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¬Ÿ‡§√π·≈–μ–«—πÕÕ°°≈“ß ‡πâπÀπ—°‰ª∑’Ë´’‡√’¬ ‚¥¬‰¥â°≈à“«∂÷ß∫∑∫“∑¢Õß√— ‡´’¬
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¿“æ√«¡´÷ßË „™â°√Õ∫·π«§‘¥‡√◊ÕË ß‡»√…∞°‘®°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑» (International
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ÿ¥∑â“¬¢Õß©∫—∫‡ªìπ∫∑§«“¡¢Õß≥—∞πæ æ≈“À“≠ π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
§≥–«“√ “√»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡´πμåªï‡μÕ√å ‡∫‘√å° ‰¥â∑”°“√§âπ§«â“®“√÷°
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ªØ‘ —ß¢√≥å«—¥„π√—™ ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–π—Ëß‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √«¡∂÷ß‡Õ° “√
√à«¡ ¡—¬Õ◊ËπÊ ‰¥â·°à ‡Õ° “√‡√◊ËÕßπ“ßπæ¡“» À√◊Õ μ”√—∫∑â“«»√’®ÿÃ“≈—°…≥å ·≈–
Àπ—ß ◊Õ· ¥ß°‘®®“πÿ°‘® °“√»÷°…“æ∫«à“§π‰∑¬ºŸâ√ŸâÀπ—ß ◊Õ ¡—¬μâπ√—μπ‚° ‘π∑√å
‡¢â“„®‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫√— ‡´’¬‡ªìπÕ¬à“ß¥’ “¡“√∂Õ∏‘∫“¬¿“æ§π√— ‡´’¬ ¿“æ
¿Ÿ¡‘Õ“°“» ∂“π∑’Ëμ—Èß ‰ª®π∂÷ß¢Õ∫‡¢μÕ”π“®¢Õß®—°√«√√¥‘√— ‡´’¬∑’Ë·ºà¢¬“¬
‰ªÕ¬à“ß‰æ»“≈∑—Èß„π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–∑«’ª‡Õ‡™’¬‰¥â °“√Õ∏‘∫“¬‡À≈à“π’È ‰¡à ‰¥âÕ∏‘∫“¬
ºà“π°“√∫√√¬“¬§π√— ‡´’¬‚¥¬μ√ß‡∑à“π—Èπ À“°·μà∫√√¬“¬ºà“π§π™π™“μ‘Õ◊Ëπ¥â«¬
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¡“°¡“¬·≈–À≈“°À≈“¬ ·μà „πª√‘¡“≥∑’Ë¡“°·≈–‡π◊ÈÕÀ“∑’ËÀ≈“°À≈“¬π—Èπ °≈—∫¡’
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สงครามทางการทูต: การขับนักการทูตครัง้ ประวัตศิ าสตร์
Diplomatic War: A Historic Expulsion of Diplomats
รมย์ ภิรมนตรี
Rom Phiramontri
บทคัดย่อ
แถลงการณ์ขับนักการทูตรัสเซียของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 ธันวาคม
2016 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “สงครามทางการทูต” ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกา และสามารถจัดได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “สงครามเย็น” ครั้งใหม่ในเวลา
เดียวกัน ด้วยเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการขับนักการทูตในครั้งนี้ คือการ         
กล่าวหาว่ารัสเซียได้แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ซึ่งรัสเซียได้ปฏิเสธมาโดยตลอดและสหรัฐอเมริกาก็ยังหาหลักฐานมายืนยัน             
ต่อชาวโลกไม่ได้ แต่ด้วยความหวังที่จะสานสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีคนใหม่
ของสหรัฐอเมริกา ท�ำให้รัสเซียต้องอดทนไม่ตอบโต้สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา                 
นานถึง 6 เดือน แต่ในที่สุดแล้วความอดทนของรัสเซียก็หมดลง เมื่อรัฐสภาสหรัฐ
ได้ออกกฎหมายใหม่อันเป็นมาตรการลงโทษรัสเซียที่รุนแรงยิ่งขึ้น ท�ำให้รัสเซีย       
ต้องตอบโต้ด้วยการขับเจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา            
ณ กรุงมอสโก 755 คนในครั้งเดียว ซึ่งจัดว่าเป็นการขับผู้แทนทางการทูตจ�ำนวน
มากที่สุดในประวัติศาสตร์การทูต แต่เหตุผลและวิธีการที่รัสเซียใช้ในการขับ         
เจ้าหน้าที่การทูตในครั้งนี้ เป็นการน�ำเอาบทเรียนที่เคยได้รับจากสหรัฐอเมริกา       
กลับไปใช้กับสหรัฐอเมริกา กล่าวคือเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1986 กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศลดเจ้าหน้าที่ของสถานทูตโซเวียตในวอชิงตัน      
และสถานกงสุลใหญ่ของสหภาพโซเวียตในซานฟรานซิสลง 50 คน ซึ่งจัดว่าน�ำ       
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 ffi ty 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
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2016 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออก
แถลงการณ์ ใ ห้ นักการทูตรัสเซีย 35 คนจากสถานเอกอัครราชทูตรัส เซียใน           
กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลรัสเซียในนครซานฟรานซิสโก เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา
(persona non grata) และให้เวลาเพือ่ เดินทางออกจากสหรัฐฯ ภายใน 72 ชัว่ โมง
นอกจากนั้น บุคคลและองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียอีก 9 แห่งในสหรัฐฯ  
รวมทัง้ หน่วยข่าวกรองรัสเซียคือหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม
หรือจีอาร์ยู (Главное разведывательное управление - ГРУ - GRU)
และส�ำนักงานรักษาความมั่นคงแห่งสหพันธ์หรือเอฟเอสบี (Федера́льная
слу́жба безопа́сности – ФСБ - FSB) ยังถูกด�ำเนินมาตรการคว�่ำบาตร       
ไปในครั้งนี้ด้วย โดยจะมีการปิดศูนย์รวบรวมข่าวกรองของรัสเซียสองแห่งที        ่
นครนิวยอร์กและรัฐแมรีแลนด์ลง1 การขับนักการทูตรัสเซียของสหรัฐอเมริกาใน
ครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นจุดเริม่ ต้นของ “สงครามทางการทูต” และ “สงครามเย็น” ครัง้ ใหม่
การขับนักการทูตในครั้งนี้เป็นมาตรการตอบโต้รัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่า         
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรค            
เดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2016 เพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ระบุในแถลงการณ์วา่ สหรัฐฯ จ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินมาตรการคว�ำ่ บาตรทางการทูตในครัง้ นี้ และเป็นการตอบโต้ทเี่ หมาะสม
ต่อผู้พยายามท�ำลายผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ซึ่งชาวอเมริกันทุกคนควรจะตื่นตัว
และตระหนักถึงภัยจากการกระท�ำของรัสเซีย ผู้น�ำสหรัฐฯ ยังกล่าวว่า หลังจากนี้
สหรัฐฯ จะเผยข้อมูลลับทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับความเคลือ่ นไหวทางไซเบอร์ของ
1
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รัสเซีย เพือ่ ช่วยให้ผรู้ กั ษาความปลอดภัยของเครือข่ายไซเบอร์ทวั่ โลกสามารถเฝ้า
ระวังและขัดขวางแผนชั่วร้ายทางไซเบอร์ของรัสเซียที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ทั่วโลกได้2
ด้านนายดมีทริ เปียสคัฟ (Дмитрий Песков) โฆษกของท�ำเนียบ
ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่า ประธานาธิบดีวลาดีมิร        ์
ปู ติ น จะพิ จ ารณาออกมาตรการตอบโต้ ก ารขั บ นั ก การทู ต รั ส เซี ย ในครั้ ง นี้ แ น่          
และกล่าวว่าการกระท�ำดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาแสดงถึงนโยบายต่างประเทศที่
แข็งกร้าวและไม่แน่นอน ทั้งยังเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและท�ำไป
ตามข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงใดๆ ส่วนทางด้านมาเรีย ซาคาราวา (Мария
Сахарова) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่า การด�ำเนินมาตรการ
ควาํ่ บาตรครัง้ นีไ้ ม่สร้างสรรค์และจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี
ของทัง้ 2 ประเทศ และรัสเซียจะมีมาตรการทีค่ ล้ายกันเพือ่ ตอบโต้การขับนักการทูต
ครั้งนี้
หลังแถลงการณ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ
รัสเซียได้เสนอให้ประธานาธิดีปูตินอนุมัติการขับนักการทูตสหรัฐเอมริกา 35 คน
แต่ประธานาธิบดีได้ปฏิเสธ โดยกล่าวว่ารัสเซียจะไม่สร้างความสัมพันธ์กบั โอบามา
ที่แซงก์ชันรัสเซีย แต่จะสร้างความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่ง      
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ แต่แล้วความหวังของประธานาธิบดี            
วลาดีมริ ป์ ตู นิ ก็สนิ้ สุดลงในวันที่ 27 กรกฎาคม 2017 เมือ่ รัฐสภาสหรัฐอเมริกาแสดง
บทคานอ�ำนาจกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยการออกเสียงลงคะแนนกฎหมายใหม่
อันเป็นมาตรการลงโทษรัสเซียทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้   ในขณะทีข่ อ้ กล่าวหาก็ยงั ไม่ได้มกี าร
พิสูจน์ว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้อง ท�ำให้ผู้น�ำรัสเซียหมดความอดทนและได้ออก
มาตรการตอบโต้ทปี่ ระวัตศิ าสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศต้องจารึกไว้  ในการ
ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ นายปูตินได้กล่าวถึงความอดทนและความหวังของ
ตนต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่า “เรารอมานานพอสมควร เผื่อว่าจะมี
อะไรเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ เรามีความหวังอย่างนัน้ แต่วา่ สถานการณ์กเ็ ปลีย่ นไป”
2
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2017 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์
ลดจ�ำนวนของนักการทูตสหรัฐให้เหลือเพียง 455 คนและจะปิดบ้านพักตากอากาศ
ที่ “ซิ เ รี ย บริ นึ ย โบร์ ” (Serebryany Bor) ที่ รั ส เซี ย ให้ สิ ท ธิ ก ารใช้ ง านแก่              
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 ประกาศของ
กระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่า เป็นมาตรการตอบโต้ของรัสเซียต่อมาตรการ
ขยายการลงโทษรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกา
วันที่ 27 กรกฎาคม รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ด�ำเนินขั้นตอนการ         
ลงคะแนนเสียงในการออกกฎหมายใหม่ที่เพิ่มมาตรการคว�่ำบาตรของรัสเซียให้
รุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น สิ่ ง นี้ ยื น ยั น อี ก ครั้ ง ถึ ง ความก้ า วร้ า วอย่ า งรุ น แรงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในกิจกรรมระหว่างประเทศ โดยปกปิดพฤติกรรมที่เป็นรัฐ “ที่ได้รับ
การยกเว้น” หยิ่งยโสไม่ใส่ใจสถานะและผลประโยชน์ของรัฐอื่น
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำ� และก�ำลังท�ำอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้
ความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นไปอย่างปกติ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
สหรัฐอเมริกาในเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดในการเมืองระหว่างประเทศปัจจุปัน รวมถึง       
การต่อสู้กับการก่อการร้าย การแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพการท�ำลายล้างสูง
การค้ายาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย การอพยพผิดกฎหมาย อาชญากรรมในโลกไซเบอร์
ฯลฯ  จากแนวทางที่ว่าการแก้ปัญหาโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกัน
เรามั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เห็นด้วยกับแนวทางนี้
ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาภายใต้การอ้างเหตุผลที่ไร้หลักฐานอย่าง     
สิ้นเชิงว่ารัสเซียแทรกแซงกิจการภายในของตน ได้พยายามด�ำเนินการต่อต้าน
รัสเซียอย่างน่ารังเกียจครั้งแล้วครั้งเล่า สิ่งนี้ขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ หลักการ      
พืน้ ฐานขององค์การการค้าโลก และมาตรฐานพืน้ ฐานของการด�ำเนินการทางการเมือง
ระหว่างประเทศอย่างอารยะ
ในสหรัฐอเมริกามีการตัดสินใจเกีย่ วกับมาตรการคว�ำ่ บาตรทีผ่ ดิ กฎหมาย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย มีการยึดทรัพย์สนิ ทางการทูตของรัสเซียทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสาร
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ทวิภาคีที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศ สิ่งนี         ้
เห็นได้ชัดว่าเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต       
และการปฏิบัติทางการทูตที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
การใช้กฎหมายใหม่ลงโทษรัสเซียนัน้ มีความชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกาได้ใช้
ความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นตัวประกันในการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศใน
สหรัฐอเมริกาเอง นอกจากนีก้ ฎหมายใหม่ยงั มีเป้าหมายทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือทางการเมือง
เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กับสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจ
โลก การมุ่งร้ายดังกล่าวมีเป้าหมายอยู่ที่การจ�ำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคู่ค้า
ต่างประเทศกับรัสเซีย ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อหลายประเทศและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
แม้จะมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องของวอชิงตัน เราก็ยังยึดแนวปฏิบัติที่มี
ความรับผิดชอบและด้วยความยับยั้งชั่งใจ ไม่ตอบโต้ต่อการยั่วยุที่เด่นชัด อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์ลา่ สุดได้แสดงให้เห็นว่า ในแวดวงผูม้ ชี อื่ เสียงของสหรัฐอเมริกานัน้
ความกลัวรัสเซียยังคงฝังแน่นอยู่ และมุง่ สูก่ ารเผชิญหน้ากับประเทศของเราอย่าง
เปิดเผย
ด้วยเหตุนี้ ภายในวันที่ 1 กันยายน ศกนี้ เราเสนอให้ฝ่ายสหรัฐอเมริกา
ปรับจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ด้านการทูตและด้านเทคนิคที่ท�ำงานในสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาในกรุงมอสโก สถานกงสุลในเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์ เยคาเตรินเบิรก์ และ
วลาดิวอสต็อก ให้สอดคล้องกับจ�ำนวนนักการทูตและบุคลากรด้านเทคนิคของ
รัสเซียในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าจ�ำนวนบุคลากรที่ท�ำงานอยู่ในส�ำนักงาน
การทูตและกงสุลของสหรัฐอเมริกา ในสหพันธรัฐรัสเซียลดลงเหลือ 455 คน          
ในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการลดจ�ำนวนนักการทูตของเราในสหรัฐ
อเมริกาแต่ฝ่ายเดียวครั้งใหม่ เราก็จะตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกัน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ฝ่ายรัสเซียจะยุติการใช้ประโยชน์ของ
สถานทูตสหรัฐอเมริกาในทุกอาคารคลังสินค้าในถนนดาโรชนายา ในมอสโกและ
บ้านพักตากอากาศที่ซีเรียบรินึย โบร (ป่าสนสีเงิน)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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เราขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการโต้ ต อบด้ ว ยมาตรการอื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ              
ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา3
ในวันเดียวกันนั้นกระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้เรียกเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�ำรัสเซียรัสเซีย นายจอห์น เทฟต์ (John F. Tefft) มารับ
แถลงการณ์ จากมาตรการตอบโต้ดังกล่าว นายจอห์น เทฟท์ ได้ให้ความเห็นว่า
«รูส้ กึ ผิดหวังอย่างสุดซึง้ และคัดค้านอย่างรุนแรง»  หลังจากนัน้ เขาได้ให้สมั ภาษณ์
สถานีวิทยุ “แอ๊คโค มัสควา” (Acho of Moscow) ว่า “ผมคิดว่าการแซงก์ชัน   
(คว�่ำบาตร) เป็นเครื่องมือที่ทื่อ ในเรื่องนี้ผมว่าไร้ข้อสงสัย และทุกคนเข้าใจ”         
ตามความคิดของเขา การคว�่ำบาตรรัสเซียคือการท�ำสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง         
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการท�ำสงครามโดยใช้อาวุธ โดยเขาได้ให้เหตุผลว่า “ไม่มี      
ใครต้องการสิ่งนั้น รัสเซียไม่ต้องการท�ำสงครามกับสหรัฐอเมริกา เท่าที่ผมเข้าใจ
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่เห็นว่าเป็นการละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นเราจึงต้องคว�่ำบาตร”
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2017 ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดีมิร์ ปูติน ให้
สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ “รัสเซีย-1” ว่า “ได้ประกาศการลดจ�ำนวนนักการทูต
เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคและพนักงานสายสนับสนุนทางการทูตของสหรัฐอเมริกาในรัสเซีย
ลง 755 คน” ท�ำให้คงเหลือเจ้าหน้าที่สถานทูต 455 คนเท่ากับจ�ำนวนเจ้าหน้าที่
สถานทูตรัสเซียในสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นเวลานานมาแล้วทีฝ่ า่ ยอเมริกาละเมิดความ
เท่าเทียม ตามหลักแล้วไม่เป็นธรรม”4
ส�ำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็นมาของการขับ
นักการทูตในครั้งนี้ว่า กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้เตือนว่าจะมีการลดจ�ำนวน
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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เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำรัสเซียรัสเซีย นายจอห์น เทฟต์ (John F. Tefft)
ที่มา: http://enter.news/ru/news/warandpeace/82263/

กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรีย ซาคาโรวา ได้กล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ
บุคลากรทางการทูตในรัสเซียมี “สายลับชาวอเมริกันมากเกินไป” แต่การตอบโต้
โดยการขับนักการทูตสหรัฐอเมริกานัน้ ได้ทงิ้ ระยะห่างมานานเกือบครึง่ ปี เนือ่ งจาก
รัสเซียยังหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะคืนสิทธิให้รัสเซียกลับไปใช้บ้านพักตากอากาศ         
สองแห่ง ที่ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งปิดในเดือนธันวาคม 2016 โดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้อ้างเหตุผลในค�ำสั่งดังกล่าวว่า เป็นการตอบโต้ที่รัสเซียแทรกแซง
การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2017 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ขอบคุณ
วลาดี มิ ร์ ปู ติ น ประธานาธิบ ดีรัสเซีย กรณีป รับลดเจ้าหน้าที่ก ารทูตสหรัฐฯ               
ในรัสเซีย โดยกล่าวว่า “ผมรูส้ กึ ขอบคุณเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ขาปลดคนจ�ำนวนมากออก
เพราะตอนนีเ้ ราก็จะได้จา่ ยเงินเดือนน้อยลง” ทรัมป์ กล่าวขณะอยูร่ ะหว่างพักร้อน
ที่สนามกอล์ฟส่วนตัวในนิวเจอร์ซีย์ เขาเสริมว่า “ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้พวกเขา
กลับเข้ามา” และ “เราจะประหยัดเงินได้มากทีเดียว”5
5

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4475666
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นายซีรเ์ กย์ เรียบคอฟ (Sergey Ryabkov) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย
ที่มา: https://www.golos-ameriki.ru/a/dg-ryabkov-statement/3520981.html

ในส่วนทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางการทูตของรัสเซียทีส่ หรัฐอเมริกานัน้ ได้ถกู คณะ
ผู้บริหารของอดีตประธานาธิบดี บารัก โอบามายึดไปในปลายสมัยก่อนที่โอบามา
จะพ้นจากต�ำแหน่ง นายซีรเ์ กย์ เรียบคอฟ (Sergey Ryabkov) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ได้กล่าวว่า “เรารออยู่นานเกือบ 7 เดือน พรุ่งนี้
จะครบ 7 เดื อนพอดีที่เราขอให้เขาคืนทรัพ ย์สิน ในส่วนนี้ แต่เขาก็ยังไม่คืน                
เราพยายามใช้ทุกวิถีทางที่จะให้เขาคืนให้จนพวกเราจะหมดความอดทนแล้ว”
นายเรียบคอฟยังได้กล่าวต่อว่า “รัสเซียยังไม่เคยใช้มาตรการลักษณะนี้เลย
เราอย่ฝู า่ ยกฎหมายระหว่างประเทศ อยูฝ่ า่ ยความเท่าเทียมกัน การหาหนทางแก้ไข
ปัญหาของโลกนั้นจะท�ำได้เมื่อร่วมมือกัน”6

6

http://tass.ru/politika/44476
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แถลงการณ์ขับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในรัสเซีย ที่
ใช้หลักการปรับนักการทูตให้มจี ำ� นวนเท่ากันทัง้ สองประเทศนัน้ หากวิเคราะห์ยอ้ น
ประวัตคิ วามสัมพันธ์ทางการทูตของทัง้ สองประเทศนีแ้ ล้ว ก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกา
เคยใช้มาตรการและเหตุผลเดียวกันนีก้ บั รัสเซียสมัยทีย่ งั เป็นสหภาพโซเวียตมาแล้ว
เพียงแต่จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกขับยังไม่มากเท่าครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น
ในวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1986 เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศลด      
เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตโซเวียตในวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ของสหภาพโซเวียต
ในซานฟรานซิสโกลง 50 คน นอกจากนัน้ ยังได้ออกแถลงการณ์ให้ขบั นักการทูตโซเวียต
5 คน เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา เหตุผลอย่างเป็นทางการของมาตรการดังกล่าว
ของสหรัฐอเมริกาคือการปรับจ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในสถานเอกอัครราชทูต
สหภาพโซเวียตในกรุงวอชิงตันและซานฟรานซิสโกให้เท่ากับเจ้าหน้าทีส่ หรัฐอเมริกา
ที่ปฏิบัติงานในมอสโกและเลนินกราด สื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาได้น�ำเสนอ
สาเหตุของการขับนักการทูตดังกล่าวเป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของเอฟบีไอ
(FBI) ทีม่ เี ป้าหมาย “ลดภัยคุกคามจากการรัว่ ไหลของข้อมูลไปยังสหภาพโซเวียต”
ช่วงปลายปี ค.ศ. 1986 นักการทูตของสหภาพโซเวียตถูกขับออกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพิ่มอีก 25 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในนิวยอร์ก
วอชิงตันและซานฟรานซิสโก การขับนักการทูตสหภาพโซเวียตของสหรัฐอเมริกา
ในครัง้ นัน้ เป็นการตอบโต้ทสี่ หภาพโซเวียตขับ 30 นักการทูตอเมริกนั ทีม่ พี ฤติกรรม
น่าสงสัยว่ากระท�ำการจารกรรมในสหภาพโซเวียต
ตามหลักการของการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว การขับ
นักการทูตดังกล่าวได้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต
ปี ค.ศ. 1961 ข้อ 9 วรรค 1 ที่บัญญัติว่า “รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลา     
ใดก็ได้โดยไม่ตอ้ งชีแ้ จงถึงการวินจิ ฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผูแ้ ทนหรือบุคคลใดใน
คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา หรือว่าบุคคลอื่น
ใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐ        
ผูส้ ง่ เรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ กลับ หรือเลิกหน้าทีข่ องผูแ้ ทนนัน้ กับคณะผูแ้ ทนเสีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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ก็ได้ตามที่เหมาะสม บุคคลอาจจะถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงปรารถนาหรือไม่พึง
ยอมรับได้ ก่อนที่จะมาถึงในอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้” “ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายในระยะเวลาอันสมควร รัฐผู้รับอาจปฏิเสธที่จะ
ยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ว่าเป็นบุคคลในคณะผู้แทนก็ได้”
เหตุผลที่ประเทศผู้รับใช้บ่อยที่สุดในการออกแถลงการณ์ให้นักการทูต    
จากต่างประเทศเป็นผู้ไม่พึงปรารถนาคือ นักการทูตเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้อง
กับการจารกรรมหรือกระท�ำจารกรรม (หรือเป็นสายลับในคราบนักการทูต) ซึ่งใน
กรณีนี้ก็เป็นการยากที่จะแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมเช่นใดเป็นการจารกรรม และ
พฤติกรรมเช่นใดเป็นการ “สืบเสาะถึงพัฒนาการของรัฐ” ตามหน้าทีข่ องนักการทูต
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญาเวียนนา ข้อ 3 วรรค 1 (“สืบเสาะให้แน่ด้วยวิถีทางทั้งมวล
อันชอบด้วยกฎหมาย ถึงสภาวะและพัฒนาการในรัฐผูร้ บั และรายงานไปยังรัฐบาล
ของรัฐผู้ส่ง”) ท�ำให้มีการขับนักการทูตโดยใช้เหตุผลนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ละเมิด      
กฎหมายใดๆ ของประเทศผู้รับก็ตาม ด้วยอนุสัญญาเวียนนาข้อที่ 9 วรรค 1 ได้ให้
สิทธิแก่ประเทศผูร้ บั ไว้แล้ว  อีกเหตุผลหนึง่ ทีพ่ บได้บอ่ ยคือนักการทูตได้กระท�ำความ
ผิดทางอาญา ซึง่ ตามเอกสิทธิทางการทูตในอนุสญ
ั ญาเวียนนา ข้อ 31 วรรค 1 นัน้
ตัวแทนทางการทูตได้รับการคุ้มครองจากการด�ำเนินคดีในประเทศผู้รับ (“ตัวแทน
ทางทูตจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอ�ำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับตัวแทนทาง
ทูตจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอ�ำนาจศาลทางแพ่ง และทางปกครองของรัฐผู้รับ
ด้วย”) ดังนั้นหากนักการทูตได้ท�ำผิดกฎหมายในประเทศผู้รับ แต่ประเทศผู้ส่งยัง
ไม่เรียกตัวกลับ ประเทศผู้รับก็สามารถขับนักการทูตดังกล่าวด้วยเหตุผลนี้ได้
เหตุผลที่รัสเซียใช้ในการขับนักการทูตอเมริกัน 755 คนคือการปรับลด
จ� ำ นวนนั ก การทู ต ของสหรั ฐ อเมริ ก ารให้ มี จ� ำ นวนเท่ า กั บ นั ก การทู ต รั ส เซี ย ใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีจ�ำนวน 455 คน ซึ่งอนุสัญญาเวียนนาข้อที่ 11 วรรค 1 และ
วรรค 2 ได้บัญญัติให้สิทธิกับประเทศผู้รับไว้ (“เมื่อไม่ความตกลงจ�ำเพาะในเรื่อง
ขนาดของคณะผู้แทน รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในขีดจ�ำกัด
ที่ตนเห็นว่าสมควรและปกติได้ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์และสภาวะในรัฐผู้รับ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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และความจ�ำต้องการของผู้แทนเฉพาะราย” “ภายในขอบเขตที่คล้ายคลึงกันและ
บนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นกัน ที่จะยอมรับพนักงาน
ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้”) ซึ่งในกรณีนี้รัสเซียไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่านักการ
ทูตของสหรัฐอเมริกาคนใดที่ต้องออกจากสหพันธรัฐรัสเซีย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ นายซีรเ์ กย์ เรียบคอฟ ได้กล่าวในส่วนนีว้ า่ “ในข้อก�ำหนด
ระบุว่าภายในวันที่ 1 กันยายน คณะนักการทูตต้องไม่เกิน 455 คน พวกเขาจะท�ำ
อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา”7
ตามหลักปฏิบตั แิ ล้วนักการทูตทีถ่ กู ขับจะถูกเสนอให้ไม่ตอ้ งกลับมาปฏิบตั ิ
หน้าที่หลังการหยุดพักผ่อน แต่หากว่ายังไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
ประเทศผู้รับจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการก�ำหนดระยะเวลา       
เดินทางออกนอกประเทศ เช่น “ภายในหนึ่งสัปดาห์” หรือ “ภายใน 24 ชั่วโมง”
จากความดื้อดึงของนักการทูตที่แสร้งท�ำเป็นไม่เข้าใจพฤติกรรมของประเทศผู้รับ
จะมีการตอบโต้จากประเทศผู้รับในหลายรูปแบบ เช่น การออกให้วีซ่าให้ช้า         
การเปิดเผยแหล่งหลบซ่อนของสายลับ การไม่ให้ความร่วมมือในระดับผู้แทนการ
ทูตและระดับกระทรวง เป็นต้น8
ประเทศผู ้ รั บ ตั ว แทนทางการทู ต จากประเทศผู ้ ส ่ ง ที่ มี ผ ลประโยชน์          
ร่ ว มกั น หรื อ ขั ด แย้ ง กั น มากอย่ า งเช่ น สหรั ฐ อเมริ ก ากั บ รั ส เซี ย นั้ น เจ้ า หน้ า ที่         
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทุกคนที่มาประจ�ำการในประเทศผู้รับจะถูก
สอดส่องและติดตามดูพฤติกรรมโดยหน่วยต่อต้านข่าวกรองของประเทศผูร้ บั เสมอ
อดีตหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข่าวกรองต่างประเทศองค์กรเคจีบี (КГБ - KGB)       
นายพลนิคาไล ลิโอนัฟ (Николай Леонов) ได้กล่าวถึงการท�ำงานของหน่วย     
ต่อต้านงานข่าวกรองของแต่ละประเทศว่าย่อมมี “ข้อมูลของเป้าหมาย” ที่เขา
7
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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       
ซึง่ การขับนักการทูตนัน้ เป็นการตอบโต้การกระท�ำของรัฐอืน่ ซึง่ เป็นความผิดในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยมาตรการที่เป็นความผิดในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศเช่นกัน (reprisal) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การขับนักการทูตเป็นมาตรการ
สุดท้าย ก่อนการประกาศสงครามระหว่างรัฐ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เห็น      
ได้ชัดคือวิกฤตการณ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในปี ค.ศ. 1979        
เมื่อสหภาพนักศึกษาอิหร่านบุกยึดสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วจับนักการทูตพร้อม
ชาวอเมริกันในกรุงเตหะราน 66 คนเป็นตัวประกัน เพื่อแลกกับการส่งมอบ      
พระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ทีป่ ระทับรักษาพระองค์อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
ท� ำ ให้ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าประกาศตั ด ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต กั บ อิ ห ร่ า น            
ขับนักการทูตพร้อมกับมาตรการตอบโต้อื่นๆ เช่น ห้ามท�ำการค้ากับอิหร่าน เข้มงวด
กับการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาของของชาวอิหร่าน ความพยายามใช้กำ� ลังทหาร
ชิงตัวประกัน และอายัดบัญชีอิหร่านในธนาคารของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น10
ในประวัติศาสตร์การทูต นับตั้งแต่มีอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1961           
การขับนักการทูตจ�ำนวนมากในครั้งเดียวนั้นมีไม่บ่อยนัก ซึ่งส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้น       
กับประเทศมหาอ�ำนาจ ที่ส่งนักการทูตไปประจ�ำในต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก     

9
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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.
10
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ด้วยเหตุนี้จึงขอประมวลเหตุการณ์ที่นักการทูตสหภาพโซเวียตและรัสเซียถูกขับ     
จากต่างประเทศและนักการทูตต่างประเทศถูกขับจากรัสเซียหรือสหภาพโซเวียต      
ที่เปิดเผยทางสื่อมวลชนดังนี้
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1971 รัฐบาลอังกฤษประกาศขับนักการทูตสหภาพ
โซเวียต 105 คน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการขับนักการทูตจ�ำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการ
รับรองอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1961 สาเหตุของการขับนักการทูตในครั้งนี้เกิด    
จากการทรยศของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหภาพโซเวียต (เคจีบี) ที่ท�ำงานใน
อังกฤษในฐานะเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานผูแ้ ทนการค้าของสหภาพโซเวียตประจ�ำอังกฤษ
นายอาเลียก เลียลิน (Олег Лялин) ได้เปิดเผยรายชือ่ เจ้าหน้าทีห่ น่วยสืบราชการลับ  
สหภาพโซเวียตที่ปฏิบัติงานในอังกฤษโดยใช้ต�ำแหน่งนักการทูตประจ�ำสถาน
เอกอัครราชทูตและส�ำนักงานผู้แทนการค้า มาตรการโต้ตอบของสหภาพโซเวียต
ต่อกรณีดังกล่าวคือการขับชาวอังกฤษจ�ำนวน 18 คน ออกนอกประเทศในเดือน
ตุลาคม 1971
มีนาคม ค.ศ. 1983 นักการทูตของสหภาพโซเวียต 47 คนถูกขับออกจาก
ฝรั่งเศสในข้อหาจารกรรม สาเหตุของการขับในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดเผย
รายชื่อเจ้าหน้าที่เคจีบี 250 คนที่ใช้สถานะนักการทูตปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยข่า วกรองฝรั่ง เศสได้ข ้อมูลมาจากนายวลาดีมิร ์ เวียตรัฟ
(Владимир Ветров) เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหภาพโซเวียต
กันยายน ค.ศ. 1985 รัฐบาลอังกฤษได้ขับนักการทูตสหภาพโซเวียต         
31 คน ด้วยเหตุผลกระท�ำจารกรรม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขอลี้ภัยของ     
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหภาพโซเวียต (เคจีบี) นาย อาเลียก กอร์ดีเยฟสกี
(Олег Гордиевский) ซึ่งท�ำงานให้กับหน่วยข่าวกรองอังกฤษตั้งแต่ ปี ค.ศ.    
1974 และขอลีภ้ ยั ในอังกฤษในเดือนกรกฎาคม 1985 ในการตอบโต้ รัฐบาลสหภาพ
โซเวียตขับเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษ 25 คน
วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1986 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศ     
ลดพนักงานของสถานทูตโซเวียตในวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ของสหภาพ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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โซเวียตในซานฟรานซิสโก 50 คน นอกจากนั้นยังได้ออกแถลงการณ์ให้ขับนักการทูต
โซเวียต 5 คน เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา เหตุผลอย่างเป็นทางการของมาตรการ
ดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาคือการปรับจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาน
เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียตในกรุงวอชิงตันและซานฟรานซิสโกให้เท่ากับ        
เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติงานในมอสโกและเลนินกราด
ตามที่สื่อสหรัฐได้น�ำเสนอ การขับนักการทูตดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
ด�ำเนินงานของเอฟบีไอที่มีเป้าหมาย “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�ำจารกรรม และแคนาดาได้ตอบโต้ด้วยการขับ
19 นักการทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตโซเวียตในมอนทรีออล ในความผิดเดียวกัน
ในปี ค.ศ. 1989 รัฐบาลอังกฤษได้ขับเจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียต          
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในอังกฤษในฐานะนักการทูตนักข่าวและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้แทน
การค้า 11 คนออกนอกประเทศและออกแถลงการณ์เพิม่ เติมให้เจ้าหน้าทีอ่ กี 3 คน
ที่ได้ออกเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรแล้วเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา เหตุผล       
ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกล่าวไว้ในแถลงการณ์คือ “มีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับสถานะ”
วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2000 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียขับนักการทูต
โปแลนด์ 9 คน เนื่องจากกมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานะทางการทูต และ      
ในวันต่อมารัฐบาลโปแลนด์ได้ตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันแต่จ�ำนวนนักการทูต
รัสเซียที่ถูกประกาศเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนามีมากกว่าเท่าตัวคือ 20 คน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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โรเบิร์ต ฮันส์เซน (Robert Hanssen)
ทีม่ า: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hanssen#/media/File:Robert_Hanssen.jpg

ในวันที่ 27 มีนาคม 2001 กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออก
แถลงการณ์ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา 4 คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา
จากพฤติที่ไม่สอดคล้องกับสถานะทางการทูตของเขา ในจ�ำนวนนั้นประกอบด้วย
พอล ฮอลลิงส์เวิร์ธ (Paul Hollingsworth ) หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับ (ซีไอเอ)
ในมอสโก  สีว่ นั ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ถานทูตสหรัฐถูกขับออกจากรัสเซีย รัฐบาลสหรัฐ
ได้ขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า
พวกเขาเป็นสายลับที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โรเบิร์ต ฮันส์เซน (Robert Hanssen)      
(เจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่ถูกรัฐบาลสหรัฐจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2001 ในข้อหาเป็น
สายลับให้กับรัสเซีย) สื่อรายงานว่าภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2001 ทั้งสองฝ่าย
ด�ำเนินการเรียกนักการทูตของตนกลับฝ่ายละ 50 คน แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการ
ยืนยันอย่างเป็นทางการ
วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2004 กระทรวงการต่ า งประเทศรั ส เซี ย ได้ อ อก
แถลงการณ์ขบั ผูช้ ว่ ยทูตทหารของลิทวั เนียในรัสเซีย พันเอกซิกติ สั บัตคุส ออกจาก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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ประเทศรัสเซียภายในสองวัน ด้วยเหตุผลที่ «มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม    
ที่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของรัสเซีย» โดยก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมปี 2004
ลิทัวเนียได้ประกาศให้นักการทูตรัสเซีย 3 คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา

นายอันเดรย์ ลูกกาโวย

อเลกซานเดอร์ ลิตวีเนียนกา

(Андрей Луговой)

(Алекса́ндр Литвине́нко)

ที่มา: http://www.km.ru/v-rossii/2013/03/12/rassledovanie-prestuplenii-vmire/705880-lugovoi-vyshel-iz-dela-litvinenko

ต้นเดือนกรกฎาคม 2007 รัฐบาลอังกฤษได้ขับนักการทูตรัสเซีย 4 คน
ออกจากประเทศ โดยให้เหตุผลว่ารัสเซียปฏิเสธส่งนายอันเดรย์ ลูกกาโวย
(Андрей Луговой) ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอเลกซานเดอร์ ลิตวี
เนียนกา (Алекса́ндр Литвине́нко) ทีห่ นีคดีประพฤติมชิ อบต่อหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่
ข่าวกรองของรัสเซีย (เอฟเอสบี) ไปขอลี้ภัยในอังกฤษและได้สัญชาติอังกฤษ 19
กรกฎาคม รัฐบาลรัสเซียได้ตอบโต้ต่อพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลอังกฤษ
โดยได้ใช้ทั้งมาตรการที่เกี่ยวกับวีซ่าและขับนักการทูตอังกฤษ 4 คนออกนอก
ประเทศ ตามธรรมเนียมปฏิบัติการขับนักการทูตในกรณีดังกล่าวจะไม่เปิดเผยชื่อ
นักการทูต  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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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�ำจารกรรมโดยการซุ่มดู
พฤติกรรมและดักฟังโทรศัพท์ของนักการเมืองฝ่ายค้าน ซึ่งผู้น�ำนักการเมือง         
ฝ่ายค้านได้หารือกับนักการทูตทั้ง 3 คนเกี่ยวกับแผนการโค่นล้มรัฐบาลจอร์เจีย      
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการ             
ขับนักการทูตจอร์เจีย 3 คนออกนอกประเทศ
21 มกราคม 2008 รัฐบาลลัตเวียได้ขบั เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต
รัสเซีย อลิกซานดร์ โรโกชืน (Александр Рогожин) ในข้อกล่าวหากระท�ำ        
จารกรรม กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ลัตเวียว่า
เป็นการกระท�ำที่ไม่เป็นมิตรและขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้ วันที่ 25 มกราคม
รัสเซียประกาศให้นกั การทูตประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตลัตเวีย ณ กรุงมอสโกเป็น
บุคคลไม่พึงปรารถนา ด้วยมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะนักการทูต และ
สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัสเซีย
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2008 นักการทูตฟินแลนด์ได้ถูกรัฐบาลรัสเซีย      
ขับออกนอกประเทศ เพือ่ เป็นการตอบโต้ทรี่ ฐั บาลฟินแลนด์ได้ขบั นักการทูตรัสเซีย
จากข้อมูลของงานประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์กล่าวว่า
นักการทูตรัสเซียที่ถูกขับออกนอกประเทศนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีติดสินบน
6 พฤษภาคม 2009 กระทรวงต่างประเทศรัสเซียประกาศขับเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานข้อมูลของนาโต้ในกรุงมอสโกรวมถึงหัวส�ำนักงานข้อมูลดังกล่าวและ         
		

11

https://ru.sputnik.az/politics/20161230/408294594/diplomaty-vyslannyeiz-stran.html
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)

18

วารสารรัสเซียศึกษา

ผู้ช่วยทูตสถานทูตแคนาดา 2 คน คืออีซาเบล ฟรังซัว (Изабель Франсуа)
และมาร์ค โอบเกนอร์ต (Марк Опгенорт) การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการ
ตอบโต้ที่องค์การนาโต้ได้ขับผู้แทนถาวรรัสเซียประจ�ำนาโต้ วิคตาร์ โคชูคอฟ
(Виктор Кочуков) และผู้ช่วย วาสีลิย์ ชีชอฟ (Василий Чижов)
8 มิถนุ ายน 2009 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์
ให้กงสุลของประเทศฟินแลนด์ในรัสเซีย ซิโม พีตเิ ลียเนนเป็นบุคคลไม่พงึ ปรารถนา
ด้วยกระท�ำการละเมิดกฎหมายรัสเซียและอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความ
สัมพันธ์ทางการทูตและกงสุล โดยเขาได้ลักลอบน�ำชาวฟินแลนด์ ปาโว ซาโลเนน
และลูกของเขาอันทวน ซาโลเนนซึ่งมีสัญชาติรัสเซียออกนอกประเทศ
ปลายเดือนกรกฎาคม 2009 กระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้ออก
แถลงการณ์ขับนักการทูตรัสเซีย 2 คน คือนายวลาดีมิร์ ลือเซนโก (Владимир
Лысенко) อัครราชทูตที่ปรึกษาและนายอเลกซานดร์ กราโชฟ (Александр
Грачев) กงสุลใหญ่รสั เซียประจ�ำเมืองโอเดสสา เนือ่ งจากมีพฤติกรรมไม่สอดคล้อง
กับสถานะ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้โต้ตอบด้วยการขับนางนาตาเลีย
ปราคาโปวิช (Наталья Прокопович) กงสุลใหญ่ยเู ครนประจ�ำเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์
และนายอีการ์ บีโรซกิน (Игорь Березкин) อัครราชทูตที่ปรึกษา ต่อมา  
กระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้ขอระงับการขับนักการทูตของตนและการตอบโต้
ของรัสเซียไว้ ในวันที่ 10 สิงหาคม ได้มขี า่ วว่านายอีการ์ บีโรซกินได้ออกจากรัสเซีย
ไปแล้ว
17 สิงหาคม 2009  ส�ำนักข่าว ČTK ของเชคได้รายงานข่าวอ้างถึง      
แหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลเชคได้ขับนักการทูตรัสเซีย 2 คน
ออกนอกประเทศ โดยคนแรกเป็นรองผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจ�ำประเทศเชค
ส่วนคนที่ 2 ขอไม่ให้กลับมาอีกหลังการลาพักร้อน ด้วยเหตุผลที่เจ้าหน้าที             ่
ทั้ง 2 นายท�ำงานให้กับส�ำนักข่าวกรองรัสเซีย
16 สิงหาคม 2010 เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�ำกรุง
บูคาเรสต์ อนาโตลี อาโคปอฟ (Анатолий Акопов) ได้แจ้งต่อรัฐบาลโรมาเนีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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ว่า รัฐบาลรัสเซียได้ให้ กาเบรียล เกรคุ (Габриэл Греку) เลขานุการเอกของ
ฝ่ายการเมืองของสถานทูตโรมาเนียประจ�ำรัสเซีย เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและ
ออกนอกประเทศภายใน 48 ชั่วโมง ด้วยนายกาเบรียลเป็น เจ้าหน้าที่หน่วยข้อมูล
ต่างประเทศของโรมาเนียที่ท�ำงานอยู่ในรัสเซียโดยใช้สถานะนักการทูต ถูกจับกุม
ขณะที่พยายามที่จะได้รับข้อมูลลับทางทหารจากพลเมืองรัสเซีย

กาเบรียล เกรคุ (Габриэл Греку)
เลขานุการเอกของฝ่ายการเมืองของสถานทูตโรมาเนียประจ�ำรัสเซีย
ที่มา: https://ria.ru/politics/20100817/266207743.html

ปลายพฤศจิกายน 2010 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสเปน
ทรีนิเดด ฮีมิเนส การเซียแอรรา (Тринидад Хименес Гарсиа-Эррера)
ได้เห็นชอบกับค�ำขอของเฟลิกส์ ซาน โรลดาน (Феликс Санc Рольдан)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข่าวกรองแห่งชาติสเปน ให้ขับนักการทูตรัสเซีย 2 คนออก       
นอกประเทศ ในปลายเดือนธันวาคมปีเดียวกัน หนังสือพิมพ์ El Pais ของสเปน      
ได้น�ำเสนอข่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียขอให้อัครราชทูตที่ปรึกษา    
ด้านการเมืองของสถานเอกอัครราชทูตสเปนในมอสโก อิกนาซิโอ คาตาเฮนา
(Игнасио Картахены) และเลขานุการเอก โบรฮี ฮอร์เตส เบรโตนา (Борхи
Кортес-Бретона) ออกจากประเทศ สาเหตุ ที่ สื่ อ มวลชนได้ น� ำ เสนอคื อ            
การประกอบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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10 ธันวาคม 2010 รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้ยื่นหนังสือผ่าน        
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�ำกรุงลอนดอนขอให้สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย
ส่งนักการทูตของตนกลับประเทศ ด้วยมีพฤติกรรมกระท�ำจารกรรม ซึง่ ฝ่ายรัสเซีย
ก็ได้ขอให้อังกฤษส่งตัวนักการทูตของตนกลับด้วยเหตุผลเดียวกัน
1 กุมภาพันธ์ 2011 รัฐบาลไอร์แลนด์ประกาศขับเจ้าหน้าที่ประจ�ำ       
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงดับลินออกนอกประเทศ ด้วยตรวจจับได้ว่า      
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกระท�ำการจารกรรมโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมว่าเป็น         
ชาวไอร์แลนด์ แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่คนนั้น
12 พฤษภาคม 2011 ทีก่ รุงมอสโกได้มกี ารจับกุมผูช้ ว่ ยทูตทหารอิสราเอล
วาดิม เลเดอร์แมน (Vadim Leiderman) ซึ่งส�ำนักข่าวกรองรัสเซีย (เอฟเอสบี)
รายงานว่าเขาก�ำลังพยายามทีจ่ ะหาข้อมูลจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลรัสเซียเกีย่ วกับ
ความร่วมมือทางทหารและด้านเทคนิคระหว่างรัสเซียกับประเทศอาหรับและ
ประเทศเครือรัฐเอกราช ในวันที่ 19 พฤษภาคมกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย         
ได้ยืนยันว่าได้ขับนักการทูตดังกล่าวออกนอกประเทศแล้ว

เรือโทเจฟฟรี พอล ดีลิสล์  
       ที่มา: https://intelnews.org/tag/jeffrey-paul-delisle/
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ในเดื อ นมกราคม 2012 รั ฐ บาลแคนาดาได้ ขั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ               
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงออตตาวา 4 คนหลังการจับกุมนายทหารเรือ
แคนาดาเรือโทเจฟฟรี พอล ดีลิสล์ (Jeffrey Paul Delisle) ที่ขายข้อมูลทาง        
การทหารให้รัสเซีย และสื่อมวลชนแคนาดาได้ลงข่าวนี้ติดต่อกันหลายวัน ท�ำให้
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการณ์โต้ตอบว่า สือ่ มวลชนแคนาดา
ได้น�ำเสนอข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ด้วยนักการทูตของรัสเซียทั้ง 4 คน         
ได้เดินทางกลับมารัสเซียเนื่องจากสิ้นสุดวาระการท�ำงานในต่างประเทศตั้งแต่      
ปลายปี ค.ศ. 2011 แล้ว
15 พฤษภาคม 2013 รัสเซียประกาศให้ ไรอัน คริสโตเฟอร์ โฟเกิล       
(Ryan Christopher Fogle) เจ้าหน้าที่ซีไอเอ ปฏิบัติงานในรัสเซียในต�ำแหน่ง
เลขานุการตรีฝ่ายการเมือง ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำรัสเซีย
เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา วันก่อนหน้านี้เขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซียจับกุม
ขณะที่พยายามสืบหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษรัสเซีย
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013 สหรัฐอเมริกาได้ขับนักการทูตรัสเซียและ
ครอบครัว 49 คนออกนอกประเทศ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ให้เหตุผลว่าพวกเขา
กระท�ำการทุจริตในการประกันสุขภาพ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาว่า พวกเขาได้แจ้งรายได้ต�่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เข้าข่าย
ขอรับการให้ความช่วยเหลือในโครงการเมดิคเอด (Medicaid) และขอรับเงินชดเชย
อย่างไม่ถกู ต้องจากการประกัน ซึง่ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
8 เมษายน 2014 สื่อมวลชนแคนาดาได้น�ำเสนอข่าวที่รัฐบาลแคนาดา      
ได้ขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศใน 2 สัปดาห์ แต่สื่อดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง
สาเหตุของการขับนักการทูตครั้งนี้ จากข้อมูลซึ่งได้รับภายหลังทราบว่าเหตุ          
ดังกล่าวมีมลู เหตุมาจากสถานการณ์ในยูเครน ในวันที่ 22 เมษายน 2014 กระทรวง
การต่างประเทศรัสเซียได้แจ้งต่อหัวหน้าคณะผู้แทนสถานทูตแคนาดาในมอสโก     
ว่า ให้ มาร์การิต้า อาตานาโซอฟ (Magarita Antanasov) เลขานุการเอกของ
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ไรอัน คริสโตเฟอร์ โฟเกิล (Ryan Christopher Fogle)
ขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่เอฟเอสบีรัสเซียจับกุม
ที่มา: http://tass.ru/arhiv/659824

สถานทูต เดินทางออกจากรัสเซียภายใน 14 วันเพื่อเป็นการตอบโต้ที่แคนาดา        
ได้ขับพันโทยูริ เบสเลอร์ (Yuri Bezler) ผู้ช่วยประจ�ำส�ำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร
รัสเซียในออตตาวา
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15 พฤศจิกายน 2014 รัสเซียได้ขับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเยอรมนีใน     
มอสโก เป็ น การตอบโต้ ที่ เ ยอรมนี ไ ด้ ขั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานกงสุ ล รั ส เซี ย ใน          
กรุงบอนน์ที่ถูกสงสัยว่ากระท�ำจารกรรม
17 พฤศจิกายน 2014 รัสเซียได้ขับนักการทูตโปแลนด์จ�ำนวนหนึ่ง       
ออกนอกประเทศ จากการ “ท�ำกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ” และโปแลนด์ก็ได้
ตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตรัสเซีย ก่อนหน้านั้นโปแลนด์ได้ขับนักการทูตรัสเซีย
จ�ำนวนหนึ่ง ในข้อหา “ท�ำกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ” ต้นเหตุของการ       
ผลัดกันขับนักการทูตในครั้งนี้เกิดจากการจับกุมนายทหารโปแลนด์ยศพันเอกที่      
ต้องสงสัยว่ากระท�ำจารกรรมให้กับรัสเซีย
13 กรกฎาคม 2015 กระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการณ์
ขับรักษาการกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำเมืองโอเดสสา โดยส�ำนักงาน      
ความมั่ น คงแห่ ง ยู เ ครนได้ ป ระกาศว่ า นั ก การทู ต ดั ง กล่ า วได้ “ท� ำ กิ จ กรรมที             ่
ไม่สอดคล้องกับสถานะ” รัฐบาลยูเครนไม่ได้กล่าวถึงชื่อนักการทูตรัสเซียคนนั้น         
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้แถลงข่าวในกรณีนี้ว่า การกระท�ำของ
ยูเครน เป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคี
3 สิงหาคม 2015 รัฐบาลรัสเซียประกาศให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตสวีเดน
ในกรุงมอสโก 1 คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา เพื่อเป็นการโต้ตอบต่อการกระท�ำ      
ที่ไม่เป็นมิตรของสวีเดน ที่ได้กระท�ำกับนักการทูตรัสเซียในกรุงสตอกโฮล์ม
1 กันยายน 2015 รัสเซียได้ขับนักการทูตยูเครน อิกอร์ เฟดิเกวิช         
(Igor Fedikevich) ที่ท�ำงานในสถานกงสุลยูเครนประจ�ำเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก        
โดยกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียแจ้งว่าเป็นมาตรการตอบโต้ที่ยูเครนได้ขับ       
วาเลอรีย์ ชีเบโค (Валерия Шибеко) รักษาการกงสุลรัสเซียในโอเดสสา        
เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2015 นอกจากนัน้ กระทรวงต่างประเทศรัสเซียยังได้วจิ ารณ์
การกระท�ำของรัฐบาลยูเครนว่าเป็น “อีกหนึง่ ก้าวย่างทีไ่ ม่เป็นมิตร เพือ่ สร้างความ
ตึงเครียดในความสัมพันธ์ทวิภาคี”
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8 กรกฎาคม 2016 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา       
จอห์น เคียร์บี้ (John Kirby) ได้แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2016 สหรัฐอเมริกา
ได้ประกาศให้นักการทูตรัสเซีย 2 คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา ด้วยท�ำกิจกรรม         
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานะ เป็นการตอบโต้ที่นักการทูตอเมริกันถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
รัสเซียท�ำรายร่างกายทีม่ อสโก วันที่ 9 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย
ได้ยืนยันว่ามีการขับนักการทูตรัสเซียจากสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านั้นในวันที่            
6 กรกฎาคม หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ลงข่าวว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกัน
ในมอสโกถูกท�ำร้ายร่างกาย กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาโต้ตอบว่า
นักการทูตคนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ซีไอเอ และเขาเป็นฝ่ายโจมตีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
รัสเซียที่รักษาการณ์อยู่หน้าสถานเอกอัครราชทูต12
9 กรกฎาคม 2016 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ          
ของรัสเซียซีร์เกย์ เรียบคอฟ (Сергей Рябков) ได้กล่าวว่า รัสเซียได้ประกาศ
ให้นักการทูตสหรัฐอเมริกา 2 คน เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา ด้วยด�ำเนินกิจกรรม
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานะของพวกเขา13
โดยสรุปแล้ว “สงครามทางกาททูต” ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นฝ่ายเริ่ม       
ท�ำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียได้เข้าสูย่ คุ สงครามเย็นอีกครัง้ หนึง่
ด้วยความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ฝ่ายรัสเซียคาดว่าจะดีขึ้นหลังการเข้าบริหารประเทศ
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ ด้วยประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จที่จะด�ำเนินนโยบายใดๆ ได้ แต่เพื่อที่จะให้
ตนเองสามารถอยูใ่ นต�ำแหน่งต่อไป ก็ตอ้ งยอมรับอ�ำนาจของผูท้ ชี่ กั ใยอยูเ่ บือ้ งหลัง
การเมืองของสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีผลประโยชน์ขดั กับรัสเซียในเรือ่ งการค้าอาวุธและ
พลังงาน ดังนั้นจากจุดนี้จึงยังมองไม่เห็นจุดจบของสงครามเย็นครั้งใหม่ และ        
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกับนโยบายต่างประเทศของจีนที่มีรัสเซียเป็นพันธมิตรที่
เหนียวแน่นแล้ว มีแนวโน้มว่าสงครามครั้งนี้จะขยายขอบเขตและรุนแรงยิ่งขึ้น
12
13

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

สถานกงสุลใหญ่รัสเซียประจ�ำซานฟรานซิสโก
ที่มา: http://www.rbc.ru/politics/11/08/2017/598ccaac9a7947692e82b7dc
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มุมมองของนักวิชาการสวิตเซอร์แลนด์เกีย่ วกับบทบาทของ
รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและนาโต้ในสงครามซีเรียและยูเครน
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
บทความนี้เป็นการแปลและเรียบเรียงการบรรยายของ ดร. แดเนียล
กันเซอร์ (Daniele Ganser) นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์รว่ มสมัยชาวสวิตเซอร์แลนด์
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยสันติภาพและพลังงานแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss
Institute for Peace and Energy) ได้บรรยายทีม่ หาวิทยาลัยเดรสเดน (Dresden
University) ประเทศเยอรมนี เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 ดร. แดเนียล กันเซอร์
เป็นนักวิชาการของประเทศเป็นกลาง ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European
Union-EU) และสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้
(North Atlantic Treaty Organzation: NATO) ทำ�ให้เขาสามารถวิพากษ์
วิ จ ารณ์ รั ฐ บาลของประเทศต่ า งๆได้ อ ย่ า งตรงประเด็ น โดยไม่ ต้ อ งเกรงกลั ว
ผลกระทบที่จะตามมา การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเดรสเดนนั้น ดร.กันเซอร์
ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง 45 นาที่ แต่เนื้อหาที่นำ�มาแปลและเรียบเรียงใน
วารสารนี้เป็นเนื้อหาของการบรรยาย 35 นาทีสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลเหตุท่ี
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งและสงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง เน้นหนักไปทีซ่ เี รีย
โดยได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทของรั ส เซี ย สหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศแกนหลั ก ของ
สหภาพยุโรปคืออังกฤษ ฝรัง่ เศสและเยอรมนีทเ่ี ข้าร่วมในสงครามตามเงือ่ นไขของ
ตน ในขณะเดียวกัน ดร.กันเซอร์ได้เปรียบเทียบให้ผู้ฟังได้มองเห็นถึงความไม่ชอบ
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ธรรมที่ได้เกิดขึ้นในโลก และในฐานะนักวิชาการด้านสันติภาพได้เรียกร้องให้ทุกคน
ร่วมกันต่อสู้กับภัยที่เกิดจากประเทศมหาอำ�นาจ ที่อยู่เบื้องหลังของสงคราม
โดยประเทศเหล่านีจ้ ะสวมบทบาทเป็นพระเอกเข้ามาช่วยเหลือและในทีส่ ดุ พวกเขา
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 1 st, 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. แดเนียล กันเซอร์ ( Daniele Ganser) นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์
ร่วมสมัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยสันติภาพและพลังงานแห่ง
สวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Institute for Peace and Energy) ได้บรรยายที่
มหาวิ ท ยาลั ย เดรสเดน (Dresden University) ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่
1 พฤศจิ ก ายน 2016 ใช้ เวลาบรรยาย 1ชั่ ว โมง 45 นาที่ แต่ เนื้ อ หาที่ นำ �
มาแปลและเรียบเรียงในวารสารนี้เป็นเนื้อหาของการบรรยาย 35 นาทีสุดท้าย
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ มู ล เหตุ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง และสงครามในยู เครนและ
ตะวันออกกลางตามเนื้อหาต่อไปนี้
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)

30

วารสารรัสเซียศึกษา

การก่อกบฏล้มล้างรัฐบาลในยูเครน ตามทีส่ อื่ ตะวันตกและสวิตเซอร์แลนด์
ได้น�ำ เสนอเหมือนกันว่าปัญหาในยูเครนนัน้ มีตน้ เหตุมาจากปูตนิ ซึง่ ไม่เป็นความจริง
เพราะสาเหตุที่แท้จริงมาจากองค์การนาโต้ขยายอาณาเขตออกมาทางตะวันออก
จากนั้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 ที่กรุงเคียฟได้เกิดการชุมนุมต่อต้านและ
ยึดอำ�นาจรัฐบาล โดยมีวิคตอเรีย นูแลนด์ (Victoria Nuland) ร่วมอยู่ด้วย
หล่อนมาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หล่อนได้กล่าวประโยคที่
เป็ นที่ ท ราบกั นทั่ ว ไปว่ า “ฝ่ า ยยุ โรป” (“Faction EU”) เป็ นการดั ก ฟั ง การ
สนทนาระหว่างวิคตอเรีย นูแลนด์กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ยูเครน
เจฟฟรี ไปแอ็ตต์ (Geoffrey Pyatt) ซึ่งทั้งคู่หารือกันว่าผู้ใดจะขึ้นมาเป็นผู้นำ�
ยูเครนหลังการโค่นล้มรัฐบาลและจะให้สหภาพยุโรปร่วมด้วยไหม? ซึ่งนูแลนด์
เห็นว่าจะไม่ให้สหภาพยุโรปร่วมในภารกิจนี้ ต้องเข้าใจว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือน

วิคตอเรีย นูแลนด์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ยูเครน เจฟฟรี ไปแอ็ตต์
ระหว่างการไปพบผู้นำ�กลุ่มที่ยึดอำ�นาจรัฐบาลยูเครน
ที่มา: https://ria.ru/world/20131211/983404951.html
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กุมภาพันธ์ 2014 แต่ปตู นิ (Vladimir Putin) ได้ผนวกไครเมีย (Crimea) หลังจากนัน้
คือในเดือนมีนาคม เพราะไครเมียเป็นทีต่ งั้ ของฐานทัพเรือรัสเซียในทะเลดำ� รวมทัง้
การเข้าร่วมสงครามในซีเรีย เพราะเป็นที่ตั้งของรัสเซีย เป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซียจะ
ไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกายึดครองฐานทัพเรือของตน ชาวรัสเซียเป็นผู้เล่นหมากรุก
ที่เก่ง ดังนั้นจึงลืมไปได้เลยว่าพวกเขาจะยอมเสียหมากตัวสำ�คัญให้คู่แข่ง

วิคตอเรีย นูแลนด์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ยูเครน 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) รวมทัง้ การโค่นล้มรัฐบาลกัวเตมาลา
ค.ศ. 1954 โจมตีอิหร่าน ค.ศ. 1953 การโจมตีอียิปต์ ค.ศ. 1956 การโจมตีคิวบา
ค.ศ. 1961 สงครามเวียดนาม ค.ศ. 1964 โจมตีเซอร์เบีย ค.ศ. 1999 สงครามอิรกั
ค.ศ. 2003 สงครามลิเบีย ค.ศ. 2011 สงครามซีเรีย ค.ศ. 2011 และสงคราม
เยเมน ค.ศ. 2015 และสงครามอัฟกานิสถาน ซึ่งท�ำให้เหมือนว่าเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ทัง้ หมด 13 สงครามทีส่ หรัฐอเมริกาก่อขึน้ คุณลอง
นึกถึงหลักความจริงของเหตุการณ์เหล่านีว้ า่ มันเกิดจากอะไร? เบือ้ งหลังของสงคราม
ที่ถูกปิดบังเอาไว้คือการแย่งชิงทรัพยากร ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชน แต่เป็น
สิทธิของการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าหากพิจารณาให้รอบคอบแล้ว
คุณจะเห็นด้วยกับผมทุกอย่าง นักวิชาการด้านพลังงานเห็นพ้องกันว่าอ่าวเปอร์เซีย
เป็นแหล่งทรัพยากรนํา้ มันและก๊าซธรรมชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก หรือเป็นทีเ่ ข้าใจกัน
โดยทั่วไป ผมจะลองวิเคราะห์ดู ถ้าดูจากข้อเท็จจริงจะเห็นว่าแหล่งพลังงานของ
โลกอยู่ที่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียทั้งในซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก ทีนี้ท่าน
ลองวาดแผนทีศ่ าสนาของโลกดู จะเห็นได้วา่ แถบอ่าวเปอร์เซียเป็นชาวมุสลิมทัง้ หมด
และที่นั่นเป็นดินแดนแห่งนํ้ามัน แน่นอนว่าชาวมุสลิมไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะที่นั่น
มีนาํ้ มัน แต่การจุดไฟสงครามโดยใช้ศาสนาเป็นต้นเหตุวา่ เป็นคริสเตียนเป็นมุสลิมนัน้
ไม่ถูกต้อง เราต้องอยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง ไม่ใช่ท�ำเหมือนในสวิตเซอร์แลนด์และใน
เยอรมนีที่คาทอลิกต่อต้านโปรเตสแตนต์ เพราะเห็นว่าไม่ใช่ศาสนา ผมอยากจะ
ขอให้ลา้ งสิง่ นีอ้ อกจากหัวไปซะ ทุกคนคงเคยไปโบสถ์ของต่างนิกายมาแล้ว ลองมา
หมดแล้ว ไม่ต้องท�ำอะไรใหม่ๆ อีกแล้ว แต่ที่ผมประหลาดใจที่สุดคือตั้งแต่วันที่
11 กันยายน ชือ่ เสียงของมุสลิมตกตำ�่ ทีส่ ดุ พวกคุณคงสังเกตเห็น ตอนนีส้ งคราม
ในประเทศมุสลิมทั้งหลายได้ถูกประกาศเป็นสงครามต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งก็
เป็นไปได้ดี เพราะในเบือ้ งต้นนัน้ ได้ท�ำลายชือ่ เสียงของมุสลิมไปแล้ว ผมอยากจะ
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อธิบายเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยาสักเล็กน้อย ผมจะลองเปลี่ยนอะไรที่ได้เกิดขึ้น
ใน 15 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้น ลองนึกดูว่าคุณจะมีอารมณ์
อย่างไร ปี 2003 อิหร่านโจมตีองั กฤษและอเมริกาแล้วแขวนคอบุช 2011 ลิเบียส่ง
เครื่องบนไปทิ้งระเบิดฝรั่งเศส ซาร์โกซีถูกฝัง 2001 อัฟกานิสถานโจมตีเยอรมนี
ที่เบอร์ลินมีทหารตาลีบันลาดตระเวนเพื่อปกป้องประชาชน เห็นไหมครับว่าในใจ
ของเราต่อต้านไม่ยอมรับ แต่คงไม่มีใครไม่ยอมรับหากเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตรงกันข้าม พวกเราทั้งในยุโรปและในอเมริกาเหนือกล่าวว่า ชาวมุสลิมเป็นผู้ก่อ
สงคราม การอยู่ร่วมกับพวกนี้มีแต่สงครามและความวุ่นวาย ดังนั้นพวกเรา
จึงเห็นการโจมตียึดครองประเทศอื่น การระเบิดฆ่าตัวตาย ไม่นานมานี้ผมไป
บรรยายที่ฝรั่งเศสและถามคนที่นั่นว่า “ในปี ค.ศ. 1940 เยอรมนีเข้ายึดครอง
ฝรัง่ เศสใช่ไหม?” พวกเขาตอบว่า “ใช่” “แล้วพวกคุณฆ่าพวกเยอรมันหรือเปล่า?”
พวกเขาบอกว่า “ฆ่า” “ฆ่าอย่างไร?” พวกเขาตอบว่า “เราต่อต้านพวกเขาอย่าง
มีศักดิ์ศรี” ผมบอกว่า “ไม่ใช่ก่อวินาศกรรมหรือ?” พวกเขาตอบว่า “ไม่ใช่”
“ถ้าอย่างนั้นมีใครท�ำระเบิดฆ่าตัวตายที่อิรักถือว่าก่อวินาศกรรมหรือเปล่า?”
พวกเขาตอบว่า “ใช่” “แล้วที่ซีเรียล่ะ พวกคุณไปทิ้งระเบิดที่ซีเรีย ถ้าอะไร
เกิดขึ้นที่ซีเรียก็เป็นก่อวินาศกรรม ชาวฝรั่งเศสในอัฟกานิสถาน ชาวเยอรมัน
ในอัฟกานิสถาน ถ้าคนที่นั่นใช้ก�ำลังกับคุณก็บอกว่าก่อวินาศกรรม” สรุปก็คือถ้า
มีการต่อต้านกองก�ำลังนาโต้ก็ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้าย แล้วเรื่องเหล่านี้ก็เข้าสู่การ
รั บ รู ้ ข องประชาชน ซึ่ ง วิ เ คราะห์ ต ามหลั ก แล้ ว มั น ไม่ ถู ก ต้ อ ง คุ ณ ทราบไหม
ว่ากองก�ำลังไออาร์เอ (Irish Republican Army) ของไอร์แลนด์เหนือเป็น
พวกคาทอลิก พวกเขาไม่ต้องการให้พวกอังกฤษซึ่งนับถือนิกายโปรเตสแตนต์
ไปอยู่ที่ไอร์แลนด์เหนือ ดังนั้นจึงเกิดการก่อวินาศกรรม ไม่ใช่เพราะว่าชาวคาทอลิก
ชอบความรุนแรง เพียงแต่พวกเขาไม่ต้องการให้คนที่นับถือต่างนิกายมายึดครอง
ในฉากหลังของสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสงครามแย่งชิงทรัพยากร
ธรรมชาติ ประธานาธิบดีรูสเวลล์บอกกับชาวอังกฤษว่านํ้ามันในอ่าวเปอร์เซีย
เป็นของพวกเขา นํ้ามันในกาตาร์และอิรักเราแบ่งกัน ส่วนนํ้ามันในซาอุดีอาระเบีย
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เป็นของอเมริกัน การตกลงกันของมหาอำ�นาจเป็นเรื่องของการครอบครอง
นํ้ามันและก๊าซมาโดยตลอด ซารา วาเกนคเนซต์ (Sara Wagenknecht) หนึ่งใน
จำ�นวนนักการเมืองที่ดีที่สุดของเยอรมนี ที่ผมคิดว่าเธอเป็นในปัจจุบัน เธอฉลาด
และกล้าหาญ เธอกล่าวว่า ใครที่ต้องการให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย
ยิง่ กว่านี้ ต้องหยุดการเข้าร่วมทำ�สงครามแย่งชิงนํา้ มันและก๊าซในตะวันออกกลาง
และตะวันออกใกล้ ที่ทำ�ให้ประชาชนต้องเสียชีวิตนับไม่ถ้วน ต้องหยุดการให้การ
สนับสนุนสหรัฐอเมริกา ใช้โดรนทำ�งานขนส่งแทนทหาร ปิดฐานทัพอเมริกันและ
ไม่ส่งอาวุธไปขายในภูมิภาคที่มีวิกฤตการณ์

ซารา วาเกนคเนซต์ (Sara Wagenknecht) สมาชิกรัฐสภาเยอรมนี
ที่มา: http://www.dw.com/en/echoing-the-afd-left-partys-wagenknecht-saysmerkel-partly-to-blame-for-berlin-terror/a-370423
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นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพถามผมว่า “ทำ�ไมคุณถึงทำ�ให้เกมส์มันเสีย?”
“เราไม่สามารถไปทิ้งระเบิดที่ประเทศนั้นประเทศนี้เลยหรือ?” “คุณมีทางออก
อย่างไร?” ใช่ครับ นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพมีทางออก ข้อแรกต้องเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสองต้องไม่ไปทิ้งระเบิดประเทศอื่น ข้อสามไม่ทำ�
สงครามแย่งชิงทรัพยากร ข้อสีไ่ ม่สง่ อาวุธให้ประเทศเหล่านี้ และข้อห้า ไม่เผยแพร่
การโฆษณาชวนเชื่อทางทหาร ซึ่งทำ�ให้ประชาชนฆ่ากันเอง เป็นทางออกของเรา
ที่ง่ายๆ เพียงห้าข้อ
แต่บุช (George Walker Bush) คงเห็นต่าง “ใครไม่อยู่กับเราคนนั้น
ต่อต้านเรา” ถ้าคุณต่อต้านเรา คุณก็คอื กองกำ�ลังผิดกฎหมาย ถ้าคุณเป็นกองกำ�ลัง
ผิดกฎหมายเราจะฆ่าคุณ ถ้าพูดโดยสรุปชัดลงไปเลยก็คือ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับ
เรา เราจะฆ่ า คุ ณ มั นตรงกั บ สิ่ ง ที่ เราไม่ ได้ ส่ั ง สอนลู ก หลานเรา ถ้ า หากใคร
บางคนในครอบครัวมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราต้องฆ่าเขาอย่างนั้นหรือ มันช่าง
เป็นมุมมองที่โง่เขลา ต้องทำ�อย่างไรถึงจะประพฤติตนเช่นนั้นได้ ตัวอย่างเช่น
ในโรงเรียนมีเด็ก 3 คนชอบสร้างความวุ่นวายควรเอาไปแขวนคอ อย่างนั้นมัน
ใช้ได้ที่ไหน? หรือลูกศิษย์บอกว่าครูคนนี้สอนไม่ดี ฟังแล้วน่าเบื่อ พรุ่งนี้เราต้อง
เอาไปยิงทิ้ง มันไม่ถูกต้อง ผมตั้งใจยกตัวอย่างมานี้ก็ต้องการให้เห็นว่า อะไรที่มัน
ไม่ได้ถือปฏิบัติในครอบครอบครัว ไม่ได้ถือปฏิบัติในโรงเรียน ในการเมืองระหว่าง
ประเทศมันก็ไม่สามารถถือปฏิบัติได้ ไม่ควรบอกกับตนเองว่า ปัญหาแก้ไขได้
โดยใช้กำ�ลัง มันไม่ถูกต้อง ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ 21 เราไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยกำ�ลัง ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำ�อะไร? ต้องฟังเสียงคนอื่นอีกครั้ง และ
ทำ�ความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนหนุ่มสาวในอิรัก พวกเขาคิดอย่างไรกับการ
ยึดครองของสหรัฐอเมริกา ผมสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ยอมรับ
การยึดครองนี้ พวกเขาไม่ต้องการมัน พวกเราแปลกใจไหม? ไม่เลย ผมสามารถ
บอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ถ้าหากพรุ่งนี้เพื่อนบ้านคุณพังประตูบ้านคุณ
ผมว่าคุณจะต้องโกรธจนลืมตัว ถ้าท่านยังไหว เราจะไปต่อเรื่องลิเบียกัน
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ผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ชอบ เรื่องของลิเบียผมอย่าจะบอกว่ามี
มติของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รายละเอียดอยู่ในหนังสือผม มตินั้น
กล่าวถึงเขตห้ามบิน เหมือนกับการกั้นถนนไม่ให้ใครผ่าน แต่มันอยู่บนฟ้า จีนกับ
รัสเซียเห็นด้วยกับมตินี้ แต่ฝรั่งเศส อเมริกาและอังกฤษได้ใช้มตินั้นเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศ ซึ่งไม่ได้อนุญาตไว้ในมติ จีนและรัสเซียมองเรื่องนี้ว่า
เป็นการหลอกลวงพวกเขา ซึ่งมันก็เป็นการหลอกลวงจริงๆ ดังนั้นการโจมตีทาง
อากาศของนาโต้ อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นไปอย่างผิดกฎหมาย มันเป็นการ
ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน พวกเขาไม่สามารถทิ้งระเบิดใส่ลิเบียได้ ลิเบียเป็น
ประเทศที่ รํ่ า รวยที่ สุ ด ประเทศหนึ่ ง ในทวี ป แอฟริ ก า กั ด ดาฟี (Muammar
al-Qaddafi) ได้ขัดขวางการแบ่งเขตบัญชาการทางทหารของสหรัฐในแอฟริกา
ซึ่งสหรัฐอเมริกาแบ่งเขตบัญชาการทางทหารของตนในโลกออกเป็นเขตภาคเหนือ
คืออเมริกาเหนือ เขตใต้คืออเมริกาใต้ เขตยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ก็ถูกผนวก
อยู่ในเขตนี้ซึ่งเราไม่ได้ยินดีเลย เขตแอฟริกา เขตแปซิฟิกและเขตภาคกลางคือ
สหรัฐอเมริกา ทุกประเทศในโลกต่างตกอยู่ภายใต้เขตบัญชาการทางทหารของ
สหรัฐอเมริกาทัง้ หมด ส่วนเขตแอฟริกานัน้ ไม่มปี ระเทศใดยอมรับเป็นศูนย์กลางเขต
ดังนั้นพวกเขาจึงได้ตั้งกองบัญชาการที่เยอรมนี จากนั้นพวกเขาได้ทิ้งระเบิดที่
แอฟริกาและฆ่ากัดดาฟี ซึ่งไม่ใช่มติขององค์การสหประชาชาติ พวกเขาติดอาวุธ
ให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาล กลายเป็นกองกำ�ลังติดอาวุธ โดยให้เหตุผลว่าจะทำ�ให้
ประเทศมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการโกหกกับประชาคมโลก ผมได้สืบสวนและเขียน
เป็นหนังสือว่า สายลับอเมริกันและอังกฤษได้ติดอาวุธให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
ก่อนที่จะมีการลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลชาวลิเบีย เป็นการใช้
เล่ห์เหลี่ยมให้พวกกลุ่มนอกกฎหมายเป็นเครื่องมือติดอาวุธให้กับพวกนั้น เมื่อ
พวกเขาก่อความไม่สงบ ก็กระจายข่าวบอกกับชาวโลกว่าที่ลิเบียเกิดความไม่สงบ
เราต้องช่วยเหลือ จากนั้นจึงขอมติจากสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้
ประกาศเขตห้ามบิน ยิ่งกว่านั้นพวกเขาได้ใช้มติเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำ�ประเทศ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิด
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ต่อไปเป็นเรื่องซีเรีย เกี่ยวกับซีเรียพวกเราพูดกันว่าที่น่ันปกครองโดย
เผด็ จ การอั ส ซาด (Bazar Al Assad) ซึ่ ง ทิ้ ง ระเบิ ด ถั ง และใช้ อ าวุ ธ เคมี กั บ
ประชาชนของตนเอง ดังนั้นเขาจึงควรถูกกำ�จัด ซึ่งเรื่องนี้ได้ตีแผ่ในสื่อต่างๆ
ของตะวั นตกทุ ก วั น ผมบอกเลยก็ ได้ ว่ า การโค่ น ล้ ม ประธานาธิ บ ดี ข องรั ฐ อื่ น
เป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย เหตุผลไม่ได้อยู่ที่ว่าผมชอบอัสซาดหรือไม่ คำ�ถาม
ไม่ได้อยู่ท่วี ่าผมต้องการเขาหรือเปล่า แต่สาระมันอยู่ท่กี ารละเมิดอธิปไตยของรัฐ
อื่นนั้นมันทำ�ไม่ได้ มันก็เท่านั้น 27 กุมภาพันธ์ 2015 กองทัพอากาศฝรั่งเศส
เข้าโจมตีซีเรีย โดยใช้เหตุผลว่าเป็นการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย และการโค่นล้ม
อัสซาดเป็นแผนการที่จำ�เป็นสำ�หรับมนุษยชาติ ซึ่งอ้างถึงประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน หลายคนไม่คดิ ถึงว่าซีเรียเป็นอดีตอาณานิคมของฝรัง่ เศส และฝรัง่ เศสเอง
ก็มีชื่อเสียงด้านการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของอาณานิคม ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย
ที่ เข้ า ยึ ด ครองโดยถือธงเป่า แตรนำ�แถวทหารเข้าดิน แดนของชนชาติอื่น แล้ว
ประกาศว่า “เราคือเจ้าอาณานิคม” ซึ่งในปัจจุบันทำ�ไม่ได้แล้ว ดังนั้นจึงต้องทำ�
สงครามแบบปิด

บาซาร์ อัล อัสซาดและวลาดีมิร์ ปูติน
ที่มา: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladmir-putin-admitssupporting-president-assad-in-syrian-civil
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ผมขอกล่าวถึงองค์กรเพื่อสันติภาพของอเมริกัน ซึ่งผมได้เรียนรู้จาก
พวกเขาในหลายสิ่ง ผมอยากจะเสนอให้องค์กรเพื่อสันติภาพในรัสเซีย เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน อิหร่าน และซาอุดอี าระเบีย อยากให้ผคู้ นเหล่านัน้
รวมกัน อย่ายอมให้ใครเขาแบ่งเป็นชนชาติ เพราะเล่ห์กลของพวกนี้เขาจะแบ่ง
คนเป็นชนชาติต่างๆ เป็นศาสนาต่างๆ แบ่งคนตามรายได้ แบ่งตามพรรคการเมือง
ถ้าแบ่งได้สำ�เร็จคนพวกนี้จะถูกกวาดออกจากโต๊ะ(ที่ใช้เล่นเกม) แล้วก็จบกัน
จอห์น เคนเนดี จูเนียร์ (John Fitzgerald Kennedy Jr.) กล่าวว่า
“เรามายอมรับกันเถอะว่าทุกสิ่งที่เราเรียกว่าการต่อสู่กับผู้ก่อการร้ายนั้น มันเป็น
เพียงแค่สงครามแย่งชิงนํ้ามันและก๊าซครั้งใหม่” ในที่นี้เขาพูดถึงอเมริกา สำ�หรับ
ผมแล้วเขาพูดได้ถึงแก่นแท้และพูดได้อย่างถูกต้อง จอห์น เคนเนดี จูเนียร์ เป็น
บุตรของโรเบิร์ต เคนเนดี ส่วนโรเบิร์ต เคนเนดี เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมของสหรัฐฯ ขณะที่พี่ชายของเขา จอห์น เอฟ เคนเนดี ซึ่งทุกคนรู้จักดี
เขาถูกยิงใน ค.ศ.1963 น้องชายของเขาโรเบิร์ต ต้องการสืบสวนคดีนี้ ซึ่งถ้า
เขาทำ � ได้ ก็ จ ะทำ � ให้ เขาสามารถขึ้ น มาเป็ น ประธานาธิ บ ดี ได้ เขามี โอกาสเป็ น
ประธานาธิบดีสูงมาก เขาเกือบได้เป็นประธานาธิบดี แต่เขาก็ถูกยิงก่อน โรเบิร์ต
เคนเนดีรู้ความจริงทุกอย่างในอเมริกา เนื่องจากพ่อของเขาถูกยิงตาย ดังนั้น
จอห์น เคนเนดี จูเนียร์ จึงไม่ต้องการปิดบังอะไร เขากล่าวว่าสงครามซีเรียคือ
สงครามแย่งชิงท่อส่งนา้ํ มัน ซึง่ ได้เริม่ ขึน้ ในปีค.ศ. 2000 เมือ่ กาตาร์แถลงว่าจะใช้เงิน
10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯสร้างท่อยาว 1,500 กม. ผ่านซาอุดอี าระเบีย จอร์แดน
และซีเรียไปยังตุรกี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สงครามซีเรียที่ถูกต้อง เพราะได้กล่าวถึง
ก๊าซธรรมชาติที่จะผ่านซีเรีย แต่อัสซาดไม่ต้องการให้สร้างผ่านซีเรีย ดังนั้นเขา
จึงต้องถูกโค่นล้ม ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแต่เกี่ยวกับพลังงาน
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จอห์น เคนเนดี จูเนียร์
ที่มา: http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?News
ID=9560000144318&Html=1&TabID=1&

ด้วยอ่าวเปอร์เซียเป็นแหล่งพลังงานสำ�รองที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การ
ส่งก๊าซธรรมชาติทางเรือไปสู่ยุโรปนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง กาตาร์จึงต้องการสร้างท่อ
ส่งก๊าซไปขายในยุโรป ผ่านซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน ซีเรียและตุรกี ด้วยกาตาร์
เป็นประเทศมุสลิมนิกายสุหนี่ ซาอุดีอาระเบียก็เป็นมุสลิมสุหนี่ ตุรกีก็เป็นประเทศ

แผนที่การกระจายตัวประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่และชีอะห์
ที่มา: http://www.islam101.com/dawah/muslim_world_map.html
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มุสลิมสุหนี่ แต่ซีเรียมีรัฐบาลเป็นมุสลิมชีอะห์ที่ไม่ยอมให้กาตาร์สร้างท่อก๊าซผ่าน
ประเทศ จึงเป็นสาเหตุว่าทำ�ไมต้องโค่นล้มอัสซาด
ในปีค.ศ. 2009 หรือ 2 ปีก่อนเริ่มสงคราม กษัตริย์กาตาร์เชคฮาหมัด
บิน คอลิฟะห์ อัล ทานี (Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani) เดินทาง
ไปตุ ร กี เข้ า พบนายเรเจป ไตยิ ป เออร์ โด (Recep Tayyip Erdoğan) กั น
ประธานาธิบดีตุรกี และกล่าวว่าสนใจจะสร้างท่อสงก๊าซมาตุรกี ซึ่งตอนนั้นไม่มี
ใครสงสัยว่าจะเกิดสงครามทีซ่ เี รีย ทีเ่ มืองอเลปโปสามารถนัง่ ดืม่ กาแฟได้อย่างสบาย
ในปีค.ศ. 2009 ตุรกีกล่าวว่าสหภาพยุโรปต้องพึ่งพิงก๊าซจากรัสเซียเป็นอย่างมาก
ดังนั้นโครงการท่อส่งก๊าซจากกาตาร์มาตุรกีจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างถาวร เรากำ�ลัง
พูดถึงการแย่งชิงตลาดก๊าซในยุโรป ซึ่งรัสเซียเป็นผู้ครองตลาดนี้ บริษัทก๊าซ
โปรม (Gazprom) ส่งก๊าซให้กับยุโรปรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ก๊าซ
โปรมเป็นบริษัทก๊าซของปูติน ซึ่งทำ�เงินได้ไม่น้อยจากการขายก๊าซให้พวกเรา

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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โครงการท่อส่งก๊าซของอิหร่านและกาตาร์
ที่มา: https://germanwatch.org/de/12995

ตามโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวเปอร์เซียนั้น
เชื่อมถึงกัน หากกาตาร์ขุดก๊าซขึ้นมาส่งทางท่อไปขายยุโรปก่อนก็จะมีรายได้
มหาศาล ในขณะเดียวกันถ้าอิหร่านขุดก๊าซส่งทางท่อไปขายได้กอ่ นก็จะทำ�เงินมหาศาล
เช่นเดียวกัน การแข่งขันของทั้งสองประเทศนี้จึงเป็นต้นเหตุของสงครามในซีเรีย
เพราะอัสซาดต้องการสร้างท่อส่งก๊าซร่วมกับอิหร่านและอิรัก เพราะอิหร่าน อิรัก
และอัสซาดเป็นมุสลิมชีอะห์ ถ้ามองจากจุดนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสงครามใน
ซีเรียนัน้ เกิดขึน้ จากอะไร การให้การสนับสนุนพวกจีฮดั (Jihad) ของซาอุดอี าระเบีย
กาตาร์และตุรกี ซึ่งเบื้องหลังมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศสและตอนนี้มี
เยอรมนีด้วย ส่วนฝ่ายที่ไม่ต้องการให้อัสซาดถูกโค่นล้มคือรัสเซีย อิหร่านและ
พวกฮิซบอลเลอะห์ (Hezbollah) ในเลบานอนซึ่งเป็นพวกชีอะห์
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เราจะพบน้อยมากว่าสื่อต่างๆ น�ำเสนอเกี่ยวกับการโค่นล้มรัฐบาลที่ไม่
ถูกกฎหมาย รวมทั้งในซีเอ็นเอ็น (CNN) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2015 ซีเอ็นเอ็น
ได้น�ำเสนอข่าวตุลซี แก็บบาร์ด (Tulsi Gabbard) สมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
กล่าวว่า “สหรัฐอเมริกาและซีไอเอ (CIA) พยายามโค่นล้มรัฐบาลอัสซาด สหรัฐ
อเมริกาและซีไอเอต้องหยุดท�ำสงครามที่ผิดกฎหมายนี้” ทุกค�ำพูดชัดเจน แต่
ท�ำไมเราไม่ค่อยได้ยิน คงเพราะว่าหล่อนมาจากเกาะฮาวาย เป็นนักกีฬาโต้คลื่น
ไม่ได้อยู่ในกระแส หากพูดอะไรออกมาก็จะไม่ได้รับการน�ำเสนอ 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-ascapegoat-on-syria-but-her-skepticism-is-warranted/

ในสวิตเซอร์แลนด์ มีรายการที่มีชื่อว่า “Rundschau” ได้ไปสัมภาษณ์
ประธานาธิบดีอัสซาดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นักข่าวได้ถามอัสซาดว่า “คุณคิด
อย่างไรที่ทั้งโลกเห็นว่าคุณเป็นอาชญากรสงคราม รวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์คน
ก็คิดเช่นนั้นด้วย?” เขาตอบว่า “ในฐานะประธานาธิบดีผมต้องปกป้องประเทศ
ของผมจากผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจที่พวกเขามาจากหลายประเทศ
แต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้น ส่วนอาชญากรสงครามนั้นคนแรกที่ควรใช้ชื่อนี้คือ
จอร์จ บุช เพราะเข้าโจมตีอิรักโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การสหประชาชาติ
และสภาความมั่นคง ซึ่งเรื่องนี้ได้ยินกันน้อยมาก ส่วนคนที่สอง คือ คาเมรอน
(David Cameron) และซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) ซึ่งโจมตีลิเบียโดยไม่ได้รับ
การอนุมัติจากองค์การสหประชาชาติและทำ�ลายประเทศจนพินาศ เป็นการ
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ถกเถียงกันในระดับสูงว่าใครละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและทำ�ไมไม่ได้รับการ
ลงโทษ กลุ่มที่สามคือประเทศตะวันตกที่จะต้องรับผิดชอบ คือ เยอรมนี อังกฤษ
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง ตลอด 5 ปี ที่ ผ่ า นมาได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ ก่ อ การร้ า ยและ
ประกาศห้ามไม่ให้มีการค้ากับซีเรีย ทำ�ให้ประชาชนนับพันต้องล้มตาย ตะวันตก
ต้องการโค่นล้มผม” คนๆ นี้ไม่มีอะไรไปปิดบังการมองของเขา เขาเห็นทุกอย่าง
ถูกต้อง แต่จะโค่นล้มเขาได้หรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจน เพราะรัสเซียไม่ต้องการให้
เขาถูกโค่นล้ม แต่อเมริกันต้องการโค่นล้มเขา ซึ่งก็ชัดเจน สหรัฐอเมริกาได้ทำ�
สงครามนอกรูปแบบโดยติดอาวุธให้กับกลุ่มกองโจร โอบามาปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่า
ตนเองสนับสนุนหรือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสงครามในรายการข่าว
ทุกรายการระหว่างการดำ�รงตำ�แหน่งของโอบามา หลังจาก 8 ปีของการดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานาธิบดี ในหนังสือพิมพ์มีการประมวลผลงานต่างๆ ของเขา เช่น
คุกฮวนตานาโมไม่ได้ปิดและอื่นๆ แต่มีการพูดถึงน้อยมากว่าในปี 2011 โอบามา
เริ่มทำ�สงครามแบบปิดต่อต้านซีเรียซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ การที่
บุชสั่งโจมตีอิรักในปี 2003 นั้นมีความชัดเจนกว่ามาก การกระทำ�ของสหรัฐจะ
อ้างสาเหตุมาจากการก่อวินาศกรรม เพื่อดึงคนเข้าไปร่วมก็จะพูดว่าเราต่อสู้กับ
ผู้ก่อการร้าย จากนั้นในทีวีของสหรัฐก็จะปรากฏภาพชาวอเมริกันผู้แสนดีกับ
ผูก้ อ่ การร้ายทีโ่ หดร้ายชาวไอเอส (Islamic State) ในเนือ้ ข่าวบอกต่อว่าผูก้ อ่ การร้าย
ได้สังหารชาวอเมริกัน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นได้นำ�
เสนอภาพข่าวนี้ จากนั้นโอบามาก็ออกข่าวว่าผู้ก่อการร้ายได้ฆ่าตัดคอ 2 นักข่าว
อเมริกันอย่างป่าเถื่อน เราต้องแทรกเเซงเรื่องนี้เพราะพวกเขาป่าเถื่อน กลุ่มรัฐ
อิสลามเป็นอันตรายต่อผู้คนในซีเรียและอิรัก ถ้าหากไม่ดำ�เนินการต่อต้านพวกเขา
พวกนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อภูมิภาคนี้และสหรัฐอเมริกา ข้อโต้แย้งแรกในกรณีนี้คือ
เขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย แต่ต้องการโค่นล้มอัสซาด นักยุทธศาสตร์ด้านการ
ทหารสามารถถามตนเองได้ว่า เราจะต้องต่อสู้กับรัฐอิสลามแต่จะปรับไปเป็นการ
โค่นล้มอัสซาดได้อย่างไร? ในเรื่องนี้โอบามาพูดว่า การสู้รบต่อต้านรัฐอิสลามนั้น
เราไม่สามารถคาดหวังกับระบบของอัสซาดที่ก่อการร้ายต่อประชาชนของตน
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ระบบนี้ได้สูญเสียความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว ประกาศโอบามา
เพียงเท่านี้ ก็หมายความว่า ระหว่างการต่อสู้กับรัฐอิสลามก็จะโค่นล้มอัสซาดด้วย
ทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่างานนี้เป็นงานที่ใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่ทันสมัยมาจัดการ
เพราะประกาศนั้นได้กล่าวในวันที่ 11 กันยายน เข้าใจไหมครับว่าเป็นวันครบรอบ
13 ปีของการก่อวินาศกรรมในนิวยอร์ก มันเป็นแผลในใจของประชาชน ซึ่งงานนี้
ได้จไ้ี ปทีแ่ ผลนี้ ตัวอย่างเช่นในครอบครัวมีการฆ่าตัวตาย ก็จะเป็นแผลในใจขนาดใหญ่
และครอบครัวจะไม่ลืมวันนั้น ในทุกปีจะมีการจัดพิธีรำ�ลึกถึง อาจจะจุดเทียน เป็น
วันทีเ่ งียบสงบและระลึกถึง ถ้าหากในวันนัน้ คนไม่ดสี กั คนไปพูดในสิง่ ไม่ดกี บั ครอบครัว
ก็จะมีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เพียงแค่พูดในวันนั้นเท่านั้น และสิ่งนี้เองที่
ประธานาธิบดีโอบามาทำ�กับซีเรีย ในวันที่มีแต่ความเจ็บปวดและสูญเสีย เขาได้
พูดถึงการก่อการร้าย ทุกอย่างมันทำ�งานอย่างไร ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณอาจจะ
คิดว่านักประวัติศาสตร์ชาวสวิสคนนี้แต่งนิยายอะไรกัน แค่วันมันตรงกันอย่าง
บังเอิญเท่านั้นเอง แต่เปล่าเลย สงครามซีเรียมีการเรียนการสอนว่าเริ่มขึ้น
ในวันที่ 11 กันยายน 2014 เป็นสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เพราะวันนัน้ เป็น
วันที่หลอกชาวบ้านได้ดีที่สุด และหนังสือพิมพ์สวิสก็ร่วมเฉลิมฉลองสงครามนี้
กั บ เขาด้ ว ย จากนั้ น สหรั ฐ อเมริ ก าก็ ทิ้ ง ระเบิ ด ใส่ ซี เรี ย หนั ง สื อ พิ ม พ์ เขี ย นว่ า
“ในทีส่ ดุ โอบามาก็จบั กระบองขึน้ มา” ผมอับอายในคุณภาพสือ่ ของเรามาก ผมแทบ
ไม่เชื่อตัวเองว่าพวกเขาคิดได้อย่างไรเมื่อประเทศหนึ่งกระทำ�กับอีกประเทศหนึ่ง
ด้วยการทิ้งระเบิด แต่นักข่าวพากันร้อง “ไชโย” เราอยู่ที่ไหนกัน?
ส่วนอิหร่านไม่ตอ้ งการให้โค่นล้มอัสซาด ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีป่ ระธานาธิบดี
อิหร่านฮาสซัน รูฮานี (Hassan Ruhani) พูดที่นิวยอร์กว่า เป็นสงครามที่ละเมิด
กฎหมายเพราะรัฐบาลซีเรียไม่ได้ยินยอม เป็นที่เข้าใจว่าใครที่ไม่ต้องการให้อัสซาด
ถูกโค่นล้มก็บอกว่ายอมรับไม่ได้ ส่วนฝรัง่ เศสบอกว่าเกีย่ วข้องกับการก่อวินาศกรรม
เยอรมันอยูท่ อี่ ฟั กานิสถานเพราะการก่อวินาศกรรม 11 กันยายน แต่ 11 กันยายน
นั้นก็ยังมีความไม่ชัดเจนจนบัดนี้ และเยอรมันไปซีเรียก็เพราะก่อวินาศกรรมที่
ปารีสเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2015 มีผู้เสียชีวิต 130 คนในโรงคอนเสิร์ต เป็นการ
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ก่อการร้ายที่น่ากลัว ทำ�ให้แองเกล่า แมร์เคิล (Angela Merkel) ส่งทหารไปซีเรีย
แรกเลยนั้นฝรั่งเศสแถลงว่า การก่อการร้ายเป็นการกระทำ�ของไอเอส ฝรั่งเศส
จะมีชัยชนะเหนือพวกป่าเถื่อน ทุกอย่างก็มีความเป็นมาอย่างนี้ พูดว่าที่ประเทศ
เรามีการก่อการร้าย เป็นการกระทำ�ของไอเอสแล้วไปทิ้งระเบิดที่ซีเรีย ถ้าเราใช้
หลักตรรกะนี้ ไม่ช้าก็เร็วจะมีการก่อการร้ายที่เลบานอน และพวกซีเรียก็จะพูด
ว่าพวกสายลับฝรั่งเศสเป็นคนทำ� 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
พวกเขาไม่ได้ถามประชาชนชาวเยอรมัน ตอนนีข้ ณะทีเ่ ราก�ำลังพูดกันอยูน่ ี่ เยอรมนี

แองเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี
และอูซูลา ฟอน เดอ เลเยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่มา: http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/der-naechste-ruck-scheint-weiblich
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ก�ำลังท�ำสงครามอยู่ แต่ไม่มีใครคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็น แต่ซีเรียเป็น
ประเด็น
ก็หมายถึงว่าตอนนีเ้ ราอยูร่ ะหว่างสงคราม ซึง่ ไม่เป็นการดีส�ำ หรับองค์กร
เพื่ อ สั นติ ภ าพ แต่ อ งค์ ก รเพื่ อ สั นติ ภ าพจั บ ตาดู อ ยู่ ว่ า รั ส เซี ย สนั บ สนุ น อั ส ซาด
แต่ต้องบอกว่าอัสซาดเชิญรัสเซียให้ไปช่วยซีเรีย และรัสเซียก็รับคำ�เชิญนั้น ซึ่งก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และก็ไม่ได้ขัดกับสิทธิพลเมือง เพราะรัฐบาลที่เลือกโดยพลเมือง
มีสิทธิ์เชิญให้รัฐอื่นมาช่วยได้ ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้กับการเข้าไปทิ้งระเบิดของ
สหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน 2015 แล้วทำ�ไมกองทัพรัสเซียจึงให้การสนับสนุน
อัสซาด? เพราะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาต้องการโค่นล้มเขา วันที่ 27 กันยายน 2015
สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิด จากนั้นรัสเซียได้เห็นว่า
ขาดความสมดุลจึงได้เข้าไปในซีเรียในวันที่ 30 กันยายน คือ 3 วันหลังฝรั่งเศส
และอเมริกา พวกเขาจับตาดูซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา รัสเซียมีฐานทัพอยู่ใน
ตาร์ตัส (Tartus) และไม่ต้องการสูญเสียตลาดก๊าซในยุโรปของบริษัท ก๊าซ โปรม
ซึ่ ง ก็ เข้ า ใจได้ แล้ ว ที่ เ ยอรมนี ล ะเกิ ด อะไรขึ้ น ? ในปกวารสาร Der Spiegel
ฉบับวันที่ 41/2016 ได้พาดหัวข่าว “ไฟในซีเรีย การกระทำ�ของปูติน โอบามา
เข้าร่วมด้วย” นี่คือสื่อมวลชนที่มีคุณภาพของท่าน ถ้าหากบอกว่าเป็นการกระทำ�
ของปูตินแล้วโอบามาเข้าร่วม ก็ต้องเข้าใจว่าปูตินเป็นคนเริ่มส่วนโอบามาเข้าร่วม
ภายหลัง คุณเข้าใจไหมครับ? เราพูดภาษาเดียวกัน แต่ขอ้ เท็จจริงมีอยูว่ า่ สหรัฐอเมริกา
ในเดือนกันยายน 2014 ได้ไปทิ้งระเบิดที่ซีเรีย แต่รัสเซียไป 2015 ในทางลับ
สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011
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ปกวารสาร Der Spiegel ฉบับวันที่ 41/2016

องค์กรเพื่อสันติภาพมีคนที่พูดได้อย่างชัดเจนอยู่หลายคน ในจำ�นวนนั้น
มี วิลลี วิมเมอร์ (Willy Wimmer) ทีผ่ มให้คณ
ุ ค่ากับงานเขามาก เขาพูดว่า “ฝรัง่ เศส
ไม่มสี ทิ ธิใ์ นการโจมตีนน้ั ความชอบธรรมหนึง่ เดียวทีฝ่ รัง่ เศสจะมีได้ แต่กไ็ ด้ปฏิเสธมัน
นั่นคือการขออนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่ฝรั่งเศสไม่ได้รับ
การอนุมตั ิ ในขณะเดียวกันเยอรมนีกไ็ ด้เข้าร่วมสงครามซีเรียและสงครามกลางเมือง
ฝ่ายเดียวกับฝรั่งเศส ทำ�ให้นึกถึงการเมืองในช่วงปี ค.ศ. 1939” มันเป็นคำ�พูดที่
ชัดเจนมาก ผมอยากให้ผู้คนเดินออกมาถือแผ่นป้ายคัดค้าน อยากให้แชร์วิดีโอ
ไปให้กัน มันเป็นสิ่งที่ดี ขอให้ทำ�ต่อไป จงกระตือรือร้น อย่าให้ใครมาแบ่งแยกเรา
โดยใช้เงื่อนไขทางเพศ พรรคการเมือง ศาสนา สัญชาติ ถ้าเราทุกคนร่วมกันทำ�
โลกก็จะอยู่รอด ซึ่งก็เพียงพอแล้ว
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอจัดท�ำความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
Factors Influencing Thailand’s proposed Free
Trade Agreement with the Eurasian Economic Union
อรุณวรรณ เศรษฐพูธ์
Arunwan Satthapoo
บทคัดย่อ
บทความนี้นำ�เสนอเรื่องความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยเสนอจัดทำ�ความ
ตกลงการค้าเสรีต่อรัสเซียและพัฒนามาสู่การเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
ในภาพรวมซึง่ ใช้กรอบแนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International
Political Economy) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจและเมืองภายใต้รูปแบบของการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำ�ให้ไทยเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
กับรัสเซียและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียประกอบด้วย ปัจจัยภายในประเทศและ
ปัจจัยระหว่างประเทศ โดยปัจจัยภายในเกิดจากตัวแสดงภาครัฐและภาคเอกชนที่
เข้ามามีบทบาทในการริเริ่มผลักดันข้อเสนอความตกลงการค้าเสรีไทยกับรัสเซีย
ตามเป้าหมายในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยที่มุ่งเน้นตลาดใหม่ๆ
และใช้รัสเซียเป็นเป็นศูนย์กลางในการเข้าสู่ตลาดในประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
ด้ า นปั จ จั ย ภายนอกคื อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศที่ความตกลงการค้าเสรีเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและปัจจัยด้านบทบาทของรัสเซียในเวทีโลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และความมั่นคง ที่ไทยต้องให้ความสำ�คัญกับรัสเซียเนื่องจากรัสเซียมีฐานะเป็น
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ประเทศผู้นำ�ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย รวมไปถึงปัจจัยบทบาทของสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียที่มีความสำ�คัญและมีแนวโน้มที่จะขยายความสัมพันธ์เศรษฐกิจ
มายังภูมภิ าคเอเชียในฐานะทีไ่ ทยมีจดุ ยืนเป็นกลางและพยายามรักษาความสัมพันธ์
อั นดี กั บ ทุ ก ฝ่ า ย ทำ � ให้ ไทยต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ ในการถ่ ว งดุ ล อำ � นาจประเทศ
มหาอำ�นาจอย่างรัสเซียด้วย
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.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)

53

วารสารรัสเซียศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
อรุณวรรณ เศรษฐพูธ์
ในช่วงที่ผ่านมา ไทยดำ�เนินยุทธศาสตร์เชิงรุกทางการค้าในการเจรจา
ขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย
แอฟริกา และยุโรปตะวันออก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่วนแบ่งตลาด
ของไทยนอกเหนือจากตลาดเดิม และประเทศที่เป็นตลาดใหม่ที่สำ�คัญและมีความ
สัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานคือรัสเซีย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการทำ�ความตกลง
การค้าเสรีระหว่างกัน การเจรจาความตกลงการค้าเสรีจึงเป็นกลไกหนึ่งในการ
กระชั บ ความสั ม พั นธ์ ท างเศรษฐกิ จ กั บ รั ส เซี ย และพั ฒ นาความสั ม พั นธ์ ไปสู่
กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่มีรัสเซียเป็นศูนย์กลาง ฝ่ายไทยจึงเริ่มข้อเสนอ
จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย โดยเป็นการศึกษาฝ่ายเดียวภายใต้
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย
เพื่อประเมินประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีก่อนที่
ประกาศเจตนารมณ์ให้ฝา่ ยรัสเซียทราบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์รับผิดชอบการจัดจ้างทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
จั ด ทำ � โครงการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการจั ด ทำ �ความตกลงการค้ า เสรี ไทยรัสเซียในขั้นแรกเพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางการค้า การลงทุน ศักยภาพใน
การแข่งขัน รวมถึงประโยชน์และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับไทย และนำ�ผลการศึกษา
ที่ได้เป็นข้อมูลในการกำ�หนดกรอบการเจรจาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การค้า
ของไทย
รัสเซียเป็นหนึง่ ในตลาดใหม่ทไี่ ทยให้ความส�ำคัญมาก เป็นผลส่วนหนึง่ จาก
ความสั ม พั น ธ์ อั น แน่ น แฟ้ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ น
*ผู้สนใจศึกษาด้านรัสเซีย อรุณวรรณ เศรษฐพูธ์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระดับรัฐบาลผ่านการเยือนของผู้น�ำระดับสูงการลงนามความตกลงระหว่างกัน
ในระดับรัฐและเอกชน ท�ำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ กล่าวคือ รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ไทยจะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน และไทยยังเป็นหุ้นส่วน
ทางการค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของรัสเซียในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1 อย่างไรก็ตาม
มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียถือว่ายังอยู่ระดับต�่ำเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทย2 ขณะที่บทบาทของรัสเซียในตลาดโลก
มี ม ากขึ้ น หลายประเทศเริ่ ม เล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพของรั ส เซี ย และต้ อ งการที่ จ ะมี
ส่วนแบ่งตลาด ซึ่งไทยเองก็ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าวจึงพยายามสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือกับรัสเซีย3 โดยการเสนอจัดท�ำความตกลงการค้าเสรีกับ
รัสเซียเพื่อเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขยายโอกาสด้านการส่งออกสินค้าของไทย
ไปยังตลาดรัสเซียได้4
กระบวนการดำ�เนินการผลักดันข้อเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทยรัสเซียของไทยในระยะแรกไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากนัก ขาดความต่อเนื่อง
ในการดำ � เนิ นการ อย่ า งไรก็ ต าม ภาครั ฐ เริ่ ม ผลั ก ดั นข้ อ เสนออย่ า งจริ ง จั ง
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนรัสเซียเมื่อเดือนกันยายน
ปี 2556 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีจะเป็น
กลไกในสำ�คัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน ลดอุปสรรคทางการค้า
จุลชีพ ชินวรรโณ, สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน
อนาคต (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 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 การลงทุนของไทยภายใต้             
เอฟทีเอ”, Industrial Technology Review, ปีที่ 17, ฉบับที่ 216 (มกราคม 2554), หน้า 1.  
4
จุฑามาศ ส่งศรี, “ศักยภาพเศรษฐกิจรัสเซีย โอกาสทางการค้า การลงทุนของไทยภายใต้         
เอฟทีเอ,” อ้างแล้ว, หน้า 1-2.
1
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รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซีย จากเดิมทีฝ่ า่ ยไทย
ได้จดั ทำ�โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกบั รัสเซีย
ไปแล้วในปี 2551 นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการเจรจา เนื่องจากรัสเซียได้
ลงนามจัดตั้งสหภาพศุลกากรระหว่างรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถานขึ้นและมี
ผลใช้บังคับในปี 2553 ทำ�ให้รัสเซียมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่ลักษณะแบบเหนือรัฐ (Supranational) ด้านเศรษฐกิจ รัสเซียจึง
ต้องหารือกับประเทศสมาชิกก่อนตัดสินใจจัดทำ�ความตกลงกับประเทศใดๆ ดังนั้น
ข้อเสนอในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียจึงไม่สามารถทำ�แบบสอง
ฝ่ายกับรัสเซียได้ หากจะทำ�ความตกลงการค้าเสรีกบั รัสเซียจะต้องทำ�ในรูปแบบการ
เจรจากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายไทยจึงหันมาทบทวน
การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียให้เป็นการเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชียในภาพรวมแทน
บทความนี้ผู้เขียนจะนำ�เสนอปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยเสนอจัดทำ�ความตกลง
การค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บทความแบ่งรายละเอียด
การนำ�เสนอเป็นสองส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกทีจ่ ะเสนอเกีย่ วกับภาพรวมการค้า
ระหว่างไทยกับรัสเซียและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย เพื่อให้ทราบนัยสำ�คัญของ
ความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจของไทยอันนำ�มาสู่การเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
จากนั้ นจะกล่ า วถึ ง บทบาทของตั ว แสดงในการดำ � เนิ นนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีนับตั้งแต่เริ่มข้อเสนอความตกลงการค้าเสรีไทยรัสเซียและการพัฒนามาสู่การทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย และในส่วนที่สองจะนำ�เสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อไทยในการ
ตัดสินใจเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกบั รัสเซียและการเจรจากับกลุม่ สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยระหว่างประเทศ
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ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย
หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 2534 ภัยคุกคามจากระบอบ
คอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียยุคหลังสงครามเย็น
มีลักษณะที่เน้นความร่วมมือระหว่างกันในหลายระดับ และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างจริงจังอีกครั้งโดยอาศัยพื้นฐานจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ในอดีต5 ซึง่ รัสเซียกระตือรือร้นในการสานต่อความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ กับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษา รวมถึงมีการผลักดันให้มีการเยือน
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง2 ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียยุคปัจจุบัน
ถือได้ว่าพัฒนามาสู่ยุคของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันมานับตั้งแต่หลัง
สงครามเย็นเป็นต้นมา
ด้านจุดเริม่ ต้นความสัมพันธ์ทางการค้าเกิดขึน้ อย่างเป็นทางการ เกิดขึน้
ตั้งแต่ไทยกับรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตขณะนั้นลงนามความตกลงทางการค้า
ระหว่างกัน เริ่มมีการค้าขายระหว่างกันแต่มูลค่าการค้ารวมยังมีไม่มากเท่าที่ควร
มีสัดส่วนน้อยมากหากเทียบกับปริมาณการค้ารวมของทั้งสองประเทศซึ่งก็มา
จากหลายสาเหตุ เช่น ระยะทางที่ห่างไกล ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรม ภาษา      
ท�ำให้ความช�ำนาญในตลาดรัสเซียมีนอ้ ย ท�ำให้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต่างเห็น
ความส�ำคัญของรัสเซียที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางการค้า
การลงทุนเพื่อให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ประสพ รัตนากร, 100 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ:
มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, 2540), หน้า 2.
6
กระทรวงการต่างประเทศ. ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต: กระทรวงต่างประเทศ
รัสเซีย จัดงานเลีย้ งอำ�ลาเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (ออนไลน์). 2558. แหล่งทีม่ า http://www.
mfa.go.th/main/th/media-center/30/61246-กระทรวงต่างประเทศรัสเซียจัดงานเลี้ยงอำ�ลา
เอกอัครราชทูต.html [20 พฤษภาคม 2559]
5
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ตารางที่ 1: มูลค่าการค้าระหว่างไทย-รัสเซีย ปี 2534-2550
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี

มูลค่าการค้า

ส่งออก

นำ�เข้า

ดุลการค้า

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

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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หากพิ จ ารณามู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า งปี 2534 จนถึ ง ปี 2550 การค้ า
ระหว่างไทยกับรัสเซียขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2548 มูลค่าการค้า
เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมูลค่าการค้าอยู่ที่ 1,670.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 405.8 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำ�เข้า
อยู่ที่ 1,264.9 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม วิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540
ทำ�ให้มูลค่าการค้าระหว่างกันลดลงและทำ�ให้นับนั้นเป็นต้นมาไทยขาดดุลการค้า
กับรัสเซียมาโดยตลอด
จากตารางจะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับรัสเซียเพิม่ ขึน้ หลังจาก
เริม่ ฟืน้ ตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยในปี 2544 มูลค่าการค้าอยูท่ ่ี 395.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และเพิ่มเป็น 650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีถัดมา และเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2547 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง 1,316 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และในอีกปีตอ่ มาปี 2548 มูลค้าการค้ายังคงเพิม่ ขึน้ ถึง 1,931.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 324.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำ�เข้า 1,606.9
ล้านเหรียญสหรัฐฯ รัสเซียจึงถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำ�คัญของไทยมาโดยตลอด
ต่อมาหลังปี 2550 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียถือว่ายังเพิ่มขึ้น
โดยการค้ารวมในปี 2558 รัสเซียยังคงเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยใน
ประเทศกลุม่ เครือรัฐเอกราชและอันดับที่ 31 ในตลาดโลก รัสเซียเป็นตลาดส่งออก
อันดับที่ 37 และตลาดนําเข้าอันดับที่ 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 เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกทำ�ให้มูลค่าการค้า
ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2553  รัสเซียกลายเป็นคู่ค้าอันดับที่ 26
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ตารางที่ 2:  มูลค่าการค้าระหว่างไทย-รัสเซียปี 2551-2559
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

มูลค่าการค้า
3,821.52
2,097.65
3,995.84
5,668.51
5,189.01
4,696.33
4,913.64
2,355.93
1,964.15

%D
1.07
-45.10
90.47
41.86
-8.46
-9.55
4.69
-52.05
-16.63

ส่งออก
959.11
405.69
771.13
1,149.51
1,132.82
1,163.82
1,205.18
713.44
577.52

%D
55.6
-57.70
90.08
49.07
-1.45
2.74
3.55
-40.81
-19.05

นำ�เข้า
2,862.41
1,692.17
3,224.71
4,518.47
4,056.19
3,589.50
3,708.46
1,642.49
1,386.63

%D
85.9
-40.88
90.57
40.14
-10.24
-12.98
5.07
-55.71
-15.58

ดุลการค้า
-1,903.30
-1,286.48
-2,453.59
-3,368.48
-2,923.37
-2,365.68
-2,503.27
-929.10
-809.11

ที่ ม า: ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ของไทย เป็นผลมาจากอัตรามูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90.5 ในปีดังกล่าว
ต่อมาในปี2554 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 5,668.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รัสเซีย
กลายเป็นคู่ค้าอันดับที่ 24 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของรัสเซียใน
อาเซียนและเป็นคู่ค้าอันดับที่ 35 ของโลก ปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย
ในระยะเวลา 3 ปีทผ่ี า่ นมา (2557- 2559) มีมลู ค่าเฉลีย่ ปีละ 3,077.91 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลมาโดยตลอด ในปี 2559 รัสเซียเป็นคูค่ า้ อันดับที่ 33
ของไทยในตลาดโลกและอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชการค้ารวมมี
มูลค่า 1,964.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของมูลค่าการค้า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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ทัง้ หมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 809.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังรัสเซียมีมูลค่า 577.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 19.05 ขณะที่ไทยมีมูลค่านำ�เข้าจากรัสเซีย
1,386.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 15.58
โดยไทยยังคงเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าคิดเป็น 929.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การที่
ไทยขาดดุลการค้ากับรัสเซียมาโดยตลอด เนือ่ งจากสินค้าส่งออกไปรัสเซียส่วนใหญ่
มีมูลค่าไม่สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้าที่ไทยนำ�เข้าจากรัสเซีย
การส่งออก
การส่ ง ออกสิ นค้ า ของไทยไปยั ง รั ส เซี ย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่ า นมา
(2557-2559) มี มู ล ค่ า เฉลี่ ย ปี ล ะ 832.04 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ระหว่ า งปี
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
ลดลงในปี 2558 โดยมีมลู ค่าอยูท่ ี่ 713.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 40.81
เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจุบันปี 2559 รัสเซียเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 37 ของไทย
ในตลาดโลกและอันดับที่ 1 ในกลุม่ ประเทศเครือรัฐเอกราช โดยมีมลู ค่าส่งออกอยูท่ ่ี
577.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 40.80
สินค้าส่งออกสำ�คัญของไทยไปยังรัสเซีย 10 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครือ่ งประดับ ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ สิ่งทออื่นๆ อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ยางพารา
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ตารางที่ 3: สินค้าส่งออกที่สำ�คัญของไทยจากรัสเซีย

อันดับ
1

ชื่อสินค้า

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
2
ผลิตภัณฑ์ยาง
3
อัญมณีและเครื่องประดับ
4
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
5
เม็ดพลาสติก
6
เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ
7
สิ่งทออื่นๆ
8
อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป
9
ข้าว
10
ยางพารา
รวม 10 รายการ
อื่น
รวมทั้งสิ้น

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2556 2557 2558 2559

D%
58/59

314.8 291.4 162.5 122.7 -24.48
41.2 51.5 61.4 50.3 -18.09
65.4 129.9 48.6 46.6 -4.00
57.4 57.5 41.0 38.3 -6.57
56.6 79.6 46.2 29.7 -35.67
13.3 29.5 20.0 22.3 11.75
3.6 3.10 13.9 21.4 54.23
36.2 34.7 20.3 19.4 -4.25
15.3 30.1
39.8 11.40
643.9 718.7
519.9 486.5
1,163.8 1,205.2

13.9
8.40
436.1
277.3
713.4

13.5
12.4
376.7
200.8
577.5

-2.72
47.17
-13.62
-27.59
-19.05

ที่ ม า: ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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การนำ�เข้า
การนำ�เข้าสินค้าของไทยจากรัสเซียในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (25572559) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,245.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยระหว่างปี 2555-2557
ตัวเลขการนำ�เข้ามีแนวโน้มลดลง ในปี 2555 มูลค่าการนำ�เข้าอยู่ที่ 4,056.19
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงเป็น 3,529.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556
และขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในปี 2557 ซึง่ การนำ�เข้ามีมลู ค่า 3,708.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.07 และการนำ�เข้าลดลงมากในปี 2558 คิดเป็น
มูลค่า 1,642.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 55.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ถือได้ว่ามูลค่าการนำ�เข้าของไทยจากรัสเซียลดลงมากที่สุดในรอบ 5 ปี ปัจจุบัน
ในปี 2559 รัสเซียเป็นแหล่งนำ�เข้าอันดับที่ 26 ของไทยในตลาดโลกและอันดับที่ 1
ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชโดยมีมูลค่านำ�เข้า 1,386.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงจากก่อนหน้าร้อยละ 15.58
สินค้าทีน่ �ำ เข้าทีส่ �ำ คัญของไทยจากรัสเซีย 10 อันดับแรก ได้แก่ นา้ํ มันดิบ
ปุ๋ยและยากำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์สินแร่โลหะอื่นๆ
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ถา่ นหิน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์นา้ํ สด แช่เย็น แช่แข็ง
แปรรูปและกึ่งแปรรูป แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออกไปยังรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปทั่วโลก สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปและมี
ความนิยมในหมู่ผู้บริโภครัสเซีย ได้แก่ ผลไม้กระป๋องโดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดรัสเซีย เพราะผลไม้กระป๋องของไทยถือว่ามี
คุณภาพที่ดี รับประทานได้สะดวก ราคาไม่แพงและสามารถหาซื้อได้ง่าย รวมทั้ง
ผู้ประกอบการของไทยมีความใส่ใจในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตรง
ตามความต้องการหรือรสนิยมของผู้บริโภคชาวรัสเซีย สอดคล้องกับที่อดิศัย
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ตารางที่ 4: สินค้านำ�เข้าที่สำ�คัญของไทยจากรัสเซีย
(หน่วย : ล้านเหรียญฯสหรัฐ)
อันดับ

ชื่อสินค้า

1
2

นํ้ามันดิบ
ปุ๋ยและยากำ�จัดศัตรู
พืชและสัตว์
3 เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์
4 สินแร่โลหะอื่นๆ
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
5 ถ่านหิน
6 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
7 สัตว์นํ้าสด แช่เย็น
แช่แข็งแปรรูป
8 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่
9 เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ
10 กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ
รวม 10 รายการ
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

1,940.0 2,461.7 872.2 753.1
478.1 298.0 252.7 187.5

D%
58/59
-13.66
-25.82

574.5

491.3 238.4 159.6

-33.04

90.9

83.3

105.8 129.9

22.82

0.7
64.7
29.4

44.3
26.4

11.9
33.6
21.4

42.5
30.6
27.4

258.03
-8.76
28.23

19.5
9.9

17.8
8.4

17.4
6.3

12.0
10.1

-31.24
60.39

10.0

8.0

8.10

8.3

2.50

2556

2557

2558

2559

3,217.7 3,439.2 1,567.7 1,361.0
311.7 269.3 74.8 25.6
3,529.5 3,708.5 1,642.5 1,386.6

-13.18
-65.74
15.58

หมายเหตุ: - คือไม่พบข้อมูล
ที่ ม า: ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ให้สัมภาษณ์ว่า “...ตอนที่ผมอยู่รัสเซียคือทราบมาตลอดว่าคนรัสเซียชอบกิน
สับปะรดกระป๋องของไทยมาก...”7
สิ นค้ า ที่ ไทยมี ศั ก ยภาพในการส่ ง ออกไปยั ง รั ส เซี ย และกำ � ลั ง มี ค วาม
ต้องการเพิ่มสูงขึ้นมาก คือยางพารา เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ของรัสเซีย
กำ�ลังขยายตัวมากขึน้ ซึง่ เป็นผลจากการส่งเสริมจากภาครัฐและจากความต้องการ
ใช้รถยนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์จึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทำ�ให้
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติมีมากขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย
ไปยังรัสเซียจึงขยายตัวขึ้นมากตามไปด้วย นอกจากนั้นสินค้าประเภทอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับใน
ตลาดรัสเซียมากโดยเฉพาะเครื่องประดับเงินของไทย ดังนั้น ไทยยังมีโอกาสจะ
ขยายการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังรัสเซียได้อีกมากหากมีการจัดทำ�ความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซียขึ้น
ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเกิดจากแนวคิดในการรวมทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ที่ประกอบด้วยอดีตประเทศสมาชิกของสหภาพโซเวียต ประเทศผู้นำ�ใน
การก่อตั้งคือหลักรัสเซียในอดีตเป็นประเทศผู้นำ�ในสหภาพโซเวียต คาซัคสถาน
และเบลารุส ผู้นำ�จากทั้งสามประเทศมีเป้าหมายในการรวมประเทศสมาชิกของ
สหภาพโซเวี ย ตเดิ ม เพื่ อ รวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ โดยจั ด ตั้ ง สหภาพเศรษฐกิ จ
(Economic Union) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2536 และพัฒนามาสู่การจัดตั้งเขต
การค้าเสรี (Free Trade Zone) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2537 และลงนามการ
จัดตั้งสหภาพศุลกากรฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2538 อย่างไร
ก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสำ�เร็จ เนือ่ งจากเหตุผลทางการเมือง
และเศรษฐกิจหลายประการ ทำ�ให้พัฒนาการร่วมกลุ่มช่วงระหว่างปี 2538-2542
ไม่มีความคืบหน้ามากนัก
7

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อดิศยั ธรรมคุปต์, อดีตผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ 9 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
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 และทำ�ให้เปลี่ยนสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
โดยสมบูรณ์ โดยมีสภาการบูรณาการ (Integration Council) จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล
การบริหารงานภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนสหภาพศุลกากรฯ
เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2550 เมื่อประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศลงนาม
สนธิสัญญาการจัดตั้งสหภาพศุลกากรฯ (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 ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานของสหภาพศุลกากรฯ โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศและการ
ออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหภาพศุลกากรฯ ซึง่ จะคล้ายคลึงกับคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (European Commission) ของสหภาพยุโรป
การพั ฒ นาการรวมกลุ่ ม เป็ น สหภาพเศรษฐกิ จ ยู เรเชี ย (Eurasian
Economic Union: EAEU) เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสนธิสญ
ั ญา
การจัดตั้งที่ลงนามโดยผู้นำ�  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ถือเป็นขั้นตอนลำ�ดับ
สุดท้ายของการรวมกลุ่ม หลังจากที่ในปี 2553 ประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศได้
ตกลงในการใช้ อั ต ราภาษี ภ ายนอก (Common External Tariff) ในอั ต รา
เดียวกันกับสินค้าที่นำ�เข้ามาจากประเทศที่สามที่อยู่นอกความตกลง และในเดือน
กรกฎาคมปีเดียวกัน เริม่ เข้าสูก่ ารใช้กระบวนการและกฎระเบียบทางศุลกากรร่วมกัน
(Unified Customs Regulation and Customs Procedures) และระบบการค้า
กับประเทศที่สามร่วมกัน (Unified Regime for Trade with Third Countries)
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจเดียว (Single Economic Space: SES)
ในป  2555 ทำ�ให้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีลักษะการรวมกลุ่มแบบเหนือรัฐ
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ต่อมาประเทศสมาชิกไดลงนามในสนธิสญ
ั ญาจัดตัง้ ตลาดร่วม (Common Markets)
ทีท่ �ำ ให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานร่วม (Common Infrastructure) นโยบายด้านศุลกากร
การเงิน และภาษีที่สอดคล้องกัน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน บริหาร ทุน
และสินค้าโดยเสรี
ปจจุบันสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ
รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส ที่เป็นสมาชิกเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้ง และอารเมเนีย
คีรกีซสถาน เข้าร่วมมาในปี 2558 ทำ�ให้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีประชากร
กวา 182 ลานคน มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ 1,582 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ ถือเปนการยกระดับความรวมมือทางเศรษฐกิจและทําใหประเทศ
สมาชิกสามารถเคลื่อนยายเสรีสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน อย่างไรก็ตาม
สหภาพยูเรเชียมีแนวโน้มที่จะขยายประเทศสมาชิกที่ไม่เฉพาะประเทศเครือรัฐ
เอกราชในอดีตด้วย8
ในปี 2559 การค้ารวมระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีมูลค่า
การค้าอยู่ที่ 2,087.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 623.50
ล้านเหรียญสหรัฐฯและมูลค่านำ�เข้า 1,464.49 ล้านเหรียญ โดยไทยขาดดุล
การค้าคิดเป็น 804.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สิ นค้ า ส่ ง ออกสำ � คั ญ ของไทยไปยั ง สหภาพเศรษฐกิ จ ยู เรเชี ย ได้ แ ก่
นํ้ามันดิบ เหล็ก นํ้ามันสำ�เร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและ
ยากำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะอื่นๆ โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น และ
สินค้านำ�เข้าสำ�คัญจากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์
อาหาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ ปุย๋ เชือ้ เพลิงทีไ่ ด้จากแร่ นาํ้ มัน 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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ตารางที่ 5: มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี

มูลค่าการค้า %D ส่งออก %D

นำ�เข้า

%D

ดุลการค้า

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

2558

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

2559

2,087.97

4.46 1,309.43 3.98 3,781.13 4.63
-

623.50

-

1,464.49

-

-2,471.68
-804.99

หมายเหตุ : - คือไม่พบข้อมูล
ที่ ม า: ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

โอกาสทางการค้าของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย
1. ภาพรวมการค้ า ระหว่ า งไทยกั บ สหภาพเศรษฐกิ จ ยู เรเชี ย ถื อ ว่ า มี
มูลค่ามาก โดยเฉพาะการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทยกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ยังไม่มีนัยสำ�คัญทางเศรษฐกิจต่อไทยมากเท่าที่ควร
ซึ่งหากมีการทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะสร้างโอกาส
ในการขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ให้กับไทยในแถบเอเชียกลางมากขึ้น
2. ประเทศสมาชิ ก ทั้ ง 5 ประเทศของสหภาพเศรษฐกิ จ ยู เรเชี ย ใช้
กฎระเบียบการค้าเดียวกัน เช่นกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
หากไทยจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียสำ�เร็จอาจลด
อุปสรรคทางการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้
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3. ด้านการบริการ ไทยมีศักยภาพในสาขาท่องเที่ยวมาก เนื่องจาก
นักท่องเทีย่ วจากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเฉพาะรัสเซียเดินทางมาท่องเทีย่ วไทย
จำ�นวนมาก ซึ่งการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะ
ส่งเสริมการค้าบริการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
4. ด้านการลงทุน ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของไทยในสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชียยังมีนอ้ ยมาก ซึง่ หากไทยจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ
ยู เรเชี ย บริ ษั ท ไทยที่ ส นใจลงทุ น ในรั ส เซี ย จะมี โอกาสขยายการลงทุ น ไปยั ง
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียสะดวกขึ้น พร้อมทั้งได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียและสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชียไทยมีความจำ�เป็นในการเข้าร่วมเจรจาและควรเข้าร่วมเจรจาแต่ต้อง       
พร้อมด้วยมาตรการที่จะสนับสนุนให้ความตกลงการค้าเสรีเกิดประโยชน์มากที่สุด
ทัง้ มาตรการรองรับและช่วยเหลือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบเชิงลบ และขอบเขตของการ
เจรจาการค้าควรเริม่ จากการค้าสินค้าก่อนจากนัน้ จึงดำ�เนินการด้านการค้าบริการ
และการลงทุน สรุปผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้9
การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียหรือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยมีสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก
ได้แก่ เอสเซนเชียลออยล์เครื่องหอมเครื่องสำ�อางหรือสิ่งปรุงแต่งสำ�หรับประทิน
ร่างกายพลาสติกและของที่ทำ�ด้วยพลาสติกยางและของทำ�ด้วยยางของทำ�ด้วย
เหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ า เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ บ อยเลอร์ เครื่ อ งจั ก รและอื่ น ๆ
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอื่ น ๆ ยานบกนอกจากรถที่ เดิ น บน
9

ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิส ถาบั น วิ จั ย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไร
เมือ่ ไทยก้าวเข้าสูก่ ารทำ� FTA ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย FTA ไทย-สหภาพศุลกากรฯ”, 19 กันยายน
2559.
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รางรถไฟหรือรางรถรางและส่วนประกอบสินค้าที่อ่อนไหว ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้
จากแร่นํ้ามันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นเคมีภัณฑ์อินทรีย์และสารประกอบ
อินทรีย์ปุ๋ยเหล็กและเหล็กกล้าทองแดงและของทำ�ด้วยทองแดงอะลูมิเนียมและ
ของทำ�ด้วยอะลูมิเนียม จะเห็นว่ามีสินค้าหลายกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก
การเปิดเสรี ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียหรือประเทศ
สมาชิกทั้งหมดของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้น
เช่น ด้านความรู้และความเข้าในการดำ�เนินธุรกิจระหว่างกันด้านระบบการเงิน
และโลจิสติกส์ เป็นต้น
นอกจากนั้น การศึกษาผลกระทบทางสังคมพิจารณาจากโอกาสทาง
สังคมและความยากคนซึ่งจะวัดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้การบริโภค
การจ้างงานและสวัสดิการสังคมของไทยอันเนื่องมาจากการค้าสินค้าในกรณีที่
เป็ น ไปได้ ม ากที่ สุ ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า เศรษฐกิ จ ไทยปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก าร
บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.085 การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.081 และสวัสดิการ
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยการลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.1198 หรือ 2,421
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลกระทบของการค้าบริการที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
การค้าบริการท่องเที่ยว อาจจะมีผลกระทบจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
ไม่มีคุณภาพและทำ�ให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปอื่นๆ น้อยลงการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เคร่งครัดของไทยจะทำ�ให้มาเฟียชาวรัสเซียเข้ามาทำ�ธุรกิจผิดกฎหมายและ
เปิดบริษัทตัวแทนของรัสเซียได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยอาจจะเสียประโยชน์
อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันจะเพิ่มโอกาส
พัฒนาทางสังคมและการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีขึ้น
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเสนอจั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี ไ ทย-สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย
การริเริ่มจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีเป็นกระบวนการภายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระดับระหว่างประเทศด้วย โดยส่วนใหญ่การเจรจาจะ
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เริ่มขึ้นเมื่อประเทศคู่เจรจาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันในด้านต่างๆ กรณีของความร่วมมือทางการค้าหรือการลงทุน ประเทศ
ที่เป็นฝ่ายต้องการเปิดความสัมพันธ์จะเป็นฝ่ายทาบทามโดยวิธีการทางการทูต
หรือบางครั้งผู้นำ�ประเทศจะเป็นฝ่ายทาบทามเมื่อพบปะกันในเวทีระหว่างประเทศ
หรือภายในประเทศ ซึง่ ผูท้ ม่ี บี ทบาทเกีย่ วข้องในกระบวนการดำ�เนินนโยบายผลักดัน
ข้อเสนอความร่วมมือดังกล่าวจนกระทั่งมีการเปิดเจรจาระหว่างกันคือภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยภาคเอกชนจะเป็นในรูปแบบของสมาคมต่างๆ สภาธุรกิจ
หรือหอการค้าไทยกับประเทศเป้าหมาย ซึ่งภายในองค์กรเอกชนเหล่านี้จะมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นสมาชิกอยู่ ส่วนภาคประชาชนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้นแต่ถือว่าบทบาทในการจะริเริ่ม
ยังมีอยู่น้อย10
สำ�หรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับการเมืองที่มีความเกี่ยวพันกันและไม่อาจแยกออกจากกันได้ ผู้วิจัยที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองจะนำ�กรอบความคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International
Political Economy) มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกำ � หนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่า งประเทศอัน เป็น ผลผลิตที่ได้รับอิทธิพล
มาจากระดับการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการทางเศรษฐกิจภายในรัฐ
และปั จ จั ย ภายนอกถู ก กำ � หนดโดยสภาวะแวดล้ อ มในระดั บ โลกโดยประเทศ
มหาอำ�นาจเป็นผู้กำ�หนดและชี้นำ�ความเป็นไปทางเศรษฐกิจทำ�หน้าที่ในการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

10

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, “กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่าย
บริหารในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี”, อ้างแล้ว, 2549, หน้า 25.
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จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐ
ถูกกำ�หนดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้าง
ภายในรัฐและสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศสำ�หรับส่วนโครงสร้างภายในรัฐ
เองเกิดจากสถาบันที่มีตัวแสดงที่หลากหลายและซับซ้อนผลักดันนโยบายที่เอื้อ
ประโยชน์แก่กลุ่มผลประโยชน์ภายในรัฐ ดังนั้น การศึกษาบทบาทของตัวแสดงใน
สถาบันที่เกี่ยวข้องการดำ�เนินนโยบายจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียและ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่ามีความสำ�คัญในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทางการเมืองและเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการ
ดำ�เนินนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างของไทยจึงถือเป็นปัจจัยภายนอก
อย่างไรก็ตาม สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่าบทบาทของรัสเซียมีความสำ�คัญ
มากที่สุด เพราะเป็นประเทศผู้นำ�ของอดีตประเทศในสหภาพโซเวียตผู้วิจัยจึงจะ
นำ�เสนอบทบาทของรัสเซียเป็นหลัก โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน ดังต่อไปนี้
ปัจจัยภายใน
จากกระแสการแข่งขันจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีทข่ี ยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทการค้าระหว่างประเทศและเป็นปัจจัยภายนอก
สำ�คัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสำ�คัญกับการเจรจา
การค้าเสรีกรอบทวิภาคีมากขึ้น รวมถึงประเทศไทย11 ปัจจัยภายในด้านนโยบาย
การเจรจาการค้าเสรีของไทยจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเพื่อรับมือกับ
วิกฤตการทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่ส่งผลกระทบต่อหลาย
ประเทศทั่วโลก ถึงแม้จะไม่กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยแต่ได้รับผลกระทบ
ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และราซีน แซลลี่, การค้าและการเจรจาระหว่างประเทศ : พลวัต
และข้อคิดสำ�หรับนโยบายการค้าไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 94.
11
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จากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวของประเทศคู่ค้าหลักอยู่มาก เนื่องจากไทยในฐานะ
ประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจทีพ่ ึ่งพาการส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
หากความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง ภาคการส่งออกของไทยย่อม
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้12 ดังนั้นรัฐบาลไทย
จึงดำ�เนินนโยบายที่มุ่งเน้นการเจรจาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีมากขึ้น
ดังเช่นประเทศต่างๆ เพื่อเปิดตลาดสินค้าและบริการ แลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์
ในสาขาที่แต่ละประเทศมีศักยภาพ และแสวงหาตลาดใหม่ให้กับสินค้าของไทย
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการส่ ง ออกไปยั ง ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
ประเทศคู่ค้าหลัก ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เช่น ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก
ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น แต่ยังคงเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดประเทศ
คู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ควบคู่กันไปด้วย
สรุปได้ว่า นโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่
รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มี ลั ก ษณะที่ ส นั บ สนุ นการจั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี ท วิ ภ าคี
อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายภาษิต พุ่มชูศรี อดีตทูตพาณิชย์
ณ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก กล่าวว่า
“...กระแสของการไปเจรจาการค้าเสรีมาจากรัฐบาลทักษิณ เพราะ
กระแสการค้าระหว่างประเทศโลกเป็นไปแบบนั้น การเจรจาในกรอบองค์การ
การค้าโลกที่เริ่มชะลอตัว ประเทศต่างๆ เริ่มหันมาเจรจาสองฝ่ายแทนจึงเป็นช่วง
ดำ � เนิ นการให้ ต่ อ เนื่ อ ง…การริ เริ่ ม หาตลาดใหม่ ๆ จึ ง เป็ นการดำ � เนิ นงานตาม
บทบาทหน้ า ที่ ในฐานะที่ เราเป็ น หน่ ว ยงานราชการที่ ดู แ ลงานด้ า นเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ หากเราไม่ทำ�มันก็เหมือนไม่มีงานทำ�  เพียงแต่ว่าเราต้อง

12

จุฑามาศ ส่งศรี, “ศักยภาพเศรษฐกิจรัสเซีย โอกาสทางการค้า การลงทุนของไทยภายใต้เอฟ
ทีเอ”, อ้างแล้ว, หน้า 1.
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ทำ�ให้รัดกุมมากขึ้น ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้ริเริ่มข้อเสนอ
เอฟทีเอไทย-รัสเซียโดยเริ่มจัดทำ�โครงการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน...”13
จากกระแสของการจั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี ที่ ทำ � ให้ ไทยดำ � เนิ น
นโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก และจากคำ�สัมภาษณ์ของ
ภาษิ ต แสดงให้ เห็นว่า สาเหตุที่รัสเซีย เป็นประเทศที่ไทยควรพิจารณาเสนอ
จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีเป็นการดำ�เนินการต่อเนื่องของนโยบายการเจรจา
การค้าเสรีของไทยเป็นหลัก ซึ่งภาครัฐพิจารณาตามปัจจัยความจำ�เป็นของการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียหลายประการ ดังนี้
บทบาทของรัสเซียในเวทีโลก
รัสเซียในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคยุโรปตะวันออกซึ่งเป็น
ภูมิภาคที่ไทยสนใจดังที่กล่าวไปข้างต้น ในปี 2555 รัสเซียมีประชากรประมาณ
142.4 ล้านคน ซึ่งหมายถึงการมีจำ�นวนผู้บริโภคจำ�นวนมากในประเทศ รัสเซีย
มีรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก14
เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 10 เท่าตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและมีรายได้ประชาชาติต่อหัว
อยู่ที่ 17,700 เหรียญสหรัฐฯ โดยระหว่างปี 2553-2555 เศรษฐกิจของรัสเซีย
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี แสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมาก อีกทัง้ รัสเซียยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติดา้ นพลังงาน
ที่สำ�คัญของโลกเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับ 2 ของโลก ซึ่งในปี 2555
รัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตนํ้ามันรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำ�ลังการผลิต 9.7
ล้านบาร์เรลต่อวัน มากกว่าซาอุดีอาระเบียที่เคยเป็นอันดับที่ 1 และมีกำ�ลัง

13

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต พุ่มชูศรี, อดีตทูตพาณิชย์ ณ สำ�นักงานส่งเสริมการค้า
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]
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)

74

วารสารรัสเซียศึกษา

การผลิตอยู่ท่ี 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน15 นอกจากนั้น รัสเซียยังเป็นหนึ่งในสมาชิก
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจบริคส์ (BRICS)16 และเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมชั้นนำ�  8 ประเทศ (Group of Eight: G8) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
บทบาทความเป็นประเทศมหาอำ�นาจของรัสเซียที่เริ่มมีมากขึ้นในโลก
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย
ด้วยเริ่มเล็งเห็นศักยภาพของรัสเซียและต้องการเข้าไปหาส่วนแบ่งในตลาดรัสเซีย
ผ่านการขยายความร่วมมือด้านการค้าขาย การลงทุน และการที่รัสเซียเข้า
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและเริ่มเปิดเสรีด้านการค้ามากขึ้น สะท้อนให้เห็น
ว่ารัสเซียต้องการมีบทบาททางเศรษฐกิจในเวทีเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ไทยจึงต้อง
ผลั ก ดั นข้ อ เสนอการจั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี ไทย-รั ส เซี ย เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
ทางการค้า การลงทุนกับรัสเซีย
สภาพเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงปี 2551
รัสเซียเปลี่ยนแปลงระบอบเศรษฐกิจจากสังคมนิยมมาสู่ทุนนิยมนำ�มาสู่
การปฏิรูประเบียบการค้าภายในให้สอดคล้องกับระเบียบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นซึ่ง
ในรอบ 10 ปีทผ่ี า่ นมารัสเซียมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ งู ประเทศหนึง่
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.7 และในปี 2551อยู่ที่ร้อยละ 8.1 การลงทุนจากต่าง
ประเทศของรัสเซียมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10 ในปี 2549 รัสเซียมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 304 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ
22.5 โดยมีตลาดส่งออกทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี จีนและยูเครน
ส่วนไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 47 ของรัสเซีย ถือเป็นตลาดอันดับ 2 ในประเทศ

กระทรวงพาณิชย์. ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก 2013 (ออนไลน์)
แหล่งทีม่ า: http://www.ops3.moc.go.th/menucomth/trade_sum/report.asp [5 มกราคม 2558]
16
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้
15
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กลุ่มอาเซียนโดยสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ส่วนการนำ�เข้าของรัสเซียมีมูลค่า 165
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 40 โดยมีตลาดนำ�เข้าทีส่ �ำ คัญ
ได้แก่ เยอรมนี จีน ยูเครน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ส่วนไทยเป็นตลาด
นำ�เข้าอันดับที่ 34 ของรัสเซีย ด้านเศรษฐกิจภายในของรัสเซียปี 2549 รัสเซีย
มีรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 989 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 12 ทำ�ให้รัสเซียสามารถปรับสถานะหนี้จากร้อยละ 90 ต่อรายได้
ประชาชาติเหลือเพียงร้อยละ 31 และมีเงินทุนสำ�รองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2542 เป็น 315
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2549 ทำ�ให้รสั เซียกลายเป็นประเทศทีม่ เี งินทุนสำ�รอง
ระหว่ า งประเทศสู ง เป็ น อั น ดั บ 3 ของโลกในปี นั้ น และในปี 2 551 รายได้
ประชาชาติของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และรายได้ต่อหัว
คิดอยู่ที่ 14,600 เหรียญสหรัฐฯ รัสเซียจึงถือว่ามีกำ�ลังซื้อสูงในช่วงปี 2549-2551
ทำ�ให้ภาครัฐของไทยโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า
รัสเซียมีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจต่อไทย เนื่องจากรัสเซียมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุน ดังนั้น
หากไทยสามารถเจรจาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียได้จะทำ�ให้ไทยมี
พันธมิตรทางการค้าและมีโอกาสเจาะตลาดรัสเซียที่มีจำ�นวนผู้บริโภคขนาดใหญ่
ไทยย่อมรับประโยชน์มากขึ้นจากการเปิดเสรี
โครงสร้างการผลิตสินค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย
รัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงสามารถส่งออกสินค้าที่
เป็นปัจจัยการผลิตได้มาก เช่น นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เหล็ก และแร่
โลหะซึ่งสินค้าเหล่านี้ไทยมีความต้องการในการนำ�เข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าหรือแปรรูปเพือ่ เป็นสินค้าส่งออก ขณะทีส่ นิ ค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพในการส่งออก
ไปรัสเซียโดยมากเป็นสินค้าคนละประเภทกับสินค้าส่งออกของรัสเซียโดยเป็น
สินค้าอุตสาหกรรมเบา เช่น สินค้าเกษตร ยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า
จะเห็นได้ว่าสินค้าที่แต่ละประเทศชำ�นาญในการผลิตก็เป็นสินค้าที่อีกประเทศหนึ่ง
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ต้องการในการบริโภคโดยไทยจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่ง
รัสเซียมีความต้องการในการบริโภคมาก ขณะที่รัสเซียมีความชำ�นาญในการผลิต
สินค้าทุนซึ่งไทยจำ�เป็นต้องใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้า ดังนั้นทั้งสองประเทศ
จึงมีศักยภาพในการผลิตสินค้าต่างกันดังเช่นที่ภาษิตและอดิศัย กล่าวไว้ว่า
“..รัสเซียหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศต่างๆ ก็เริ่ม
สนใจรัสเซียมากขึน้ เพราะเห็นว่ารัสเซียก็เปิดประเทศค้าขายกับต่างประเทศมากขึน้
โดยเฉพาะการที่รัสเซียมีทรัพยากรจำ�นวนมาก เช่น นํ้ามัน เพชร เหล็ก ทองคำ� 
ยูเรเนียม สินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการมากแล้วรัสเซียเองนอกจากสินค้าวัตถุดิบ
เหล่านี้แล้วไม่ค่อยมีอะไร เพราะฉะนั้นรัสเซียจึงต้องพึ่งพาการนำ�เข้าสินค้าเกษตร
จากประเทศอื่น...รัสเซียมีความสนใจประเทศในอาเซียนค่อนข้างมากโดยเฉพาะ
ไทยเพราะเหตุผลที่ว่ารัสเซียไม่ต้องการพึ่งพาสินค้าจากจีนมากเกินไป เมื่อก่อน
สมัยที่รัสเซียสมัยเป็นสังคมนิยมพึ่งพาสินค้าจากจีนมากเพราะราคาถูก แต่ไม่มี
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว รั ส เซี ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า สิ นค้ า จากไทยมี คุ ณ ภาพกว่ า
ถ้าเทียบในราคาเท่ากัน...ไทยถือเป็นประเทศในอาเซียนที่มีความโดดเด่นด้าน
เศรษฐกิจและสามารถเป็นแหล่งนำ�เข้าสินค้าอาหารแก่รัสเซียได้...”18
“...การค้ า ระหว่ า งไทยกั บ รั ส เซี ย ต่ า งก็ มี สิ นค้ า ที่ ไม่ ได้ โต้ แ ย้ ง กั น หรื อ
แข่งขันกัน รัสเซียขายวัตถุดบิ ให้เราและก็ซอื้ สินค้าอุปโภคบริโภคจากเราเป็นการค้า
แบบ Two-way trade [การค้าแบบสองทาง] แลกเปลี่ยนกัน...”19
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารค้ า ระหว่ า งไทยกั บ รั ส เซี ย ถื อ ว่ า ยั ง มี มู ล ค่ า การค้ า
ระหว่างกันไม่มากนัก และจากที่ทั้งสองประเทศมีความชำ�นาญในการผลิตสินค้า
ต่างประเภทกัน รัสเซียจึงไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าของไทยแต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพ
17

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต พุ่มชูศรี, อดีตทูตพาณิชย์ ณ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก (2551-2554), 13 เมษายน 2560.
18
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต พุ่มชูศรี, อดีตทูตพาณิชย์ ณ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก (2551-2554), 13 เมษายน 2560.
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ของไทยในอนาคต ดังนั้นการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียมีเป้าหมาย
ที่จะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยการเปิดเสรี
ทางการค้าจะเป็นปัจจัยเกือ้ หนุนกันของทัง้ สองประเทศมากกว่าการแข่งขัน ซึง่ ไทย
และรัสเซียมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์ทั้งคู่
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย
ไทยกั บ รั ส เซี ย มี ค วามสั ม พั นธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น มาตั้ ง แต่ ค รั้ ง อดี ต จากความ
สัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ที่ค่อนข้างแนบแน่นอาจมีช่วงที่ความสัมพันธ์หยุด
ชะงักไปบ้างแต่ถือว่าไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาอย่าง
ยาวนาน ภายหลังปฏิรูปเศรษฐกิจรัสเซียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วแต่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียกลับมีไม่มากเท่าที่ควรทั้งที่ทั้งสอง
ประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ภาครัฐจึงพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้
ว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ควรจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี ดังความเห็นของ
ภาษิตและอดิศัยในเรื่องนี้ว่า
“...ในแง่การเมืองรัสเซียค่อนข้างที่จะให้ความสำ�คัญกับไทย ค่อนข้างจะ
มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเชื่อมโยงกันทางราชวงศ์ซึ่งต่างจากประเทศอื่น ในแง่ของ
ราชวงศ์เหมือนพีเ่ หมือนน้อง แง่ความสัมพันธ์มสี ว่ นช่วยในการช่วยเอกราชของไทย
ทีฝ่ รัง่ เศสไปยึดและรัสเซียมีสว่ นช่วยไทย... พูดได้วา่ รัสเซียมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ไทยมาก
รัสเซียให้ความสำ�คัญกับสถาบันครอบครัวมากคล้ายคลึงกับไทย รวมถึงความ
สัมพันธ์ในอดีตที่ไทยมีความใกล้ชิดด้านราชวงศ์มากและมองเราว่าดีกว่าประเทศ
อื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซีย
อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์...”19

19
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อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซีย
การเปิดเสรีทางการค้ากับรัสเซียจะเป็นการลดอุปสรรคด้านภาษีศลุ กากร
และมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยจากการศึกษาอัตราภาษีของรัสเซียพบว่าก่อนเข้า
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกรัสเซียมีก�ำแพงภาษีที่ค่อนข้างสูง และหากรัสเซีย
จะปรับปรุงนโยบายการค้าให้เสรีมากขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกอัตราภาษีของ
รัสเซียยังคงสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียจะท�ำให้ไทยสามารถขยายการส่งออก
ไปรัสเซียเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่สูง โดยเฉพาะสินค้าที่      
รัสเซียมีความต้องการและไทยมีศกั ยภาพการแข่งขันสูง เช่น ยาง อาหาร ผลไม้        
เมืองร้อน และพลาสติก สามารถน�ำเข้าสินค้าทุนและสินค้าอื่นๆ จากรัสเซียได้
ในราคาต�่ำลง และที่ส�ำคัญคือการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีอื่นๆ เช่น
ปัญหาระบบการช�ำระเงิน การขนส่ง เป็นต้น โดยภาษิต พุ่มชูศรี ให้ข้อมูลในเรื่อง
อุปสรรคทางการค้าว่า
“...อุปสรรคด้านการค้าที่สำ�คัญในการค้ากับรัสเซียคือเรื่องการชำ�ระเงิน
เพราะกฎระเบียบการค้ายังไม่เข้มงวดและพัฒนาอย่างประเทศในยุโรป รัสเซีย
ในอดีตทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทำ�ให้ความคิดที่ไม่อยากกลับ
ไปสู่ระบบเช่นในอดีตมีผลต่อการค้ามากคือคนรัสเซียไม่อยากที่จะค้าขายได้เงิน
มาแล้วต้องเอาไปฝากธนาคารแต่ต้องการเงินสดมากกว่าแต่จะให้ไปเปิด L/C
[Letter of Credit ตราสารที่ออกโดยธนาคารเพื่อรับรองให้ผู้ส่งออกใช้ในการ
ชำ�ระเงินค่าสินค้าในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ] คือผู้ประกอบต้องเอาเงิน
ไปฝากธนาคารและต้องมีเครดิต คนรัสเซียจึงไม่ค่อยนิยมฝากธนาคารมากนัก
เพราะไว้วางใจระบบ ทำ�ให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเงินสดไม่สามารถค้าขาย
กับรัสเซียได้มากเท่าที่ควร...”20
20
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จากอุ ป สรรคทางการค้ า ระหว่ า งไทยกั บ รั ส เซี ย ที่ ก ล่ า วมาถื อ เป็ น
ความท้ า ทายในการดำ � เนิ นความสั ม พั นธ์ ท างเศรษฐกิ จ ซึ่ ง การเจรจาจั ด ทำ �
ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย จะช่วยให้อุปสรรคต่างๆ ลดลงได้ การค้า
ระหว่างกันดำ�เนินไปอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ดังเช่นที่นายโปเลียคอฟ อีกอร์
วิคเตอเรวิช กล่าวว่า
“ผมเชือ่ ว่าการลงนามในความตกลงนีจ้ ะมีบทบาทในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการค้าระดับทวิภาคีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในการประชุมกับพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีรัสเซียนายดมิทรี เมดเวเดฟ ชี้ให้เห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไทยแสดงความ
สนใจในการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี ทางรัสเซียก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการเจรจาใน
ฐานะสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย รัสเซียประสบความสำ�เร็จในการลงนามความ
ตกลงการค้าเสรีกับเวียดนามแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วทำ�ไมจะมี
การลงนามกับไทยไม่ได้ทงั้ ทีส่ องฝ่ายก็ได้รบั ผลประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับ...”21
ดังนั้นการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียจะนำ�ไปสู่การแก้ไข
อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันทั้งเรื่องปัญหาการชำ�ระเงินในการ
ส่ ง สิ นค้ า และในประเด็ น อื่ น ๆ เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกทางการค้ า และขยาย
มูลค่าการลงทุนระหว่างกัน
กระบวนการภายในรัฐในการริเริม่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย
กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการพิ จ ารณา
ประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพและจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลง
สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำ�ราชอาณาจักรไทย. การสัมภาษณ์ตัวแทนของสภาธุรกิจ
รัสเซีย-ไทย นายโปเลียคอฟ อีกอร์ วิคเตอเรวิชกับหนังสือพิมพ์ RBTH (ออนไลน์). 2015.
แหล่งทีม่ า: http://thailand.mid.ru/th/news/901-rbth-interview-of-mr-ivan-polyakov-chairmanof-the-russian-thai-business-council-th2 [5 มกราคม 2558]
21
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การค้าเสรี ซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาว่า
เป็นตลาดใหม่ที่สำ�คัญข้อเสนอการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียถูก
หยิบยกมาหารือครัง้ แรกในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย
มีนายธนิต โสรัตน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน
ผลการประชุมในประเด็นความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซีย ดังนี้
1. สถิติการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียทั้งทางตรงและที่ผ่านประเทศที่สาม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัสเซียจึงมีความสำ�คัญมากขึ้นในฐานะตลาดใหม่ของไทย
แต่ยังมีอุปสรรคสำ�คัญคือระบบการชำ�ระเงินระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสอง
ประเทศ
2. แผนการดำ�เนินงานของสภาธุรกิจไทย-รัสเซียวาระปี 2550–2552
ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดำ�เนินงานดังกล่าวที่ระบุให้ผลักดันความ
ร่วมมือความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย ที่ประชุมจึงมีมติให้เลขานุการประสาน
ผู้เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการดำ�เนินการต่อไป
จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของข้อเสนอการจัดทำ�ความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซียมาจากการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนจนนำ�มาสู่
การพิจารณาเห็นชอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-รัสเซียฝ่ายเดียว และหลังการประชุมในครั้งนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศได้ประสานนโยบายการริเริม่ ข้อเสนอทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงมอสโกและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ต่อขั้นริเริ่ม
กำ�หนดนโยบาย
1. สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.)
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การค้ า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทำ�หน้าที่ในการประสานงานกับกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในความ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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รับผิดชอบ ซึ่งการที่มีสำ�นักงานตั้งอยู่ประจำ�ในประเทศนั้นๆ จะมีข้อมูลเชิงลึกใน
ประเด็นการค้าทวิภาคี สำ�หรับรัสเซียจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ซึง่ มีนายภาษิต พุม่ ชูศรี ดำ�รงตำ�แหน่ง
อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์
การให้ความเห็นต่อประเด็นการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้รับหนังสือแจ้งรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซียครัง้ ที่ 1 จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และทางสำ�นักงานฯ ได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น
ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียและ
การผลักดันความร่วมมือในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียตอบกลับ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากการสัมภาษณ์ภาษิต พุ่มชูศรี กล่าวถึง
รายละเอียดของข้อคิดเห็นที่ตอบกลับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศว่า
“...ประเด็นแรกคือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับรัสเซีย เศรษฐกิจของรัสเซียมีการขยายตัวมากท�ำให้ภาคเอกชนไทย
ตระหนักถึงความส�ำคัญของรัสเซียและให้ความสนใจตลาดรัสเซียมากขึน้ ในตอนนัน้
จ�ำนวนผู ้ ป ระกอบการที่ ส ่ ง ออกสิ น ค้ า กลุ ่ ม อาหาร เฟอร์ นิ เ จอร์ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสินค้าที่ท�ำตลาดได้ดีในรัสเซียแสดง                          
ความสนใจเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออกมากขึ้น และ
เรือ่ งการผลักดันเอฟทีเอ ทางส�ำนักงานฯ สนับสนุนการผลักดันการเจรจาโดยตอบ
ความเห็นไปในเชิงที่ว่าไม่ควรรอความพร้อมของรัสเซียด้านนโยบายและการปรับ
กฎระเบียบการค้าหลังการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เนื่องจากจะท�ำให้
รัสเซียมีสถานะทางเศรษฐกิจสูงขึ้น และหลายประเทศจะเพิ่มความสนใจไปที่
ตลาดรัสเซีย รัสเซียจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะเจรจากับประเทศอืน่ ก่อน... เมือ่ รัสเซียทราบ
ว่าไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการท�ำเอฟทีเอฝ่ายเดียวแล้วจากที่ผมรับทราบ
ข้อมูลระหว่างที่ประจ�ำการอยู่ที่มอสโก รัสเซียมีท่าทีลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ ไม่ได้
คัดค้านอะไรในเรื่องนี้ แต่รัฐบาลไทยมีส่วนมากที่ไม่อยากจะผลักดันในช่วงนั้น
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เพราะกระแสทีก่ ระตือรือร้นในการท�ำเอฟทีเอแผ่วไปงานด้านการเจรจาของกรมฯ
ก็เลยน้อยลง สาเหตุหลักๆ คือเรือ่ งการเมืองภายในทีท่ �ำให้เราไม่สามารถเดินหน้า
ไปได้...”22
2. กระทรวงการต่ า งประเทศ
สำ�หรับการพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอการจัดทำ�ความตกลงการค้า
เสรีไทย-รัสเซีย ทางกองยุโรปได้รบั รายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
มอสโกว่า สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ได้ทำ�หนังสือ
รายงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน
เศรษฐกิจไทยกับรัสเซียซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีการจัดทำ�ความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียด้วย กระทรวงการต่างประเทศจึงทำ�หนังสือแสดง
ความคิดเห็นต่อเรือ่ งนีต้ อบกลับโดยมีนายสุธี ณ ลำ�ปาง อธิบดีกรมยุโรป ขณะนัน้
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามเห็นชอบแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จากการสัมภาษณ์นายสุธี ให้ข้อมูลว่า
“ในรายงานถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการจัดทำ�ความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซีย ทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งกลับไปโดยยกความ
เห็นของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโกที่เห็นชอบสนับสนุนการจัดทำ�
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-รัสเซีย”23  โดยหนังสือตอบรับระบุเหตุผลดังนี้
1. สินค้าไทยเสียเปรียบสินค้าจากประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราชเพราะ
อั ต ราภาษี ศุ ล กากรภายใต้ ร ะบบสิ ท ธิ พิ เศษทางภาษี ศุ ล กากรเป็ น การทั่ ว ไป
(Generalized System of Preferences: GSP) ที่รัสเซียให้แก่ไทยสูงกว่าที่เรียก
เก็บจากประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราช
20

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายภาษิต พุ่มชูศรี, อดีตทูตพาณิชย์ ณ สำ�นักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก (2550-2554), 13 เมษายน 2560.
23
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายสุธี ณ ลำ�ปาง, อดีตอธิบดีกรมยุโรป, 8 เมษายน 2560.
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2. สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม
บางประเภทรวมทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่จะส่งออกไปยังรัสเซียแต่
ต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งด้านภาษี ระยะทางและค่าขนส่ง ซึ่งหากลดต้นทุนด้าน
ภาษีลงได้จะทำ�ให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยสูงขึ้น
3. การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-รัสเซียในขณะที่รัสเซีย
ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำ�หรับประเทศ
คู่เจรจาที่สามารถเข้าตลาดได้ก่อน ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้
พิจารณาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย
หลังจากการพิจารณาเหตุผลสนับสนุนให้ไทยจัดทำ�ความตกลงการค้า
เสรีกับรัสเซียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อคัดค้านต่อการริเริ่ม
ข้อเสนอและเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อไทย นอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และยังมีผลดีต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย กรมเจรจาการค้า
ระหว่ า งประเทศเห็ น ว่ า จำ � เป็ นต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้
ในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมทุกด้านจึงได้จัดจ้างศึกษาความ
เป็นได้ในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-รัสเซีย
ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ ที่ อ ดิ ศั ย ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “...ช่ ว งปี
2550 (2007) ที่มีโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ผมก็เป็นประธานโครงการนี้อยู่
เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากไปประจำ�ที่รัสเซียมาพอดี รายงานนี้จะเป็นการศึกษา
เฉพาะสองฝ่ายดูภาพรวมว่ามันดียังไง มีสินค้าใดได้ประโยชน์โดยใช้โมเดลทาง
เศรษฐศาสตร์คอื GTAP เน้นการวิเคราะห์กลุม่ สินค้าและความสามารถในการแข่งขัน
ต่างๆ ซึง่ ตอนนัน้ มาตรา 190 กำ�ลังเริม่ บังคับใช้ระบุวา่ ก่อนจะมีกระบวนการทำ�ความ
ตกลงหลั ง จากที่ เราเริ่ ม ต้ นตั ด สิ น ใจทำ � แล้ ว จะต้ อ งมี ก ารจ้ า งศึ ก ษาและไปทำ �
ประชาพิจารณ์ เก็บข้อมูลต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็น
ก็คือคิดว่าผลกระทบไม่เยอะเพราะสินค้ามันเกื้อกูลกัน อาจจะมีกระทบสินค้า
อุตสาหกรรม แต่ภาพรวมคงได้ประโยชน์ จากผลสรุปการศึกษาการจัดทำ�ความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียเล่มแรกทราบว่าผลกระทบทางลบจะเกิดกับภาค
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อุ ต สาหกรรมเพี ย ง 2 อุ ต สาหกรรมเนื่ อ งจากทั้ ง สองประเทศชำ � นาญสิ นค้ า
ต่างประเภทกัน ขณะที่รัสเซียจะเป็นตลาดใหม่ของไทยที่มีกำ�ลังซื้อสูงและจะ
ช่วยลดปัญหาความเสี่ยงในการผูกติดกับตลาดเดิมในประเทศที่ประสบปัญหา
จากวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา...24
หลังการรายงานการศึกษาขั้นตอนการดำ�เนินการต่อไปคือการเสนอ
เรื่องการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพือ่ ขอความเห็นชอบและแสดงความจำ�นงเพือ่ เริม่ การเตรียมการเข้าสูก่ ระบวนการ
เจรจา อย่างไรก็ตาม หลังการศึกษาเสร็จสิ้น กระบวนการผลักดันข้อเสนอ
การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียหยุดชะงักลง เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองภายในของไทย นอกจากนั้นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจชะลอการดำ�เนินการคือ การประกาศจัดตั้งสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน
และเบลารุส ทีท่ �ำ รัสเซียจึงอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบการค้า
ให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก หลังจากนั้นระหว่างปี 2553-2554 ข้อเสนอ
การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียได้ถูกพักไว้ชั่วคราว เป็นผลส่วนหนึ่ง
จากกรณีนายวิคเตอร์ บูท นักธุรกิจรัสเซียที่ค้าอาวุธสงครามถูกศาลไทย ตัดสิน
ส่งตัวให้กับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียไม่ค่อย
ดีนักในช่วงนี้
ต่อมาในปี 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ทบทวนเนื้อหา
โครงการจ้ า งศึ ก ษาข้ า งต้ น อี ก ครั้ ง ปั จ จั ย ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ทางการเมืองภายในที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศคือรัฐบาลของยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศที่เริ่มกลับมาให้ความสำ�คัญกับการเจรจาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
มากขึ้น สอดคล้องกับที่เอกธิดากล่าวถึงสาเหตุที่ข้อเสนอการจัดทำ�ความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซียถูกนำ�มาพิจารณาอีกครั้งหลังจากชะลอไปหลายปีว่า
24

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายอดิศัย ธรรมคุปต์, อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 9 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 23 เมษายน 2560.
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“...สาเหตุที่เรากลับมาทบทวนรายงานอีกครั้ง เนื่องจากเป็นนโยบาย
จากผู้บังคับบัญชาคือนางสาวศิรินาถ ใจมั่น ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ทวิภาคีได้เสนอให้จัดสรรงบประมาณและได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาหา
คู่ค้าที่เหมาะสมสำ�หรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ�เอฟทีเอและได้ข้อสรุป
ว่าประเทศที่ถูกเสนอให้มีการจ้างศึกษาในตอนนั้นคือรัสเซียและตุรกี เพราะถือ
เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในกรณีของรัสเซียที่ผู้บริหารมองว่ารัสเซียมี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและจะมีบทบาทขึ้นในอนาคตและรัสเซียเข้า
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้วทำ�ให้เริ่มเปิดเสรีมากขึ้น...1
การริเริ่มข้อเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียจึงได้เริ่มต้น
อีกครั้งจากการศึกษาทบทวนรายงานฉบับเดิมที่เคยศึกษาเสร็จแล้วเพื่อปรับปรุง
ผลการศึกษาให้ทันสมัยโดยเน้นที่การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไทยซึ่งจะ
ครอบคลุมการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนของไทย รวมถึงประเด็นอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎถิ่นกำ�เนิดสินค้า กระบวนการด้านศุลกากร มาตรการที่มิใช่
ภาษีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ต่อมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พยายามผลักดันข้อเสนอการ
จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียโดยการหยิบยกขึ้นหารือกับรัสเซียเมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรงไพศาล เป็นหัวหน้า
คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเดินทางไปรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2556 เพื่อร่วมงาน “Thailand Week in Russia
2013” และได้หารือประเด็นด้านการค้ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้ารัสเซีย นาย Denis Manturov เพื่อเตรียมการการเยือนรัสเซียอย่าง
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ โดยการหารือครั้งนั้นไทยได้เสนอให้
25

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางเอกธิดา วงศ์คำ�แหง, นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ CIS สำ�นักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 17 เมษายน 2560.
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86

วารสารรัสเซียศึกษา

รัสเซียพิจารณาการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับไทย คุณเอกธิดาให้ข้อมูลใน
เรื่องนี้ว่า
“...รั ส เซี ย สงวนท่ า ที ในเรื่ อ งนี้ โดยอ้ า งว่ า รั ส เซี ย เพิ่ ง เข้ า เป็ น สมาชิ ก
องค์การการค้าโลกและยังต้องการเวลาในการปรับตัวก่อนทีจ่ ะเปิดเสรีการค้ามากขึน้
อีกทั้ง ปัจจุบันรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพศุลกากรรัสเซีย เบลารุส และ
คาซัคสถาน จึงต้องนำ�เสนอให้สมาชิกอื่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน รัสเซีย
แจ้งว่ากระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปี...”26
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เริ่มกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินการ
ต่อในการเสนอการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย ในปี 2557โดยจาก
การชี้แจงของฝ่ายรัสเซียที่แจ้งว่าไทยอาจะต้องทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับ
สหภาพศุลกากรดังกล่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเห็นดังนั้นเห็นควร
พิจารณาจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีขึ้นใหม่
ภายใต้ชื่อว่า “โครงการศึกษาเรื่อง การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย
กับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส” โดยให้เหตุผลว่าต้องผลักดัน
ข้อเสนอจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียต่อไป เพราะรัสเซียเป็นตลาด
ใหญ่และเศรษฐกิจของรัสเซียขยายตัวอย่าง ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจมากซึ่งเป็นผลจากการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงานที่
สำ�คัญของโลก สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าส่งออกของรัสเซียที่มีมูลค่าสูง27
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงจัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลังเป็นที่ปรึกษาจัดทำ�โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัด
26

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางเอกธิดา วงศ์คำ�แหง, นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ CIS สำ�นักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 17 เมษายน 2560.
27
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางเอกธิดา วงศ์คำ�แหง, นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ CIS สำ�นักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 17 เมษายน 2560.
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ทำ�ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน
เบลารุส และเมื่อปี 2558 ระหว่างการศึกษาวิจัยใกล้เสร็จสิ้น ซึ่งรัสเซียและ
ประเทศสมาชิ ก สหภาพศุ ล กากรได้ พั ฒ นาการร่ ว มกลุ่ ม เป็ น สหภาพเศรษฐกิ จ
ยูเรเชียในปีนี้ ภาครัฐได้ยกประเด็นการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีให้รัสเซีย
ทราบความคืบหน้าจากฝ่ายไทย โดยเริ่มหารือกับรัสเซียอีกครั้งหลังจากไทย
เปลี่ยนรัฐบาล โดยผู้นำ�ของไทยกับรัสเซียได้พบปะหารือแนวทางในการส่งเสริม
การค้าระหว่างกันหลายครั้งโดยมีปัจจัยสำ�คัญมาจากการที่เวียดนามกับสหภาพ
ศุลกากรลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีเรียบร้อยแล้ว ขณะที่สิงคโปร์ กัมพูชา
และอินโดนีเซีย แสดงความประสงค์ท่ีจะเจรจาความตกลงการค้าเสรีเช่นกัน
ไทยจึงต้องหันมาสานสัมพันธ์เพื่อเร่งรัดให้ให้เกิดกระบวนการเจรจาโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรั ฐ มนตรี เดิ นทางเยื อ นมอสโกเพื่ อ หารื อ ในหลายประเด็ น สำ � หรั บ
ประเด็นการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย รองนายก
รัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไดมีการพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีของ
รัสเซียและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของรัสเซีย รวมทั้งไดมีการพบหารือกับ
รองนายกรัฐมนตรีของเบลารุส ซึ่งทั้งรัสเซียและเบลารุสไดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้น
หารือและแจงวายินดีสนับสนุนไทยในการจัดทําความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย
ต่อมาในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชาและผู้นำ�ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เดินทางเข้าร่วมการประชุม
สุ ด ยอดอาเซี ย น-รั ส เซี ย สมั ย พิ เศษ ที่ เมื อ งโซชิ ประเทศรั ส เซี ย ตามคำ � เชิ ญ
ของนายวลาดี มิ ร์ ปู ติ น ประธานาธิ บ ดี รั ส เซี ย ในโอกาสครบรอบ 120 ปี
ความสั ม พั นธ์ อ าเซี ย น-รั ส เซี ย นอกจากการหารื อ เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั นธ์
ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซีย นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อประธานาธิบดีปูติน
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ให้สนับสนุนการทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ซึ่ง
รัสเซียกล่าวยินดีที่จะสนับสนุนไทย ซึ่งไทยได้แจ้งต่อว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ศึกษาประโยชน์ ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการเจรจา หลังการหารือ
ระหว่างผู้นำ�กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นควรที่จะศึกษารายละเอียด
ของประเทศสมาชิกอีกสองประเทศคืออาร์เมเนียและคีร์กิซสถานเพิ่มเติม เพื่อ
ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม บั ณ ณรสให้ ข้ อ มู ล ว่ า ข้ อ เสนอการจั ด ทำ � ความตกลง
การค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้ปรับปรุงการศึกษาโดยเพิ่ม
รายละเอียดสำ�หรับอีกสองประเทศสมาชิกคืออาร์เมเนียและคีร์กิซสถาน และ
ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วและมีสรุปผลการศึกษาแต่ยังไม่มีรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่
ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ดำ�เนินการขั้นต่อไปคือการนำ�เสนอสรุป
ผลการศึ ก ษาเข้ า สู่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เพื่ อ พิ จ ารณา ซึ่ ง ล า สุ ด เมื่ อ วั นที่
17 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอการแสดงความจํานงเพื่อ
เริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชียตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ28 รายละเอียด ดังนี้
1. เห็นชอบการแสดงความจำ�นงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทำ�
ความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยประเทศสมาชิกมีการดำ�เนินนโยบายการค้าเสรีภายในกลุ่มและ
กำ�หนดการค้าต่อประเทศนอกกลุ่มร่วมกัน ปัจจุบันมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่
รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน โดยประสานกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อดำ�เนินการผ่านช่องทางการทูตตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
28

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, “การแสดงความจำ�นงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการ
จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย” 17 สิงหาคม 2559.
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2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าเมื่อ
ไทยได้แสดงความจำ�นงในการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจ
ยู เรเชี ย แล้ ว ควรติ ด ตามผลการพิ จ ารณากั บ คณะกรรมการเศรษฐกิ จ ยู เรเชี ย
(Eurasian Economic Commission: EEC) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กระบวนการ
เตรียมการจัดทำ�เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ รวมทั้งคณะทำ�งานที่ฝ่ายไทยจะ
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาร่วมกับฝ่ายคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียควรประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างแท้จริง
ตลอดจนควรทบทวนผลการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น
ทางการค้าในปัจจุบนั ทีค่ วามต้องการสินค้าและบริการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ในขั้นของการเจรจาควรให้ความสำ�คัญกับความร่วมมือในมิติอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศภายใต้กรอบการเจรจาดังกล่าวไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการริเริ่ม การผลักดัน และการตัดสินใจ
นโยบายการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีนั้น นอกจากตัวแสดงจากภาครัฐที่กล่าว
ไปแล้วยังมีภาคเอกชนทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน ได้แก่ สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย หอการค้าไทย-รัสเซีย และคณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน
3. สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสำ�เร็จรูป (Thai Food Processors Association)29
สมาคมผู้ ผ ลิ ต อาหารสำ � เร็ จ รู ป เป็ น องค์ ก รที่ ทำ � หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับผลิตอาหารและอาหารสำ�เร็จรูป โดย
29

เอกสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เอกสารไม่เผยแพร่)
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ประสานงานกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการส่ ง ออกให้ แ ก่ ส มาชิ ก สมาคมทั้ ง
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการผลิต ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ รวมถึง
การวิจัยและให้คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือแก่สมาชิกด้านการประกอบธุรกิจ
สินค้าประเภทอาหารสำ�เร็จรูปถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อ
การส่งออกซึ่งจะได้ประโยชน์หากมีการจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรีและมีท่าที
สนับสนุนให้ภาครัฐพิจารณาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่กลุ่มได้
ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจะมีข้อเรียกร้องเพื่อให้
ได้ประโยชน์จากแต่ละความตกลงการค้าเสรีแตกต่างกันไป สำ�หรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซีย สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสำ�เร็จรูปมีบทบาทสำ�คัญในการเรียกร้อง
ให้รัฐบาลไทยพิจารณาเริ่มจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปมีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้มีการ
ริ เริ่ ม พิ จ ารณาจั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี ไทย-รั ส เซี ย โดยการส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 เรื่อง “ขอให้
พิจารณาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย” โดยระบุเหตุผลในการเรียกร้อง
ในครัง้ นีว้ า่ สินค้าอาหารสำ�เร็จรูปของไทยทีส่ ง่ ออกไปยังตลาดหลักเผชิญมาตรการ
กีดกันทางการค้ามาก เช่น การกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งมีสินค้าของไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมคือ
สับปะรดกระป๋อง หรือกรณีสหภาพยุโรปที่ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดใน
สินค้าข้าวโพดหวานกระป๋องของไทย การกีดกันทางการค้าทำ�ให้มูลค่าการส่งออก
สินค้าดังกล่าวของไทยลดลงมาก ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจึงมอง
เห็นโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าอาหารสำ�เร็จรูปของไทยในรัสเซียที่ขณะนี้ยังมี
มูลค่าการส่งออกน้อย สมาคมจึงพิจารณาแล้วเห็นว่ารัสเซียเป็นอีกประเทศหนึ่ง
ที่ไทยควรพิจารณาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีด้วย เพื่อให้สินค้าของสมาคม
สามารถส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปได้
มากขึ้น ซึ่งการที่ไทยพิจารณาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซียและสามารถ
การเจรจาเปิดเสรีเพื่อลดภาษีและลดอุปสรรคด้านการค้าต่างๆ จะเอื้อประโยชน์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)

91

วารสารรัสเซียศึกษา

ต่อสินค้าส่งออกได้ เนื่องจากเหตุผลที่ว่ารัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าไม่ใช่ประเทศ
คู่แข่งด้านการส่งออก เพราะโครงสร้างการผลิตสินค้าของทั้งสองประเทศเป็น
คนละกลุ่มและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นวัตถุดิบแตกต่างกัน ซึ่งในกลุ่มสินค้า
ส่งออกที่สำ�คัญของไทยและเป็นสินค้าของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป ได้แก่
สับปะรดกระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ผลไม้แช่อิ่ม นํ้าสับปะรดเข้มข้น ผลไม้
รวมกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาหมึกหอยแปรรูป ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง
และปลาแปรรูปอื่นๆ ซอสและเครื่องปรุงต่างๆ ในการนำ�เข้าจากรัสเซียมีเพียง
แซลมอนแช่แข็งเท่านั้น
ดั ง นั้ น หากมี ก ารเจรจาลดภาษี แ ละเปิ ด เสรี จ ากการทำ � ความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัสเซียเป็นประเทศนำ�เข้าสินค้า
เกษตรกลุ่ ม อาหารจากประเทศที่ ส ามรวมถึ ง ไทยจำ � นวนมากเป็ น อั นดั บ ต้ น ๆ
ของโลก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจึงเรียกร้องให้ภาครัฐจัดทำ�ความตกลง
การค้าเสรีไทย-รัสเซียขึ้นเพื่อให้สินค้าจากสมาคมข้างต้นสามารถส่งออกไปยัง
รัสเซียได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทยมาก
เนื่องจากสินค้าที่ทั้งสองประเทศผลิตเป็นสินค้าคนละกลุ่ม นอกจากนั้นสมาคม
ผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปยังเห็นว่ารัสเซียเริ่มหันมาให้ความสนใจติดต่อค้าขายกับ
ไทยมากขึ้น หากไทยไม่เร่งพิจารณาการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย
อาจทำ�ให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่ค้าอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศทางยุโรปตะวันออก
4. สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
สภาธุรกิจไทย-รัสเซียจัดขึน้ อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ทำ�หน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและรัสเซียตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
แก่สมาชิกหากเกิดปัญหาระหว่างไทยกับรัสเซีย และทำ�หน้าที่ในการประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยสภาธุรกิจ
ไทย-รัสเซียอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน สำ�หรับ
บทบาทของสภาธุรกิจไทย-รัสเซียต่อความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นายพงษ์ศักดิ์ว่า
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“...เรือ่ งการทำ�เอฟทีเอเราพูดกันจริงจังเมือ่ ช่วง ค.ศ. 2009-2010 เพราะว่า
ความสัมพันธ์กับรัสเซียดีขึ้นหลังจากที่เรามีสภาธุรกิจไทย-รัสเซียปัจจัยที่ทำ�ให้
สภาธุ ร กิ จ ไทย-รั ส เซี ย ก็ พ ยายามผลั ก ดั นข้ อ เสนอคื อ ... อะไรที่ เราเคยเสี ย ไป
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมาตรการที่มิใช่ภาษีอย่างเช่นตอนที่มีปัญหาเรื่องของ
ไข้หวัดนกไทยส่งสินค้าบางตัวออกไปไม่ได้ เราจึงพยายามหาโอกาสในการแก้ไข
อุปสรรคทางการค้าเหล่านี้ผ่านการทำ�เอฟทีเอ แต่เอฟทีเอยังไม่ได้ถูกผลักดัน
อย่างจริงจังเนื่องจากตัวเลขการค้าระหว่างกันไม่สูงมากนัก ภาครัฐจึงยังไม่ได้
หยิบยกมาให้ความสำ�คัญ แต่หน่วยงานราชการทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
การต่างประเทศ ก็เริ่มเห็นความสำ�คัญของเอฟทีเอรัสเซียอยู่ เอฟทีเอเกี่ยวข้อง
กับหลายมิติทั้งเรื่อง ตม. [การตรวจคนเข้าเมือง] วีซ่า ด้านการท่องเที่ยว มิติ
ทางการเงิน...”
“...การก่อตั้งสภาธุรกิจไทยรัสเซียขึ้นมา เอฟทีเอเป็นส่วนหนึ่งที่เรา
เริ่ ม คุ ย กั น ระหว่ า งสมาชิ ก เพราะการก่ อ ตั้ ง สภาธุ ร กิ จ ไทยรั ส เซี ย ขึ้ น มาก็ เพื่ อ
ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกและเชื่อมโยงภาคเอกชนเสียระหว่างทั้ง
สองประเทศ ก่อนที่จะมีการพูดคุยเรื่องเอฟทีเอก็จะมีการปรึกษาหารือกันระหว่าง
3 องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐคือกระทรวงพาณิชย์ บทบาทของสภาธุรกิจ
ไทย-รัสเซียจริงๆ แล้วไม่มีบทบาทในเชิงไม่มีอำ�นาจ แต่ทำ�หน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล
ให้ข้อมูลด้านความสำ�คัญทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ซึ่งเป็นบทบาทในทางปฏิบัติ
แล้วเราก็พูดถึงเรื่องเอฟทีเอมาตลอด แต่ประเด็นเรื่องการค้าเสรีเป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์เชิงทีภ่ าครัฐในช่วงนัน้ ก็ไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญมากนัก รวมถึงเพราะว่า
ฐานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียเริ่มดีขึ้น รัสเซียจึงมีทางเลือกในการที่จะซื้อขาย
สินค้าที่ไหนทำ�ให้ท่าทีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายเรามากกว่าที่เป็นคนที่ผลักดัน
เรื่องนี้...”30
30

ข้อมูลจากการสั มภาษณ์ พ งษ์ ศักดิ์ วั ชรนุ กูลเกี ยรติ , เลขาธิ ก ารสภาธุ ร กิ จ ไทย-รั ส เซี ย ,
4 พฤษภาคม 2560.
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ดังนั้นแนวนโยบายจากสภาธุรกิจไทย-รัสเซียจึงมีทิศทางสนับสนุนให้
ภาครั ฐ เร่ ง รั ด ให้ ข้ อ เสนอการจั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี ไ ทย-รั ส เซี ย เพื่ อ
ประโยชน์กับไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ภาครัฐเริ่มจะให้ความสำ�คัญมากเมื่อปีที่ผ่านมามอง
เห็นความสำ�คัญของรัสเซียมากขึ้นจึงนำ�มาสู่ความพยายามที่จะเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์มากขึ้น โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรมด้านการค้า การลงทุนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงให้รัสเซียเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากเจรจาความตกลงการ
ค้าเสรีกับไทย การดำ�เนินการที่เป็นรูปธรรมอาจทำ�โดยการตั้งคณะทำ�งานร่วม
ระหว่างไทย-รัสเซีย (Joint working group) เพือ่ หารือในเรือ่ งนีอ้ ย่างเป็นรูปธรรม
และนำ�มติที่ทั้งสองฝ่ายรับได้เสนอต่อรัฐบาลหารือทิศทางในการเจรจาต่อไป
5. หอการค้าไทย-รัสเซีย31
หอการค้าไทย-รัสเซียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ในรูปแบบสมาคมการค้า
ไทย-รัสเซียและยกระดับเป็นหอการค้าเมื่อปี 2548 ทำ�หน้าที่เป็นสถาบันที่ดูแล
ผู้ประกอบการไทยในการค้ากับรัสเซียหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนของ
ทั้งสองประเทศในฐานะองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ด้าน
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซีย สำ�หรับบทบาทของหอการค้าไทย-รัสเซียต่อ
ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียในภาพรวมบทบาทหอการค้าไทย-รัสเซียต่อ
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียมีท่าทีเห็นควรให้มีการจัดทำ�ความ
ตกลงการค้าเสรีมาตั้งแต่แรกเริ่มและพยายามเรียกร้องให้ภาครัฐมองเห็นความ
สำ�คัญของรัสเซียมาโดยตลอด แต่อำ�นาจการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของภาครัฐ
คุณพิศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า
“...เอฟที เ อจะพู ด ถึ ง ผมก็ เหนื่ อ ยใจ ผมพยายามผลั ก ดั น เรื่ อ งนี้ ม า
ตลอด... รัสเซียมีความสำ�คัญกับไทยมาก เพราะรัสเซียเป็นประเทศที่ทรงอำ�นาจ
ในสหประชาชาติ ไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ยาวนานและจะครบรอบ 120 ปี
31
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ในปีนี้ [ค.ศ. 2007] รัสเซียสนับสนุนไทยในเวทีโลกได้ แล้วไทยส่งอาหารไปขาย
รัสเซียได้เยอะ เพียงแต่เราขาดคนเข้าใจจริง ซึ่งการที่รัสเซียเป็นมหาอำ�นาจ
หากไม่ทำ�เอฟทีเอกับไทยก็ไม่มีผลอะไรมาก... การผลักดันความร่วมมือจึงต้อง
เริ่มที่ทำ�เอฟทีเอก่อน ภาครัฐทำ�งานตามหน้าที่ ไม่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง
หอการค้าไทย-รัสเซียและสภาธุรกิจไทย-รัสเซียทำ�ได้เพียงเรียกร้องให้เร่งรัดทำ�
แต่เราไม่มีอำ�นาจตัดสินใจ บทบาทการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของรัฐ...”32
แสดงให้เห็นว่านายพิศักดิ์ในฐานะอดีตประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย
พยายามผลักดันข้อเสนอการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียมาตลอด
เพราะถือเป็นงานด้านส่งเสริมการค้าของหอการค้าไทย-รัสเซีย หอการค้าไทยรัสเซียจึงเห็นควรว่า ภาครัฐต้องเร่งรัดให้มกี ารเจรจาโดยเร็ว เนือ่ งจากภาคเอกชน
ไม่มีอำ�นาจต้องอาศัยภาครัฐในการผลักดันระดับนโยบาย
ดั ง นั้ น การผลั ก ดั น จากภาคเอกชนทั้ ง สภาธุ ร กิ จ ไทย-รั ส เซี ย และ
หอการค้าไทย-รัสเซียที่ต่างสนับสนุนและเป็นองค์การเอกชนในคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน มีบทบาทการตัดสินใจให้ความต่อข้อเสนอการจัดทำ�
ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซีย
จากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันมีมติเห็นชอบ
ทีจ่ ะให้ความเห็นสนับสนุนในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน สำ�หรับ
การทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเพื่อนำ�ไปสู่การเจรจา
ในอนาคต โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำ�ลังดำ�เนินการสำ�รวจความคิด
เห็นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับแล้ว 6 อุตสาหกรรม
คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม ปิโตรเคมี รองเท้า ยาและยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า หากได้ความเห็น
32
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เพิ่มเติม ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศจะนำ�ส่งเรื่องไปยังกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันต่อไป33
ปัจจัยภายนอก
การเจรจาการค้าเสรีภายใต้กรอบองค์การค้าโลกในระยะหลังหยุดชะงัก
ทำ�ให้กระแสการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ระหว่างประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก2แม้ว่าการเปิดตลาดเสรีภายใต้กรอบ
การเจรจาสองฝ่ายหรือการเจรจาระดับทวิภาคีจะไม่กว้างและครอบคลุมเท่ากับ
กรอบพหุภาคีกต็ าม แต่กระบวนการเจรจามีความรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากกว่า
กล่าวคือการทำ�ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าที่มีความสำ�คัญ
โดยตรงจะสามารถตกลงเจรจาเฉพาะเรื่ อ งที่ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งได้ ป ระโยชน์ ไ ด้ 35
ปัจจุบันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำ�หนดนโยบายการค้าในหลายประเทศจึงให้
ความสำ�คัญต่อการเปิดเสรีการค้าในระดับทวิภาคีมากกว่าระดับพหุภาคี36
สำ�หรับการเจรจากาค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลกจึงเน้นความสำ�คัญไปที่ประโยชน์จากกฎระเบียบการค้าที่เป็นธรรม
สำ�หรับไทยในเวทีการค้าโลกขณะที่การเจรจาในระดับทวิภาคีไทยมองว่าความ
ตกลงการค้ า เสรี เป็นช่องทางลัดในการเข้าสู่ตลาดที่สำ�คัญเช่น สหรัฐอเมริก า
33

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน, แบบสรุปผลการประชุม การประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2559, วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี.
34
ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม, เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย
(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 ซึ่งการที่ไทยเจรจากับประเทศมหาอำ�นาจมีปัจจัยทางการเมือง
ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำ�นาจมีผลต่อ
การดำ�เนินนโยบายของประเทศต่าง ๆของไทยกล่าวคือ ไทยดำ�เนินความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอำ�นาจต่างๆ มาเป็นระยะเวลานานไทยยังเป็นประเทศที่มีอิทธิพล
ต่อยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำ�นาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในปี 2557ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแย่ลง การกระชับความสัมพันธ์ผ่านการ
จั ด ทำ � ความตกลงการค้ า เสรี กั บ รั ส เซี ย หรื อ ปั จ จุ บั น ภายใต้ ก ารรวมกลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิจสหภาพเศรษฐกิจจึงเป็นการหาพันธมิตรของไทย การสานสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นขึ้นกับรัสเซียหรือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจึงเป็นกลไกสำ�คัญประการ
หนึ่งในการรักษาดุลแห่งอำ�นาจระหว่างประเทศมหาอำ�นาจของไทย โดยไม่ได้
ทำ�ให้ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำ�นาจอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่า
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอาจจะมองว่าการทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเป็นการเริม่ แผ่อทิ ธิพลของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่สำ�หรับไทยมองว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจสำ�คัญมากกว่าการเมือง เน้นการ
ประสานประโยชน์ของประเทศมหาอำ�นาจต่าง ๆและรักษาผลประโยชน์ของไทย
ให้มากที่สุดเป็นสำ�คัญ				
บทสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับไทยตั้งแต่การสถาปนาทางการทูตมีมา
อย่างยาวนาน หลังสงครามเย็นเป็นต้นมาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกลายเป็น
ประเด็นสำ�คัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย จากการปรับนโยบาย
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และสมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย บรรณาธิการ, นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยและการค้ากับสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2552), หน้า 23.
37
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ด้านเศรษฐกิจของรัสเซียและนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยและ
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลให้ไทยตัดสินใจเสนอ
จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย เนื่องจากบทบาทของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นทั้ง
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนให้เห็นว่า
รัสเซียต้องการมีบทบาททางเศรษฐกิจในเวทีเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันไทยซึ่ง
ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมการค้าเสรีเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลีย่ นแปลง
ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การดำ�เนินนโยบายดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายในประเทศกล่าวคือจากการผลักดันของผูน้ �ำ ประเทศ ข้าราชการระดับสูง
ในกระทรวงในการกำ�หนดและดำ�เนินนโยบายต่อตลาดใหม่อย่างรัสเซียและความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-รัสเซียยังได้ถูกผลักดันจากภาคเอกชนเพื่อให้ภาครัฐเร่งรัด
การพิจารณา โดยให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็น
องค์การกลางในการประสานนโยบายและผลักดันให้ข้อเสนอเกิดขึ้น จากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่านอกจากไทยจะได้ประโยชน์ทางการค้าเนื่องจากทั้งสอง
ประเทศชำ�นาญสินค้าต่างประเภทกันแล้ว รัสเซียยังเป็นตลาดใหม่ของไทยที่มี
กำ�ลังซื้อสูงซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงในการผูกติดกับตลาดในประเทศเดิม
ที่ปัจจุบันประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นอกจากนั้น
ไทยยังจะได้ประโยชน์ทางการเมืองในการสานสัมพันธ์กับประเทศมหาอำ�นาจ
อย่างรัสเซีย
อย่ า งไรก็ตาม การจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย-รัส เซียปัจจุบัน
เป็นการเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจในภาพรวมและขณะนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ
เจรจา ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการภายในประเทศ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่สำ�คัญที่ในการกำ�หนดนโยบายในการทำ�ความตกลงการค้าเสรีคือการเร่งรัด
ผลักดันให้การเจรจาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
เกิดขึ้นโดยเร็ว จากที่สถานะปัจจุบันรัสเซียแจ้งว่าพร้อมให้การสนับสนุนไทยใน
การจัดทำ�ความตกลงกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย และรัสเซียอยู่ระหว่างการ
โน้มน้าวกับประเทศสมาชิกที่เหลือเพื่อให้สนับสนุนข้อเสนอของไทยจึงถือเป็น
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แนวโน้มที่ดีว่าการดำ�เนินการเริ่มคืบหน้ามากขึ้นอย่างไรก็ตาม การจัดทำ�ความ
ตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะมีผู้ได้ประโยชน์และ
ผู้ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจากการศึกษาจะพบว่าสินค้าดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็น
สินค้าทุนที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และผู้บริโภค อย่างไรก็ดี
ภาครัฐควรจะมีการเตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาไว้รองรับการปรับตัว
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
สรุปได้วา่ ไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาทัง้ หมดเสร็จสิน้ พร้อมทัง้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะประกาศเจตนารมณ์ให้ทั้งสองประเทศเริ่มเข้าสู่
กระบวนการเจรจา ไทยจึงควรเริ่มเปิดการเจรจาโดยทันทีโดยในระยะแรกอัตรา
ภาษีที่ลดลงปีแรกของการเจรจาไทยอาจเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบบ้างเพื่อแลก
กับความตกลงอื่นๆ 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 “รัสเซียและตาตาร์ในโคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธิ์: ภาพ
สะท้อนความเข้าใจเรื่องรัสเซียในยุคต้นรัตนโกสินทร์” มุ่งศึกษาความเข้าใจ
เกี่ยวกับรัสเซียในสังคมไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ผ่านเอกสารส�ำคัญซึ่งกล่าวถึง
คนต่างชาติในยุคต้นรัตนโกสินทร์นนั่ คือโคลงภาพคนต่างภาษาซึง่ บันทึกไว้ในจารึก
ภายในวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รวมถึงเอกสารร่วมสมัยอืน่ ๆ ได้แก่
เอกสารเรือ่ งนางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์ และ หนังสือแสดงกิจจานุกจิ
การศึกษาพบว่าคนไทยผู้รู้หนังสือสมัยต้นรัตนโกสินทร์เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับรัสเซีย
เป็นอย่างดี สามารถอธิบายภาพคนรัสเซีย สภาพภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง ไปจนถึง
ขอบเขตอ�ำนาจของจักรวรรดิรสั เซียทีแ่ ผ่ขยายไปอย่างไพศาลทัง้ ในทวีปยุโรปและ
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 одновременных 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 พลาหาญ*
บทน�ำ
การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชาวไทยและชาวรั ส เซี ย มี ม าช้ า นานกว่ า
ร้อยห้าสิบปีแล้ว2 เป็นที่ทราบกันดีว่าการเยือนราชอาณาจักรสยามของจักรพรรดิ
นิคาไลที่สอง (Николай II; Nikolai II) ในปี 1891 ขณะที่พระองค์ยังทรงด�ำรง
พระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิรัสเซีย และการเยือนจักรวรรดิ
รัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี 1897 เป็นหมุดหมาย
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย แต่ทว่าการติดต่อ
โดยตรงระหว่างชาวรัสเซียและชาวไทยที่ไม่ได้เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์
เกิดขึ้นมายาวนานมากแล้ว ก่อนหน้าการเยือนของราชวงศ์ทั้งสองประเทศ
* อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2557) ปัจจุบันเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ วิทยาลัย
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย Bachelor
of Arts with 2 nd Class Honours in Thai, Chulalongkorn University
(2014). Graduate Student in International Journalism at Higher School of
Journalism and Mass Communications, Saint Petersburg State University

Получил диплом бакалавра филологиче ских наук с отличием
2-й степени в Университете им.короля Чулалонгкорна (2014г.)
Студент-магист рант кафедры международной журна листики
В ы с ш е й ш ко л ы ж у р н а л и с т и к и и м а с с о в ы х ком м у н и к а ц и й
Санкт-петербургского государственного университета
2

ในงานวิ จั ย “ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศรุ ส เซี ย กั บ ประเทศไทย ตั้ ง แต่ ป ลาย
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 ถึ ง ต้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20” ของฉลอง สุ น ทราวาณิ ช ย์ (2516) ได้ ร ะบุ
นับชาวอาร์เมเนียซึง่ เริม่ เข้ามาตัง้ สถานีสนิ ค้าในกรุงศรีอยุธยาราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็นหมุดหมาย
แรกสุดของชาวรัสเซียในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2516, หน้า 16)
แต่ช าวรัสเซียเองเริ่ม เข้ าไปข้ องเกี่ยวกั บ กิ จ การภายในของอาร์ เ มเนี ย ในช่ ว งรั ช สมั ย จั ก รพรรดิ
ปโยตรมหาราช (Петр Великий; Pyotr Velikiy)
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ในปี 1863 เมื่อเรือ “ไกดามัก” (Гайдамак; Gaidamak) เรือจักรวรรดิรัสเซีย
ที่มุ่งส�ำรวจดินแดนตะวันออกได้เข้าสู่ปากอ่าวแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
เมื อ งหลวงของราชอาณาจั ก รสยาม ( Информационное агентство
«ФедералПресс», 2010) ในขณะนั้นราชอาณาจักรสยามอยู่ในช่วงรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่จักรวรรดิรัสเซียอยู่ในช่วง
รั ช สมั ย ของจั ก รพรรดิ อ เลกซานดรที่ 2 ( Александр II; Aleksandr II)
เรือไกดามักนี้อยู่ภายใต้การน�ำของเรือเอกอเลกเซย์ อเลกเซเยวิช เปชูรอฟ
(Алексей Алексеевич Пещуров; Aleksey Alekseevich Peshchurov
1834-1891) และมีบทบาทส�ำคัญในการส�ำรวจดินแดนฝั่งตะวันออกของเอเชีย
และทวีปอเมริกา (Мизь, 2000) ตัวของเปชูรอฟเองต่อมาจะมีบทบาทในการเมือง
รัสเซียโดยเป็นพลเรือโทและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือของจักรวรรดิ
รัสเซียในปี 1890 ถึง 1892 ด้วย ทั้งนี้คณะของเปชูรอฟนี้ได้รับการต้อนรับ
อย่างดียิ่งจากทางการสยาม (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2516, หน้า 20) และ
ชาวสยามเองก็ประทับใจต่อทีท่าของชาวรัสเซียที่มาเยือนสยามในครั้งนั้นเป็น
อันมาก เพราะมีทีท่าที่ผิดแผกไปจากชาวยุโรปอื่นที่มุ่งหมายหาอาณานิคมอย่าง
เต็มที่ (Kamalakaran, 2016) หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีคณะชาวรัสเซีย
คณะอื่นๆ ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสยามบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคณะทหารในปี 1873 และ
1882 และคณะพลเรือนอย่างเช่นในปี 1876 นักมานุษยวิทยาชาวชื่อดังที่สุดของ
รัสเซียในยุคนั้น นิคาไล นิคาลาเยวิช มิคลูโฮ-มาไคล (Николай Николаевич
แห่งรัสเซียซึ่งตรงกับช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ดินแดนดั้งเดิม
ที่ดินแดนดั้งเดิมที่มีชาวอาร์เมเนียอาศัยกระจายอยู่เริ่มตกเป็นของรัสเซียในปี 1828 ภายหลัง
สงครามระหว่ า งเปอร์ เ ซี ย และรั ส เซี ย (Арсеньев & Петрушевский, 1898, стр.
367-368) ดังนั้นชาวอาร์เมเนียที่เข้ามาในสยามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 จึงอาจยังไม่ได้อยู่
ภายใต้การปกครองของรัสเซีย ประกอบกับปริบทเวลาที่ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของฉลอง สุนทราวาณิชย์
ตรงกับช่วงเวลาที่อาร์เมเนียยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศที่ชาวรุสเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ จึงเป็นปริบทที่เอื้อให้นับชาวอาร์เมเนียเป็นส่วนหนึ่งของชาวรัสเซียได้ แต่ในบทความนี้จะ
นับการทีเ่ รือภายใต้การน�ำของเปชูรอฟเข้าเทียบท่าทีป่ ากน�ำ้ เจ้าพระยาเป็นหมุดหมายแรกทีช่ าวรัสเซีย
เข้าสู่ประเทศไทย ดังที่จะได้กล่าวต่อไปในบทความนี้
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Миклухо-Маклай; Nikolai Nikolaevich Miklukho-Maklai 1846-1888)

ได้เข้ามาเยือนสยามและจดบันทึกรายละเอียดการเดินทางไว้ (Kamalakaran,
2016) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวรัสเซียและชาวไทยนั้นมีมา
ยาวนานก่อนหน้าจะมีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
อันเป็นหมุดหมายหลักแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซีย
อย่างเป็นทางการในที่สุด
แต่อันที่จริงก่อนหน้าการสานสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีและราชวงศ์
โรมานอฟ หรือแม้กระทั่งก่อนหน้าเรือไกดามักจะเทียบท่าเจ้าพระยาอันเป็นการ
ปรากฏกายของชาวรัสเซียในประเทศไทย (หรือในขณะนั้นคือสยาม) เป็นครั้งแรก
นั้น คนสยามหรือคนไทยรู้จักชาวรัสเซียมานานมากแล้วดังปรากฏหลักฐานในงาน
วรรณกรรมก่อนหน้าเหตุการณ์เหล่านี้ ในบทความนีม้ งุ่ ศึกษาความเข้าใจรัสเซียของ
คนไทยก่อนหน้าการสานสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีและราชวงศ์โรมานอฟผ่าน
การอ่านและตีความเอกสารภาษาไทยทีร่ ะบุเรือ่ งราวเกีย่ วกับรัสเซียในช่วงเวลานัน้
ได้แก่ โคลงภาพคนต่างภาษา ซึ่งบรรยายภาพคนรัสเซียและภาพกลุ่มชนที่ใน
โคลงระบุวา่ เป็นส่วนหนึง่ ของรัสเซียได้แก่ชาวตาตาร์ นอกจากนีจ้ ะยังศึกษาเอกสาร
ร่วมสมัยที่ระบุเรื่องราวกับเกี่ยวประเทศรัสเซีย ได้แก่ นางนพมาศ หรือ ต�ำรับ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และ หนังสือแสดงกิจจานุกิจ เพื่อแสดงให้เห็นปริมณฑลความรู้
เรือ่ งรัสเซียของสังคมคนไทยทีร่ หู้ นังสือก่อนหน้าจะมีการสานสัมพันธ์ระดับราชวงศ์
ในเวลาต่อมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้การติดต่อระหว่างชาวรัสเซียและชาวไทยจะ
ไม่จริงจังจนกระทัง่ การสานสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ หากแต่คนไทยก็รเู้ รือ่ งราวโลก
ภายนอกและรู้จักรัสเซียเป็นอย่างดี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโคลงภาพคนต่างภาษาและภาพชาวรัสเซีย
โคลงภาพคนต่างภาษาในจารึกวัดโพธิ์
จารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “จารึกวัดโพธิ”์
เป็นจารึกที่เกิดขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3
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ครองราชย์ปี 2367-2394) เมื่อบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ติดกับพระบรมมหาราชวังได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อปี 2375
หรือปีคริสต์ศักราช 1832 เพื่อให้ตัววัดซึ่งสถาปนามานับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายมีความงดงามสมกับที่ตั้งใจกลางพระนครติดกับพระบรมมหาราชวัง
ใช้เวลาบูรณะยาวนานเกือบยี่สิบปีจนกระทั่งสิ้นสุดในปี 2393 หรือประมาณ
คริสต์ศักราช 1850 (อรวรรณ ทรัพย์พลอย ก, 2554, หน้า 4) จารึกวัดโพธิ์นี้
เกิดจากการประมวลวรรณคดีโบราณรวมถึงสรรพวิทยาจากนักปราชญ์ราชบัณฑิต
ในสาขาต่างๆ ในสมัยนั้นเพื่อบันทึกลงบนแผ่นหินที่ประดับตามส่วนต่างๆ ของวัด
ในการบูรณะครั้งใหญ่ครั้งนี้ นอกจากนั้นยังบันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญในยุคนั้นหลาย
เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกที่ตั้งใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม จารึกวัดโพธิ์จึงมีความ
ส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งบันทึกข้อมูลความรูห้ ลากศาสตร์หลายสาขาทีค่ นสมัยนัน้
รับรู้ อนึ่ง ปัจจุบันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้จัดแบ่งจารึกออกเป็น 6 หมวด
ได้แก่ หมวดพระพุทธศาสนา หมวดเวชศาสตร์ หมวดวรรณคดีและสุภาษิต
หมวดท�ำเนียบ หมวดประวัติ และหมวดประเพณี ทั้งนี้โคลงภาพคนต่างภาษา
ถูกจัดไว้ในหมวดท�ำเนียบ รวมกับท�ำเนียบอื่นๆ ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อันได้แก่ทำ� เนียบหัวเมือง ท�ำเนียบผูค้ รองเมือง และท�ำเนียบสมณศักดิ์
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, 2555) จารึกวัดโพธิ์เองได้รับ
การรับรองให้เป็นมรดกด้านความทรงจ�ำแห่งโลกในการประชุมแผนงานความทรงจ�ำ
แห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 10 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2554 (อรวรรณ ทรัพย์พลอย ก, 2554, หน้า 5)
ส่วนโคลงภาพคนต่างภาษา เป็นงานร้อยกรองว่าด้วยลักษณะอันหลากหลาย
ของชนชาติต่างๆ บนโลก ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกลักษณะ
ไปจนถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ สันนิษฐานว่าโคลงได้รับการรจนาขึ้นใน
ช่วงระหว่างการบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โคลงดังกล่าวได้บรรยาย
บุคลิกลักษณะคนชนชาติตา่ งๆ ประกอบรูปภาพตามศาลารายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจ�ำนวน 16 หลัง จ�ำนวนรวม 32 ชนชาติ (ภาษา) ตามตารางด้านล่าง
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ตารางที่ 1
แสดงชนชาติที่ได้รับการบรรยายในโคลงภาพคนต่างภาษาพร้อมด้วย
ผู้รจนาโคลงประจำ�ชนชาติ
(อรวรรณ ทรัพย์พลอย ข, ๒๕๕๕, หน้า ๗๔-๗๘)
ชนชาติ
๑. สิงหฬ
๒. ไทย
๓. กะเหรี่ยง
๔. อาฟริกัน
๕. ดอดชิ
๖. อิตาเลียน
๗. ฝรั่งเศส
๘. ยิปเซ็ดอ่าน
๙. สะระกาฉวน
๑๐. ยี่ปุ่น
๑๑. อาหรับ
๑๒. หรุ่มโต้ระกี่
๑๓. แขกปะถ่าน
๑๔. แขกจุเหลี่ย
๑๕. หรูชปีตะสบาก
๑๖. หรูช (ตาตา)
๑๗. มอญ
๑๘. กระแซ
๑๙. เงี้ยว
๒๐. พม่า
๒๑. ฮินดู่
๒๒. มลายู
๒๓. พราหมณ์ฮินดู่
๒๔. พราหมณ์รามเหศร์
๒๕. จาม
๒๖. ลาวยวน
๒๗. หุ้ยหุย
๒๘. เกาหลี
๒๙. ญวน
๓๐. จีน
๓๑. เขมร
๓๒. ลิ่วขิ่ว

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)

ผู้นิพนธ์/รจนาโคลงประจำ�ชนชาติ
กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
จ่าจิตรนุกูล
จ่าจิตรนุกูล
พระญาณปริยัติ
ขุนธนสิทธิ์
พระมุนีนายก
ขุนธนสิทธิ์
กรมขุนเดชอดิศร
กรมขุนเดชอดิศร
กรมหมื่นไกรสรวิชิต
กรมหมื่นไกรสรวิชิต
หลวงชาญภูเบศร์
หลวงชาญภูเบศร์
พระญาณปริยัติ
พระญาณปริยัติ
ขุนมหาสิทธิโวหาร
พระสมบัติบาล
ขุนมหาสิทธิโวหาร
พระยาบำ�เรอบริรักษ์
หลวงศรีอัศวเดช
กรมหมื่นไกรสรวิชิต
ปลัดวัดโมลีโลก
พระเทพกระวี
ขุนธนสิทธิ์
พระยาบำ�เรอบริรักษ์
ขุนธนสิทธิ์
ขุนธนสิทธิ์
กรมขุนเดชอดิศร
กรมขุนเดชอดิศร
หลวงพิชิตปรีชา
หลวงพิชิตปรีชา
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ลักษณะค�ำประพันธ์ในโคลงภาพคนต่างภาษาเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
ทุกชนชาติ กล่าวคือ หนึง่ ส�ำนวนโคลงแทนหนึง่ ชนชาติ ในหนึง่ ส�ำนวนโคลงประกอบ
ไปด้วยโคลงสี่จ�ำนวน 2 บท แต่ละชนชาติจะมีกวีผู้รจนาโคลงแตกต่างกันไป
โดยมีกวีร่วมสมัยในขณะนั้นถึง 15 คนร่วมกันรจนาโคลงออกมาเป็นโคลงภาพ
คนต่างภาษาที่บรรยายลักษณะท่าทางของคนชนชาติต่างๆ ด้วยความที่โคลงภาพ
คนต่างภาษานี้กล่าวถึงคนหลากหลายชนชาติที่เป็นที่รับรู้กันในหมู่คนไทยที่มี
การศึกษาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้เอง ท�ำให้อาจกล่าวได้ว่าผลงานชิ้นนี้
เป็นงานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) ชิ้นแรกของไทย (อรวรรณ
ทรัพย์พลอย ข, 2555, หน้า 72)
อนึ่ง ในโคลงภาพคนต่างภาษาได้ระบุถึงชาวหรูชหรือชาวรุส ซึ่งเป็น
ชนส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย3 ไว้สองส�ำนวน คือชาวหรูชปีตะสบาก และ
ชาวหรูช (ตาตา) ซึ่งโคลงทั้งสองส�ำนวนนี้มีพระญาณปริยัติเป็นผู้รจนาโคลง
พระญาณปริยัติเองยังรจนาร้อยกรองในจารึกวัดโพธิ์อีกหลายบท เช่น โคลงภาพ
ฤๅษีดัดตน หรือว่าภาพชาวดอดชิ (ชาวเยอรมัน) ในโคลงภาพคนต่างภาษา
อีกด้วย ทั้งนี้พระญาณปริยัติเป็นใครนั้นยังไม่อาจระบุได้แน่ชัด เนื่องจากชื่อนี้เป็น
บรรดาศักดิ์พระ ไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะบุคคลแต่อย่างใด บุคคลผู้น่าจะเป็นไปได้คือ
พระญาณปริยัติ (บุญ) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามระหว่างปี 2386
ถึงปี 2389 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงไม่ถึงสิบปีหลังจากสถาปนาวัดเทพธิดาราม
ในปี 2379 หรือคริสต์ศักราช 1836 (วัดเทพธิดารามวรวิหาร, 2554) ระยะเวลา
3

ในภาษาอังกฤษ ชนชาติรุส กับชาวรัสเซียถูกแทนด้วยคำ�เดียวกัน นั่นคือคำ�ว่า Russian
หากแต่ในภาษารัสเซีย สองคำ�นี้มีความหมายแตกต่างกัน ชนชาติรุส (คำ�วิเศษณ์ว่า русский/รุสกี/
คำ�นามว่า русь/รุส/) เป็นชือ่ ชนชาติสลาฟทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ อาศัยบริเวณยุโรปตะวันออกและประเทศรัสเซีย
ในปัจจุบัน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย ส่วนคำ�ว่ารัสเซีย (คำ�วิเศษณ์ว่า российский/
รัสซีสกี/คำ�นามว่า Россия /รัสซียา) เป็นชื่อประเทศ มีความหมายเกี่ยวข้องกับความเป็นประเทศ
รัสเซียทั้งหมดโดยไม่จำ�กัดเชื้อชาติ อย่างเช่น ชาวเชเชน ชาวตาตาร์ ชาวตูวา ชาวจีน หรือชนชาติ
อื่นๆ ที่เป็นประชากรของประเทศรัสเซียก็ถือว่าเป็นชาวรัสเซียเช่นกันโดยไม่จำ�กัดเฉพาะชาวรุสที่อาศัย
ในประเทศรัสเซีย
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ทีพ่ ระญาณปริยตั ิ (บุญ) ผูน้ ดี้ ำ� รงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสก็เป็นระยะเวลาสิบเอ็ดปีหลังจาก
เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีความเป็นไปได้ว่าพระญาณปริยัติผู้รจนาโคลง
ชาวหรูชทั้งสองส�ำนวนนี้คือพระญาณปริยัติ (บุญ) นั่นเอง
ถอดความโคลง
ภาพหรูชปีตะสบาก
๒๙
¤รูปหรูชปีตะสบากด้าว			
คนมากเมืองเขาเคย			
ดลเดือนฤดูพรรษ์			
เย็นเยือกลมไล้ย้อย			
๓๐
¤ชาวเกษตรใส่เสื้อเย็บ			
นอนแนบอัคคีเคียง			
ลางชนเชือดหนังแพะ			
สาบสอายคลุ้งฟุ้ง			

แดนตวัน ตกพ่อ
ข่าวได้
ผลเห็บ ตกแฮ
หยาดเผลียงฯ

หนังแกะ
แค่มุ้ง
พันห่อ กายเฮย
เฟื่องเหม็นฯ
พระญาณปริยัติ
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 778)

โคลงประกอบภาพชาวหรูชปีตะสบาก มีพระญาณปริยตั เิ ป็นผูร้ จนาโคลง
ในโคลงระบุวา่ ชาวหรูชปีตะสบากนีเ้ ป็นชนชาติทชี่ าวสยามขณะนัน้ ได้รบั รูจ้ ากข่าว
และเรื่ องเล่ า ว่ า เป็นชนชาติห นึ่งของดินแดนตะวัน ตกหรือทวีปยุโ รป เมื่อถึง
หน้าพรรษาหรือว่าหน้าฝนก็จะมีหิมะตก อากาศของที่นี่เต็มไปด้วยลมเย็นและ
ความชื้น ชาวรัสเซียที่นี่จะใส่เสื้อหนังแกะและนอนใกล้ไฟเพื่อต่อสู้กับความหนาวเหน็บ
บางคนก็เอาเสื้อที่ท�ำจากหนังแพะมานุ่งห่มซึ่งท�ำให้เกิดกลิ่นคลุ้งเหม็นไปทั่ว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
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ภาพหรูช (ตาตา)
๓๑
¤หรูชนี้เนาต่อแคว้น		
ใครบ่เห็นมาเห็น				
กางเกงสอดสวมตีน			
หนังพยัคฆ์เย็บเสื้อแกล้ง			
๓๒
¤เสื้อในนวมผ้าพัส		
ดุมขัดรัดขนันเนียน			
หนังสัตว์ตัดทอนท�ำ			
หมวกโอ่ขลิบเม้นแม้น			
พระญาณปริยัติ

แขวงจีน
หากแจ้ง
เข็มขัด เขม็งแฮ
กลั่นสรรค์ฯ
ตราภรณ์
แนบเน้น
ถุงทาบ เท้านา
หมวกหนังฯ

(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 779)
โคลงประกอบภาพชาวหรูช (ตาตา) มีพระญาณปริยัติเป็นผู้รจนาโคลง
ในโคลงระบุว่าชาวหรูช (ตาตา) กลุ่มนี้อาศัยอยู่ติดต่อกับจีน เป็นผู้สวมกางเกง
พร้อมกับรัดเข็มขัด สวมใส่เสื้อที่ท�ำจากหนังเสือ ภายในชุดนอกที่สวมใส่เมื่อ
เสือ้ นวมกลัดกระดุมแน่นอยูด่ า้ นใน สวมถุงเท้าทีท่ ำ� จากหนังสัตว์ และสวมใส่หมวก
หนังที่ศีรษะ

ความเข้าใจเรื่องรัสเซียในโคลงภาพคนต่างภาษาและเอกสารร่วมสมัย
ว่าด้วย “หรูชปีตะสบาก” และ “หรูช (ตาตา)”

ในโคลงส�ำนวนแรก ชนชาติ “หรูชปีตะสบาก” นั้นคือชาวรุสที่เมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชนชาติรุสเป็นชนชาติสลาฟโบราณที่มีถิ่นฐานอาศัยบริเวณยุโรป
ตะวันออก อาณาจักรของชาวรุสโบราณในยุคกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองคียีฟ
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(Киев; Kiev) ซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศยูเครนในปัจจุบนั นอกจากนีย้ งั มีเมือง
ใหญ่ที่ส�ำคัญอีกหลายเมืองในช่วงเดียวกัน 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�ำคัญมากขึ้นและเป็นอิสระต่อกัน
มากขึ้ น เมื่ อ เริ่ ม เกิ ด ความแตกแยกในอาณาจั ก รรุ ส โบราณที่ มี เ มื อ งคี ยี ฟ เป็ น
ศูนย์กลาง จนกระทั่งชาวมองโกลได้บุกรุกและท�ำลายอาณาจักรรุสโบราณทั้งหมด
ลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 (รมย์ ภิรมนตรี, 2558, หน้า 29) จากนั้นชาวรุส
ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมองโกลยาวนานกว่า 200 ปีก่อนจะสามารถ
ตั้งตนเป็นอิสระจากมองโกลได้ในที่สุด
ในขณะทีค่ ำ� ว่า “รุส” (Русь; Rus’) ซึง่ มีคำ� วิเศษณ์วา่ “รุสกี” (Русский;
Russkiy) ในภาษารัสเซียถูกใช้แทนทั้งอาณาจักรรุสโบราณและคนเชื้อสายรัสเซีย
หรือเชื้อสายรุสซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ค�ำว่า
“รัสเซีย” (Россия; Rossiya) ชื่อของประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ซึ่งมีคำ� วิเศษณ์
ว่า “รัสซีสกี”้ (Российский; Rossiyskiy) ใช้เรียกแทนค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศ
รัสเซียโดยไม่จ�ำกัดว่าต้องเป็นของชนชาติรุสนั้นก็เป็นค�ำที่มีประวัติยาวนาน
การเขียนค�ำว่ารัสเซียนั้นเดิมไม่พบในภาษารัสเซีย เป็นการเขียนค�ำว่า “รุส” ใน
ภาษากรีกของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งถูกแทนด้วยค�ำว่า Ρωσία ในภาษากรีก
(ถอดเป็นอักษรคีริลลิกรัสเซียได้ค�ำว่า Росия อักษรโรมันได้ค�ำว่า Rosia)
การเขียนเช่นนี้พบในสนธิสัญญาสันติภาพของจักรวรรดิไบแซนไทน์หลายฉบับ
ระหว่างปีคริสต์ศักราช 907 ถึง 911 (Соловьев, 1957, стр. 136) ค�ำว่า
“รัสเซีย” ทีส่ ะกดแบบกรีกนีใ้ นภายหลังได้ถกู น�ำมาเรียกชือ่ อาณาจักรรัสเซียในสมัย
ซาร์ (Русское Царство; Tsardom of Russia) ซึ่งชื่อ “รัสเซีย” ได้ถูกน�ำมา
ใช้เรียกบรรดากลุ่มอาณาจักรฝั่งยุโรปตะวันออกซึ่งมีเมืองมัสควา (Москва;
Moscow) เป็นเมืองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด (Платонов, 1917) และกลายเป็น
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ชือ่ ทางการในภาษารัสเซียทีส่ ดุ เมือ่ มีการสถาปนาจักรวรรดิรสั เซีย (Российская
Империя; Russian Empire) ในปี 1721 โดยมี เ มื อ งหลวงใหม่ คื อ เมื อ ง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Санкт-Петербург; Saint Petersburg)
จากการไล่เรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะพบว่าค�ำว่า “รุส” และ
“รัสเซีย” มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องใกล้ชดิ มาอย่างยาวนาน ดังนัน้ การจะเรียกแทน
รัสเซียว่า “รุส” จึงไม่ได้ผิดแปลกไปแต่อย่างใด ค�ำว่า “หรูชปีตะสบาก” นั้นจึง
กล่าวถึงชาวรัสเซียแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งก็หมายถึงชาวรัสเซียใน
จักรวรรดิรัสเซียนั่นเอง
ส่วนชาว “หรูช (ตาตา)” นั้นหมายถึงชาวตาตาร์ซึ่งในอดีตคนไทย
เรียกว่าชาว “ตาต” (กาญจนาคพันธุ์, 2517, หน้า 426) ส่วนเพราะเหตุใดพระญาณปริยัติ
ผู้รจนาโคลงส่วนหรูชปีตะสบากและหรูช (ตาตา) ถึงรวมชาวตาตาร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของชาวหรูช แต่แต่งโคลงแยกขาดจากกันนั้น ขุนวิจิตรมาตราในนามปากกา
“กาญจนาคพันธุ์” ผู้รวบรวมหนังสือภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ได้สันนิษฐานถึงเรื่องนี้ว่า
...พิจารณาดูตามเรื่อง ท�ำให้เราเข้าใจว่า ดูเหมือนผู้แต่งตั้งใจ
จะแยกแยะรุสเซียออกเป็น 2 พวก คือโคลงภาพ “หรูชปีตะสบาก”
หายเอารุสเซียในยุโรปที่มีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองหลวง
พวกหนึง่ แปว่ามุง่ ถึงรุสเซียแท้ ส่วนโคลงนีห้ มายเอารุสเซียนอกยุโรป
ที่ออกมาในเอเชีย กล่าวคือ รุสเซียมีอาณาเขตกินมาถึงมองโกเลียซึ่ง
มีพลเมืองเป็นตาต ก็เลยถือว่าเป็น “หรูช” อีกพวกหนึ่ง แต่พวกนี้
ไม่ใช่หรูชแท้ เป็นอีกชาติหนึ่งต่างหาก คือเป็นชาติตาต จึงได้วงเล็บ
“ตาตา” ไว้ไม่ให้ปนกัน นับว่าเข้าใจแยกดี (กาญจนาคพันธุ์, 2517,
หน้า 426)
จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ นักวิชาการด้านมุสลิมศึกษาได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า
ชาวตาตาร์แต่เดิมเป็นชาวเผ่าเร่ร่อนในเขตทะเลสาบโกบีก่อนที่จะเข้ายึดครอง
ดินแดนรัสเซียและยุโรปตะวันออก ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณสาธารณรัฐตาตาร์
สถานซึง่ ปัจจุบนั เป็นส่วนหนึง่ ของสหพันธรัฐรัสเซีย นอกจากนีย้ งั กระจายตัวในเขต
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เอเชียกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, 2550, หน้า 86-87) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
ชาวหรูช (ตาตา) ที่ปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษานั้นคือชาวตาตาร์ ซึ่งเป็น
ชาวเอเชียที่มีถิ่นฐานกระจายไปในยุโรปและเอเชีย ซึ่งในขณะที่มีการรจนาโคลง
เมื่ อ ครั้ ง บู ร ณะปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามในรั ช สมั ย พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ชาวตาตาร์อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ
รัสเซีย
การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ ชาวตาตาร์ ไ ม่ ไ ด้ ป รากฏเฉพาะเพี ย งโคลงภาพคน
ต่างภาษาในภาพหรูชปีตะสบากและภาพหรูช (ตาตา) แต่เพียงเท่านั้น หากแต่
ปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษาชนชาติอื่นด้วย ได้แก่ ชนชาติจีน ดังกล่าวว่า
ภาพจีน
๕๙
¤รูปจีนระบอบเก่าพู้น		
แปลงเปลี่ยนเปียเจือตาม			
ใส่เสื้อสะสวมสม				
เชิงสอดเหียหุ้มเท้า			
๖๐
¤หมื่นเมืองมากแซ้สดวก		
สนุกบ่ปานกึงตั๋ง				
สินค้าสิ่งของพึง				
คืนค�่ำเท้งท้องนํ้า				

มีผม มวยนา
ตาดเจ้า
สวมหมวก
ทาบหนังฯ
เดินถึง กันนา
ต่างพร้อง
ใจจัก ดูแฮ
แน่นเฉนียนฯ

กรมขุนเดชอดิศร
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 786)
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สิ่งที่จะพิจารณาในโคลงไม่เกี่ยวกับความหมายเรื่องการค้าขายหรือ
บรรยากาศ หากแต่ใจความส�ำคัญที่จะกล่าวคือมีการกล่าวถึงชาวตาตาร์ในโคลง
ภาพของคนจีนด้วย นั่นคือ “แปลงเปลี่ยนเปียเจือตาม ตาดเจ้า” (กรมศิลปากร ก,
2510, หน้า 786) หากแต่การไว้ผมเปียไม่ใช่เอกลักษณ์ของชาวตาตาร์ แต่เป็น
ชาวแมนจู ซึง่ ภายหลังชาวแมนจูตงั้ ตัวเองเป็นผูป้ กครองจักรวรรดิจนี และสถาปนา
ราชวงศ์ชงิ อันเป็นราชวงศ์สดุ ท้ายของจีนในปีคริสต์ศกั ราช 1644 (Godley, 2011)
ค�ำว่า “ตาดเจ้า” ในที่นี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความเข้าใจของผู้รจนาโคลงที่
มองว่าชาวตาตาร์กับชาวแมนจูคือพวกเดียวกัน ชาวแมนจูมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่
บริเวณแมนจูเรียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออก
ของจีนและทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ด้วยความทีถ่ นิ่ ฐานทีต่ งั้ ของชาวตาตาร์นนั้
กระจายกว้างขวางก็อาจท�ำให้ผู้รจนาโคลงเข้าใจได้ว่าชาวแมนจูก็คือชนชาติหนึ่ง
ของชาวตาตาร์ แต่สิ่งที่พึงสังเกตในที่นี้ก็คือผู้รจนาโคลงภาพชาวจีนนั้นก็ตระหนัก
เช่นเดียวกันว่าชาวตาตาร์ (หรือชาวแมนจู) ทีเ่ ข้ามาปกครองชาวจีนและ “เปลีย่ นแปลง
เปียเจือ” นัน้ ไม่ใช่ชาวตาตาร์ทอี่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของรัสเซีย จึงท�ำให้สนั นิษฐาน
ได้ว่าคนไทยที่มีการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรู้เรื่อง
รัสเซียค่อนข้างดีทเี ดียว อย่างน้อยก็ทราบว่าคนรัสเซียคือใคร คนตาตาร์ทกี่ ระจาย
ไปทัว่ นัน้ ก็ไม่ได้มอี ำ� นาจมากมายและอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายไปหลายกลุม่ ทัง้ ส่วน
ที่อยู่ใต้อ�ำนาจรัสเซียและส่วนอื่นๆ
โคลงภาพคนต่างภาษา หนังสือแสดงกิจจานุกิจ และ นางนพมาศ หรือ ต�ำรับ
ท้าวศรีจฬุ าลักษณ์ กับการรับรูเ้ รือ่ งรัสเซียของชาวสยามต้นสมัยรัตนโกสินทร์
จากบทน�ำที่กล่าวไป ชาวรัสเซียเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในปี 1863
เมื่อเรือภายใต้การน�ำของอเลกเซย์ อเลกเซเยวิช เปชูรอฟ ได้เข้าสู่ปากแม่นํ้า
เจ้าพระยา ในครั้งนั้นได้มีการปฏิสันถารระหว่างคณะผู้แทนรัสเซียจากเรือกับ
ทางการไทยเป็นครั้งแรก ดังนั้นก่อนหน้านี้การรับรู้เรื่องรัสเซียของชาวสยามเอง
น่าจะเป็นไปในทางการรับรูข้ า่ วมากกว่า ในโคลงภาพคนต่างภาษาเองก็ได้กล่าวไว้วา่
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๒๙
¤รูปหรูชปีตะสบากด้าว		
แดนตวัน ตกพ่อ
คนมากเมืองเขาเคย			
ข่าวได้
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 778)
จากโคลงดังกล่าวสามารถถอดความได้วา่ ชาวรุสทีเ่ มืองเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์
นั้นเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ฝั่งตะวันตก เป็นชนชาติที่เป็นที่รับรู้จากคนชนชาติต่างๆ
เล่าสืบต่อกันมา ส่วนชาวตาตาร์นนั้ พบว่ามีการกล่าวถึงสองแห่ง ได้แก่ ชาวตาตาร์
ในภาพหรูช (ตาตา) ซึ่งนับให้ชาวตาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และชาวตาตาร์
ในภาพจีน ซึ่งระบุว่าชาวจีน “เปลี่ยนแปลงเปียเจือตาม ตาดเจ้า” ค�ำว่า “ตาด”
เองในที่นี้น่าจะหมายถึงชาวแมนจูที่ให้ไว้ผมเปีย จากค�ำสันนิษฐานของกาญจนาค
พันธุ์เองบอกว่าการไว้เปียเป็นวัฒนธรรมของชาวตาตเช่นกัน (กาญจนาคพันธุ์,
2517, หน้า 454) แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว ชาวแมนจูเองไม่ได้เป็นคนชนชาติเติรก์ (Turkic
People) ซึ่งเป็นชนชาติใหญ่ที่กระจายไปตั้งแต่เอเชียยังยุโรปแต่อย่างใด หากแต่
เป็นชาวตุงกุส (Tungusic People) ซึ่งอาศัยแต่เดิมที่ไซบีเรียตะวันออกก่อนจะ
กระจายไปยังบริเวณตะวันออกไกลของรัสเซีย จีน และมองโกเลีย (Whaley, 1998)
เอกสารในยุคใกล้เคียงกันอีกฉบับซึ่งมีการกล่าวถึงชาวรัสเซียนั่นคือ
นางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หนังสือเล่มนี้มักเป็นที่เชื่อถือกันว่า
แต่งมาแต่สมัยสุโขทัย แต่จากพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แต่งสมัยสุโขทัย
แต่แต่งในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ทรงด�ำริจากการใช้ส�ำนวนภาษาจากเอกสาร
ร่วมสมัย และเนื้อหาที่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากสมัยสุโขทัย ดังที่พระองค์ทรงมี
พระราชวินิจฉัยว่า
...ว่าด้วยทางโวหาร ใครๆ อ่านหนังสือเรื่องนี้ด้วยความ
สังเกตจะเห็นได้โดยง่าย ว่าเป็นหนังสือแต่งในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์
นี้เอง แต่งในระหว่างรัชกาลที่ 2 กับที่ 3 ไม่ก่อนนั้นขึ้นไป และไม่เป็น
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ส�ำนวนภายหลังนัน้ ลงมาเป็นแน่ ถ้าจะหาพยาน จงเอาส�ำนวนหนังสือ
เรือ่ งนีไ้ ปเทียบกับส�ำนวนหนังสือจารึกครัง้ สุโขทัย หรือหนังสือซึง่ เชือ่
ว่าแต่งครัง้ กรุงสุโขทัย เช่นหนังสือไตรภูมพิ ระร่วงเป็นต้น หรือแม้ทสี่ ดุ
จะเอาไปเทียบกับหนังสือทีแ่ ต่งเพียงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ก็จะเห็นได้แน่นอนว่า ส�ำนวนหนังสือเรือ่ งนางนพมาศเป็นหนังสือแต่ง
ใหม่เป็นแน่ และยังซ�้ำมีความที่กล่าวผิด ที่จับได้โดยแจ่มแจ้งว่าเป็น
ของใหม่หลายแห่ง ยกตัวอย่างดังตรงว่าด้วยชนชาติต่าง ๆ หนังสือนี้
ออกชือ่ ฝรัง่ หลายชาติ ซึง่ ทีจ่ ริงไม่วา่ ชาติใดยังไม่มเี ข้ามาในประเทศนี้
เมื่อครั้งนครสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นแน่... (กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ,
2513, หน้า ข-ค)
การกล่าวถึงชนชาติตา่ งๆ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงนั้นปรากฏเมื่อเริ่มต้นเรื่องนางนพมาศ หรือ ต�ำรับ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า
...แต่นี้ข้าน้อยผู้ชื่อศรีจุฬาลักษณ์ จะพึงจ�ำแนกชาติภาษาต่างๆ
ต่อออกไป คือ ภาษาไทย 1 ลาวภาษา 1 ลาวนํ้าหมึกภาษา 1 ลาวลื้อ
ภาษา 1 ลาวเงี้ยวภาษา 1 ลาวทรงด�ำภาษา 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�ำมะเหศรภาษา 1 พราหมณ์อะวะดารภาษา 1 พราหมณ์
บรมเทสันตรีภาษา 1 พราหมณ์พญารีภาษา 1 พราหมณ์พฤฒิบาศ
ภาษา 1 พราหมณ์พาราณสีภาษา 1 พราหมณ์อรรคีคณเวศภาษา 1
แขกอาหรับภาษา 1 แขกมห่นภาษา 1 แขกสุหนี่ภาษา 1 แขกมั่งกะลี้
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
ข่านาํ้ ภาษา 1 และมนุษย์ภาษาเล็กน้อยมีบา้ นเมืองบ้าง อยูป่ า่ อยูเ่ ขา
อยู่เกาะบ้าง ยังมีมากกว่านี้มากเป็นแต่สมมติเรียกกันว่าชาติภาษา
นอกจากคั ม ภี ร ์ ไ ตรเพท หาพึ ง จะกล่ า วพิ ส ดารไว้ ใ นที่ นี้ ไ ม่ . ..
(กรมศิลปากร ข, 2513, หน้า 3-5)
จากการกล่าวถึงชนชาติตา่ งๆ ในนางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์
พบว่าหลายชนชาติไม่ได้มีความเก่าแก่ถึงสมัยสุโขทัย ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐาน
ตามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ว่าแต่งระหว่างรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
หากจะสันนิษฐานให้ชัดขึ้นไปอีกว่าแต่งในยุคใด นิธิ เอียวศรีวงศ์กล่าวไว้ว่า นางนพมาศ
หรือ ต�ำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์นนี้ า่ จะแต่งขึน้ ระหว่างปีพทุ ธศักราช 2360 ถึง 2378
หรือคริสต์ศักราช 1817 ถึง 1835 โดยประมาณ โดยใช้การก�ำหนดอายุจาก
พระราชพิธีวิสาขบูชาที่เริ่มมีบันทึกครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2360 และหลักฐาน
การคัดลอกจากปีพุทธศักราช 2378 (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2539, หน้า 123-124)
ทีส่ ำ� คัญไปกว่านัน้ คือหลายชาติมกี ารกล่าวถึงในโคลงภาพคนต่างภาษาด้วย (สุพจน์
แจ้งเร็ว, 2539, หน้า 191) แม้จะไม่ครบทุกชาติก็ตาม ทั้งนี้ พบว่าชาวรัสเซียและ
ชาวตาตาร์ต่างก็ได้รับการกล่าวถึงในโคลงภาพคนต่างภาษา และในนางนพมาศ หรือ
ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ แต่ก็ในสมัยใกล้เคียงกัน ก็ไม่ได้มีเพียงเอกสารแค่สองฉบับนี้
ที่ระบุถึงชาวรัสเซียและชาวตาตาร์
หลักฐานที่ตีพิมพ์ใกล้เคียงกับโคลงภาพคนต่างภาษาและนางนพมาศ
หรือ ต�ำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์ ทีก่ ล่าวถึงความสัมพันธ์ของชาวรัสเซียและชาวตาตาร์
อันเนือ่ งจากการตัง้ ถิน่ ฐานของชาวตาตาร์และเขตการปกครองของรัสเซียทีข่ ยาย
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ตัวออกไปจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่แต่เดิมของชาวตาตาร์นั้นพบได้อีกฉบับใน
หนังสือแสดงกิจจานุกิจของเจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดีซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี
2410 หรือคริสต์ศกั ราช 1867 หนังสือแสดงกิจจานุกจิ เล่มนีเ้ ป็นเอกสารทีบ่ รรยาย
ความรู้สมัยใหม่ของตะวันตกที่จัดท�ำโดยคนไทยเป็นครั้งแรก ในขณะที่เป็นหนังสือ
ที่เผยแพร่ความรู้ตะวันตกที่ไม่เคยเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมาก่อนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นการก�ำเนิดโลก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ก็เป็นหนังสือทีต่ อ่ ต้านการสอนของมิชชันนารีตะวันตกทีต่ งั้ ใจเข้ามาเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ในประเทศไทยด้วย โดยได้ประยุกต์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้ากับหลัก
ความเป็นเหตุผลสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกเพื่อหักล้างกับค�ำสอนของมิชชันนารี
ตะวันตกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ และแสดงความรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบ
เป็นเหตุเป็นผลตามรูปแบบเหตุผลสมัยใหม่ของตะวันตก (สุกิจ นิมมานเหมินท์,
2545, หน้า ข-จ) หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั จากนัน้ ได้รบั การตีพมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษโดยส�ำนักพิมพ์ Trübner & Co.
ในชื่อว่า The Modern Buddhist; Being the Views of Siamese Minister
of State on His Own and Other Religions มีผู้แปลและอธิบายเพิ่มเติมคือ
Henry Alabaster ผูซ้ งึ่ รับราชการในราชส�ำนักไทยและเป็นต้นตระกูล “เศวตศิลา”
ในปีคริสต์ศักราช 1870 (Chao Phya Thipakon, 1870, p. 4) ที่ส�ำคัญคือหนังสือ
เล่มนีต้ พี มิ พ์สปี่ หี ลังจากชาวรัสเซียคณะแรกน�ำโดยอเลกซานดร เปชูรอฟได้เข้ามา
เยี่ยมเยือนเมืองไทย หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวตาตาร์
และชาวรัสเซียไว้ว่า
		 ...แผ่นดินตาดตาเรีย ซึง่ โอบหลังจีนอยูน่ น้ั ถือศาสนาต่างๆ คือไหว้
เทวดาบ้าง ไหว้ผบี า้ ง ถือศาสนาพระสมณโคดมบ้าง ถือศาสนาพระเยซู
คฤศบ้าง ถือศาสนานาบีมหะมัดบ้าง แต่ถอื ศาสนาอืน่ ๆ และไหว้รปู ต่างๆ
ที่แผ่นดินตาตมีคนถือศาสนาหลายอย่าง แผ่นดินรูเซียซึ่งโอบหลัง
แผ่นดินตาตอยู่หัวพิภพทิศเหนือนั้น สืบถามได้ว่าถือศาสนาพระเยซู
คฤศอย่างเดียว... (ทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิบดี, 2545, หน้า 104-105)
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สังเกตได้ว่าในที่นี้ได้ถึงรายละเอียดการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวรัสเซีย
ที่กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การรับรู้ว่ารัสเซียเป็นอาณาจักรใหญ่และมีถิ่นที่ตั้งเหนือ
ที่อยู่อาศัยเดิมของชาวตาตาร์ไปจนจรดติดกับขั้วโลกเหนือ (“แผ่นดินรูเซียซึ่ง
โอบหลังแผ่นดินตาดอยู่หัวพิภพทางเหนือ”) และรับรู้ว่าที่รัสเซียมีการนับถือ
พระเยซูคริสต์ ความรู้เหล่านี้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวว่าเกิดจากการ “สืบถามได้”
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เองเป็นขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่ ต�ำแหน่งของเจ้าพระยาทิพากรวงษ์
มหาโกษาธิบดีเองเป็นผู้ว่าการกรมท่าซึ่งท�ำหน้าที่ติดต่อกับต่างประเทศโดยตรง
การสืบถามของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดีเองอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจาก
การสืบถามผู้รู้รัสเซียคนอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นคนต่างชาติหรือคนไทย หรืออาจเป็นไป
ได้เช่นกันว่าเกิดจากการสืบถามคนรัสเซียโดยตรงซึ่งขึ้นฝั่งเจ้าพระยาครั้งแรก
เมื่อสี่ปีก่อนที่จะมีการตีพิมพ์หนังสือแสดงกิจจานุกิจเช่นกัน แต่ในขณะที่ชาวตาตาร์
แม้จะมีความชัดเจนว่าอาศัยอยู่ทางทิศใต้จากดินแดนของคนรัสเซีย แต่ก็ไม่ได้มี
การกล่าวถึงชัดเจนว่าหมายถึงชาวตาตาร์ หรือว่าชาวจีนทางตอนเหนือ หรือว่า
ชาวแมนจู การระบุศาสนาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ก็ไม่ได้ชว่ ยท�ำให้ระบุตวั ตนของชาว “ตาดตาเรีย”
หรือชาว “ตาต” ได้ง่ายขึ้นมากนัก
จากการศึกษาจะเห็นได้วา่ ชาวรัสเซียและชาวตาตาร์ตา่ งก็ได้รบั การกล่าว
ถึงในโคลงภาพคนต่างภาษา ในนางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และใน
หนังสือแสดงกิจจานุกิจ หากแต่การกล่าวถึงชาวตาตาร์นั้นไม่เหมือนกัน กล่าวคือ
อัตลักษณ์ของชาวตาตาร์ในหมู่คนไทยผู้ที่มีการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเองจึงค่อนข้างสับสน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
ชาวตาตาร์ในเอกสารต่างๆ สมัยต้นรัตนโกสินทร์
ชื่อเอกสาร

การกล่าวถึงชาว
ตาตาร์
นางนพมาศหรืหรื
อ บ จีนตาดภาษา
๑.1.นางนพมาศ
อตำ�รั
ตำ�รัท้บาวศรี
ท้าวศรี
าลักษณ์
จุฬาลัจุฬกษณ์
2.โคลงภาพคนต่
โคลงภาพคนต่
าง
๒.
างภาษา
ภาษา
ภาพหรู
ชปีตะ
ภาพหรู
ชปีตะสบาก
สบาก
๓. โคลงภาพคนต่
3.
โคลงภาพคนต่างภาษา
าง
หรูช (ตาตา)
ภาพหรู
ช (ตาตา)
ภาษา
ภาพหรู
ช (ตาตา)
๔.4.โคลงภาพคนต่
างภาษา
โคลงภาพคนต่
าง
ตาดเจ้า
ภาพจีภาพจี
น น
ภาษา
๕.5.หนั
หนังงสืสืออแสดงกิ
แสดงจจานุกิจ
ตาดตาเรีย
กิจจานุกิจ

ชนชาติที่ได้สามารถสันนิษฐานได้
ชาวตาตาร์ หรือ ชาวแมนจู หรือ
ชาวจีนทางตอนเหนือ
ชาวตาตาร์ที่อยู่ใต้การปกครอง
ของรัสเซีย
ชาวแมนจู
ชาวตาตาร์ หรือ ชาวแมนจู หรือ
ชาวจีนทางตอนเหนือ

ภาพชาวตาตาร์ที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังแลดูสบั สนว่า
ชาวตาตาร์หมายถึงบุคคลกลุ่มใดบ้าง แม้ว่าจะระบุได้อย่างกว้างๆ ว่าชาวตาตาร์
อาศัยอยู่ทางตอนเหนือบริเวณประเทศจีนและบริเวณใกล้เคียง และมีเอกสารที่
กล่าวถึงอิทธิพลของรัสเซียทีม่ อี ยูใ่ กล้เคียงและเหนือกว่าชาวตาตาร์กต็ าม ต่างจาก
ชาวรัสเซียซึ่งในเอกสารทั้งสามฉบับกล่าวตรงกันว่ามีคุณสมบัติตรงกับคนรัสเซีย
ในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ชาวรัสเซียในเอกสารต่างๆ สมัยต้นรัตนโกสินทร์
ชื่อเอกสาร
๑. นางนพมาศ
1.
นางนพมาศ
อตำ�รับบท้		
หรือหรืตำ�รั
าวศรีจุฬา
ท้
า
วศรี
จ
ฬ
ุ
าลั
กษณ์
ลักษณ์
๒. โคลงภาพคนต่
าง		
2.
โคลงภาพคน
ภาษา ภาพหรูชปี
ต่างภาษา
ภาพหรู
ตะสบาก ชปีตะสบาก
3. โคลงภาพคน
๓. โคลงภาพคนต่
างภาษา
ต่
า
งภาษา
ภาพหรูช (ตาตา)
ภาพหรูช (ตา
ตา)
๔. โคลงภาพคนต่
างภาษา
4. โคลงภาพคน
ภาพจีนต่างภาษา
ภาพจีน
๕. หนั5.งสือหนั
แสดง
งสือแสดง
กิจจานุกกิิจจจานุกิจ

การกล่าวถึงชาว
รัสเซีย
หรูดภาษา

ชนชาติที่ได้สามารถสันนิษฐานได้

หรูชปีตะสบาก

ชาวรัสเซียที่มีศูนย์กลาง
ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

หรูช (ตาตา)

ชาวตาตาร์ที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย

-

-

รูเซีย

ชาวรัสเซีย

ชาวรัสเซีย

ในโคลงภาพคนต่างภาษามีการกล่าวถึงชาวตาตาร์วา่ เป็นชาว “หรูช” ซึง่
ชัดเจนว่าเป็นชาวตาตาร์ที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย แต่ทว่าในโคลงภาพคน
ต่างภาษาในหมวดภาพคนจีนก็มีระบุว่าผู้ที่ปกครองจีนก็คือชาว “ตาดเจ้า” ซึ่งใน
โคลงภาพคนต่างภาษา ภาพคนจีนนี้ หากตีความว่าเป็นชนชาติใด ก็สันนิษฐานได้
ว่าเป็นชนชาติแมนจูเนื่องจากมีการเปลี่ยนทรงผมเกิดขึ้นดังที่อธิบายไปแล้วใน
ข้างต้น ขณะทีใ่ นนางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์นนั้ กล่าวถึงชาว “ตาด”
ว่าเป็นชาว “จีน” แต่ชาวจีนที่ปรากฏในนางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
นั้นก็ไม่ได้มีจีนเดียว แต่มีถึงสองจีนได้แก่ “จีนตาด” และ “จีนฮ่อ” ในพจนานุกรม
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ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวถึงจีนฮ่อไว้วา่ เป็น “จีนพวกหนึง่ ทีม่ ถี นิ่ ฐานเดิมอยูท่ าง
ตอนใต้ของประเทศจีน มีมณฑลยูนนาน เป็นต้น, ฮ่อ ก็เรียก.” (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556, หน้า 327) ด้วยความที่ชาว “ตาด” ซึ่งไม่ว่าจะในความหมายที่เป็น
ชาวตาตาร์หรือว่าชาวแมนจูต่างก็อาศัยทางตอนเหนือของจีนอยู่แล้ว ดังนั้น
“จีนตาด” จึงอาจหมายถึงได้ทั้งชาวตาตาร์ หรืออาจจะหมายถึงชาวแมนจูตาม
โคลงภาพคนต่างภาษา ภาพชาวจีน หรือว่าหากกล่าวด้วยความหมายกลางๆ ก็
คงจะหมายถึงชาวจีนตอนเหนือ ส่วนในหนังสือแสดงกิจจานุกิจเองระบุได้แต่เพียง
ว่าชาว “ตาดตาเรีย” หรือชาว “ตาต” นัน้ อาศัยอยูใ่ ต้จากรัสเซีย นับถือหลายศาสนา
โดยไม่ระบุชดั เจนว่าเป็นชาวจีนทางตอนเหนือทัง้ หมด ชาวแมนจู หรือว่าชาวตาตาร์
แต่แม้อาจจะจะมีความเข้าในผิดของผู้รจนาร้อยกรองและผู้ประพันธ์
เอกสารต่างๆ เกิดขึ้นในส่วนของภาพชาวตาตาร์ในโคลงภาพคนต่างภาษา แต่ก็
ยังอาจกล่าวสรุปได้ว่า คนไทยผู้มีการศึกษาในสมัยที่มีการแต่งวรรณกรรมทั้งสอง
เรื่ อ งนี้ น ่ า จะทราบแล้ ว ว่ า ชาวตาตาร์ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของชาวรั ส เซี ย
(กาญจนาคพันธุ์, 2517, หน้า 426) และชาวตาตาร์อยู่อาศัยกระจายไปทั้งในทวีป
ยุโรปและเอเชียจนถึงเขตประเทศจีนในปัจจุบัน (จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, 2550,
หน้า 86-87) คนไทยผู้มีการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยังมีความรู้ว่าชาวตาตาร์เองอาศัยกระจายไปทั่วทั้งยุโรปและเอเชีย โดยมีชาว
ตาตาร์จ�ำนวนมากอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียและอยู่อาศัยบริเวณประเทศ
จีนด้วย ดังที่โคลงภาพคนต่างภาษากล่าวไว้ว่า “หรูชนี้เนาต่อแคว้น แขวงจีน”
(กรมศิลปากร ก, 2510, หน้า 779) ในขณะที่ความรับรู้เรื่องชาวรัสเซียในต้นสมัย
รัตนโกสินทร์นั้น แม้จะยังมีหลักฐานน้อย แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าความรับรู้เรื่องราว
เกีย่ วกับรัสเซียของเหล่าคนไทยผูม้ กี ารศึกษาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (อย่างน้อยทีส่ ดุ
คือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) นั้นก็มีความกว้างขวางมากทีเดียว รู้ว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศทาง
ตะวันตกซึ่งแผ่ขยายอาณาบริเวณมายังทวีปเอเชีย มายังดินแดนที่ชาวตาตาร์อาศัยอยู่
เป็นประเทศทีอ่ ยูเ่ หนือจากจีนขึน้ ไปแผ่ขยายไปจรดขัว้ โลกเหนือ นับถือศาสนาคริสต์
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เป็นศาสนาหลักประจ�ำชาติ และมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นจนผู้คนในประเทศต้อง
รักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายทั้งโดยการหุ้มห่มร่างกายด้วยหนังสัตว์ และการ
ก่อกองไฟใกล้กับบริเวณที่นอนเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
บทส่งท้าย
คนไทยรูจ้ กั ประเทศรัสเซียมายาวนานก่อนหน้าการมาเยือนของชาวรัสเซีย
เป็นครั้งแรกในสยามในปีคริสต์ศักราช 1863 เมื่อเรือไกดามักภายใต้การน�ำของ
อเลกซานดร อเลกเซเยวิช เปชูรอฟเข้าสู่ปากแม่นํ้าเจ้าพระยา หลักฐานที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือโคลงภาพคนต่างภาษาซึ่งประพันธ์ขึ้นในครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บรรยายภาพ
ชาวรัสเซีย สภาพความเป็นอยู่ สภาพอากาศ และยังอธิบายเขตอ�ำนาจที่ไพศาล
ของรัสเซียทีแ่ ผ่ขยายมายังทวีปเอเชียแม้จะเป็นการบรรยายในรูปแบบโคลงขนาด
ไม่ยาวนักก็ตาม การกล่าวถึงคนรัสเซียยังปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษาที่
บรรยายถึงคนชนชาติ (ภาษา) อืน่ ๆ อีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้ว ชนชาติรสั เซียยังปรากฏ
ในเอกสารร่วมสมัยเดียวกันอย่างเรื่องนางนพมาศ หรือ ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
และหนังสือแสดงกิจจานุกิจ การกล่าวถึงชาวรัสเซียในหลักฐานร่วมสมัยเหล่านี้
ได้กล่าวถึงความเข้าใจเกีย่ วกับความเชือ่ หลักในประเทศ สถานทีต่ งั้ และพลานุภาพ
ของชนชาติรัสเซียที่เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือของโลกที่มีอาณาเขตแผ่
ไพศาลเช่นกัน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแม้คนไทยผูม้ กี ารศึกษาสมัยนัน้ อาจจะยังไม่เคยได้
มีปฏิสัมพันธ์กับคนรัสเซียมากมายถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของ
สองประเทศดังจะเกิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หากแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับรัสเซียของคนไทยสมัยนั้นก็ถือว่าลึกซึ้งและรอบด้าน
ก่อนหน้าบทความนี้ กาญจนาคพันธุ์ระบุว่าคนไทยเริ่มรู้จักชาวรัสเซียดี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อจักรพรรดินิคาไลที่สอง
ขณะด�ำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิรัสเซียได้เสด็จเยือน
ราชอาณาจักรสยามอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช 1891 (กาญจนาคพันธุ์,
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2517, หน้า 411) ส.พลายน้อยเองก็ระบุว่าคนไทยคงจะได้รู้จักชาวรัสเซียมาก่อน
บ้างจากที่ปรากฏในโคลงภาพคนต่างภาษา (ส.พลายน้อย, 2516, หน้า 194)
จนกระทั่งเมื่อรับเสด็จอนาคตซาร์จึงได้รับทราบการมีอยู่ของชาวรัสเซีย ทาง
ราชวงศ์ของไทยเองก็ได้มีการจัดต้อนรับอนาคตซาร์อย่างเอิกเกริกอลังการ
จนกระทั่งมีส�ำนวนกล่าวเปรียบถึงความเอิกเกริกใหญ่โตจากการต้อนรับซาร์ใน
คริสต์ศักราช 1891 อย่างสืบต่อยาวนานหลังจากนั้นว่าอลังการยิ่งใหญ่ “ราวกับ
เสด็จเจ้าซาร์วิตช์” (ส.พลายน้อย, 2516, หน้า 198) แต่อันที่จริงจากการไล่เรียง
หลักฐานในบทความนี้แล้ว อาจพบว่าอันที่จริงชาวไทยก่อนหน้ารัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ เป็นสมัยทีม่ กี ารสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและรัสเซียอย่างเป็นทางการอย่างน้อยก็ในหมู่ผู้มีการศึกษานั้นต่างก็รู้จัก
ชาวรัสเซียรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแดนไกลอย่างฝั่งตะวันตกในประเทศที่
ไม่ค่อยมีคนรู้จักนักอย่างรัสเซียค่อนข้างดีทีเดียว แม้จะปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
จ�ำนวนไม่มากนักอย่างในโคลงภาพคนต่างภาษาและหลักฐานร่วมสมัยอื่นๆ ก็ตาม
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