัสเซียที่นี่จะใส่เสื้อหนังแกะและนอนใกล้ไฟเพื่อต่อสู้กับความหนาวเหน็บ 

บางคนก็เอาเสื้อที่ท�าจากหนังแพะมานุ่งห่มซึ่งท�าให้เกิดกลิ่นคลุ้งเหม็นไปทั่ว
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ภำพหรูช (ตำตำ)

 ๓๑
 ¤หรูชนี้เนาต่อแคว้น  แขวงจีน
ใครบ่เห็นมาเห็น    หากแจ้ง
กางเกงสอดสวมตีน   เข็มขัด เขม็งแฮ
หนังพยัคฆ์เย็บเสื้อแกล้ง   กลั่นสรรค์ฯ

 ๓๒
 ¤เสื้อในนวมผ้าพัส  ตราภรณ์
ดุมขัดรัดขนันเนียน   แนบเน้น
หนังสัตว์ตัดทอนท�า   ถุงทาบ เท้านา
หมวกโอ่ขลิบเม้นแม้น   หมวกหนังฯ

 พระญาณปริยัติ

(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 779)

 โคลงประกอบภาพชาวหรูช (ตาตา) มีพระญาณปริยัติเป็นผู้รจนาโคลง     
ในโคลงระบุว่าชาวหรูช (ตาตา) กลุ่มนี้อาศัยอยู่ติดต่อกับจีน เป็นผู้สวมกางเกง
พร้อมกับรัดเข็มขัด สวมใส่เส้ือที่ท�าจากหนังเสือ ภายในชุดนอกที่สวมใส่เมื่อ         
เสือ้นวมกลดักระดมุแน่นอยู่ด้านใน สวมถงุเท้าทีท่�าจากหนงัสตัว์ และสวมใส่หมวก
หนังที่ศีรษะ

ควำมเข้ำใจเรื่องรัสเซียในโคลงภาพคนต่างภาษาและเอกสำรร่วมสมัย
ว่ำด้วย “หรูชปีตะสบำก” และ “หรูช (ตำตำ)”

 ในโคลงส�านวนแรก ชนชาติ “หรูชปีตะสบาก” นั้นคือชาวรุสที่เมือง       

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชนชาติรุสเป็นชนชาติสลาฟโบราณที่มีถ่ินฐานอาศัยบริเวณยุโรป 

ตะวันออก อาณาจักรของชาวรุสโบราณในยุคกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองคียีฟ 



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560) วารสารรัสเซียศึกษา112

(Киев; Kiev) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศยูเครนในปัจจบุนั นอกจากนีย้งัมเีมอืง
ใหญ่ท่ีส�าคัญอีกหลายเมืองในช่วงเดียวกัน เช่น เมืองนอฟการัด (Новгород; 
Novgorod) เมืองปสคอฟ (Псков; Pskov) เมืองวลาดีมิร์ (Владимир;											
Vladimir) เมืองเชียร์นิกอฟ (Чернигов; Chernigov) ฯลฯ (รมย์ ภิรมนตรี, 
2558, หน้า 5-14) เมืองเหล่านี้ล้วนมีเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์รูริก (Рюрик;	Ryurik) 
เป็นผู้ปกครอง นานวันเข้าเมืองเหล่านี้ก็มีความส�าคัญมากขึ้นและเป็นอิสระต่อกัน
มากขึ้นเม่ือเริ่มเกิดความแตกแยกในอาณาจักรรุสโบราณที่มีเมืองคียีฟเป็น
ศูนย์กลาง จนกระทั่งชาวมองโกลได้บุกรุกและท�าลายอาณาจักรรุสโบราณทั้งหมด
ลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 (รมย์ ภิรมนตรี, 2558, หน้า 29) จากนั้นชาวรุส        
ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมองโกลยาวนานกว่า 200 ปีก่อนจะสามารถ       
ตั้งตนเป็นอิสระจากมองโกลได้ในที่สุด

 ในขณะทีค่�าว่า “รสุ” (Русь; Rus’) ซ่ึงมีค�าวเิศษณ์ว่า “รสุก”ี (Русский; 
Russkiy) ในภาษารัสเซียถูกใช้แทนทั้งอาณาจักรรุสโบราณและคนเชื้อสายรัสเซีย
หรือเชื้อสายรุสซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ค�าว่า 
“รัสเซีย” (Россия; Rossiya) ชื่อของประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ซึ่งมีค�าวิเศษณ์
ว่า “รัสซสีก้ี” (Российский; Rossiyskiy) ใช้เรยีกแทนค�าทีเ่กีย่วข้องกบัประเทศ
รัสเซียโดยไม่จ�ากัดว่าต้องเป็นของชนชาติรุสนั้นก็เป็นค�าที่มีประวัติยาวนาน         
การเขียนค�าว่ารัสเซียนั้นเดิมไม่พบในภาษารัสเซีย เป็นการเขียนค�าว่า “รุส” ใน
ภาษากรีกของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งถูกแทนด้วยค�าว่า Ρωσία ในภาษากรีก 
(ถอดเป็นอักษรคีริลลิกรัสเซียได้ค�าว่า Росия อักษรโรมันได้ค�าว่า Rosia)           
การเขียนเช่นนี้พบในสนธิสัญญาสันติภาพของจักรวรรดิไบแซนไทน์หลายฉบับ
ระหว่างปีคริสต์ศักราช 907 ถึง 911 (Соловьев, 1957,	стр. 136) ค�าว่า 
“รสัเซยี” ทีส่ะกดแบบกรกีนีใ้นภายหลังได้ถกูน�ามาเรยีกชือ่อาณาจกัรรสัเซยีในสมยั
ซาร์ (Русское	Царство; Tsardom of Russia) ซึ่งชื่อ “รัสเซีย” ได้ถูกน�ามา
ใช้เรียกบรรดากลุ่มอาณาจักรฝั่งยุโรปตะวันออกซึ่งมีเมืองมัสควา (Москва; 
Moscow) เป็นเมืองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด (Платонов,	1917) และกลายเป็น
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ชือ่ทางการในภาษารสัเซยีทีสุ่ดเมือ่มกีารสถาปนาจกัรวรรดริสัเซยี (Российская	
Империя;	Russian Empire) ในปี 1721 โดยมีเมืองหลวงใหม่คือเมือง             
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Санкт-Петербург; Saint Petersburg)
 จากการไล่เรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะพบว่าค�าว่า “รุส” และ 
“รสัเซยี” มีความสัมพนัธ์เกีย่วข้องใกล้ชดิมาอย่างยาวนาน ดงันัน้การจะเรยีกแทน
รัสเซียว่า “รุส” จึงไม่ได้ผิดแปลกไปแต่อย่างใด ค�าว่า “หรูชปีตะสบาก” นั้นจึง
กล่าวถึงชาวรัสเซียแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งก็หมายถึงชาวรัสเซียใน
จักรวรรดิรัสเซียนั่นเอง
 ส่วนชาว “หรูช (ตาตา)” นั้นหมายถึงชาวตาตาร์ซ่ึงในอดีตคนไทย          
เรียกว่าชาว “ตาต” (กาญจนาคพันธุ์, 2517, หน้า 426) ส่วนเพราะเหตุใดพระญาณปริยัต ิ     
ผู้รจนาโคลงส่วนหรูชปีตะสบากและหรูช (ตาตา) ถึงรวมชาวตาตาร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของชาวหรูช แต่แต่งโคลงแยกขาดจากกันนั้น ขุนวิจิตรมาตราในนามปากกา 
“กาญจนาคพันธุ์” ผู้รวบรวมหนังสือภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ได้สันนิษฐานถึงเรื่องนี้ว่า

...พิจารณาดูตามเรื่อง ท�าให้เราเข้าใจว่า ดูเหมือนผู้แต่งตั้งใจ       
จะแยกแยะรุสเซียออกเป็น 2 พวก คือโคลงภาพ “หรูชปีตะสบาก” 
หายเอารุสเซียในยุโรปที่มีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองหลวง      
พวกหน่ึง แปว่ามุง่ถงึรสุเซียแท้ ส่วนโคลงนีห้มายเอารสุเซยีนอกยโุรป
ที่ออกมาในเอเชีย กล่าวคือ รุสเซียมีอาณาเขตกินมาถึงมองโกเลียซึ่ง
มีพลเมืองเป็นตาต ก็เลยถือว่าเป็น “หรูช” อีกพวกหนึ่ง แต่พวกนี้        
ไม่ใช่หรูชแท้ เป็นอีกชาติหนึ่งต่างหาก คือเป็นชาติตาต จึงได้วงเล็บ 
“ตาตา” ไว้ไม่ให้ปนกัน นับว่าเข้าใจแยกดี (กาญจนาคพันธุ์, 2517,        
หน้า 426)

 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ นักวิชาการด้านมุสลิมศึกษาได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า
ชาวตาตาร์แต่เดิมเป็นชาวเผ่าเร่ร่อนในเขตทะเลสาบโกบีก่อนที่จะเข้ายึดครอง        

ดินแดนรัสเซียและยุโรปตะวันออก ต้ังถ่ินฐานหนาแน่นในบริเวณสาธารณรัฐตาตาร์
สถานซึง่ปัจจุบนัเป็นส่วนหนึง่ของสหพนัธรฐัรสัเซีย นอกจากนีย้งักระจายตวัในเขต
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เอเชียกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, 2550, หน้า 86-87) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 
ชาวหรูช (ตาตา) ที่ปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษานั้นคือชาวตาตาร์ ซึ่งเป็น       
ชาวเอเชียที่มีถิ่นฐานกระจายไปในยุโรปและเอเชีย ซึ่งในขณะที่มีการรจนาโคลง
เม่ือครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในรัชสมัยพระบาท        
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน ชาวตาตาร์อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ
รัสเซีย
 การรับรู ้เกี่ยวกับชาวตาตาร์ไม่ได้ปรากฏเฉพาะเพียงโคลงภาพคน          
ต่างภาษาในภาพหรูชปีตะสบากและภาพหรูช (ตาตา) แต่เพียงเท่านั้น หากแต่
ปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษาชนชาติอื่นด้วย ได้แก่ ชนชาติจีน ดังกล่าวว่า

ภำพจีน

 ๕๙
 ¤รูปจีนระบอบเก่าพู้น  มีผม มวยนา
แปลงเปลี่ยนเปียเจือตาม   ตาดเจ้า
ใส่เสื้อสะสวมสม    สวมหมวก
เชิงสอดเหียหุ้มเท้า   ทาบหนังฯ
 ๖๐
 ¤หมื่นเมืองมากแซ้สดวก  เดินถึง กันนา
สนุกบ่ปานกึงตั๋ง    ต่างพร้อง
สินค้าสิ่งของพึง    ใจจัก ดูแฮ
คืนค�่าเท้งท้องน�้า    แน่นเฉนียนฯ

 กรมขุนเดชอดิศร
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 786)
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 สิ่งที่จะพิจารณาในโคลงไม่เกี่ยวกับความหมายเรื่องการค้าขายหรือ
บรรยากาศ หากแต่ใจความส�าคัญที่จะกล่าวคือมีการกล่าวถึงชาวตาตาร์ในโคลง
ภาพของคนจีนด้วย นั่นคือ “แปลงเปลี่ยนเปียเจือตาม ตาดเจ้า” (กรมศิลปากร ก, 
2510, หน้า 786) หากแต่การไว้ผมเปียไม่ใช่เอกลักษณ์ของชาวตาตาร์ แต่เป็น     
ชาวแมนจู ซึง่ภายหลงัชาวแมนจตูัง้ตวัเองเป็นผู้ปกครองจกัรวรรดจินีและสถาปนา
ราชวงศ์ชงิอนัเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจนีในปีครสิต์ศกัราช 1644 (Godley, 2011) 
ค�าว่า “ตาดเจ้า” ในที่นี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความเข้าใจของผู้รจนาโคลงที่        
มองว่าชาวตาตาร์กับชาวแมนจูคือพวกเดียวกัน ชาวแมนจูมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่
บริเวณแมนจูเรียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออก 
ของจนีและทางตะวนัออกไกลของรัสเซยี ด้วยความทีถ่ิน่ฐานท่ีตัง้ของชาวตาตาร์นัน้ 
กระจายกว้างขวางก็อาจท�าให้ผู้รจนาโคลงเข้าใจได้ว่าชาวแมนจูก็คือชนชาติหนึ่ง
ของชาวตาตาร์ แต่สิ่งที่พึงสังเกตในที่นี้ก็คือผู้รจนาโคลงภาพชาวจีนนั้นก็ตระหนัก
เช่นเดยีวกนัว่าชาวตาตาร์ (หรือชาวแมนจ)ู ทีเ่ข้ามาปกครองชาวจนีและ “เปลีย่นแปลง 
เปียเจอื” น้ันไม่ใช่ชาวตาตาร์ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของรสัเซยี จงึท�าให้สนันษิฐาน 
ได้ว่าคนไทยท่ีมีการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรู้เร่ือง
รัสเซยีค่อนข้างดีทเีดยีว อย่างน้อยกท็ราบว่าคนรสัเซยีคอืใคร คนตาตาร์ทีก่ระจาย
ไปท่ัวนัน้กไ็ม่ได้มีอ�านาจมากมายและอยู่อย่างกระจดักระจายไปหลายกลุม่ ทัง้ส่วน
ที่อยู่ใต้อ�านาจรัสเซียและส่วนอื่นๆ

โคลงภำพคนต่ำงภำษำ หนังสือแสดงกิจจำนุกิจ และ นำงนพมำศ หรือ ต�ำรับ
ท้ำวศรจีฬุำลกัษณ์ กบักำรรบัรูเ้รือ่งรสัเซยีของชำวสยำมต้นสมยัรตันโกสนิทร์

 จากบทน�าที่กล่าวไป ชาวรัสเซียเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในปี 1863 
เมื่อเรือภายใต้การน�าของอเลกเซย์ อเลกเซเยวิช เปชูรอฟ ได้เข้าสู่ปากแม่น�้า
เจ้าพระยา ในครั้งนั้นได้มีการปฏิสันถารระหว่างคณะผู้แทนรัสเซียจากเรือกับ
ทางการไทยเป็นครั้งแรก ดังนั้นก่อนหน้าน้ีการรับรู้เรื่องรัสเซียของชาวสยามเอง
น่าจะเป็นไปในทางการรับรูข่้าวมากกว่า ในโคลงภาพคนต่างภาษาเองกไ็ด้กล่าวไว้ว่า
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          ๒๙
             ¤รูปหรูชปีตะสบากด้าว  แดนตวัน ตกพ่อ

คนมากเมืองเขาเคย   ข่าวได้
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 778)

 จากโคลงดงักล่าวสามารถถอดความได้ว่าชาวรุสท่ีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 
นั้นเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ฝั่งตะวันตก เป็นชนชาติที่เป็นที่รับรู้จากคนชนชาติต่างๆ 
เล่าสบืต่อกนัมา ส่วนชาวตาตาร์นัน้พบว่ามกีารกล่าวถึงสองแห่ง ได้แก่ ชาวตาตาร์
ในภาพหรูช (ตาตา) ซึ่งนับให้ชาวตาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และชาวตาตาร์
ในภาพจีน ซึ่งระบุว่าชาวจีน “เปลี่ยนแปลงเปียเจือตาม ตาดเจ้า” ค�าว่า “ตาด” 
เองในที่น้ีน่าจะหมายถึงชาวแมนจูที่ให้ไว้ผมเปีย จากค�าสันนิษฐานของกาญจนาค
พันธุ์เองบอกว่าการไว้เปียเป็นวัฒนธรรมของชาวตาตเช่นกัน (กาญจนาคพันธุ์, 
2517, หน้า 454) แต่อนัทีจ่รงิแล้ว ชาวแมนจเูองไม่ได้เป็นคนชนชาตเิตร์ิก (Turkic 
People) ซึ่งเป็นชนชาติใหญ่ที่กระจายไปตั้งแต่เอเชียยังยุโรปแต่อย่างใด หากแต่
เป็นชาวตุงกุส (Tungusic People) ซึ่งอาศัยแต่เดิมที่ไซบีเรียตะวันออกก่อนจะ
กระจายไปยงับรเิวณตะวันออกไกลของรสัเซีย จนี และมองโกเลยี (Whaley, 1998)

เอกสารในยุคใกล้เคียงกันอีกฉบับซึ่งมีการกล่าวถึงชาวรัสเซียนั่นคือ       
นางนพมาศ หรือ ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หนังสือเล่มนี้มักเป็นที่เชื่อถือกันว่า       
แต่งมาแต่สมัยสุโขทัย แต่จากพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ      
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้กล่าวไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แต่งสมัยสุโขทัย         
แต่แต่งในช่วงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั หรอืรชัสมยัพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ทรงด�าริจากการใช้ส�านวนภาษาจากเอกสาร
ร่วมสมัย และเนื้อหาที่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากสมัยสุโขทัย ดังที่พระองค์ทรงมี    
พระราชวินิจฉัยว่า

...ว่าด้วยทางโวหาร ใครๆ อ่านหนังสือเรื่องนี้ด้วยความ
สังเกตจะเห็นได้โดยง่าย ว่าเป็นหนังสือแต่งในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์      
นี้เอง แต่งในระหว่างรัชกาลที่ 2 กับที่ 3 ไม่ก่อนนั้นขึ้นไป และไม่เป็น
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ส�านวนภายหลังนัน้ลงมาเป็นแน่ ถ้าจะหาพยาน จงเอาส�านวนหนงัสอื
เรือ่งนีไ้ปเทยีบกบัส�านวนหนงัสอืจารกึครัง้สโุขทยั หรอืหนงัสอืซึง่เชือ่
ว่าแต่งคร้ังกรุงสุโขทยั เช่นหนงัสือไตรภมูพิระร่วงเป็นต้น หรอืแม้ทีส่ดุ
จะเอาไปเทยีบกบัหนงัสือท่ีแต่งเพยีงในสมัยกรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี 
กจ็ะเหน็ได้แน่นอนว่า ส�านวนหนงัสือเรือ่งนางนพมาศเป็นหนงัสอืแต่ง
ใหม่เป็นแน่ และยังซ�้ามีความที่กล่าวผิด ที่จับได้โดยแจ่มแจ้งว่าเป็น
ของใหม่หลายแห่ง ยกตัวอย่างดังตรงว่าด้วยชนชาติต่าง ๆ  หนังสือนี้
ออกชือ่ฝรัง่หลายชาต ิซึง่ทีจ่รงิไม่ว่าชาตใิดยงัไม่มเีข้ามาในประเทศน้ี
เมื่อคร้ังนครสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นแน่... (กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, 
2513, หน้า ข-ค)

 การกล่าวถงึชนชาตต่ิางๆ ท่ีสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงนั้นปรากฏเม่ือเริ่มต้นเรื่องนางนพมาศ หรือ ต�ารับ        
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า

...แต่นี้ข้าน้อยผู้ชื่อศรีจุฬาลักษณ์ จะพึงจ�าแนกชาติภาษาต่างๆ 
ต่อออกไป คือ ภาษาไทย 1 ลาวภาษา 1 ลาวน�้าหมึกภาษา 1 ลาวลื้อ
ภาษา 1 ลาวเงี้ยวภาษา 1 ลาวทรงด�าภาษา 1 ลาวทรงขาวภาษา 1 
เขมรกัมพุชภาษา 1 เขมรดงภาษา 1 เขมรละมาตภาษา 1 เขมรซวย
ภาษา 1 พม่าภาษา 1 รามัญภาษา 1 ทวายภาษา 1 กระแซภาษา 1 
ยะไข่ภาษา 1 ไทยใหญ่ภาษา 1 ตองซู่ภาษา 1 พราหมณ์วัยธึกภาษา 1 
พราหมณ์เวร�ามะเหศรภาษา 1 พราหมณ์อะวะดารภาษา 1 พราหมณ์
บรมเทสันตรีภาษา 1 พราหมณ์พญารีภาษา 1 พราหมณ์พฤฒิบาศ
ภาษา 1 พราหมณ์พาราณสีภาษา 1 พราหมณ์อรรคีคณเวศภาษา 1 
แขกอาหรับภาษา 1 แขกมห่นภาษา 1 แขกสุหนี่ภาษา 1 แขกมั่งกะลี ้
ภาษา 1 แขกมะเลลาภาษา 1 แขกขุร่าภาษา 1 แขกฮุยหุยภาษา 1 
แขกมาลายูภาษา 1 แขกมุหงิดภาษา 1 แขกชวาภาษา 1 แขกจาม
ภาษา 1 แขกพฤกษภาษา 1 ฝรั่งเศสภาษา 1 ฝรั่งวิลันดาภาษา 1 
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ฝรั่งอังกฤษภาษา 1 ฝรั่งพุทะเกตภาษา 1 ฝรั่งมะริกันภาษา 1            
ฝรั่งอิศบันหยอดภาษา 1 ฝรั่งการะหนี่ภาษา 1 ฝรั่งสี่ส้อนภาษา 1       
หรูดภาษา 1 สิงหลภาษา 1 ลิขิ่วภาษา 1 เกาหลีภาษา 1 คิชะส่าน
ภาษา 1 จีนฮ่อภาษา 1 จีนตาดภาษา 1 แกวญวนภาษา 1 ม้อยภาษา 1 
ยางแดงภาษา 1 กะเหรี่ยงภาษา 1 ละว้าภาษา 1 ข่าบกภาษา 1       
ข่าน�า้ภาษา 1 และมนษุย์ภาษาเล็กน้อยมบ้ีานเมอืงบ้าง อยูป่่า อยูเ่ขา 
อยู่เกาะบ้าง ยังมีมากกว่านี้มากเป็นแต่สมมติเรียกกันว่าชาติภาษา 
นอกจากคัมภีร ์ ไตรเพท หาพึงจะกล ่าวพิสดารไว ้ ในที่นี้ ไม ่ . . .                  
(กรมศิลปากร ข, 2513, หน้า 3-5)

 จากการกล่าวถงึชนชาตต่ิางๆ ในนางนพมาศ หรอื ต�ารบัท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ 
พบว่าหลายชนชาติไม่ได้มีความเก่าแก่ถึงสมัยสุโขทัย ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐาน        
ตามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ว่าแต่งระหว่างรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่ว 
หากจะสันนิษฐานให้ชัดขึ้นไปอีกว่าแต่งในยุคใด นิธิ เอียวศรีวงศ์กล่าวไว้ว่า นางนพมาศ 
หรอื ต�ารบัท้าวศรจุีฬาลกัษณ์นีน่้าจะแต่งข้ึนระหว่างปีพุทธศกัราช 2360 ถงึ 2378 
หรือคริสต์ศักราช 1817 ถึง 1835 โดยประมาณ โดยใช้การก�าหนดอายุจาก         
พระราชพิธีวิสาขบูชาที่เริ่มมีบันทึกครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2360 และหลักฐาน
การคัดลอกจากปีพุทธศักราช 2378 (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2539, หน้า 123-124)          
ท่ีส�าคญัไปกว่านัน้คือหลายชาตมิกีารกล่าวถงึในโคลงภาพคนต่างภาษาด้วย (สุพจน์ 
แจ้งเร็ว, 2539, หน้า 191) แม้จะไม่ครบทุกชาติก็ตาม ทั้งนี้ พบว่าชาวรัสเซียและ

ชาวตาตาร์ต่างก็ได้รับการกล่าวถึงในโคลงภาพคนต่างภาษา และในนางนพมาศ หรือ 
ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ แต่ก็ในสมัยใกล้เคียงกัน ก็ไม่ได้มีเพียงเอกสารแค่สองฉบับนี้            
ที่ระบุถึงชาวรัสเซียและชาวตาตาร์

 หลักฐานที่ตีพิมพ์ใกล้เคียงกับโคลงภาพคนต่างภาษาและนางนพมาศ      
หรอื ต�ารบัท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ ทีก่ล่าวถงึความสมัพนัธ์ของชาวรสัเซยีและชาวตาตาร์ 
อนัเนือ่งจากการต้ังถิน่ฐานของชาวตาตาร์และเขตการปกครองของรสัเซยีทีข่ยาย
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ตัวออกไปจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่แต่เดิมของชาวตาตาร์นั้นพบได้อีกฉบับใน
หนังสือแสดงกิจจานุกิจของเจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดีซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 
2410 หรอืครสิต์ศกัราช 1867 หนงัสือแสดงกจิจานกุจิเล่มนีเ้ป็นเอกสารทีบ่รรยาย
ความรู้สมัยใหม่ของตะวันตกที่จัดท�าโดยคนไทยเป็นครั้งแรก ในขณะที่เป็นหนังสือ
ที่เผยแพร่ความรู้ตะวันตกที่ไม่เคยเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมาก่อนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นการก�าเนิดโลก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์               
กเ็ป็นหนงัสอืท่ีต่อต้านการสอนของมชิชนันารตีะวันตกทีต้ั่งใจเข้ามาเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ในประเทศไทยด้วย โดยได้ประยุกต์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้ากับหลัก
ความเป็นเหตุผลสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกเพื่อหักล้างกับค�าสอนของมิชชันนารี
ตะวันตกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ และแสดงความรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบ
เป็นเหตุเป็นผลตามรูปแบบเหตุผลสมัยใหม่ของตะวันตก (สุกิจ นิมมานเหมินท์, 
2545, หน้า ข-จ) หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า        
เจ้าอยูห่วั จากนัน้ได้รบัการตพีมิพ์เป็นภาษาองักฤษโดยส�านกัพมิพ์ Trübner & Co. 
ในชื่อว่า The Modern Buddhist; Being the Views of Siamese Minister      
of State on His Own and Other Religions มีผู้แปลและอธิบายเพิ่มเติมคือ 
Henry Alabaster ผูซ่ึ้งรบัราชการในราชส�านกัไทยและเป็นต้นตระกลู “เศวตศลิา” 
ในปีคริสต์ศักราช 1870 (Chao Phya Thipakon, 1870, p. 4) ที่ส�าคัญคือหนังสือ
เล่มนีตี้พิมพ์สีปี่หลังจากชาวรสัเซยีคณะแรกน�าโดยอเลกซานดร เปชูรอฟได้เข้ามา
เยี่ยมเยือนเมืองไทย หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวตาตาร์          
และชาวรัสเซียไว้ว่า

  ...แผ่นดนิตาดตาเรยี ซึง่โอบหลังจนีอยูน่ัน้ ถอืศาสนาต่างๆ คอืไหว้ 
เทวดาบ้าง ไหว้ผบ้ีาง ถอืศาสนาพระสมณโคดมบ้าง ถอืศาสนาพระเยซู 
คฤศบ้าง ถอืศาสนานาบมีหะมัดบ้าง แต่ถอืศาสนาอืน่ๆ และไหว้รปูต่างๆ 
ที่แผ่นดินตาตมีคนถือศาสนาหลายอย่าง แผ่นดินรูเซียซึ่งโอบหลัง       
แผ่นดินตาตอยู่หัวพิภพทิศเหนือนั้น สืบถามได้ว่าถือศาสนาพระเยซู       
คฤศอย่างเดียว... (ทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิบดี, 2545, หน้า 104-105)
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 สังเกตได้ว่าในที่นี้ได้ถึงรายละเอียดการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวรัสเซีย
ท่ีกว้างขวางขึ้น ได้แก่ การรับรู้ว่ารัสเซียเป็นอาณาจักรใหญ่และมีถิ่นที่ตั้งเหนือ        
ที่อยู่อาศัยเดิมของชาวตาตาร์ไปจนจรดติดกับข้ัวโลกเหนือ (“แผ่นดินรูเซียซึ่ง         
โอบหลังแผ่นดินตาดอยู่หัวพิภพทางเหนือ”) และรับรู ้ว่าที่รัสเซียมีการนับถือ        
พระเยซูคริสต์ ความรู้เหล่านี้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวว่าเกิดจากการ “สืบถามได้” 
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เองเป็นขุนนางช้ันผูใ้หญ่ ต�าแหน่งของเจ้าพระยาทพิากรวงษ์
มหาโกษาธิบดีเองเป็นผู้ว่าการกรมท่าซึ่งท�าหน้าที่ติดต่อกับต่างประเทศโดยตรง 
การสืบถามของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดีเองอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจาก
การสืบถามผู้รู้รัสเซียคนอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นคนต่างชาติหรือคนไทย หรืออาจเป็นไป
ได้เช่นกันว่าเกิดจากการสืบถามคนรัสเซียโดยตรงซึ่งขึ้นฝั่งเจ้าพระยาครั้งแรก        
เมื่อสี่ปีก่อนที่จะมีการตีพิมพ์หนังสือแสดงกิจจานุกิจเช่นกัน แต่ในขณะที่ชาวตาตาร์ 
แม้จะมีความชัดเจนว่าอาศัยอยู่ทางทิศใต้จากดินแดนของคนรัสเซีย แต่ก็ไม่ได้มี
การกล่าวถึงชัดเจนว่าหมายถึงชาวตาตาร์ หรือว่าชาวจีนทางตอนเหนือ หรือว่า
ชาวแมนจ ูการระบศุาสนาท่ีเกดิขึน้นัน้กไ็ม่ได้ช่วยท�าให้ระบตุวัตนของชาว “ตาดตาเรยี” 
หรือชาว “ตาต” ได้ง่ายขึ้นมากนัก

จากการศึกษาจะเหน็ได้ว่าชาวรสัเซียและชาวตาตาร์ต่างกไ็ด้รบัการกล่าว
ถึงในโคลงภาพคนต่างภาษา ในนางนพมาศ หรือ ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และใน
หนังสือแสดงกิจจานุกิจ หากแต่การกล่าวถึงชาวตาตาร์นั้นไม่เหมือนกัน กล่าวคือ 
อัตลักษณ์ของชาวตาตาร์ในหมู่คนไทยผู้ที่มีการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ      
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเองจึงค่อนข้างสับสน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3
ชำวตำตำร์ในเอกสำรต่ำงๆ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

ชื่อเอกสำร กำรกล่ำวถึงชำว
ตำตำร์

ชนชำติที่ได้สำมำรถสันนิษฐำนได้

1. นางนพมาศ หรือ 
ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

จีนตาดภาษา ชาวตาตาร์ หรือ ชาวแมนจู หรือ 
ชาวจีนทางตอนเหนือ

2. โคลงภาพคนต่าง
ภาษา ภาพหรูชปีตะ
สบาก

- -

3. โคลงภาพคนต่าง
ภาษา ภาพหรูช (ตาตา)

หรูช (ตาตา) ชาวตาตาร์ที่อยู่ใต้การปกครอง
ของรัสเซีย

4. โคลงภาพคนต่าง
ภาษา ภาพจีน

ตาดเจ้า ชาวแมนจู

5. หนังสือแสดง
กิจจานุกิจ

ตาดตาเรีย ชาวตาตาร์ หรือ ชาวแมนจู หรือ 
ชาวจีนทางตอนเหนือ

ภาพชาวตาตาร์ท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆ ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัและพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัแลดสูบัสนว่า
ชาวตาตาร์หมายถึงบุคคลกลุ่มใดบ้าง แม้ว่าจะระบุได้อย่างกว้างๆ ว่าชาวตาตาร์
อาศัยอยู่ทางตอนเหนือบริเวณประเทศจีนและบริเวณใกล้เคียง และมีเอกสารที่
กล่าวถงึอทิธิพลของรสัเซียทีม่อียู่ใกล้เคียงและเหนอืกว่าชาวตาตาร์กต็าม ต่างจาก
ชาวรัสเซียซึ่งในเอกสารทั้งสามฉบับกล่าวตรงกันว่ามีคุณสมบัติตรงกับคนรัสเซีย
ในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4

๑. นางนพมาศ หรือต�ารับ 
 ท้าวศรีจุฬาลักษณ์

๒. โคลงภาพคนต่างภาษา
 ภาพหรูชปีตะสบาก

๓. โคลงภาพคนต่างภาษา
 ภาพหรูช (ตาตา)

๔. โคลงภาพคนต่างภาษา
 ภาพจีน
๕. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ
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ในโคลงภาพคนต่างภาษามกีารกล่าวถงึชาวตาตาร์ว่าเป็นชาว “หรชู” ซึง่
ชัดเจนว่าเป็นชาวตาตาร์ที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย แต่ทว่าในโคลงภาพคน
ต่างภาษาในหมวดภาพคนจีนก็มีระบุว่าผู้ที่ปกครองจีนก็คือชาว “ตาดเจ้า” ซึ่งใน
โคลงภาพคนต่างภาษา ภาพคนจีนนี้ หากตีความว่าเป็นชนชาติใด ก็สันนิษฐานได้
ว่าเป็นชนชาติแมนจูเนื่องจากมีการเปล่ียนทรงผมเกิดขึ้นดังที่อธิบายไปแล้วใน       
ข้างต้น ขณะท่ีในนางนพมาศ หรอื ต�ารบัท้าวศรจีฬุาลกัษณ์นัน้กล่าวถงึชาว “ตาด” 
ว่าเป็นชาว “จีน” แต่ชาวจีนที่ปรากฏในนางนพมาศ หรือ ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
นั้นก็ไม่ได้มีจีนเดียว แต่มีถึงสองจีนได้แก่ “จีนตาด” และ “จีนฮ่อ” ในพจนานุกรม

ตำรำงที่ 4 
ชำวรัสเซียในเอกสำรต่ำงๆ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

ชื่อเอกสำร กำรกล่ำวถึงชำว
รัสเซีย

ชนชำติที่ได้สำมำรถสันนิษฐำนได้

1. นางนพมาศ 
หรือ ต�ารับท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์

หรูดภาษา ชาวรัสเซีย

2. โคลงภาพคน
ต่างภาษา ภาพหรูชปี
ตะสบาก

หรูชปีตะสบาก ชาวรัสเซียที่มีศูนย์กลาง
ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

3. โคลงภาพคน
ต่างภาษา 
ภาพหรูช (ตา
ตา)

หรูช (ตาตา) ชาวตาตาร์ที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย

4. โคลงภาพคน
ต่างภาษา 
ภาพจีน

- -

5. หนังสือแสดง
กิจจานุกิจ

รูเซีย ชาวรัสเซีย

      

๑. นางนพมาศ 
 หรือต�ารับ  
 ท้าวศรีจุฬาลักษณ์

๒. โคลงภาพคนต่าง  
 ภาษา
 ภาพหรูชปีตะสบาก

๕. หนังสือแสดง
 กิจจานุกิจ

๓. โคลงภาพคนต่างภาษา
 ภาพหรูช (ตาตา)

๔. โคลงภาพคนต่างภาษา
 ภาพจีน
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ฉบบัราชบณัฑติยสถานกล่าวถงึจนีฮ่อไว้ว่าเป็น “จนีพวกหนึง่ทีม่ถีิน่ฐานเดมิอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศจีน มีมณฑลยูนนาน เป็นต้น, ฮ่อ ก็เรียก.” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หน้า 327) ด้วยความที่ชาว “ตาด” ซึ่งไม่ว่าจะในความหมายที่เป็น             
ชาวตาตาร์หรือว่าชาวแมนจูต่างก็อาศัยทางตอนเหนือของจีนอยู่แล้ว ดังนั้น          
“จีนตาด” จึงอาจหมายถึงได้ทั้งชาวตาตาร์ หรืออาจจะหมายถึงชาวแมนจูตาม      
โคลงภาพคนต่างภาษา ภาพชาวจีน หรือว่าหากกล่าวด้วยความหมายกลางๆ ก็
คงจะหมายถงึชาวจีนตอนเหนือ สว่นในหนังสอืแสดงกจิจานกุิจเองระบไุด้แต่เพยีง
ว่าชาว “ตาดตาเรยี” หรอืชาว “ตาต” นัน้อาศยัอยูใ่ต้จากรสัเซยี นบัถือหลายศาสนา 
โดยไม่ระบชุดัเจนว่าเป็นชาวจีนทางตอนเหนอืท้ังหมด ชาวแมนจ ูหรอืว่าชาวตาตาร์

แต่แม้อาจจะจะมีความเข้าในผิดของผู้รจนาร้อยกรองและผู้ประพันธ์
เอกสารต่างๆ เกิดขึ้นในส่วนของภาพชาวตาตาร์ในโคลงภาพคนต่างภาษา แต่ก็       
ยังอาจกล่าวสรุปได้ว่า คนไทยผู้มีการศึกษาในสมัยที่มีการแต่งวรรณกรรมทั้งสอง
เร่ืองนี้น่าจะทราบแล้วว่าชาวตาตาร์อยู ่ภายใต้การปกครองของชาวรัสเซีย 
(กาญจนาคพันธุ์, 2517, หน้า 426) และชาวตาตาร์อยู่อาศัยกระจายไปทั้งในทวีป
ยุโรปและเอเชียจนถึงเขตประเทศจีนในปัจจุบัน (จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, 2550,           
หน้า 86-87) คนไทยผู้มีการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยังมีความรู้ว่าชาวตาตาร์เองอาศัยกระจายไปทั่วทั้งยุโรปและเอเชีย โดยมีชาว       
ตาตาร์จ�านวนมากอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียและอยู่อาศัยบริเวณประเทศ
จีนด้วย ดังท่ีโคลงภาพคนต่างภาษากล่าวไว้ว่า “หรูชนี้เนาต่อแคว้น แขวงจีน”      
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 779) ในขณะที่ความรับรู้เรื่องชาวรัสเซียในต้นสมัย
รัตนโกสินทร์นั้น แม้จะยังมีหลักฐานน้อย แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าความรับรู้เรื่องราว
เก่ียวกับรสัเซยีของเหล่าคนไทยผูม้กีารศกึษาสมัยต้นรตันโกสินทร์ (อย่างน้อยทีส่ดุ

คอืในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูหั่วและพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว) นั้นก็มีความกว้างขวางมากทีเดียว รู้ว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศทาง
ตะวันตกซึ่งแผ่ขยายอาณาบริเวณมายังทวีปเอเชีย มายังดินแดนท่ีชาวตาตาร์อาศัยอยู่ 
เป็นประเทศทีอ่ยู่เหนอืจากจนีข้ึนไปแผ่ขยายไปจรดขัว้โลกเหนอื นบัถอืศาสนาครสิต์
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เป็นศาสนาหลักประจ�าชาติ และมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นจนผู้คนในประเทศต้อง
รักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายทั้งโดยการหุ้มห่มร่างกายด้วยหนังสัตว์ และการ     
ก่อกองไฟใกล้กับบริเวณที่นอนเพื่อเพิ่มความอบอุ่น

บทส่งท้ำย

คนไทยรูจ้กัประเทศรสัเซยีมายาวนานก่อนหน้าการมาเยือนของชาวรสัเซยี
เป็นครั้งแรกในสยามในปีคริสต์ศักราช 1863 เมื่อเรือไกดามักภายใต้การน�าของ     
อเลกซานดร อเลกเซเยวิช เปชูรอฟเข้าสู่ปากแม่น�้าเจ้าพระยา หลักฐานที่ส�าคัญ
ที่สุดคือโคลงภาพคนต่างภาษาซึ่งประพันธ์ข้ึนในครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน- 
วิมลมังคลารามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บรรยายภาพ      
ชาวรัสเซีย สภาพความเป็นอยู่ สภาพอากาศ และยังอธิบายเขตอ�านาจที่ไพศาล
ของรัสเซยีท่ีแผ่ขยายมายังทวปีเอเชยีแม้จะเป็นการบรรยายในรปูแบบโคลงขนาด
ไม่ยาวนักก็ตาม การกล่าวถึงคนรัสเซียยังปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษาที่
บรรยายถงึคนชนชาต ิ(ภาษา) อืน่ๆ อกีด้วย นอกจากนีแ้ล้ว ชนชาติรัสเซยียังปรากฏ 
ในเอกสารร่วมสมัยเดียวกันอย่างเรื่องนางนพมาศ หรือ ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ ์
และหนังสือแสดงกิจจานุกิจ การกล่าวถึงชาวรัสเซียในหลักฐานร่วมสมัยเหล่านี้      
ได้กล่าวถึงความเข้าใจเกีย่วกบัความเชือ่หลักในประเทศ สถานทีต่ัง้และพลานภุาพ
ของชนชาติรัสเซียที่เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือของโลกที่มีอาณาเขตแผ่
ไพศาลเช่นกนั ซึง่แสดงให้เหน็ว่าแม้คนไทยผูม้กีารศึกษาสมยัน้ันอาจจะยงัไม่เคยได้
มีปฏิสัมพันธ์กับคนรัสเซียมากมายถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของ       
สองประเทศดังจะเกิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หากแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับรัสเซียของคนไทยสมัยนั้นก็ถือว่าลึกซึ้งและรอบด้าน

ก่อนหน้าบทความนี้ กาญจนาคพันธุ์ระบุว่าคนไทยเร่ิมรู้จักชาวรัสเซียดี      
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อจักรพรรดินิคาไลที่สอง         
ขณะด�ารงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิรัสเซียได้เสด็จเยือน        
ราชอาณาจักรสยามอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช 1891 (กาญจนาคพันธุ์, 
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2517, หน้า 411) ส.พลายน้อยเองก็ระบุว่าคนไทยคงจะได้รู้จักชาวรัสเซียมาก่อน
บ้างจากที่ปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษา (ส.พลายน้อย, 2516, หน้า 194)           
จนกระท่ังเม่ือรับเสด็จอนาคตซาร์จึงได้รับทราบการมีอยู่ของชาวรัสเซีย ทาง
ราชวงศ์ของไทยเองก็ได้มีการจัดต้อนรับอนาคตซาร์อย่างเอิกเกริกอลังการ           
จนกระทั่งมีส�านวนกล่าวเปรียบถึงความเอิกเกริกใหญ่โตจากการต้อนรับซาร์ใน
คริสต์ศักราช 1891 อย่างสืบต่อยาวนานหลังจากนั้นว่าอลังการยิ่งใหญ่ “ราวกับ
เสด็จเจ้าซาร์วิตช์” (ส.พลายน้อย, 2516, หน้า 198) แต่อันที่จริงจากการไล่เรียง
หลักฐานในบทความนี้แล้ว อาจพบว่าอันที่จริงชาวไทยก่อนหน้ารัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัซ่ึงเป็นสมยัท่ีมกีารสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ไทยและรัสเซียอย่างเป็นทางการอย่างน้อยก็ในหมู่ผู้มีการศึกษานั้นต่างก็รู้จัก        
ชาวรัสเซียรวมถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแดนไกลอย่างฝั่งตะวันตกในประเทศที่          
ไม่ค่อยมีคนรู้จักนักอย่างรัสเซียค่อนข้างดีทีเดียว แม้จะปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
จ�านวนไม่มากนักอย่างในโคลงภาพคนต่างภาษาและหลักฐานร่วมสมัยอื่นๆ ก็ตาม
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