รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การกระชับความสัมพันธไทย-รัสเซีย
ในกรอบความรวมมือระหวางประชาชน

จัดทําโดย นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ
รหัส 9025

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การกระชับความสัมพันธไทย-รัสเซีย
ในกรอบความรวมมือระหวางประชาชน

จัดทําโดย นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ
รหัส 9025

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู))
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทความสัมพันธภาคประชาชน
ซึ่ง เปน soft power ในรูป แบบของ cultural diplomacy ที่ถือเปนเสาหลัก ในการดําเนิน
ความสัม พันธและผลัก ดันยุทธศาสตรไทยเพื่อกระชับ และขยายความรวมมือกับ รัสเซีย และทําให
พลวัตความสัม พันธไทย–รัส เซีย ในชวงหลังสงครามเย็นดําเนินไป อยางตอเนื่องถึงแมในชวงที่มี
ความสัมพันธร ะหวางรัฐหางเหินกัน โดยหวัง ใหผ ลการศึก ษานี้มีสวนใหรัฐบาลไทยนําปจ จัยภาค
ประชาชนมาพิจ ารณาประกอบกับการปรับนโยบายไทยตอรัส เซียซึ่งขณะนี้ไดปรับยุทธศาสตรตอ
เอเชียดวยการดําเนินนโยบาย “มุง ตะวันออก” โดยหั นมาใกลชิดกับ จีนและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกรวมทั้งไทย
ผลการศึ ก ษาพบวา ความสั ม พั น ธ ภาคประชาชน โดยเนน กลุ ม ตั ว อย า งซึ่ง สนองตอบ
ผลประโยชนแหงชาติของไทยตอรัสเซีย ไดแก กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ กลุมนักศึกษาและ
นักวิชาการ ถือวาเปนเสาหลักในการดําเนินความสัมพันธของไทยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือ
กับรัสเซียใหมีความตอเนื่องและสรางสรรค ถึงแมเปนชวงที่ความสัมพันธภาครัฐไมราบรื่น
การนํา cultural diplomacy มาเปนเครื่องมือดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียซึ่ง
สงผลใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและเขาใจอันดีระหวางกัน นับเปนกลยุทธที่สรางสรรคของฝายไทยซึ่ง
ลดอุปสรรคสําคัญในกรอบความสัมพันธไทย–รัสเซียเรื่องความไมเขาใจระหวางกัน และพัฒนาไปสู
การกอตัวขึ้นของทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและคนไทย จนขยับขึ้นเปน “ทุนทางสังคม” (social
asset) ซึ่งเปนขอไดเปรียบของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อกระชับความรวมมือกับฝายรัสเซีย
ในทุกมิติ
ผูศึก ษาเสนอแนะวาโดยที่ความสัม พั นธภาคประชาชนถือเปนแกนหลัก ของการดําเนิน
นโยบายความสัมพันธไทย–รัส เซีย ผูกําหนดนโยบายการตางประเทศของไทยควรตองสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจและความเขาใจอันดีระหวางกันใหสามารถดําเนินไปไดตอ เนือ่ ง
โดยเฉพาะการขยายหองไทยไปยังเมืองหลักอื่นของรัสเซียและงานเทศกาลไทยประจําป
นอกจากนี้ ควรตองใหความสําคัญอยางจริงจังกับการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
รัสเซียเพื่อรักษาขอไดเปรียบของทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและคนไทยในหมูคนรัสเซียไว อีกทั้งตอง
พิจารณาความเปนไปไดในการขยายโอกาสของกลุม SMEs ของไทยในการทําการคากับรัสเซียโดย
อาศัย e–commerce platform และการสรางเครือขายระหวางนักศึกษาไทยและรัสเซียในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําขึ้นดวยความหวังวาขาพเจาจะสามารถแบงปน
ความรูและประสบการณระหวางการทํางานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ระหวางป พ.ศ.
2557-2560 ใหเ กิดประโยชนแกทางราชการและบุคคลผูสนใจเกี่ยวกับความเปนไปในสหพันธรัฐ
รัส เซียในชวงการปกครองสมั ยที่ 3 ของประธานาธิบ ดีวลาดิเ มียร ปูติน และความเชื่ อมโยงต อ
การกําหนดนโยบายของไทยตอประเทศมหาอํานาจที่สําคัญนี้ โดยเฉพาะในป 2560 ซึ่งไทยและรัสเซีย
ฉลองความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 120 ป
ขาพเจา รูสึก ซาบซึ้ง ใจและเป นเกี ยรติ อย างยิ่ ง ที่ไ ดรับ การดูแลชี้แนะดว ยความอดทน
อยางที่สุดจากทานเอกอัครราชทูต จิตริยา ปนทอง ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาทานแรกในชีวิตราชการดวย
ทานอาจารยไชยวัฒน ค้ําชู ซึ่งก็เปนอาจารยของขาพเจาที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และทานอาจารยอัครเดช ไชยเพิ่ม ซึ่งมักใหแนวทางการทํางานที่กระตุนใหขาพเจาพยายามตั้งใจ
เขียนผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาใหดีที่สุด
นอกจากนี้ ข า พเจ า ขอขอบพระคุ ณ ท า นเอกอั ค รราชทู ต อิ ท ธิ ดิ ษ ฐบรรจง และ
ทานเอกอัครราชทูต เกรียงศัก ดิ์ กิตติชัยเสรี ซึ่ง เปนผูบังคับ บัญ ชาที่ประศาสนวิชาตาง ๆ ใหแก
ขาพเจาในชวงที่ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รวมทั้งชวยชี้แนะแนวทางการเขียน
งานชิ้นนี้ใหเ ขารูป เขารอยขึ้น ตลอดจน ฯพณฯ นายคิริล บารส กี้ เอกอัครราชทูตรัส เซียประจํา
ประเทศไทย ซึ่งใหเขาเยี่ยมคารวะและใหสัมภาษณในทุกประเด็น อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนสนิททุกคน
โดยเฉพาะคุณจุลีพจน อิศรางกูร ณ อยุธยา และคุณธิดา สุขีลาภ ซึ่งเปนกําลังใจใหขาพเจาผานพน
การทํางานชิ้นนี้ไปไดตลอดรอดฝง
ทายที่สุดนี้ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณแม คุณพรรณี วิเชียรพันธุ ซึ่งเปนกําลังใจมาตลอด
และเรี ยนแสดงความยิ น ดีกั บ ท า นเอกอั ค รราชทู ต นงนุ ช เพ็ช รรั ต น ท า นผู อํา นวยการสถาบั น
เทววงศวโรปการ ภัทรรัตน หงษทอง พี่ชไมพรฯ และพี่พรสุขฯ ที่รัก พรอมดวยเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ
ทุกคนของสถาบันฯ ซึ่งไดนําพาพวกเรา นบท. 9 ฝาฟนชวงเวลาสามเดือนที่ยาวนานและเขมขนดวย
เนื้อหาสาระมาไดดวยความสมบูร ณอยางดียิ่ง และขาพเจาเชื่อมั่นวาขาพเจาและเพื่อน นบท. 9
ทุกคนจะจากไปกับหลักสูตร นบท. 9 ดวยรอยยิ้มและความภูมิใจ
ขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ อีกครั้งครับ
บุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียนับเปนมิติหนึ่งที่สําคัญของ การตางประเทศไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะการที่รัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียตเปนประเทศมหาอํานาจที่มี
บทบาทตอเสถียรภาพและความมั่นคงของโลก ขณะที่ในปจจุบันหลัง จากที่รัส เซียเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสตเปนเสรีประชาธิปไตยและมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ไทยยังตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสของการสงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจของไทยในรัสเซียทัง้
ดานที่รัสเซียนับเปนแหลงความมั่นคงดานพลังงานของไทย ตลอดจนดานการคาการลงทุนซึ่งรัสเซีย
และกลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียตนับเปนตลาดใหม ที่มีศักยภาพ (จิตติภัทร พูนขํา, 2557: V)
และภาคเอกชนรายสํ าคั ญ อาทิ บมจ. เจริ ญ โภคภัณ ฑ ก็ ได เ ข าไปลงทุน ในรัส เซีย แล ว ขณะที่
ชาวรัสเซียนับเปนกลุมนักทองเที่ยวจากยุโรปที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดและมีคาใชจายตอหัว
ในแตละวันไมต่ํากวา 5,000 บาท อีกทั้งรัส เซียถือเปนแหลง นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งรัฐบาล
รัสเซียใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยจํานวนมากในทุกสาขาวิชารวมทั้งวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
อยางไรก็ดี พลวัตของความสัมพันธไทย-รัสเซียในสมัยปจจุบัน คอนขางขาดความตอเนื่อง
ในเชิงนโยบาย และหลายครั้งกอใหเกิดความชะงักงันในการมีปฏิสัมพันธกับฝายรัสเซีย ถึงแมปจจุบัน
ไมมีความแตกตางดานอุดมการณการเมืองเปนขอจํากัดในการผลักดันความรวมมือดานอื่นแลวก็ตาม
อันเปนผลจากการที่ผูนํารัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศของไทยซึ่งเปนตัวแสดงหลักในการ
กําหนดแนวทางและนโยบายไทยตอรัส เซีย มาโดยตลอด มักพิจารณากําหนดความสําคัญในการมี
ปฏิสัมพันธกับฝายรัสเซียในระดับใดในแตละชวงเวลา โดยการประเมิน “คุณคา” (จิตติภัทร พูนขํา,
2557: 81) ของการสงเสริมผลประโยชนแหงชาติที่ฝายไทยจะไดรับจากการดําเนินความสัมพันธที่
ใกลชิดหรือหางเหินกับรัสเซีย
ผลจากแนวคิดดาน “คุณคา” ดังกลาวทําใหการดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซียในบางครั้ง
ขัดแยงกับ ผลประโยชนทางการเมืองของฝายรัสเซีย ซึ่งเมื่อประกอบกับการที่ผูนํารัฐบาลรัสเซียมี
อํานาจเต็มที่ในการตัดสินใจกําหนดนโยบายตางประเทศ เนื่องจากรัสเซียมีลักษณะการปกครองแบบ
กึ่ง ประชาธิ ป ไตยซึ่ ง เปนช องทางและโอกาสให ผู นํ ามี อิ ท ธิ พลต อ การกํ าหนดนโยบายในระดั บ สู ง
(จิตติภัทร พูนขํา, 2557: XIII) จึ งทําใหความสัม พันธไทย–รัส เซียมีความออนไหวตอทัศนคติและ
อิทธิพลของผูนําประเทศในการกําหนดนโยบายตออีกฝายหนึ่ง
ดังเห็นจากการที่ฝายรัสเซียไมพอใจตอทาทีของไทยในการสงตัวนายวิคเตอร บูธ ในฐานะ
ผูรายขามแดนใหแกฝายสหรัฐอเมริกา และนําไปสูการดําเนินความสัมพัน ธที่หางเหินกับไทยตลอด
สมัยของรัฐบาลโดยการนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งทาทีดังกลาวแตกตาง
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จากรั ฐบาลชุดป จ จุบั นโดยการนําของพลเอกประยุ ท ธ จันทร โ อชา นายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง ประเมิ น
“คุณคา” ในการมีปฏิสัมพันธกับรัสเซียจากมุมมองดานการสรางสมดุลกับประเทศมหาอํานาจและ
การสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยกับรัสเซีย
ถึงกระนั้นก็ตาม เปนที่สังเกตวาความรวมมือภาคประชาชนยังดําเนินตอไปได อยางตอเนื่อง
และสรางสรรค โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว การคาการลงทุนและการศึกษา ถึงแมอยูในชวงที่การ
ดําเนินความสัมพันธทางการเมืองมีความหางเหินหรือขัดแยงกัน โดยประชาชนยังไปมาหาสูกันเพิ่มขึน้
มากและมีการขยายตัวของกิจกรรมดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและธุรกิจอยางตอเนื่อง
จากการขยายตัวของความรวมมือภาคประชาชนในทุก ภาคสวนขางตน จึงทําให ผูศึกษา
เห็นวาการดําเนินนโยบายไทยตอรัส เซียมิไดมีภาคการเมืองซึ่งขับ เคลื่อนยุท ธศาสตรความรวมมือ
ไทย-รัสเซียดานตาง ๆ ใหขยายตัวและดําเนินตอเนื่องไปไดเทานั้น แตนาจะเปนผลจากที่ความสัมพันธ
ภาคประชาชนได มี สว นในการขั บ เคลื่ อ นความรว มมื อด ว ย ซึ่ ง ความสํ า เร็ จ ของความสั ม พั น ธ
ภาคประชาชนดัง กลาว สวนหนึ่ง น าจะเปนผลจากที่ผูกํา หนดนโยบายไทยไดนํา soft power
ในรูปแบบของการทูตเชิงวัฒนธรรม (cultural diplomacy) มาเปนปจจัยหลักในการดําเนินนโยบาย
ไทยตอรัสเซีย ซึ่งนําไปสูการเสริมสรางความเขาใจและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน อันถื อเปน
การลดอุปสรรคสําคัญของการกระชับความสัมพันธที่มีผลจากความหางไกลระหวางสองประเทศ
จากเหตุผ ลขางตน รายงานการศึก ษาสวนบุคคลฉบับนี้จ ะเปนการศึกษาถึงบทบาทและ
ความสําคัญของปจจัยภาคประชาชนในฐานะเปน soft power ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของไทยเพื่อกระชับความรวมมือและสงเสริมผลประโยชนของไทยในรัสเซียไมวาจะเปน
ชวงที่ความสัมพันธอยูในสถานะที่ดหี รือหางเหินกันก็ตาม โดยหวังใหผลการศึกษานี้มีสวนใหผูกําหนด
นโยบายไทยนํามาพิจารณาประกอบกับการปรับ การดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซียซึ่งขณะนี้ถือเปน
จุดเปลี่ยนเชิง นโยบายสําคัญที่รัฐบาลรัส เซียโดยการนําของประธานาธิบดีวลาดิเ มียร ปูติน ไดนํา
นโยบาย “มุงตะวันออก” (Russia’s Look East) มาใช ดวยการกระชับความสัมพันธกับจีนและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกรวมทั้งไทยใหใกลชิดขึ้น
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อพิจารณาโอกาสและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากความสัมพันธภาคประชาชน
ระหวางไทยกับ รัส เซียที่เ ขม แข็ง และหลากหลาย มาชวยสนับสนุนการสง เสริมความสัม พันธและ
กระชับความรวมมือสองฝายในสมัยหลังสงครามเย็นใหสรางสรรค ยั่งยืนและสนองตอบผลประโยชน
แหงชาติของไทยในรัสเซียยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ความสัมพันธไทย-รัสเซียในสมัยหลังสงครามเย็น
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1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษาและวิธีการศึกษา
การรวบรวมและศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ
ไทย-รัสเซีย และขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับความสัมพันธนี้โดยเฉพาะ
ในดานการทองเที่ยว การศึกษาและภาคธุรกิจ
1.4 สมมติฐานการศึกษา
ความสั ม พั น ธ ภ าคประชาชนเป น ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นความสั ม พั น ธ ไ ทย-รั ส เซี ย ที่ สํ า คั ญ
ในการสนับ สนุน การดํา เนิน นโยบายไทยเพื่อส ง เสริม ผลประโยชนด านการเมือ งและเศรษฐกิ จ
ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตรความรวมมือกับรัสเซียใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ถึงแมในชวงเวลาที่มี
ความชะงักงันในความสัมพันธดา นการเมือง
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ชวยเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการนําปจจัยภาคประชาชนซึ่งเปน soft power
ในรูปแบบ cultural diplomacy มาเปนเครื่องมือกําหนดนโยบายไทยใหขับ เคลื่อนยุทธศาสตร
การกระชับและขยายความรวมมือกับรัสเซียใหยั่งยืนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.5.2 ชวยใหภาครัฐเล็ง เห็นถึง ประเด็นหรือมิติตาง ๆ ในกรอบความสัม พันธร ะหวาง
ประชาชนไทยกับรัส เซียซึ่งควรสงเสริม เพิ่มพูนหรือแกไขใหเ ปนจุดแข็งที่สรางสรรคยิ่งขึ้นในการ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอรัสเซียในภาพรวมโดยเฉพาะในชวง 2 ปตอจากนี้
ซึ่งอยูในหวงเวลาที่รัสเซียมีนโยบายมุง ตะวันออกและไทยเปนสวนหนึ่งของเปาหมายการกระชับ
ความสัมพันธรัสเซียกับจีนและประเทศสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตามนโยบายมุงตะวันออก
ดังกลาว ขณะทีผ่ ูนําไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือโดยรอบดานกับรัสเซียใหแนนแฟน
ยิ่ง ขึ้นเพื่อสรางสมดุล การดําเนินความสัม พันธกับ ประเทศมหาอํานาจและสงเสริม ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจในรัสเซีย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การประยุกตใชแนวคิดเรื่อง “อํานาจแบบชาญฉลาด” หรือ “smart power”
ซึ่งศาสตราจารย Joseph S. Nyre Jr. ระบุวา เปน “the ability to get what you want through
attraction rather than coercion or payments” (USC Center on Public Diplomacy,
2546) โดยในที่นี้ หมายถึง การรูจัก ใชอํานาจทั้งแบบแข็ง (hard power) และแบบออน (soft
power) ในแตละกาลเทศะมาปรับใชใหสนองตอบผลประโยชนแหงชาติของไทยในรัสเซีย (จิตติภัทร
พูนขํา, 2557: XVI) สวน Chester A. Crocker มองวา smart power ตองสัมพันธและสอด
ประสานกันระหว างการดํ าเนิ นการเชิง ยุ ท ธศาสตรดา นการทูต การโน ม นา ว การเสริม สรา งขี ด
ความสามารถและการใชอํานาจ โดยตองเปนนโยบายที่คุมคา (cost effective) และมีความชอบธรรม
ดานสังคม
ทั้งนี้ อํานาจแบบแข็งหมายถึงอํานาจทางการทหารและเศรษฐกิจซึ่งเปนอํานาจ
ทางวัตถุที่สามารถจับตองได ในขณะที่อํานาจแบบออนหมายถึงอํานาจในการโนมนาวชักจูงซึ่งเปน
อํานาจทางความคิดที่ไมสามารถจับตองได อันไดแก กระแสความคิด คุณคา ปทัสฐาน วัฒนธรรม
เปนตน โดยอํานาจแบบชาญฉลาดนี้มีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางตัวแสดงอยางนอย
สองตัวแสดง ซึ่งชวยตั้งกรอบการเจรจาและวาระสําคัญ ชักจูงโนมนาว ประสานนโยบาย แลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ กอใหเกิดฉันทามติและสรรสรางปทัสฐานระหวางกัน เพื่อที่จะสามารถบรรลุ
ผลลัพธที่ตัวแสดงตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จิตติภัทร พูนขํา, 2557: XVII)
2.1.2 การนําแนวคิดเรื่อง “การทูตวัฒนธรรม” หรือ “cultural diplomacy” มา
อธิบายลักษณะของการนํา smart power มาปรับใชในการดําเนินนโยบายตางประเทศตามแนวคิด
ของ Nyre ขางตน
The USC (University of Southern California) Center on Public
Diplomacy at the Annenberg School (CPD) ระบุถึงที่มาของแนวคิดนี้วาเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแตชวง
กลางทศวรรษที่ 60 จากวงการนัก การทูตของสหรัฐอเมริกาซึ่งเสนอใหนําการทูตสาธารณะ หรือ
public diplomacy มาใชในการกําหนดนโยบายตางประเทศ ซึ่งรวมถึง การที่รัฐหนึ่งนํา “public
diplomacy” มาปรับใชกับ“soft power” ในรูปแบบของ cultural diplomacy ดวยวิธีการที่
โปรงใส เพื่อโนม นาวใหอีกรัฐหนึ่ง ตระหนัก รู ยอมรับ และปฏิบัติตามเปาหมายการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของรัฐตนโดยธรรมชาติมากกวาการถูกโนมนาวใหป ฏิบัติตามจากการโฆษณาชวนเชื่อ
(USC Center on Public Diplomacy, 2546)
CPD ยังระบุถึงพัฒนาการของ public diplomacy วาเดิมเปนสวนหนึ่ง ของ
การกําหนดนโยบายตางประเทศระหวางรัฐตอรัฐเท านั้น เพื่อโนมนาวการกระทําของอีก รัฐหนึ่ง
ตามความหมายขางตนในรูป แบบของการแลกเปลี่ยนและใหทุนการศึกษา การสนับ สนุนใหเ กิด
การเยี่ยมเยือนระหวางประชาชนสองฝาย การแลกเปลี่ยนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยมุงหวังให
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“improving the “sending country’s image or reputation as a way to shape the wider
policy environment in the “receiving” country” (USC Center on Public Diplomacy,
2546)
อยางไรก็ดี ตอมาเมื่อโลกเขาสูยุคขอมูลขาวสารที่เชื่อมตอถึงกันอยางรวดเร็วดวย
new media ตาง ๆ โดยเฉพาะในชวงที่เกิดการกอการราย 9/11 ที่นครนิวยอรก เมื่อวันที่ 11
กันยายน ค.ศ. 2011 ไดมีการขยายความวาการใช public diplomacy ไมไดจํากัดเฉพาะระดับรัฐตอรัฐ
แตรวมถึง public entity อื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอพัฒนาการของโลกปจจุบัน ไดแก องคกรเหนือชาติ
องคกรเอกชนที่สําคัญ และภาคเอกชนขนาดใหญ โดย CPD ระบุวา “a new public diplomacy is
seen as taking place in a system of mutually beneficial relations that is no longer
state-centric but composed of multiple actors and networks, operating in a fluid
global environment of new issues and contexts.” ซึ่งในการนี้ บุคคลในวงการกระทรวงการ
ตางประเทศจะตองตระหนักถึงการพัฒนาความสัมพันธกับ non–state actors ในฐานะที่เ ป น
global actors ดวย
ทั้งนี้ CPD ยัง ระบุถึง soft power ตามแนวคิดของ Nyre ขางตนวา public
diplomacy (ในที่นี้หมายรวมถึง cultural diplomacy) เปนเครื่องมือหนึ่งของ การใช soft power
ในการกําหนดนโยบายตางประเทศ (USC Center on Public Diplomacy, 2546)
สวน Institute for Cultural Diplomacy (ICD) ซึ่งเปนองคกรไมหวังผลกําไรของ
สหรัฐอเมริการะบุวาการใช cultural diplomacy มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัม พันธที่
เขมแข็ง กระชับความรวมมือภาควัฒนธรรม และสงเสริมผลประโยชนแหงชาติ โดยอาจดําเนินการ
ผานโครงการแลกเปลี่ ยนทางวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย คณะทู ตทางวัฒ นธรรมทางดนตรี หรื อ
การแขงขันกีฬาตาง ๆ โดยเชื่อมั่นวาเทคโนโลยีสื่อสารในปจจุบันที่ทําใหผูคนเขาถึงขาวสารตาง ๆ
ไดก วางขวางจะยิ่ ง มีสวนชวยผลักดันใหผ ลของการใช cultural diplomacy นําไปสูก ารสราง
“Global Public Opinion” เพื่อเสริม สรางสันติภาพและความมั่นคงของโลก และชวยยืนยันวา
การใช soft power ในรูปแบบของ cultural diplomacy ถือเปนปจจัยหลักประการหนึ่งของ
การดํา เนิ นความสัม พัน ธตา งประเทศ นอกเหนือจากดา นการเมือ งและเศรษฐกิจ (economic
diplomacy) (Institute for Cultural Diplomacy, 2560)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 หนังสือความสัมพันธไทย-รัสเซีย กาวสูหุนสวนยุทธศาสตร เขียนโดยนายจิตติภัทร
พู น ขํ า เมื่ อ ป พ.ศ. 2557 ซึ่ ง กรมยุ โ รป กระทรวงการต า งประเทศ และ คณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนตามโครงการติดตามพัฒนาการรัสเซียและยุโรปตะวันออก
นายจิต ติภั ท รฯ ไดป ระยุ ก ต ท ฤษฎีค วามสั ม พัน ธร ะหวางประเทศตามแนวคิ ด
“smart power” มาอธิบายความสัมพันธไทย-รัสเซียยุคหลังสงครามเย็น โดยชี้ใหเห็นทางเลือกและ
โอกาสที่รัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศซึ่งมีบทบาทนําในการกําหนดนโยบายไทยตอรัสเซียและ
กระชับความรวมมือระหวางกัน จะนําปจจัยอื่นนอกจากการเมือง อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ
ภาคประชาชนมาสนับสนุนการกําหนดนโยบายไทยตอรัสเซีย โดยคํานึงวาผูนําและบุคคลชั้นนําของ
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รัส เซียมีอิท ธิพลตอการกําหนดนโยบายซึ่ง มีผ ลตอความกาวหนาหรือชะงัก งันของความสัม พันธ
ไทย-รัสเซียในแตละชวงเวลา
นายจิ ตติ ภั ท รฯ ระบุ ว า การที่ รั ส เซี ย มีลั ก ษณะการเมื อ งการปกครองแบบกึ่ ง
ประชาธิปไตยและสภาพเศรษฐกิจแบบกึ่งเสรีนิยมซึ่งการกําหนดนโยบายรวมศูนยที่ประธานาธิบดี
และกลุมนักการเมืองและนักธุรกิจที่ใกลชิดกับประธานาธิบดี ทําใหผูนําและคนกลุมนี้มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจกําหนดนโยบายตางประเทศรัสเซียรวมทั้งนโยบายตอไทย
ดวยเหตุนี้ การดําเนินนโยบายไทยตอ รัส เซีย ใหสง เสริ ม ผลประโยชนข องไทย
ในรัส เซีย จึง ควรตองคํานึง ถึง องคป ระกอบที่ไมเ ปนทางการดานการทูตในรูป แบบตาง ๆ มาชวย
สนับสนุนการดําเนินนโยบายทางการเมืองดวยรวมทั้งการสงเสริมกิจกรรม ภาคประชาชนเพื่อเปน
รากฐานเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน และการไมมุงเนนประเด็นเชิงคุณคาจนเกินไปเพื่อให
ภาครัฐของไทยยังคงสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความรวมมือกับฝายรัสเซียไดตอเนื่อง
2.2.2 หนังสือสยาม รัส เซีย ไทย การทูตการเมือง การเมือง การทูต อดีต ปจจุบัน
อนาคต เขียนโดยศาสตราจารย ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารยแหงมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร
ภายใตการสนับสนุนของศูนยศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราชแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร. จุลชีพฯ มองรูปแบบการดําเนินความสัมพันธไทย-รัสเซียจากมิติ
ของประวัติศาสตรตั้งแตความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิรัสเซีย จนถึง ยุคใหม
ตั้งแตชวงไทยกับสหภาพโซเวียตซึ่งความสัมพันธคอนขาง เหินหาง ถึงแมมีการปรับความสัมพันธสู
ระดับปรกติตั้งแตป พ.ศ. 2484 เนื่องจาก ความขัดแยงทางอุดมการณเสรีนิยมประชาธิปไตยกับสังคม
นิยมคอมมิวนิสต จนถึงยุคที่เปลี่ยนเปนสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนมิติความสัมพันธอาเซียน-รัสเซีย
ซึ่งอาเซียนไดรับรัสเซียเปนประเทศคูเจรจาตั้งแตป พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย ดร. จุล ชีพฯ ระบุถึง ผลการศึก ษาวาไดส ะทอนถึง ปจ จัยที่สง ผล
ต อ พลวั ต ความสั ม พั น ธ ไ ทย-รั ส เซี ย แต ล ะช ว งเวลา ได แ ก บริ บ ทการเมื อ งระหว า งประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป และบทบาทของภาครัฐโดยเฉพาะทัศนคติและบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ
ตลอดจนหนวยงานดานความมั่นคงอื่นทั้งของไทยและรัส เซีย อาทิ กรณีที่ศาลอุทธรณของไทยได
ตัดสินใหสงตัวนายวิคเตอร บูท บุคคลสัญชาติรัสเซีย ในฐานะผูรายขามแดนใหฝายสหรัฐอเมริก า
เมื่อป พ.ศ. 2553 หลังจากที่ทางการไทยไดจับกุมตามหมายจับของสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2552
ดวยขอกลาวหาคาอาวุธสงครามระหวางประเทศ ซึ่งฝายรัสเซียก็ไดขอตัวนายบูทไปดําเนินคดีที่รัสเซีย
ดวยเชนกัน ทําใหฝายรัสเซียไมพอใจอยางยิ่งและสงผลใหความสัมพันธที่ดําเนินมาด วยดีชะงักงัน
เป น เวลาหลายป ถึง แมก อนหน านี้ ทั้ ง สองฝายจะมี การแลกเปลี่ ยนการเยื อนระดับ สู งและจั ดตั้ ง
คณะกรรมาธิการรวมไทย-รัสเซีย และสภาธุรกิจสองฝาย
รองศาสตราจารย ดร. จุล ชีพฯ ยังระบุถึง นัยสําคัญของการที่ผูกําหนดนโยบาย
ตางประเทศของทั้งสองฝายควรตระหนักถึง ความสําคัญของความสัมพันธ ภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
อยางชัดเจนในฐานะเปนเครื่องมือสนับสนุนการกระชับความสัมพันธในภาพรวมและขยายความรวมมือ
ระหวางกันอยางยั่งยืน โดยระบุถึงตัวเลขนักทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง และการชื่นชมตอการที่ไทย
และรัสเซียบรรลุขอตกลงดานวัฒนธรรมระหวางกัน อันถือเปนการใช cultural diplomacy ที่เอื้อตอ
การกระชับความสัมพันธระหวางกันและชวยลดขอจํากัดของการขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตอง

7
ของอีกฝายหนึ่ง อีกทั้งเสนอใหฝายไทยใหความสําคัญอยางจริงจังตอการแกไขภาพลักษณที่ไมดีตอ
การทองเที่ยวไทยในสายตาชาวรัสเซีย
2.2.3 บทวิเคราะหเรื่อง “กระชับความสัมพันธไทย-รัสเซีย: ผลดีตอการทองเที่ยวไทย
คาดป 2559 นักทองเที่ยวรัสเซียจะกลับมาแตะลานคน” โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ตีพิมพในเว็บไซต
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศูนยวิจัยกสิก รไทยเห็นวาถึงแมบทบาทการคาและการลงทุน ไทย-รัสเซีย ยังอยู
ในระดับที่จํากัด โดยตัวเลขการสงออกสินคาไทยไปรัสเซียป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 0.33 ของ
มูลคาการสงออกสินคารวมทั้งหมดของไทย แตเมื่อพิจารณาการสงออกในรูปบริการการทองเที่ยว
พบวาตลาดนักทองเที่ยวรัสเซียมีบทบาทสําคัญตอกิจกรรมเศรษฐกิจของไทยอยางมีนัยสําคัญ
ถึงแมวารายไดจากนักทองเที่ยวรัสเซียชะลอลงในปที่ พ.ศ. 2557 เนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจภายในของรัสเซีย แตเมื่อพิจารณารายไดจากนักทองเที่ยวรัส เซียในไทย ปรากฏวาอยูที่
ประมาณเกือบ 3 เทาของมูลคาการสงออกสินคาไทยไปยังรัสเซีย ขณะที่ กอนเกิดวิก ฤตเศรษฐกิจ
ดังกลาวตลาดทองเที่ยวชาวรัสเซียนับเปนตลาดที่สําคัญตอภาคธุรกิจทองเที่ยวของไทย ดวยจํานวน
นักทองเที่ยวที่ใกลถึงระดับสองลานคน สูงเปนอันดับ 3 รองจากจีนและมาเลเซีย และสรางรายไดให
ธุรกิจทองเที่ยวของไทยกวาเจ็ดหมื่นลานบาท ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 รองจากจีน หรือมีสัดสวนรายไดจาก
การทองเที่ยวประมาณรอยละ 10 ของรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดในป พ.ศ. 2558
ในการนี้ ศูนยวิจัยกสิก รไทยเห็นวานัก ทองเที่ยวรัส เซียในไทยที่ล ดลงในชวงป
พ.ศ. 2557 มีแนวโนมที่จะฟนตัวขึ้นถึงระดับ 1 ลานคน ในป พ.ศ. 2559 เนื่องจาก การปรับเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางของนั ก ทอ งเที่ ยวรั ส เซี ยจากตุ ร กีแ ละอี ยิป ต ม าไทย เพราะรัส เซียคว่ําบาตร
ทางเศรษฐกิจกับตุรกีดวยการขอใหบริษัททองเที่ยวรัสเซียงดทําตลาดและแพ็คเกจทองเที่ยวไปยังตุรกี
และการระงับเที่ยวบินจากรัสเซียไปอียิปต เนื่องจากเกิดกรณีที่เครื่องบินของรัสเซียตกที่คาบสมุทร
ไซนาย โดยตุรกีและอียิปต นับเปนจุดหมายปลายทางทองเที่ยวยอดนิยมระยะใกลอันดับที่ 1 และ 2
ของนักทองเที่ยวรัสเซีย
อนึ่ง ประเทศไทยถือเปนจุดหมายปลายทางทองเที่ยวระยะไกลซึ่งจะมีคาใชจาย
การเดินทางคอนขางสูงกวาไปตุรกีและอียิปต อีกทั้งกลุมนักทองเที่ยวรัสเซียที่มาเมืองไทยจะเปนกลุม
ที่ มี กํ า ลั ง ซื้ อ หรื อ มี ค วามอ อ นไหวน อ ยต อ ป จ จั ย เศรษฐกิ จ ในรั ส เซี ย ซึ่ ง น า จะส ง ผลดี ต อ รายได
การทองเที่ยวของไทย และนาจะเปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวของไทยที่จะทําตลาด
จับกลุมนักทองเที่ยวรัสเซียกลุมนี้
ศูนยวิจัยกสิกรไทยยังเห็นวาการกระชับความสัมพันธไทย-รัสเซีย (ในชวงที่ผานมา)
จะสงผลดีตอบรรยากาศการทองเที่ยวของทั้งสองประเทศดวย โดยเฉพาะการที่พลเอก ประยุทธฯ
นายกรัฐมนตรี จะเยือนรัส เซียระหวางวันที่ 17-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (นายกรัฐมนตรีเ ยือน
รัสเซียอยางเปนทางการระหวางวันที่ 17-19 ที่นครเซ็นตปเตอรสเบิรก และเขารวมประชุมสุ ดยอด
อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ที่เมืองโซชิ ระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) เพื่อตอบแทน
การเยือนไทยอยางเปนทางการของนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน
พ.ศ. 2558
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นอกจากนี้ ไดร ะบุถึง จุดแข็งของการสงเสริ ม การทองเที่ยวรัส เซียในไทยซึ่ง ไดมี
การลงนามแผนการดํ า เนิ น การท องเที่ย วระหว างไทยและรั ส เซี ย ป พ.ศ. 2558-2560 ในช ว ง
การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีรัสเซียดังกลาว อีกทั้งกอนหนานั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
การเพิ่มความถี่เที่ยวบินระหวางเมืองทองเที่ยวไทย-รัสเซีย อาทิ การเพิ่มเที่ยวบินระหวางกรุงมอสโก
มากรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ ไปยังกรุงมอสโก จากเดิม 42 เที่ยว ตอสัปดาห การเพิ่มเที่ยวบินระหวาง
นครเซ็นตปเ ตอรส เบิรก มาจังหวัดภูเ ก็ต และ จังหวัดภูเก็ตไปยัง นครเซ็นตปเตอรส เบิรกจากเดิม
14 เที่ยวตอสัปดาห และการปรับเปลี่ยนเสนทางไปลงยังเมืองอื่น ๆ เชน จังหวัดกระบี่ และอูตะเภา
ซึ่งจะเปนอีกปจจัยสําคัญในการชวยเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวรัสเซียในชวงที่เหลือของปนี้
2.2.4 หนังสือกระทรวงการตา งประเทศ ที่ กต 0504/1119 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 รายงานผลการเยือนรัส เซียอยางเปนทางการของพลเอก ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเขาเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีปูติน หารือ
ขอราชการกลุมเล็กและหารือขอราชการเต็มคณะกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรสั เซีย และ
รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงตาง ๆ
ผลการหารือที่สําคัญประกอบดวยการที่ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะเพิ่มมูลคาการคา
ระหวางกันเปน 5 เทา ภายใน 5 ป คิดเปนมูลคา 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ การยืนยันความพรอม
ของไทยในการเจรจาจั ดทํ า ความตกลงเขตการค า เสรีกั บ สหภาพเศรษฐกิ จ ยูเ รเชี ย (Eurasian
Economic Union– EAEU) การย้ําจุดแข็งของไทยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจะชวย
สนับสนุนความมั่นคงดานอาหารแกรัส เซียได การจัดหาอาวุธยุท โธปกรณจ ากรัสเซียและการขาย
สินคาเกษตรใหแกรัสเซีย และการย้ําความสําคัญของความมือดานพลังงาน
ทั้งสองฝายยังไดหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาไทยที่ไดรับทุนการศึกษาของรัสเซียซึ่ง
ไดรับเงินชวยเหลือไมมากพอตอการครอบคลุมคาใชจายในชีวิตประจําวัน การกระชับความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวโดยย้ําถึงแนวโนมของนัก ทองเที่ยวรัสเซียในไทยที่จ ะยัง คงเพิ่มขึ้นและการดูแล
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวรัสเซีย การที่ฝายไทยใหความสําคัญกับการพิจารณาขอเสนอของ
ฝายรัส เซียเพื่อใหความชวยเหลือในการรัก ษาพยาบาลระหวางกันและลดอัตราคาบริก ารโรมมิ่ง
ระหวางประเทศ และการพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะสาขาสตารทอัพ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียในชวงหลังสงครามเย็นมีความซับซอนในการ
กําหนดนโยบายตางประเทศซึ่ง มีบ างครั้ง ที่นําไปสูความขัดแยง ระดับ รัฐตอรัฐ เนื่องจากผูกําหนด
นโยบายของไทยและรัสเซียมีมุมมองตางกันในการพิจารณา “คุณคา” ของการดําเนินความสัมพันธ
ระหว า งกั น ในแต ล ะช ว งเวลา ในขณะที่ ค วามสั ม พั น ธ ภ าคประชาชนยั ง สามารถดํ า เนิ น ไปได
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว การคาการลงทุนและการศึกษา
ดวยเหตุนี้ จึง ทําใหเ ห็นวาฝายไทยจําเปนตองนําความสัมพันธภาคประชาชนที่เขมแข็ง
ดัง กลาวมาพิจารณาในฐานะเปนปจจัยหลัก ในการกําหนดนโยบายเพื่อกระชับ ความสัม พันธและ
สงเสริมความรวมมือกับรัสเซียใหแนนแฟนและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยในการนี้ ผูศึกษาเห็นวาการนําแนวคิด
เรื่อง soft power ของ Nyre มาประยุกตใชกับแนวคิดเรื่อง cultural diplomacy จะชวยอธิบาย
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รูปแบบการดําเนินความสัมพันธไทยตอรัสเซียซึ่งเนนความสําคัญของความสัมพันธภาคประชาชนเพื่อ
สง เสริม ผลประโยชนของไทยในรั ส เซีย ไดชั ดเจนและตอยอดสูก ารกํ าหนดนโยบายต อรัส เซีย ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัส เซียในยุคหลังสงครามเย็นไดล ดภาพลักษณของ
ความหวาดระแวงกันและไมไววางใจรัสเซียที่เปนผลสืบเนื่องจากอุดมการณทางการเมืองที่ตางกันลง
คอนขางมาก และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประมุขและหัวหนารัฐบาลอยางตอเนื่องซึ่งเปน
สัญลักษณของเจตนารมณทางการเมืองที่ดีซึ่งทั้งสองฝายประสงคจะกระชับความรวมมือตอกันให
แนนแฟน สรางสรรคและยั่งยืนยิ่งขึ้น
ที่สําคัญคือไดเกิดปรากฏการณ “การละลายน้ําแข็ง” ของความไมไววางใจกันโดยเฉพาะ
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนรัสเซียอยางเปนทางการของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเปนผูแทนพระองคในฐานะพระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีแหงสหพันธรั ฐรัสเซีย ระหวาง
วันที่ 2-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความหมายตอความสัมพันธไทย-รัสเซียสมัยใหม เพราะเปน
การเยือนระดับประมุขครั้งแรกหลัง จากที่ความสัมพันธระดับ อธิราชสิ้นสุดลงชวงปฏิวัติสังคมนิยม
ในรัสเซียในป พ.ศ. 2466 ซึ่งประธานาธิบดีปูตินไดกลาวในชวงนั้นวา “รัสเซียพึงพอใจที่ความรวมมือ
ระหวาง สองประเทศไดพัฒ นาไปอยา งพลวัตยิ่ง โดยเฉพาะดานการเมืองและเศรษฐกิจ -การค า
ในขณะที่ ค วามร ว มมื อ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ละการศึ ก ษามี อ นาคตที่ ส ดใส ”
(th.thaiembassymoscow.com: 2560)
ถึงกระนั้นก็ตาม ผูศึกษาพบว าการดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียกลับ ไมราบรื่น
เทาที่ควรถึงแมจะมีพัฒนาการทางการเมืองในทางที่ดีดังกลาว มีบางโอกาสซึ่งความสัมพันธระดับรัฐ
ตอรัฐชะงักงันหรือหางเหิน เนื่องจากผูกําหนดนโยบายไทยและรัสเซียมีมุมมองตางกันในการพิจารณา
“คุณคา” ของการดําเนินความสัมพันธในแตละชวงเวลา ดังเชนกรณีที่ฝายรัสเซียไมพอใจรัฐบาลไทย
ซึ่งสงนายวิคเตอร บูธ ในฐานะผูรายขามแดนใหฝายสหรัฐอเมริก าเมื่อป พ.ศ. 2553 และนําไปสู
ความหา งเหินของความสั ม พันธไทยตอรัส เซีย อยา งไรก็ดี ความรว มมือดานอื่นโดยเฉพาะดา น
การทองเที่ยว การคาการลงทุนและการศึก ษากลับ ไมไดรับ ผลกระทบจากความขัดแยง ในระดับ
การเมืองดังกลาวและขยายตัวอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุนี้ ผูกําหนดนโยบายของไทยไดนําปจ จัยภาคประชาชนระหวางไทยกับรัส เซียที่
เขม แข็ง ดัง กลาวมาเปน soft power ในรูป แบบของ cultural diplomacy เพื่อขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตรการกระชับและขยายความรวมมือกับรัสเซียใหยังคงดําเนินไปไดตอเนื่อง ถึงแมจะเปน
ชวงเวลาที่ความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐเกิดความขัดแยงหรือหางเหินกัน ซึ่งฝายรัสเซียก็ไมขัดขวางการ
ดําเนินนโยบายดังกลาวและมีหลายครั้งที่ ไดรวมมือกับฝายไทยเพื่อประกอบกิจกรรมในกรอบของ
cultural diplomacy รวมกัน โดยไดสอดแทรกอยูในความรวมมือดานตาง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชนตอการ
สงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว การคาการลงทุนและ
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การศึกษา อีกทั้งชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีและความไวเนื้อเชื่อใจเพื่อลดอุปสรรคดั้งเดิมของการ
ขาดความรูความเขาใจระหวางกัน อันเปนผลจากความหางไกลกันในคราวเดียวกันดวย
3.1 ความสําคัญของปจจัยภาคประชาชนตอการกระชับความสัมพันธไทย–รัสเซีย
ปจ จัยภาคประชาชนนับ เปน soft power สําคัญ ซึ่ง เปนชองทางใหไทยใช cultural
diplomacy ในการสง เสริม ความสัม พัน ธและขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตร ของไทยเพื่ อกระชับ และ
ขยายความร วมมือกั บ รัส เซี ยให ดําเนินไปอยางตอเนื่อ ง ถึ ง แม วาความสัม พันธ ร ะดับ รั ฐตอ รัฐ มี
ความหางเหินกันในบางชวงเวลา โดยผูศึกษาเนนกรณีตัวอยางของบทบาทภาคประชาชนในกรอบของ
นักทองเที่ยว นักธุรกิจและนักศึกษาและนักวิชาการซึ่งมีสวนสําคัญตอ การกระชับความรวมมือของ
ไทยกับรัสเซียดังกลาว
การเปดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงมอสโก (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) และความตกลง
ยกเว น การตรวจลงตราสํ าหรับ หนัง สื อเดิน ทางธรรมดา (มีผ ลบัง คับ ใชตั้ ง แต วัน ที่ 24 มี นาคม
พ.ศ. 2550) ทํา ใหป ระชาชนไปมาหาสูกั นงายขึ้นและการคาทางอากาศขยายตัวซึ่ ง เดิม มีเ พีย ง
สายการบินแอโรฟลอตของรัสเซียที่ทําการบินตรงในเสนทางนี้มากวา 40 ป
นายกษิต ภิร มย อดีตรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซึ่ง เคยดํารงตําแหน ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (ค.ศ. 1991-1994) ระบุวาการเปดเที่ยวบินตรงดังกลาวของสายการบินไทย
และการอนุญาตทําการบินเชาเหมาลําระหวางสองประเทศ ไดลดขอจํากัดดานความหางไกลและ
นับเปนการเปดศักราชใหมของการกระชับความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวาง
กันอยางเปนรูปธรรม1
สวนนายจรินทร นุกรณนวรัตน ประธานกรรมการบริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซเพรส จํากัด
ซึ่งทําธุรกิจกับรัสเซียมาเกือบ 40 ป โดยเปนตัวแทนขายบัตรโดยสารเครื่องบินใหสายการบินแอโรฟลอต
สงออกพืชผักผลไมไปยังรัสเซียและธุรกิจนําเที่ยวรัสเซีย เห็นวาความตกลงยกเวนการตรวจลงตรา
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางไทยกับรัสเซียมีสวนสําคัญใหภาคเอกชนไทยและรัสเซียไป
มาหาสูกันมากขึ้นซึ่งทําใหนักทองเที่ยวรัสเซียในไทยเพิ่มขึ้นมากและความสัม พันธภาคเอกชนดีขึ้น
มากตามไปดวย2
3.2 cultural diplomacy ในฐานะเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนความรวมมือไทย-รัสเซีย
ใหดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
จากการศึกษาพบวา cultural diplomacy มีสวนสําคัญใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย
ตอรัสเซียดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหว างประชาชนไทยกั บ รัส เซี ย อั น เปน การลดอุ ป สรรคสํา คั ญ ของการดํ า เนิ นความสั ม พั น ธ
ไทย-รัสเซีย ซึ่งที่ผานมาภาครัฐไดดําเนินกิจ กรรมตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการในกรอบ cultural
diplomacy มีผลเปนรูปธรรมและยั่งยืน
1
2

สัมภาษณ กษิต ภิรมย, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, 1 สิงหาคม 2560.
สัมภาษณ จรินทร นุกรณนวรัตน, ประธานกรรมการบริษัท โกลเบิลยูเนียนเอกซเพรส จํากัด, 1 สิงหาคม 2560.
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ในการนี้ จากการประมวลขอมูลที่เ กี่ยวของ ผูศึก ษาพบวาคนไทยสวนใหญมีความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับรัสเซียจํากัดและไมถูกตอง โดยรับรูเพียงวาจักรวรรดิรัสเซียมีสวนชวยคานอํานาจกับ
ประเทศมหาอํานาจตะวันตกในขณะนั้นคืออังกฤษและฝรั่ง เศสซึ่งมี สวนทําใหราชอาณาจักรสยาม
ไมเสียเอกราช และรัสเซียมีอากาศหนาวรุนแรง ในขณะที่คนไทยบางสวนซึ่งรวมถึงผูเขารวมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 9 บางรายที่เปนขาราชการระดับผูอํานวยการขึ้นไป ยังไมมีความรูวารัสเซียมี
ระบบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยไมใชระบอบคอมมิวนิสต
นาวาตรี อิท ธิ ดิษฐบรรจง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุง มอสโก ไดย้ําวาการประกอบ
กิจกรรมเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในหมูคนรัสเซีย ถือเปนบทบาทประการแรกของ
การดําเนินการทางการทูตเชิงวัฒนธรรมในหมูคนรัสเซียที่ฝายไทยตองดําเนินการอย างตอเนื่องและ
จริ ง จั ง ตลอดจนต อ งเป น การดํ า เนิ น การที่ เ ข า ถึ ง คนทั่ ว ประเทศ 3 ซึ่ ง ในทางทํ า นองเดี ย วกั น
ฯพณฯ นายคิริล บารส กี้ เอกอัครราชทูตรัส เซียประจําประเทศไทย ก็เห็นวา “คนรัส เซียยังรูจัก
ประเทศไทยในภาพของ tourism paradise เทานั้น คนรัสเซียสวนใหญไมมีความรูวาไทยเปนหนึ่งใน
ชาติชั้ นนํา ทางเศรษฐกิจ ในอาเซียน ดัง นั้น สถานเอกอั ครราชทูต รัส เซียประจํา ประเทศไทยจึ ง
จําเปนตองดําเนินการในการใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับ ศัก ยภาพทางเศรษฐกิจ ของไทยในหมูคน
รัสเซีย”4
ที่ ผ า นมาภาครั ฐ ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ภาคประชาชนที่ สํ า คั ญ
หลายประการซึ่งรวมถึงการบรรลุความตกลงเพื่อสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรม (พ.ศ. 2543)
ความรวมมือดานการทองเที่ยว (พ.ศ. 2545) ซึ่งมีการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยว
รวมกันทุก 3 ปดวย (ฉบับ ลาสุดระหวางป พ.ศ. 2558-2560) และความรวมมือยกเวนการตรวจ
ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา (พ.ศ. 2550)
รัฐบาลไทยและรัสเซียยังไดสนับสนุนความรวมมือภาคเอกชนดานการคาการลงทุนซึ่งได
บรรลุขอตกลงในการสงเสริมและคุมครองดานการลงทุน (พ.ศ. 2547) และจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
รวมไทย-รัสเซียซึ่งมีคณะอนุกรรมาธิการดานการคาการลงทุนอยูในกรอบนี้ ตลอดจนสนับสนุนการ
จัดตั้งสภาธุรกิจสองฝาย และจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการขยายความรวมมือทางการคาและ
เศรษฐกิจระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธดา น
การคาและเศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกใหเ กิดความสัมพันธระหวางภาคธุร กิจ ของทั้งสอง
ประเทศ (ลงนามระหวางการเยือนรัสเซียอยางเปนทางการของพลเอก ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560)
นอกจากนี้ ฝายไทยไดตอบรับขอเสนอของฝายรัสเซียในฐานะชาติสมาชิกสําคัญของ EAEU
เพื่อจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับ EAEU ในชวงการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรี
เชนกัน และรัฐบาลไทยโดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก ไดจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธสินคาไทยในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง นอกเหนือ จากการทําหนาที่ประสานกับ
ทางการรัสเซียเพื่อแกไขขอติดขัดในการทําการคา
3
4

สัมภาษณ นาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง, อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก, 20 สิงหาคม 2560.
สัมภาษณ Kirill Barsky, เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทย, 1 สิงหาคม 2560.
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ความร วมมื อภาคประชาชนสองฝายยัง ได ขยายตั วอย างตอเนื่อ งในดา นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ความตกลงระหว า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรของรัสเซีย (พ.ศ. 2547) การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทย
อยา งต อเนื่อ งโดยรัฐ บาลรั ส เซีย ตั้ง แต ส มั ยอดีต สหภาพโซเวีย ต การเปด หลั ก สู ตรภาษารัส เซี ย
ภาษาไทย และหลักสูตรไทยศึกษาและรัสเซียศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนําของแตละประเทศ และ
รัฐบาลสองฝายได “แลกเปลี่ยนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรในความสัมพันธไทย-รัสเซียที่เก็บ
รัก ษาไวในหอจดหมายเหตุของทั้ง สองฝาย และตอมาจัดพิม พเ ปนหนังสือ 100 ป ความสัมพันธ
สยาม-รัสเซีย: คําแปลเอกสารประวัติศาสตร” (จุลชีพ ชินวรรโณ, 2557: XVI) ซึ่งนับวาสําคัญมากตอ
การวางพื้นฐานของความสัมพันธที่คอนขางหยุดนิ่ง ไปกวา 70 ป ในชวงที่รัสเซียหรืออดีตสหภาพ
โซเวียตปกครองดวยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับความสัมพันธไทย-รัสเซียซึ่งดําเนินมาอยางใกลชิดเปนเวลาถึง 120 ปในป พ.ศ. 2560
รัฐบาลไทยและรัส เซียยังเห็นพองจะเนนความรวมมือ ดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเฉพาะการเพิ่มการใหทุนการศึก ษาแกนัก ศึกษาไทยและสงเสริม ความรวมมือดาน
การวิ จั ย สาขาวิ ท ยาศาสตร อวกาศ และดาวเที ย ม เพื่ อ ตอบรั บ กั บ แผนยกระดั บ การพั ฒ นา
ประเทศไทยยุคดิจิทัลในชวงการเยือนไทยของนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 อีกทั้งมีการลงนามหนังสือแสดงเจตนจํานง (Letter of Intent) ระหวางอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทยกับอุทยานวิทยาศาสตร Skolkovo ของรัสเซีย (ซึ่งจัดตั้งโดยคําสั่งพิเศษของ
ประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อพัฒนาบุคลากรชั้นนําดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจของ
รัสเซีย) เพื่อรวมกันพัฒนาการเปนผูประกอบการและวัฒนธรรมธุรกิจเริ่มตน (start up business)
นอกจากนี้ สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง มอสโก ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความเขาใจระหวางประชาขนสองฝาย โดยเฉพาะการเปดหองไทยขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ
รัสเซียรวมทั้ง มหาวิท ยาลัยมอสโกและมหาวิท ยาลัยแหงนครเซ็นตปเตอรส เบิรก อีก ทั้งสนับ สนุน
การจัดกิจ กรรมเกี่ยวกับ มวยไทยและการสอนมวยไทยในรัสเซียเนื่องจากชาวรัส เซียชื่นชอบกีฬา
มวยไทยเปนอยางมากทั้งในการเปดหองมวยไทยที่มหาวิทยาลัย Ural Federal University ของ
เมืองเยกาเตรินเบิรกและสนับสนุนการแขงขันชกมวยไทย ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรอาหารไทย
ที่เ นนรูป แบบกิจ กรรมหลากหลายเพื่อใหเ ขาถึ ง คนรัส เซีย ทุก ภาคสวนและสามารถตอยอดเป น
การประชาสัมพันธสินคาอาหารของไทยในรัสเซีย
ที่สําคัญคือสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดริเริ่มจัดงานเทศกาลไทยขึ้นเปนครั้งแรกที่กรุงมอสโก
เมื่อป พ.ศ. 2557 โดยมุงหวังใหเปน platform ของการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทยโดยรอบ
ดานเพื่อเสริมสรางความนิยมไทยและรักษาทัศนคติที่ดีและความชื่นชมประเทศไทยใหคงอยูตอไป
ทั้งนี้ การจัดเทศกาลไทยถือไดวาเปนเกณฑหนึ่งของความสําเร็จในการที่ไทยนําปจจัยภาคประชาชน
มาเปนเสาหลักของการดําเนินความสัมพันธกับรัสเซีย โดยนอกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากรัฐบาลทองถิ่น กรุงมอสโก ซึ่งรวมเปนเจาภาพจัดงานดังกลาวเปนประจําทุกป
และเปนโอกาสให ภาคเอกชนไทยในรัสเซียเผยแพรสินคา อาหารและผลไมไทยภายในงานแลว คําวา
“Thai Festival” ยังเปน message ซึ่งรัฐบาลรัสเซียมักใชอางถึงในการหารือทุกระดับเพื่อเนนถึง
ความรวมมือที่ใกลชิดกับไทยโดยรอบดาน ดัง เช นที่กระทรวงการตางประเทศรัสเซียมักสอบถาม
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ผูศึกษาถึงพัฒนาการและสถานะของการจัดงานดังกลาวในแตละป ตลอดจนแสดงความพรอมที่จะให
ความรวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกการจัดงานมาโดยตลอด
3.3 ปจจัยภาคประชาชนที่ใชเปนกรณีตัวอยาง
ป จ จั ย ภาคประชาชนที่ ใ ช เ ป น กรณี ตั ว อย า งเพื่ อ ยื น ยั น ผลการศึ ก ษาข า งต น ได แ ก
กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมนักศึกษาและนักวิชาการ ภายใตบทบาทของ cultural
diplomacy ซึ่งสนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตรเพื่อกระชับความรวมมือ ไทย-รัสเซียใหดําเนินไปได
อยางตอเนื่องและสะทอนถึงมิติสําคัญของการสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทยกับรัสเซีย
3.3.1 กลุมนักทองเที่ยว
ผูศึกษาพบวาบทบาทของนักทองเที่ยวรัสเซียคือการเปนสื่อประชาสัมพันธในการ
นําทัศนคติที่ดีและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยไปเผยแพรตอไปเพื่อสรางกระแสและ
รักษา momentum ของความนิยมไทยในหมูชาวรัสเซีย ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาวมีสวนให
ไทยไดรับกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพจากรัสเซีย ดังเชนที่นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาธุรกิจ
ไทย–รัสเซีย เห็นวาเปนโอกาสดีของไทยที่ไดกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพซึ่งมีการใชจายเฉลี่ยสูงถึง
วันละ 5,000 บาทตอคน มีจํานวนวันเขาพักขั้นต่ํา 14 วัน และเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาซ้ําหลายครั้ง
(repeaters) เขามาแทนนักทองเที่ยวกลุมเดิมที่มีรายไดปานกลาง5
ในการนี้ เพื่อกระตุนบทบาทของนักทองเที่ยวรัสเซียในฐานะที่เปน soft power
ของไทยในการดึงดูดรายไดของนักทองเที่ยวรัสเซีย นายนรินทร ทิจะยัง ผูอํานวยการ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยสํานักงานกรุงเทพมหานครซึ่งเคยปฏิบัติงานที่สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานกรุงมอสโก ไดระบุวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยฯ ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักทองเที่ยวรัสเซียชื่นชมประเทศไทยยิ่งขึ้น อาทิ การจัดแสดง ดอกกลวยไมไทยขนาดใหญ
ใจกลางกรุงมอสโก การรวมงานเทศกาลไทยที่กรุงมอสโก การสรางฐานขอมูลในลักษณะ fanpage
ของกลุมนักทองเที่ยวรัสเซียที่ชื่นชอบประเทศไทยอยางมาก และการนําผูแทนบริษัททองเที่ยวรัสเซีย
รายใหญมาสํารวจตลาดทองเที่ยวใหม ๆ
อนึ่ง โดยที่นักทองเที่ยวรัสเซียเปนพื้นฐานสําคัญของการสรางความนิยมไทยในหมู
ชาวรัสเซียดวยการสั่งสมทัศนคติที่ดีและความชื่นชมประเทศไทย สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและ
อัธยาศัยไมตรีที่ดีและเป นมิตรกับ นัก ทองเที่ยว ดัง นั้น ประเทศไทยจํา เปนตองดําเนินนโยบาย
cultural diplomacy อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เพื่อรักษาระดับของ
ขอไดเปรียบของทัศนคติที่ดีของชาวรัสเซียตอประเทศไทยและคนไทย อันนับ เปน social asset
สําคัญในการดําเนินความสัมพันธไทยตอรัสเซียโดยรวมใหดําเนินไปอยางตอเนื่องและสรางสรรค
อยางไรก็ดี ที่ผา นมาคนไทยบางกลุม มีทัศนคติไม ดีนัก กั บ นัก ทองเที่ยวรั ส เซี ย
บางสวนซึ่งถูกตั้งขอสัง เกตเชิงลบในลัก ษณะของกลุม มิจ ฉาชีพที่กาวราวและนิยมใชความรุนแรง
ซึ่ง ฯพณฯ บารส กี้ เอกอัค รราชทู ตรัส เซี ยประจําประเทศไทย กลา วในทํ านองว าผลจากวิก ฤต
เศรษฐกิ จ มี ส ว นให นั ก ท อ งเที่ ย วรั ส เซี ย กลุ ม ที่ มี ค วามประพฤติ ไ ม ดี ล ดลงด ว ย (Barsky, 2560)
5

สัมภาษณ เกรียงไกร เธียรนุกูล, ประธานสภาธุรกิจไทย–รัสเซีย, 17 สิงหาคม 2560.
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โดยในการนี้ ฝายไทยจําเปนตองมองหาแนวทางที่แนบเนียนและละมุนละมอมในการจับตาและ
ควบคุมสถานการณในลักษณะดังกลาวมิใหกลายเปนประเด็นใหญที่ละเอียดออนตอความรูสึกทั้งของ
คนไทยและคนรัสเซียที่ดีและรักเมืองไทย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงมูลคาการนําเขา-สงออก ระหวางไทย-รัสเซีย และรายไดจากทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย

ที่มา: กระทรวงพาณิชย และกรมการทองเที่ยว, http://www.thansettakij.com/content/53665
3.3.2 กลุมนักธุรกิจ
ผูศึกษาพบวาบทบาทสําคัญ ของนักธุรกิจไทยคือการขับเคลื่อนความรวมมือดาน
การคาการลงทุนของไทยในรัสเซียซึ่งที่ผานมาดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยมีการพึ่งพาความชวยเหลือ
จากรัฐคอนขางนอยหรือเทาที่จําเปนในเรื่องการเจาะตลาดและสรางเครือขายทางธุรกิจ อยางไรก็ดี
การปฏิสัมพันธระหวางภาคธุรกิจสวนใหญมักจํากัดในกลุมนักธุรกิจไทยรายใหญในรัสเซียที่มีเงินทุน
ไมต่ํากวา 100 ลานบาท เพราะตองมีเงินทุนสํารองมากพอควร หรือมีเครือขายกับธุรกิจขนาดใหญ
เนื่องจากไมสามารถทํากําไรชวงสั้นได และตองสํารองคาใชจายเพิ่มเติมเพื่อทําธุรกรรมการเงินที่จะมี
คาธรรมเนียมการโอนผานประเทศที่สาม เพราะธนาคารไทยไมใหบริการโอนเงินระหวางเงินสกุลบาท
กับรูเบิล
ทั้ง นี้ นั ก ธุร กิ จ รายใหญ ก ลุม ดั ง กล า ว ไดแ ก บมจ. จริ ญ โภคภั ณ ฑ ที่ ทํ าธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมอาหารสัตวและฟารมสุกร บริษัทโกลเบิลยูเนียนเอกซเพรส จํากัด ซึ่งเปนผูแทนจําหนาย
บัตรโดยสารเครื่องบินแอโรฟลอตและนําเขาผักผลไมจากไทย และบริษัท Thai Patara Spa ซึ่งเปด
รานอาหารไทย สปาไทยและนําเขาสงออก ซึ่งเปนบริษัทในเครือโรงแรม Natural Park Resort ของไทย
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นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เห็นวาการที่
นักธุรกิจไทยสามารถเขาไปประกอบธุรกิจในรัสเซียไดเองโดยไมตองพึ่งพาภาครัฐ นาจะเปนผลจากที่
ภาคธุรกิจเล็งเห็นถึงผลประโยชนทางธุรกิจที่ชัดเจน6
อยางไรก็ดี ถึง แมวานัก ธุร กิจ ไทยจะมีบ ทบาทหลัก ในการผลัก ดันความรวมมือ
ดานการคาการลงทุนกับรัสเซีย แตภาครัฐตั้งแตรัฐบาลจนถึงหนวยงานที่กํากับดูแลก็ยังทําหนาที่หลัก
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือภาคประชาชนในกรอบนี้ใหดําเนินไปไดดวยดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การอํานวยความสะดวกใหทําธุร กิจไดคลองตัว เสริมบทบาท การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
สินคาและอาหารไทย และลดอุปสรรคของการคา ระหวางกันในดานกฎระเบียบ
ยิ่ ง กว า นั้ น โดยที่ รั ส เซี ย มี ลั ก ษณะเฉพาะของการที่ ภ าครั ฐ มี บ ทบาทสู ง ต อ
การกําหนดกฎเกณฑการทําการคาและหนวยงานของทางการรัสเซียสามารถเขาแทรกแซงการทํา
ธุรกิจของภาคเอกชนไดซึ่งอาจหมายถึงการดําเนินการอยางแนบเนียนในลักษณะของ non tariff
barrier เพื่อใหนักธุรกิจตางชาติทําธุรกิจติดขัด เชน การใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยของรัสเซียซึ่งมี
มาตรฐานสูง มากเพื่อกัก กันสินค าอาหารแชแข็ง ของผูป ระกอบการไทยไวที่ดานศุ ล กากร ทําให
นัก ธุร กิจ ไทยสูญ เสียผลประโยชน และเสียเปรียบดานการแขง ขันกับ นัก ธุร กิจ รายอื่น หรือการที่
การทองเที่ยวรัสเซียมักออกประกาศเตือนคนรัสเซียเปนบางชวงใหระวังการเดินทางมาไทย เพราะมี
แนวโนมจะเกิดการกอการรายทั้งที่ไมมีสัญญาณบงชี้ใด ๆ ทําใหภาพลักษณการทองเที่ยวไทยเสียหาย
ในสายตานักทองเที่ยวรัสเซียซึ่งมีบ างรายหวาดระแวงและระงับการเดินทางไปไทย ประกอบกับ
รัสเซียใหความสําคัญกับการเจรจาระดับรัฐตอรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่สืบเนื่องจาก
ประเด็นเรื่องกฎระเบียบดังกลาว ดังนั้น ภาคเอกชนไทยจึงยังคงตองการใหภาครัฐเขามามีบทบาทการ
เจรจาเพื่อแกไขปญหาเรื่องการติดขัดในการประกอบธุรกิจจากกฎระเบียบที่ซับซอนของฝายรัสเซีย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางประทุม วงศสวัสดิ์ เจาของธุรกิจในเครือ Thai Patara Spa
ย้ําวาภาคเอกชนประสงคใหมีการดําเนินการรวมกันในลักษณะประชารัฐระหวางสถานเอกอัครราชทูต
และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก กับนักธุรกิจไทยในรัสเซียเพื่อแกไขปญหา
สืบเนื่องจากประเด็นกฎระเบียบที่ซับซอนของรัสเซีย7
ผลการหารือระหวางพลเอก ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี กับนายดมิทรี เมดเวเดฟ
นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ที่นครเซ็นตปเตอรสเบิรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 สะทอนไดดีถึงการทํางาน
ของรัฐบาลเพื่อชวยแกไขอุป สรรคในการประกอบธุรกิจ ของเอกชนไทยทั้งรายใหญและรายเล็ก
ในรัสเซีย โดยระบุวาฝายไทยพอใจกับการที่สํานักเฝาระวังสุขอนามัยพืชและสัตวของรัสเซีย (Federal
Service for Veterinary and Phytosanitry Surveilance– FSVPS) ซึ่งไดอนุมัติการขึ้นทะเบียน
โรงงานผลิตสินคาประมงของไทยจํานวน 68 โรงงาน และโรงงานผลิตสินคาปศุสัตว 40 โรงงาน
(กระทรวงการตางประเทศ, 2559)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูศึกษาซึ่งทําหนาที่เจาหนาที่เศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุง มอสโก ในช วง 4 ปที่ผา นมา ไดป ฏิบั ติง านรวมสํา นัก งานสง เสริม การคาในตางประเทศ
6
7

สัมภาษณ ดอน ปรมัตถวินัย, รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, 2 สิงหาคม 2560.
สัมภาษณ ประทุม เจริญสวัสดิ,์ เจาของธุรกิจในเครือ Thai Ptara Spa, 7 สิงหาคม 2560
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ณ กรุงมอสโก และกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยเพื่อหารือแกไขปญหาดังกลาวกับทางการ
รัส เซียในประเด็นการขึ้นทะเบียนโรงงานดัง กลาวขางตนเปนเวลายืดเยื้อมากวา 2 ป และทําให
ผูสงออกสินคาเกษตรและปศุสัตวของไทยเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวนมาก โดยสวนหนึ่งรวมถึงธุรกิจ
ในเครือ บมจ. เจริญโภคภัณฑดวย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไดมีสวนสําคัญในการแกไขปญหาการใหขาวสารที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณความมั่นคงในไทย
ของฝายรัสเซีย โดยไดขอความรวมมือใหฝายรัสเซียโดยเฉพาะการทองเที่ยวรัสเซียระมัดระวังการ
ประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวซึ่งจะมีผลเสียตอภาพลักษณและธุรกิจ การทองเที่ ยวของไทยใน
ระหวา งการเยือ นไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต างประเทศของนายเซอร เ กย ลาฟรอฟ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศของรัส เซีย ในโอกาสการฉลองความสัม พันธก ารทู ต
ไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ป เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
นอกจากนี้ สถานเอกอั ค รราชทู ต และที ม ประเทศไทย โดยการนํ า ของ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดรวมกันดําเนินโครงการในลักษณะประชารัฐเพื่อเสริมสรางเครือขาย
การทํ า งานและขยายโอกาสทางธุ ร กิ จ ระหว า งสถานเอกอั ค รราชทู ต และที ม ประเทศไทย
ณ กรุงมอสโก ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจไทยในรัสเซียกับภาครัฐและเอกชนของภูมิภาคสําคัญในรัสเซีย
จากประสบการณของผูศึกษาพบวาโครงการลักษณะดังกลาว นับเปนความจําเปน
ในการสงเสริมปฏิสัมพันธของภาคเอกชนสองฝาย เนื่องจากรัสเซียเปนประเทศขนาดใหญที่มีโอกาส
และศักยภาพในการพัฒนาความรวมมือทางธุรกิจกั บนักลงทุนตางชาติกระจายไปในภูมิภาคตาง ๆ
แตการเริ่มตนเจาะตลาดทําไดไมงาย หากภาคเอกชนไทยดําเนินการดวยตนเอง เพราะภาครัฐของ
รัสเซียมักพอใจใหหัวหนาคณะเปนผูแทนภาครัฐระดับสูงริเริ่ม ทําความรูจักและนําผูแทนภาคเอกชน
เขาไปกอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะเริ่มตนการหารือธุรกิจตอไป สวนภาคเอกชนทองถิ่นจะตอบรับ
คณะผูแทนตางประเทศดวยดี หากไดรับสัญญาณบวกจากภาครัฐใหขยายความรวมมือกับคณะจาก
ตางประเทศที่เขาพบกอนนั้น
สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยฯ ไดนํานักธุรกิจไทยไปสํารวจตลาดและ
โอกาสการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอื่นของรัสเซีย ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดเปนหัวหนาทีม
ประเทศไทย “เคาะประตูบาน” เพื่อนําภาคเอกชนไทย เขาพบกับผูบริหารทองถิ่นของภูมิภาคตาง ๆ
ที่สําคัญเทียบเทาผูวาราชการกรุง เทพมหานคร หรือบางภูมิภาคที่มีขนาดใหญหรือมีอิท ธิพลทาง
การเมืองสูงก็เทียบเทาระดับรัฐมนตรี และผูบริหารหอการคาและอุตสาหกรรมทองถิ่น ดังเชนที่ผูแทน
บมจ. เจริญโภคภัณฑ ไดรวมเดินทางไปที่ภูมิภาค Grasnodar ฝงทะเลดําซึ่งมีทาเรือขนาดใหญกับ
คณะทีมประเทศไทย ในปงบประมาณ 2558 และขณะนี้ไดเปดสํานักงานที่ภูมิภาคดังกลาวแลวเพราะ
เห็นโอกาสทางธุรกิจของภูมิภาคนี้
นาวาตรีอิทธิฯ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เห็นวาโครงการลักษณะดังกลาว
ไมเพียงเอื้อประโยชนใหกับภาคประชาชนในการศึก ษาศัก ยภาพและโอกาสทางธุรกิจของภูมิภาค
สําคัญของรัสเซีย แตนับเปนการกระชับความรวมมือและเผยแพรความนิยมไทยใหกระจายออกไป
ในรัสเซียใหมากที่สุด โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดใชโอกาสนี้ปฏิบัติงานกงสุลและ
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พูดคุยกับสถาบันการศึก ษาในภูมิภาคนั้น ๆ ดวย และหลายครั้ง นําไปสูความรวมมือสาขาอื่น เชน
การสรางหองไทยและหองมวยไทยที่เมืองเยคาเตรินเบิรก หรือเมืองอื่น ๆ8
นอกจากนี้ มีการรวมมือกันระหวางนักธุรกิจไทยในรัสเซียกับสถานเอกอัครราชทูต
และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก จัดกิจกรรมสงเสริมการประกอบธุรกิจไทย
ในรัสเซียในรูปแบบตาง ๆ ทั้งดานการเสริมสรางภาพลักษณอาหารไทยและสรางความนิยมสินคา
อาหารไทยประเภทตาง ๆ ในหมูผูบ ริโ ภคชาวรัส เซีย โดยเฉพาะการขับ เคลื่อนแผนยุท ธศาสตร
การสรางมาตรฐานอาหารไทยรสขาติดั้งเดิมดวยการใหตรา Thai Select แกรานอาหารไทย หรือจัด
กิจกรรม train the trainers ในการนําพอครัว/แมครัวระดับอาจารยของไทย มาสาธิตการประกอบ
อาหารไทยที่ถูกตองใหแกพอครัว/แมครัวของรานอาหารชื่อดังในรัสเซีย เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับรสชาติและการประกอบอาหารไทยที่ถูกตองและถายทอดใหกับพอครัวในทองถิน่ คนอืน่ ตอไปดวย
ทั้ ง นี้ จากการที่ ผู ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านด า นเศรษฐกิ จ จึ ง พบว า กิ จ กรรม train
the trainers ถือเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการนํา cultural diplomacy มาเพิ่มพูนความเขาใจ
ในหมูพอครัว/แมครัวและชาวรัส เซียทั่วไป เนื่องจากรานอาหารสวนใหญมัก มีบ ริก ารอาหารไทย
โดยเฉพาะตม ยํา แกลูก คา ถึง แม จ ะไม ใชรา นอาหารไทย (ซึ่ง มีไ มเ กิน 5 รานในกรุ ง มอสโกและ
นครเซ็นตปเ ตอรส เบิรก ) เนื่องจากคนรัสเซียโดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่เคยไปประเทศไทยชื่นชอบ
อาหารไทยและถือเปนมื้อพิเศษ ในการรับประทานอาหารไทย แตอาหารไทยในรานอาหารสวนใหญ
ของรัสเซียมีรสชาติเ ปลี่ยนไปจากรสชาติตนตํารับ เนื่องจากผูป รุงไมมีความรู ประสบการณและ
ความคุนเคยกับ การประกอบอาหารไทยและรสชาติที่แทจริงของอาหารแตละรายการ ซึ่งคนรัสเซีย
สนใจเขารวมกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยเปนอยางมาก อีกทั้งความรูที่ไดรับจากกิจกรรม
ดังกลาวจะมีสวนเผยแพรสินคาอาหารไทยที่วางขายในทองตลาดรัสเซียไดอยางดีอีกดวย
นอกจากนี้ โดยที่รัสเซียไดเขาสูสังคมดิจิทัลแลวและผูบริโภคนิยมจับจายใชสอย
ผาน e-commerce platform ดัง นั้น e-commerce จึง เปนอีกชองทางหนึ่ง ที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งนักธุรกิจรายยอยหรือกลุม SMEs ของไทย จะสามารถใช platform ดังกลาวในการสราง
เครือขายติดตอธุรกิจและประชาสัมพันธสินคาของไทยกับผูประกอบการและคนรัสเซียทั่วไป และ
ตามที่สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศฯ มีขอสังเกตวานักทองเที่ยวรัสเซียมักตองการซื้อหา
ของที่ระลึก สินคา OTOP และของกินเลนที่เคยลองรับประทานระหวางอยูที่เมืองไทย แตไมมีวางขาย
ในรัสเซีย ดังนั้นสินคาประเภทนี้นาจะมีโอกาสทําตลาดในรัสเซียผาน e-commerce เนื่องจากยังมี
ความตองการนอย จึงไมคุมคากับการนําเขาในปริมาณมาก
นายนั น ทพงษ จิ ร ะเลิ ศ พงษ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก สารสนเทศและบริ ก าร
กรมสง เสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เห็นวานัก ธุร กิจ ไทยสามารถทําการคากับ
รัสเซียตามแนวทางดังกลาวผาน thaitrade.com ซึ่งเปน e-commerce platform ของกระทรวง
พาณิชยได โดยปจจุบันก็มี buyers ชาวรัสเซียซึ่งทําการคาผาน platform นี้ดวย และมีการจัด
หมวดหมูรายการสินคาประเภท OTOP ของทานเลนและของที่ระลึกไวบน platform ดังกลาวอยูแลว
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สัมภาษณ นาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง, อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก, 20 สิงหาคม 2560.
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(กระทรวงพาณิชยจัดตั้ง thaitrade.com ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2555 และปจจุบันมีมูลคาการทําการคารวม
ในชวง 5 ปที่ผานมาประมาณหนึ่งแสนลานบาท)9
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสรุปภาพรวมการคาไทย–รัสเซีย ป พ.ศ. 2559
มูลคา (ลาน USD)
2557
2558
2559
รวม
4,913
2,355
1,965
ไทยสงออก
1,205
713
578
ไทยนําเขา
3,708
1,642
1,387
ดุลการคา
–2,503
–929
–809
ที่มา: สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก

2557
4.69
3.55
5.07

ขยายตัว (%)
2558
2559
–52.05
–16.63
–40.80
–19.05
–55.71
–15.58

3.3.3 กลุมนักศึกษาและนักวิชาการ
จากการศึกษาพบวาที่ผานมาผลพวงจากความหางไกลและการไปมาหาสูกันนอย
ในชวงสงครามเย็นทําใหขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตองระหวางกัน และทําใหทั้งสองฝายเสีย
โอกาสพัฒนาความรวมมือในดานที่มีศักยภาพและเปนประโยชนรวมกัน โดยนักศึกษาและนักวิชาการ
ของไทยและรัสเซียมีบทบาทสําคัญและเปนหัวใจของการเสริมสรางความเขาใจอันดีและความรูที่
ถูกตองลึกซึ้งเกี่ยวกับรัสเซียเพื่อเพิ่ม ระดับ “การรูเขารูเรา” และเปนสื่อเชื่อมโยงองคความรูและ
เทคโนโลยีที่กาวหนาเพื่อสง เสริม ความรวมมือทางวิชาการระหวางกันและนําความรูดัง กลาวมา
เผยแพรและตอยอดการพัฒนาในไทย
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัล ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ขณะ ที่ ไ ด ท ร ง ดํ า ร ง ตํ า แห น ง หั วห น า ภา ค วิ ชา ภ า ษา ต ะ วั น ต ก ขอ ง คณ ะ ศิ ล ป ศา ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับสั่งกับนายยวด เลิศฤทธิ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เมื่อป
ค.ศ. 1974 วา “มีพระประสงคใหจัดตั้งภาควิชาภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะวา
คนไทยรูจักคนรัสเซียนอยเหลือเกิน ถึงแมวาเขาจะมีการเมืองที่ตางจากเราก็ตาม ก็อยารังเกียจเขา
เราควรจะรูจักเขาใหมากที่สุด” (จิตติภัทร พูนขํา, 2557: 135)
ตอมา ยังไดมีการจัดตั้งภาควิชาภาษารัสเซียและศูนยรัสเซียศึกษาในมหาวิทยาลัย
รัฐและเอกชนชั้นนําหลายแหงของไทย ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียก็ไดใหทุนการศึกษานักศึกษาไทยอยาง
ตอเนื่องตั้งแตสมัยอดีตสหภาพโซเวียตในสาขาภาษารัสเซียและสาขาอื่นรวมทั้ง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาการดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนายพงศปราชญ มากแจง ผูอํานวยการ
กองยุโรปตะวันออก ที่ดูแลความสั มพันธไทย-รัส เซีย เห็นวาไทยควรใหความสําคัญกับ การพัฒนา
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สัมภาษณ นันทพงษ จิระเลิศพงษ, ผูอํานวยการสํานักสนเทศและบริการ,กระทรวงพาณิชย, 23 สิงหาคม
2560.
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บุคลากรดานภาษารัสเซียและรัสเซียศึกษาดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานรัสเซีย ให
มากขึ้นจากเดิม ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยก็ไดกําหนดใหภาษารัสเซียเปนภาษาขาดแคลน
ปจจุบันมีนักศึกษาไทยในรัสเซีย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสิ้น
365 คน โดยแบง เปนทุนสวนตัว 90 คน ทุนรัฐบาลรัสเซีย 70 คน ทุนรัฐบาลไทย 3 คน และทุน
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 คน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก, 2560)
ในการนี้ ผู ศึ ก ษาพบว า มีนั ก ศึ ก ษาแพทย ในอั ต ราสว นประมาณ 1 ใน 5 ของ
นักศึกษาทั้งหมดซึ่งกระจายอยูใน รร. แพทยทั่วรัสเซีย สวนที่เหลือเปนสาขาสังคมศาสตรโดยเฉพาะ
ภาษารัส เซียและรัส เซียศึ ก ษา และสาขาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัต กรรมซึ่ง มี อยูไ มเ กิ น
10-15 คน ประกอบดวย วิศวกรรมการออกแบบอากาศยาน (aeronautical design) ภาษาศาสตร
คณิตศาสตร ปโตรเคมี ภูมิศาสตร และนวัตกรรมศาสตร อีกทั้งมีนักศึกษาบางสวนเขาเรียนหลักสูตร
ภาษารัสเซียและ Russian Study ระยะสั้น ตามโครงการแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยกับรัส เซีย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับมหาวิทยาลัยมอสโก หรือมหาวิทยาลัยสยามกับ
มหาวิทยาลัยทองถิ่นบางแหง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก, 2560)
ทั้งนี้ นัก ศึกษาและนัก วิชาการไทยในรัสเซียนับวามีสวนสําคัญ ในการขับเคลื่อน
นโยบายการพั ฒ นาความรว มมือทางวิชาการของไทยกับ รัส เซียไปตอยอดใหมีผ ลในทางปฏิบั ติ
โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งผลักดันความรวมมือ
ดานการศึกษากับรัสเซียสาขาอวกาศ การแพทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งการสงนักศึกษา
ไทยไปศึกษาดานวิทยาศาสตรและการวิจัยที่รัสเซียเพิ่มขึ้น (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
ยิ่งกวานั้น ฝายไทยใหความสําคัญกับการเผยแพรความรูเ กี่ยวกับ ประเทศไทย
ในหมูนักศึกษาและนักวิชาการของรัสเซีย โดยที่ผานมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยมอสโก มหาวิทยาลัยแหงนครเซ็นตปเตอรสเบิรก และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําอื่น ๆ
ในรัสเซีย พัฒนาความรวมมือในการสงเสริมความรวมมือวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทย
ดวยการจัดตั้งหองไทยที่มหาวิทยาลัยดังกลาว และเปดหองมวยไทยควบคูกับหองไทยที่มหาวิทยาลัย
Ural Federal University ของเมืองเยคาเตรินเบิรกซึ่งเชี่ยวชาญการสอนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
รวมทั้งกีฬามวยไทย
ทั้ง นี้ ถือไดวาแนวคิดการเปดและขยายหองไทยไปยัง สถาบันอุดมศึก ษาชั้นนํา
ทั่วประเทศของรัส เซีย นับ เปนการเผยแพรองค ความรูเ กี่ยวกับ ประเทศไทยและภาษาไทย เพื่ อ
เสริมสรางความเขาใจและรูจักประเทศไทยและคนไทยอยางกวางขวางในหมูชาวรัสเซีย ทีเ่ ปนรูปธรรม

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การศึ ก ษานี้ ช วยยืน ยัน ว าป จ จั ยภาคประชาชนถื อเปน เสาหลั ก ในการกํ าหนด
นโยบายตางประเทศของไทยตอรัสเซียซึ่งชวยใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของไทยตอรัสเซียดําเนินไป
ไดอยางตอเนื่อง ถึงแมอยูในชวงที่ความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐมีความหางเหินหรือขัดแยงกัน โดย
ปจจัยภาคประชาชนดังกลาวนับเปน soft power ในกรอบ cultural diplomacy ที่ทั้งฝายไทยและ
รัสเซียตระหนักถึงความจําเปนในการนํามาเปนปจจัย กําหนดนโยบายตอกันเพื่อลดอุปสรรคของ
ความไมรูจักกันจากความหางไกลกันในอดีต เสริมสรางความเขาใจอันดีและไวเนื้อเชื่อใจกัน และเปน
ประโยชนในการสรางความนิยมไทย
4.1.2 ผูศึกษาเห็นวาผลสําคัญจากการนํา cultural diplomacy มาเปนปจจัยขับเคลื่อน
ความรวมมือของไทยกับรัสเซียไมเพียงเปนแนวทางในการรักษาพลวัตของ ความรวมมือระหวางกันให
ดํา เนิ น ไปไดอ ยา งตอ เนื่อ ง แตยั ง นํา ไปสู ก ารกล อ มเกลาทัศ นคติ แ ละความรู ค วามเข าใจที่ดี ต อ
ประเทศไทยในหมูชาวรัสเซีย และพัฒนาเปน social asset ในการดําเนินความสัมพันธไทย-รัสเซียที่
เริ่ ม ตน ด วยความรู สึก ที่ ดีร ะหวา งกัน อัน เป น ข อ ได เ ปรีย บในการดํ า เนิ น นโยบายและประสาน
ความรวมมือโดยรอบดานกับรัสเซีย
4.1.3 สําหรับการปรับนโยบายไทยเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย “มุงตะวันออก” ของ
รัส เซีย นั้น ขณะนี้ถือไดวาเปน ชวงหัวเลี้ยวหัว ตอของการดําเนินความสัม พันธ ไทยตอรัส เซียซึ่ ง
ความสัม พัน ธอ ยูใ นระดั บ ดี ม าก ผูนํ าไทยเริ่ ม เข าใจและไว ใจฝา ยรั ส เซีย มากขึ้ น รัฐ บาลไทยให
ความสําคัญกับการจัดงานฉลอง 120 ป แหงความสัมพันธการทูตของทั้งสองประเทศ สวนรัสเซียมี
เจตนารมณการเมืองที่ชัดเจนในการปรับความสัมพันธใหใกลชิดกับจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกรวมทั้งไทย ดวยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงควรตองพิจารณาถึงโอกาสและความเปนไปไดในการ
ปรับความสัมพันธเชิงยุทธศาสตรกับรัสเซียใหสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทยยิ่งขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เพื่อเสริมจุดแข็งของความสัมพันธภาคประชาชนในฐานะเปนปจจัยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรความรวมมือไทยตอรัสเซียในมิติตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทย
ในรัส เซีย รัฐบาลไทยตองใหความสําคัญลําดับแรกกับ การดําเนินการเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนของทั้งสองฝายเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติอื่นที่นอกเหนือจากดานการทองเที่ยว
เพื่อตอยอดการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและดานอื่น ควบคูไปกับความสําคัญกับการดูแล
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยวตางชาติโดยเฉพาะนักทองเที่ยวรัสเซียอยางจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสถานะความไดเปรียบของไทยซึ่งมีพื้นฐานของ social asset เรื่องทัศนคติที่ดีของชาวรัสเซียตอ
ประเทศไทย
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2) รัฐบาลไทยตองศึกษาและใหความสําคัญจริงจัง กับการปรับ นโยบายไทยตอ
รัสเซียเพื่อตอบรับกับนโยบาย “มุงตะวันออก” ของรัสเซียทั้งในสถานะของประเทศมหาอํานาจและ
แหล ง ผลประโยชน แห ง ชาติ ดา นเศรษฐกิจ และศูน ยก ลางเทคโนโลยีร ะดั บ สู ง แหง หนึ่ ง ของโลก
โดยเฉพาะการใชป ระโยชนอยางเต็มที่จากปจ จัยภาคประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการ
กระชับความรวมมือโดยรอบดานกับฝายรัสเซีย ซึ่งผลการศึกษาชวยใหมั่นใจไดในระดับหนึ่งวาพลวัต
ของความร ว มมื อ ภาคประชาชนจะยั ง คงดํ า เนิ น ต อ ไปได หากมี ก รณี ที่ ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ภาคการเมืองสองฝายมีความหางเหินหรือขัดแยงกัน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ตองให ความสํ าคัญ กับ การดํา เนินการอยางตอเนื่อ งเพื่อรั ก ษาสถานะของ
ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนสองฝาย โดยเฉพาะการเขมงวดกวดขันอยางจริงจังในการรักษา
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวรัสเซีย และการขยายความรวมมือ ในมิติที่จ ะสง เสริมความเขาใจ
ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเปดหองไทยในสถาบันการศึกษาของรัสเซียในเมืองหลักอื่น ๆ
2) ตองสงเสริมการจัดงานเทศกาลไทยอยางตอเนื่องเพื่อรักษาความไดเปรียบจาก
ความนิยมไทยในหมูคนรัสเซียซึ่งเปน social asset ในการดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซีย อันจะเปน
โอกาสเผยแพรภาพลักษณไทยในมิติอื่นและเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย
ในคราวเดี ย วกั น ด วย ดั ง เชน ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง มอสโก จะจั ดงานเทศกาลไทยป
พ.ศ. 2560 ภายใตหัวขอประเทศไทย 4.0 เพื่อเปดตัวประเทศไทยใหชาวรัสเซียไดเห็นวิสัยทัศนเรื่อง
ความกาวหนาไปสูสังคมดิจิทัลของไทย
3) ตองใชจังหวะที่ฝายรัสเซียปรับนโยบายเขามาใกลชิดกับไทยยิ่งขึ้น ดึงปจจัย
ภาคประชาชนมาตอยอดผลประโยชนของไทยเขากับนโยบาย “มุงตะวันออก” โดยเฉพาะการขยาย
ความรวมมือดานการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับรัสเซีย
4) ตองหาชองทางใชประโยชนจ ากมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนักทองเที่ยว
รัสเซียมาตอยอดเพื่อสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางภาคธุรกิจไทยกับรัสเซีย โดย
4.1) การขยายโอกาสของนักธุรกิจกลุม SMEs ของไทยในการเขาถึง ตลาด
ผูบริโภครัสเซียผานการจัดตั้ง e-commerce platform หรือใชประโยชนจาก thaitrade.com ซึ่ง
เปน platform ของกระทรวงพาณิชยที่จัดตั้งขึ้นแลวและมีการคาคอนขาง active
4.2) ใช เ ป น เหตุ ผ ลพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น ให ภ าครั ฐ ของไทยดํ า เนิ น การ
อยางตอเนื่องในการกระชับความรวมมือกับรัสเซียเพื่อลดอุปสรรคการคา การลงทุนที่สําคัญ รวมทั้ง
การผลักดันใหธนาคารไทยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการอํานวยความสะดวกใหกับนักธุรกิจไทย
ที่ตองการการชําระเงินระหวางสกุล บาทกับ รูเบิล โดยไมใหฝายไทยเสียประโยชนจนเกินไปจาก
คาเงินรูเบิลที่ออนตัวมากและคอนขางขาดเสถียรภาพ
5) ต อ งเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของไทยในการนํ า องค ค วามรู ข องรั ส เซี ย
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชกับไทย โดย
5.1) การจัดลําดับความสําคัญของการศึกษาเฉพาะทางในดานดังกลาวที่จ ะ
เปนประโยชนกับการพัฒนาของไทย และปรับใชกับ การจัดสรรทุนรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลรัส เซีย
เพื่อใหนักศึกษาไทยศึกษาตอในสาขาที่จะเปนประโยชนกับไทย
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5.2) การสนับ สนุ นให มี ก ารจั ดตั้ ง เครื อ ข ายนั ก ศึก ษาไทยกั บ รั ส เซี ย สาขา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน
6) อาจพิ จ ารณาความเป น ไปได ใ นการจั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า น
ความมั่นคงระหวางทางการไทยกับผูนําชุมชนรัสเซียในไทยเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน โดย
คํานึง ถึงการที่ร ะดับ ของความไวเ นื้อเชื่อใจระหวางคนไทยกับรัสเซียที่เ พิ่มขึ้นมากจากผลพวงของ
ทัศนคติที่ดีของชาวรัสเซียตอคนไทยและประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่อเปน กลยุทธในการสอดสองดูแล
ความเปนไปของชาวรัสเซียอยางแนบเนียนและสรางสรรค
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