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รายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทความสัมพันธภาคประชาชน

ซึ่งเปน soft power ในรูปแบบของ cultural diplomacy ที่ถือเปนเสาหลัก ในการดําเนิน
ความสัมพันธและผลักดันยุทธศาสตรไทยเพื่อกระชับและขยายความรวมมือกับรัสเซีย และทําให
พลวัตความสัมพันธไทย–รัสเซีย ในชวงหลังสงครามเย็นดําเนินไป อยางตอเน่ืองถึงแมในชวงที่มี
ความสัมพันธระหวางรัฐหางเหินกัน โดยหวังใหผลการศึกษาน้ีมีสวนใหรัฐบาลไทยนําปจจัยภาค
ประชาชนมาพิจารณาประกอบกับการปรับนโยบายไทยตอรัสเซียซึ่งขณะน้ีไดปรับยุทธศาสตรตอ
เอเชียดวยการดําเนินนโยบาย “มุงตะวันออก” โดยหันมาใกลชิดกับจีนและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกรวมทั้งไทย  

ผลการศึกษาพบวาความสัมพันธภาคประชาชน โดยเนนกลุมตัวอยางซึ่งสนองตอบ
ผลประโยชนแหงชาติของไทยตอรัสเซีย ไดแก กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ กลุมนักศึกษาและ
นักวิชาการ ถือวาเปนเสาหลักในการดําเนินความสัมพันธของไทยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือ
กับรัสเซียใหมีความตอเน่ืองและสรางสรรค ถึงแมเปนชวงที่ความสัมพันธภาครัฐไมราบรื่น 

การนํา cultural diplomacy มาเปนเครื่องมือดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียซึ่ง
สงผลใหเกิดความไวเน้ือเช่ือใจและเขาใจอันดีระหวางกัน นับเปนกลยุทธที่สรางสรรคของฝายไทยซึ่ง
ลดอุปสรรคสําคัญในกรอบความสัมพันธไทย–รัสเซียเรื่องความไมเขาใจระหวางกัน และพัฒนาไปสู
การกอตัวข้ึนของทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและคนไทย จนขยับข้ึนเปน “ทุนทางสังคม” (social 
asset) ซึ่งเปนขอไดเปรียบของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อกระชับความรวมมือกับฝายรสัเซยี
ในทุกมิติ 

ผูศึกษาเสนอแนะวาโดยที่ความสัมพันธภาคประชาชนถือเปนแกนหลักของการดําเนิน
นโยบายความสัมพันธไทย–รัสเซีย ผูกําหนดนโยบายการตางประเทศของไทยควรตองสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความไวเน้ือเช่ือใจและความเขาใจอันดีระหวางกันใหสามารถดําเนินไปไดตอเน่ือง 
โดยเฉพาะการขยายหองไทยไปยังเมืองหลักอื่นของรัสเซียและงานเทศกาลไทยประจําป 

นอกจากน้ี ควรตองใหความสําคัญอยางจริงจังกับการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
รัสเซียเพื่อรักษาขอไดเปรียบของทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและคนไทยในหมูคนรัสเซียไว อีกทั้งตอง
พิจารณาความเปนไปไดในการขยายโอกาสของกลุม SMEs ของไทยในการทําการคากับรัสเซียโดย
อาศัย e–commerce platform และการสรางเครือขายระหวางนักศึกษาไทยและรัสเซียในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



จ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจัดทําข้ึนดวยความหวังวาขาพเจาจะสามารถแบงปน
ความรูและประสบการณระหวางการทํางานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ระหวางป พ.ศ. 
2557-2560 ใหเกิดประโยชนแกทางราชการและบุคคลผูสนใจเกี่ยวกับความเปนไปในสหพันธรัฐ
รัสเซียในชวงการปกครองสมัยที่ 3 ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน และความเช่ือมโยงตอ 
การกําหนดนโยบายของไทยตอประเทศมหาอํานาจที่สําคัญน้ี โดยเฉพาะในป 2560 ซึ่งไทยและรัสเซีย
ฉลองความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 120 ป  

ขาพเจารูสึกซาบซึ้งใจและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดรับการดูแลช้ีแนะดวยความอดทน 
อยางที่สุดจากทานเอกอัครราชทูต จิตริยา  ปนทอง ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาทานแรกในชีวิตราชการดวย  
ทานอาจารยไชยวัฒน  คํ้าชู ซึ่งก็เปนอาจารยของขาพเจาที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และทานอาจารยอัครเดช  ไชยเพิ่ม ซึ่งมักใหแนวทางการทํางานที่กระตุนใหขาพเจาพยายามต้ังใจ
เขียนผลงานช้ินน้ีข้ึนมาใหดีที่สุด 

นอกจากน้ี ขาพเจาขอขอบพระคุณ ทานเอกอัครราชทูต อิทธิ  ดิษฐบรรจง และ 
ทานเอกอัครราชทูต เกรียงศักด์ิ  กิตติชัยเสรี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ประศาสนวิชาตาง ๆ ใหแก
ขาพเจาในชวงที่ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รวมทั้งชวยช้ีแนะแนวทางการเขียน
งานช้ินน้ีใหเขารูปเขารอยข้ึน ตลอดจน ฯพณฯ นายคิริล บารสกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจํา
ประเทศไทย ซึ่งใหเขาเย่ียมคารวะและใหสัมภาษณในทุกประเด็น อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนสนิททุกคน
โดยเฉพาะคุณจุลีพจน  อิศรางกูร ณ อยุธยา และคุณธิดา  สุขีลาภ ซึ่งเปนกําลังใจใหขาพเจาผานพน
การทํางานช้ินน้ีไปไดตลอดรอดฝง 

ทายที่สุดน้ีขาพเจาขอกราบขอบพระคุณแม คุณพรรณี  วิเชียรพันธุ ซึ่งเปนกําลังใจมาตลอด
และเรียนแสดงความยินดีกับทานเอกอัครราชทูตนงนุช เพ็ชรรัตน ทานผูอํานวยการสถาบัน 
เทววงศวโรปการ ภัทรรัตน  หงษทอง พี่ชไมพรฯ และพี่พรสุขฯ ที่รัก พรอมดวยเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ 
ทุกคนของสถาบันฯ ซึ่งไดนําพาพวกเรา นบท. 9 ฝาฟนชวงเวลาสามเดือนที่ยาวนานและเขมขนดวย
เน้ือหาสาระมาไดดวยความสมบูรณอยางดีย่ิง และขาพเจาเช่ือมั่นวาขาพเจาและเพื่อน นบท. 9 
ทุกคนจะจากไปกับหลักสูตร นบท. 9 ดวยรอยย้ิมและความภูมิใจ 

ขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี อีกครั้งครับ 
 
บุญญฤทธ์ิ  วิเชียรพันธุ 
สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียนับเปนมิติหน่ึงที่สําคัญของ การตางประเทศไทย
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะการที่รัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียตเปนประเทศมหาอํานาจที่มี
บทบาทตอเสถียรภาพและความมั่นคงของโลก ขณะที่ในปจจุบันหลังจากที่รัสเซียเปลี่ยนแปลง 
การปกครองจากระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสตเปนเสรีประชาธิปไตยและมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ไทยยังตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสของการสงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจของไทยในรสัเซยีทัง้
ดานที่รัสเซียนับเปนแหลงความมั่นคงดานพลังงานของไทย ตลอดจนดานการคาการลงทุนซึ่งรัสเซีย
และกลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียตนับเปนตลาดใหม ที่มีศักยภาพ (จิตติภัทร  พูนขํา, 2557: V) 
และภาคเอกชนรายสําคัญ อาทิ บมจ. เจริญโภคภัณฑ ก็ไดเขาไปลงทุนในรัสเซียแลว ขณะที่ 
ชาวรัสเซียนับเปนกลุมนักทองเที่ยวจากยุโรปที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดและมีคาใชจายตอหัว
ในแตละวันไมตํ่ากวา 5,000 บาท อีกทั้งรัสเซียถือเปนแหลงนวัตกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงซึ่งรัฐบาล
รัสเซียใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยจํานวนมากในทุกสาขาวิชารวมทั้งวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

อยางไรก็ดี พลวัตของความสัมพันธไทย-รัสเซียในสมัยปจจุบัน คอนขางขาดความตอเน่ือง
ในเชิงนโยบาย และหลายครั้งกอใหเกิดความชะงักงันในการมีปฏิสัมพันธกับฝายรัสเซีย ถึงแมปจจุบัน
ไมมีความแตกตางดานอุดมการณการเมืองเปนขอจํากัดในการผลักดันความรวมมือดานอื่นแลวก็ตาม 
อันเปนผลจากการที่ผูนํารัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศของไทยซึ่งเปนตัวแสดงหลักในการ
กําหนดแนวทางและนโยบายไทยตอรัสเซียมาโดยตลอด มักพิจารณากําหนดความสําคัญในการมี
ปฏิสัมพันธกับฝายรัสเซียในระดับใดในแตละชวงเวลา โดยการประเมิน “คุณคา” (จิตติภัทร  พูนขํา, 
2557: 81) ของการสงเสริมผลประโยชนแหงชาติที่ฝายไทยจะไดรับจากการดําเนินความสัมพันธที่
ใกลชิดหรือหางเหินกับรัสเซีย 

ผลจากแนวคิดดาน “คุณคา” ดังกลาวทําใหการดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซียในบางครั้ง
ขัดแยงกับผลประโยชนทางการเมืองของฝายรัสเซีย ซึ่งเมื่อประกอบกับการที่ผูนํารัฐบาลรัสเซียมี
อํานาจเต็มที่ในการตัดสินใจกําหนดนโยบายตางประเทศ เน่ืองจากรัสเซียมีลักษณะการปกครองแบบ
กึ่งประชาธิปไตยซึ่งเปนชองทางและโอกาสใหผู นํามีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายในระดับสูง 
(จิตติภัทร พูนขํา, 2557: XIII) จึงทําใหความสัมพันธไทย–รัสเซียมีความออนไหวตอทัศนคติและ
อิทธิพลของผูนําประเทศในการกําหนดนโยบายตออีกฝายหน่ึง  

ดังเห็นจากการที่ฝายรัสเซียไมพอใจตอทาทีของไทยในการสงตัวนายวิคเตอร บูธ ในฐานะ
ผูรายขามแดนใหแกฝายสหรัฐอเมริกา และนําไปสูการดําเนินความสัมพันธที่หางเหินกับไทยตลอด
สมัยของรัฐบาลโดยการนําของนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งทาทีดังกลาวแตกตาง
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จากรัฐบาลชุดปจจุบันโดยการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งประเมิน 
“คุณคา” ในการมีปฏิสัมพันธกับรัสเซียจากมุมมองดานการสรางสมดุลกับประเทศมหาอํานาจและ
การสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยกับรัสเซีย 

ถึงกระน้ันก็ตาม เปนที่สังเกตวาความรวมมือภาคประชาชนยังดําเนินตอไปได อยางตอเน่ือง
และสรางสรรค โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว การคาการลงทุนและการศึกษา ถึงแมอยูในชวงที่การ
ดําเนินความสัมพนัธทางการเมืองมีความหางเหินหรือขัดแยงกัน โดยประชาชนยังไปมาหาสูกันเพิ่มข้ึน
มากและมีการขยายตัวของกิจกรรมดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและธุรกิจอยางตอเน่ือง  

จากการขยายตัวของความรวมมือภาคประชาชนในทุกภาคสวนขางตน จึงทําใหผูศึกษา  
เห็นวาการดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซียมิไดมีภาคการเมืองซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือ  
ไทย-รัสเซียดานตาง ๆ  ใหขยายตัวและดําเนินตอเน่ืองไปไดเทาน้ัน แตนาจะเปนผลจากที่ความสัมพันธ
ภาคประชาชนไดมีสวนในการขับเคลื่อนความรวมมือดวย  ซึ่งความสําเร็จของความสัมพันธ 
ภาคประชาชนดังกลาว สวนหน่ึงนาจะเปนผลจากที่ผูกําหนดนโยบายไทยไดนํา soft power 
ในรูปแบบของการทูตเชิงวัฒนธรรม (cultural diplomacy) มาเปนปจจัยหลักในการดําเนินนโยบาย
ไทยตอรัสเซีย ซึ่งนําไปสูการเสริมสรางความเขาใจและความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน อันถือเปน 
การลดอุปสรรคสําคัญของการกระชับความสัมพันธที่มีผลจากความหางไกลระหวางสองประเทศ  

จากเหตุผลขางตน รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะเปนการศึกษาถึงบทบาทและ
ความสําคัญของปจจัยภาคประชาชนในฐานะเปน soft power ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของไทยเพื่อกระชับความรวมมือและสงเสริมผลประโยชนของไทยในรัสเซียไมวาจะเปน
ชวงที่ความสัมพันธอยูในสถานะที่ดีหรือหางเหินกันก็ตาม โดยหวังใหผลการศึกษาน้ีมีสวนใหผูกําหนด
นโยบายไทยนํามาพิจารณาประกอบกับการปรับการดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซียซึ่งขณะน้ีถือเปน 
จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายสําคัญที่รัฐบาลรัสเซียโดยการนําของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ไดนํา
นโยบาย “มุงตะวันออก” (Russia’s Look East) มาใช ดวยการกระชับความสัมพันธกับจีนและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกรวมทั้งไทยใหใกลชิดข้ึน 

 
1.2  วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อพิจารณาโอกาสและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากความสัมพันธภาคประชาชน
ระหวางไทยกับรัสเซียที่เขมแข็งและหลากหลาย มาชวยสนับสนุนการสงเสริมความสัมพันธและ
กระชับความรวมมือสองฝายในสมัยหลังสงครามเย็นใหสรางสรรค ย่ังยืนและสนองตอบผลประโยชน
แหงชาติของไทยในรัสเซียย่ิงข้ึน 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ความสัมพันธไทย-รัสเซียในสมัยหลังสงครามเย็น 
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1.3.2  ระเบียบวิธีการศึกษาและวิธีการศึกษา 
การรวบรวมและศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานเกี่ยวกับความสมัพนัธ

ไทย-รัสเซีย และขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับความสัมพันธน้ีโดยเฉพาะ
ในดานการทองเที่ยว การศึกษาและภาคธุรกิจ 

 
1.4  สมมติฐานการศึกษา 

ความสัมพันธภาคประชาชนเปนปจจัยขับเคลื่อนความสัมพันธไทย-รัสเซียที่สําคัญ            
ในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายไทยเพื่อสงเสริมผลประโยชนดานการเมืองและเศรษฐกิจ    
ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตรความรวมมือกับรัสเซียใหดําเนินไปอยางตอเน่ือง ถึงแมในชวงเวลาที่มี
ความชะงักงันในความสัมพันธดานการเมือง 

 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 ชวยเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการนําปจจัยภาคประชาชนซึ่งเปน soft power  
ในรูปแบบ cultural diplomacy มาเปนเครื่องมือกําหนดนโยบายไทยใหขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การกระชับและขยายความรวมมือกับรัสเซียใหย่ังยืนและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน  

1.5.2 ชวยใหภาครัฐเล็งเห็นถึงประเด็นหรือมิติตาง ๆ ในกรอบความสัมพันธระหวาง
ประชาชนไทยกับรัสเซียซึ่งควรสงเสริม เพิ่มพูนหรือแกไขใหเปนจุดแข็งที่สรางสรรคย่ิงข้ึนในการ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอรัสเซียในภาพรวมโดยเฉพาะในชวง 2 ปตอจากน้ี
ซึ่งอยูในหวงเวลาที่รัสเซียมีนโยบายมุงตะวันออกและไทยเปนสวนหน่ึงของเปาหมายการกระชับ
ความสัมพันธรัสเซียกับจีนและประเทศสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตามนโยบายมุงตะวันออก
ดังกลาว ขณะทีผู่นําไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือโดยรอบดานกับรัสเซียใหแนนแฟน 
ย่ิงข้ึนเพื่อสรางสมดุลการดําเนินความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจและสงเสริมผลประโยชน        
ทางเศรษฐกิจในรัสเซีย 

 
 

 



 

 

บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 
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) โดยในที่น้ี หมายถึง การรูจักใชอํานาจทั้งแบบแข็ง (hard power) และแบบออน (soft 
power) ในแตละกาลเทศะมาปรับใชใหสนองตอบผลประโยชนแหงชาติของไทยในรัสเซีย (จิตติภัทร  
พูนขํา, 2557: XVI) สวน Chester A. Crocker มองวา smart power ตองสัมพันธและสอด
ประสานกันระหวางการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรดานการทูตการโนมนาว การเสริมสรางขีด
ความสามารถและการใชอํานาจ โดยตองเปนนโยบายที่คุมคา (cost effective) และมีความชอบธรรม
ดานสังคม 

ทั้งน้ี อํานาจแบบแข็งหมายถึงอํานาจทางการทหารและเศรษฐกิจซึ่งเปนอํานาจ 
ทางวัตถุที่สามารถจับตองได ในขณะที่อํานาจแบบออนหมายถึงอํานาจในการโนมนาวชักจูงซึ่งเปน
อํานาจทางความคิดที่ไมสามารถจับตองได อันไดแก กระแสความคิด คุณคา ปทัสฐาน วัฒนธรรม 
เปนตน โดยอํานาจแบบชาญฉลาดน้ีมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางตัวแสดงอยางนอย
สองตัวแสดง ซึ่งชวยต้ังกรอบการเจรจาและวาระสําคัญ 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) ระบุถึงที่มาของแนวคิดน้ีวาเริ่มพัฒนาข้ึนต้ังแตชวง
กลางทศวรรษที่ 60 จากวงการนักการทูตของสหรัฐอเมริกาซึ่งเสนอใหนําการทูตสาธารณะ หรือ 
public diplomacy มาใชในการกําหนดนโยบายตางประเทศ ซึ่งรวมถึงการที่รัฐหน่ึงนํา “public 
diplomacy” มาปรับใชกับ“soft power” ในรูปแบบของ cultural diplomacy ดวยวิธีการที่
โปรงใส เพื่อโนมนาวใหอีกรัฐหน่ึงตระหนักรู ยอมรับและปฏิบัติตามเปาหมายการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของรัฐตนโดยธรรมชาติมากกวาการถูกโนมนาวใหปฏิบัติตามจากการโฆษณาชวนเช่ือ 
(USC Center on Public Diplomacy, 2546) 

CPD ยังระบุถึงพัฒนาการของ public diplomacy วาเดิมเปนสวนหน่ึงของ 
การกําหนดนโยบายตางประเทศระหวางรัฐตอรัฐเทาน้ัน เพื่อโนมนาวการกระทําของอีกรัฐหน่ึง 
ตามความหมายขางตนในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนและใหทุนการศึกษา การสนับสนุนใหเกิด 
การเย่ียมเยือนระหวางประชาชนสองฝาย 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 ตอมาเมื่อโลกเขาสูยุคขอมูลขาวสารที่เช่ือมตอถึงกันอยางรวดเร็วดวย 
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.”  ซึ่งในการน้ี บุคคลในวงการกระทรวงการ
ตางประเทศจะตองตระหนักถึงการพัฒนาความสัมพันธกับ non–state actors ในฐานะที่เปน 
global actors ดวย 

ทั้งน้ี CPD ยังระบุถึง soft power ตามแนวคิดของ Nyre ขางตนวา public 
diplomacy (ในที่น้ีหมายรวมถึง cultural diplomacy) เปนเครื่องมือหน่ึงของ การใช soft power 
ในการกําหนดนโยบายตางประเทศ (USC Center on Public Diplomacy, 2546)  

สวน Institute for Cultural Diplomacy (ICD) ซึ่งเปนองคกรไมหวังผลกําไรของ
สหรัฐอเมริการะบุวาการใช cultural diplomacy มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่
เขมแข็ง กระชับความรวมมือภาควัฒนธรรม และสงเสริมผลประโยชนแหงชาติ โดยอาจดําเนินการ
ผานโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย คณะทูตทางวัฒนธรรมทางดนตรี หรือ 
การแขงขันกีฬาตาง ๆ โดยเช่ือมั่นวาเทคโนโลยีสื่อสารในปจจุบันที่ทําใหผูคนเขาถึงขาวสารตาง ๆ  
ไดกวางขวางจะย่ิงมีสวนชวยผลักดันใหผลของการใช cultural diplomacy นําไปสูการสราง 
“Global Public Opinion” เพื่อเสริมสรางสันติภาพและความมั่นคงของโลก และชวยยืนยันวา 
การใช soft power ในรูปแบบของ cultural diplomacy ถือเปนปจจัยหลักประการหน่ึงของ 
การดําเนินความสัมพันธตางประเทศ นอกเหนือจากดานการเมืองและเศรษฐกิจ (economic 
diplomacy) (Institute for Cultural Diplomacy, 2560) 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  หนังสือความสัมพันธไทย-รัสเซีย กาวสูหุนสวนยุทธศาสตร เขียนโดยนายจิตติภัทร  
พูนขํา เมื่อป  พ.ศ. 2557 ซึ่ งกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ และ คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนตามโครงการติดตามพัฒนาการรัสเซียและยุโรปตะวันออก 

นายจิตติภัทรฯ ไดประยุกตทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวคิด 
“smart power” มาอธิบายความสัมพันธไทย-รัสเซียยุคหลังสงครามเย็น โดยช้ีใหเห็นทางเลือกและ
โอกาสที่รัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศซึ่งมีบทบาทนําในการกําหนดนโยบายไทยตอรสัเซยีและ
กระชับความรวมมือระหวางกัน จะนําปจจัยอื่นนอกจากการเมือง อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ
ภาคประชาชนมาสนับสนุนการกําหนดนโยบายไทยตอรัสเซีย โดยคํานึงวาผูนําและบุคคลช้ันนําของ
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รัสเซียมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายซึ่งมีผลตอความกาวหนาหรือชะงักงันของความสัมพันธ 
ไทย-รัสเซียในแตละชวงเวลา 

นายจิตติภัทรฯ ระบุวาการที่รัสเซียมีลักษณะการเมืองการปกครองแบบกึ่ง
ประชาธิปไตยและสภาพเศรษฐกิจแบบกึ่งเสรีนิยมซึ่งการกําหนดนโยบายรวมศูนยที่ประธานาธิบดี
และกลุมนักการเมืองและนักธุรกิจที่ใกลชิดกับประธานาธิบดี ทําใหผูนําและคนกลุมน้ีมีอิทธิพลตอ 
การตัดสินใจกําหนดนโยบายตางประเทศรัสเซียรวมทั้งนโยบายตอไทย 

ดวยเหตุน้ี การดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซียใหสงเสริมผลประโยชนของไทย 
ในรัสเซีย จึงควรตองคํานึงถึงองคประกอบที่ไมเปนทางการดานการทูตในรูปแบบตาง ๆ มาชวย
สนับสนุนการดําเนินนโยบายทางการเมืองดวยรวมทั้งการสงเสริมกิจกรรม ภาคประชาชนเพื่อเปน
รากฐานเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน และการไมมุงเนนประเด็นเชิงคุณคาจนเกินไปเพื่อให
ภาครัฐของไทยยังคงสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความรวมมือกับฝายรัสเซียไดตอเน่ือง  

2.2.2  หนังสือสยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมือง การทูต อดีต ปจจุบัน 
อนาคต เขียนโดยศาสตราจารย ดร. จุลชีพ  ชินวรรโณ กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ภายใตการสนับสนุนของศูนยศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราชแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศาสตราจารย ดร. จุลชีพฯ มองรูปแบบการดําเนินความสัมพันธไทย-รัสเซียจากมิติ
ของประวัติศาสตรต้ังแตความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิรัสเซีย จนถึงยุคใหม
ต้ังแตชวงไทยกับสหภาพโซเวียตซึ่งความสัมพันธคอนขาง เหินหาง ถึงแมมีการปรับความสัมพันธสู
ระดับปรกติต้ังแตป พ.ศ. 2484 เน่ืองจาก ความขัดแยงทางอุดมการณเสรีนิยมประชาธิปไตยกับสังคม
นิยมคอมมิวนิสต จนถึงยุคที่เปลี่ยนเปนสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนมิติความสัมพันธอาเซียน-รัสเซีย 
ซึ่งอาเซียนไดรับรัสเซียเปนประเทศคูเจรจาต้ังแตป พ.ศ. 2539  

ศาสตราจารย ดร. จุลชีพฯ ระบุถึงผลการศึกษาวาไดสะทอนถึงปจจัยที่สงผล 
ตอพลวัตความสัมพันธไทย-รัสเซียแตละชวงเวลา ไดแก บริบทการเมืองระหวางประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป และบทบาทของภาครัฐโดยเฉพาะทัศนคติและบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ 
ตลอดจนหนวยงานดานความมั่นคงอื่นทั้งของไทยและรัสเซีย อาทิ กรณีที่ศาลอุทธรณของไทยได
ตัดสินใหสงตัวนายวิคเตอร บูท บุคคลสัญชาติรัสเซีย ในฐานะผูรายขามแดนใหฝายสหรัฐอเมริกา 
เมื่อป พ.ศ. 2553 หลังจากที่ทางการไทยไดจับกุมตามหมายจับของสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2552 
ดวยขอกลาวหาคาอาวุธสงครามระหวางประเทศ ซึ่งฝายรัสเซียก็ไดขอตัวนายบูทไปดําเนินคดีที่รัสเซีย
ดวยเชนกัน ทําใหฝายรัสเซียไมพอใจอยางย่ิงและสงผลใหความสัมพันธที่ดําเนินมาดวยดีชะงักงัน 
เปนเวลาหลายป ถึงแมกอนหนาน้ีทั้งสองฝายจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและจัดต้ัง
คณะกรรมาธิการรวมไทย-รัสเซีย และสภาธุรกิจสองฝาย 

รองศาสตราจารย ดร. จุลชีพฯ ยังระบุถึงนัยสําคัญของการที่ผูกําหนดนโยบาย
ตางประเทศของทั้งสองฝายควรตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธภาคประชาชนที่เพิ่มข้ึน  
อยางชัดเจนในฐานะเปนเครื่องมือสนับสนุนการกระชับความสัมพันธในภาพรวมและขยายความรวมมือ
ระหวางกันอยางย่ังยืน โดยระบุถึงตัวเลขนักทองเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึนตอเน่ือง และการช่ืนชมตอการที่ไทย
และรัสเซียบรรลุขอตกลงดานวัฒนธรรมระหวางกัน อันถือเปนการใช cultural diplomacy ที่เอื้อตอ
การกระชับความสัมพันธระหวางกันและชวยลดขอจํากัดของการขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตอง
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ของอีกฝายหน่ึง อีกทั้งเสนอใหฝายไทยใหความสําคัญอยางจริงจังตอการแกไขภาพลักษณที่ไมดีตอ 
การทองเที่ยวไทยในสายตาชาวรัสเซีย 

2.2.3  บทวิเคราะหเรื่อง “กระชับความสัมพันธไทย-รัสเซีย: ผลดีตอการทองเท่ียวไทย 
คาดป 2559 นักทองเท่ียวรัสเซียจะกลับมาแตะลานคน” โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ตีพิมพในเว็บไซต
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นวาถึงแมบทบาทการคาและการลงทุนไทย-รัสเซีย ยังอยู 
ในระดับที่จํากัด โดยตัวเลขการสงออกสินคาไทยไปรัสเซียป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 0.33 ของ
มูลคาการสงออกสินคารวมทั้งหมดของไทย แตเมื่อพิจารณาการสงออกในรูปบริการการทองเที่ยว 
พบวาตลาดนักทองเที่ยวรัสเซียมีบทบาทสําคัญตอกิจกรรมเศรษฐกิจของไทยอยางมีนัยสําคัญ  

ถึงแมวารายไดจากนักทองเที่ยวรัสเซียชะลอลงในปที่ พ.ศ. 2557 เน่ืองจากวิกฤต
เศรษฐกิจภายในของรัสเซีย แตเมื่อพิจารณารายไดจากนักทองเที่ยวรัสเซียในไทย ปรากฏวาอยูที่
ประมาณเกือบ 3 เทาของมูลคาการสงออกสินคาไทยไปยังรัสเซีย ขณะที่กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ดังกลาวตลาดทองเที่ยวชาวรัสเซียนับเปนตลาดที่สําคัญตอภาคธุรกิจทองเที่ยวของไทย ดวยจํานวน
นักทองเที่ยวที่ใกลถึงระดับสองลานคน สูงเปนอันดับ 3 รองจากจีนและมาเลเซีย และสรางรายไดให
ธุรกิจทองเที่ยวของไทยกวาเจ็ดหมื่นลานบาท ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 รองจากจีน หรือมีสัดสวนรายไดจาก
การทองเที่ยวประมาณรอยละ 10 ของรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดในป พ.ศ. 2558  

ในการน้ี ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นวานักทองเที่ยวรัสเซียในไทยที่ลดลงในชวงป 
พ.ศ. 2557 มีแนวโนมที่จะฟนตัวข้ึนถึงระดับ 1 ลานคน ในป พ.ศ. 2559 เน่ืองจาก การปรับเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวรัสเซียจากตุรกีและอียิปตมาไทย เพราะรัสเซียควํ่าบาตร 
ทางเศรษฐกิจกับตุรกีดวยการขอใหบริษัททองเที่ยวรัสเซียงดทําตลาดและแพ็คเกจทองเที่ยวไปยังตุรก ี
และการระงับเที่ยวบินจากรัสเซียไปอียิปต เน่ืองจากเกิดกรณีที่เครื่องบินของรัสเซียตกที่คาบสมุทร 
ไซนาย โดยตุรกีและอียิปต นับเปนจุดหมายปลายทางทองเที่ยวยอดนิยมระยะใกลอันดับที่ 1 และ 2 
ของนักทองเที่ยวรัสเซีย  

อน่ึง ประเทศไทยถือเปนจุดหมายปลายทางทองเที่ยวระยะไกลซึ่งจะมีคาใชจาย
การเดินทางคอนขางสูงกวาไปตุรกีและอียิปต อีกทั้งกลุมนักทองเที่ยวรัสเซียที่มาเมืองไทยจะเปนกลุม
ที่มีกําลังซื้อหรือมีความออนไหวนอยตอปจจัยเศรษฐกิจในรัสเซียซึ่งนาจะสงผลดีตอรายได 
การทองเที่ยวของไทย และนาจะเปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวของไทยที่จะทําตลาด
จับกลุมนักทองเที่ยวรัสเซียกลุมน้ี 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยยังเห็นวาการกระชับความสัมพันธไทย-รัสเซีย (ในชวงที่ผานมา) 
จะสงผลดีตอบรรยากาศการทองเที่ยวของทั้งสองประเทศดวย โดยเฉพาะการที่พลเอก ประยุทธฯ  
นายกรัฐมนตรี จะเยือนรัสเซียระหวางวันที่ 17-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (นายกรัฐมนตรีเยือน
รัสเซียอยางเปนทางการระหวางวันที่ 17-19 ที่นครเซ็นตปเตอรสเบิรก และเขารวมประชุมสุดยอด 
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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นอกจากน้ี ไดระบุถึงจุดแข็งของการสงเสริมการทองเที่ยวรัสเซียในไทยซึ่งไดมี 
การลงนามแผนการดําเนินการทองเที่ยวระหวางไทยและรัสเซียป พ .ศ. 2558-2560 ในชวง  
การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีรัสเซียดังกลาว อีกทั้งกอนหนาน้ันคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ 
การเพิ่มความถ่ีเที่ยวบินระหวางเมืองทองเที่ยวไทย-รัสเซีย อาทิ การเพิ่มเที่ยวบินระหวางกรุงมอสโก
มากรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ ไปยังกรุงมอสโก จากเดิม 42 เที่ยว ตอสัปดาห การเพิ่มเที่ยวบินระหวาง
นครเซ็นตปเตอรสเบิรกมาจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดภูเก็ตไปยังนครเซ็นตปเตอรสเบิรกจากเดิม  
14 เที่ยวตอสัปดาห และการปรับเปลี่ยนเสนทางไปลงยังเมืองอื่น ๆ เชน จังหวัดกระบี่ และอูตะเภา 
ซึ่งจะเปนอีกปจจัยสําคัญในการชวยเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวรัสเซียในชวงที่เหลือของปน้ี  

2.2.4  หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ท่ี กต 0504/1119 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 รายงานผลการเยือนรัสเซียอยางเปนทางการของพลเอก ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเขาเย่ียมคารวะประธานาธิบดีปูติน หารือ 
ขอราชการกลุมเล็กและหารือขอราชการเต็มคณะกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรสัเซีย และ
รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงตาง ๆ  

ผลการหารือที่สําคัญประกอบดวยการที่ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะเพิ่มมูลคาการคา
ระหวางกันเปน 5 เทา ภายใน 5 ป คิดเปนมูลคา 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ การยืนยันความพรอม
ของไทยในการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian 
Economic Union– EAEU) การยํ้าจุดแข็งของไทยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจะชวย
สนับสนุนความมั่นคงดานอาหารแกรัสเซียได การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณจากรัสเซียและการขาย
สินคาเกษตรใหแกรัสเซีย และการยํ้าความสําคัญของความมือดานพลังงาน 

ทั้งสองฝายยังไดหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาไทยที่ไดรับทุนการศึกษาของรัสเซียซึ่ง
ไดรับเงินชวยเหลือไมมากพอตอการครอบคลุมคาใชจายในชีวิตประจําวัน การกระชับความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวโดยยํ้าถึงแนวโนมของนักทองเที่ยวรัสเซียในไทยที่จะยังคงเพิ่มข้ึนและการดูแล 
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวรัสเซีย การที่ฝายไทยใหความสําคัญกับการพิจารณาขอเสนอของ 
ฝายรัสเซียเพื่อใหความชวยเหลือในการรักษาพยาบาลระหวางกันและลดอัตราคาบริการโรมมิ่ง
ระหวางประเทศ และการพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะสาขาสตารทอพั 

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียในชวงหลังสงครามเย็นมีความซับซอนในการ
กําหนดนโยบายตางประเทศซึ่งมีบางครั้งที่นําไปสูความขัดแยงระดับรัฐตอรัฐ เน่ืองจากผูกําหนด
นโยบายของไทยและรัสเซียมีมุมมองตางกันในการพิจารณา “คุณคา” ของการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางกันในแตละชวงเวลา ในขณะที่ความสัมพันธภาคประชาชนยังสามารถดําเนินไปได 
อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว การคาการลงทุนและการศึกษา  

ดวยเหตุน้ี จึงทําใหเห็นวาฝายไทยจําเปนตองนําความสัมพันธภาคประชาชนที่เขมแข็ง
ดังกลาวมาพิจารณาในฐานะเปนปจจัยหลักในการกําหนดนโยบายเพื่อกระชับความสัมพันธและ
สงเสริมความรวมมือกับรัสเซียใหแนนแฟนและย่ังยืนย่ิงข้ึน โดยในการน้ี ผูศึกษาเห็นวาการนําแนวคิด
เรื่อง soft power ของ Nyre มาประยุกตใชกับแนวคิดเรื่อง cultural diplomacy จะชวยอธิบาย
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รูปแบบการดําเนินความสัมพันธไทยตอรัสเซียซึ่งเนนความสําคัญของความสัมพันธภาคประชาชนเพื่อ
สงเสริมผลประโยชนของไทยในรัสเซียไดชัดเจนและตอยอดสูการกําหนดนโยบายตอรัสเซียที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึนตอไป 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียในยุคหลังสงครามเย็นไดลดภาพลักษณของ 
ความหวาดระแวงกันและไมไววางใจรัสเซียที่เปนผลสืบเน่ืองจากอุดมการณทางการเมืองที่ตางกันลง
คอนขางมาก และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประมุขและหัวหนารัฐบาลอยางตอเน่ืองซึ่งเปน
สัญลักษณของเจตนารมณทางการเมืองที่ดีซึ่งทั้งสองฝายประสงคจะกระชับความรวมมือตอกันให  
แนนแฟน สรางสรรคและย่ังยืนย่ิงข้ึน  

ที่สําคัญคือไดเกิดปรากฏการณ “การละลายนํ้าแข็ง” ของความไมไววางใจกันโดยเฉพาะ
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนรัสเซียอยางเปนทางการของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเปนผูแทนพระองคในฐานะพระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ระหวาง
วันที่ 2-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความหมายตอความสัมพันธไทย-รัสเซียสมัยใหม เพราะเปน
การเยือนระดับประมุขครั้งแรกหลังจากที่ความสัมพันธระดับอธิราชสิ้นสุดลงชวงปฏิวัติสังคมนิยม 
ในรัสเซียในป พ.ศ. 2466 ซึ่งประธานาธิบดีปูตินไดกลาวในชวงน้ันวา “รัสเซียพึงพอใจที่ความรวมมือ
ระหวาง สองประเทศไดพัฒนาไปอยางพลวัตย่ิงโดยเฉพาะดานการเมืองและเศรษฐกิจ-การคา 
ในขณะที่ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการศึกษามีอนาคตที่สดใส ” 
(th.thaiembassymoscow.com: 2560) 

ถึงกระน้ันก็ตาม ผูศึกษาพบวาการดําเนินความสัมพันธของไทยตอรัสเซียกลับไมราบรื่น
เทาที่ควรถึงแมจะมีพัฒนาการทางการเมืองในทางที่ดีดังกลาว มีบางโอกาสซึ่งความสัมพันธระดับรัฐ
ตอรัฐชะงักงันหรือหางเหิน เน่ืองจากผูกําหนดนโยบายไทยและรัสเซียมีมุมมองตางกันในการพิจารณา 
“คุณคา” ของการดําเนินความสัมพันธในแตละชวงเวลา ดังเชนกรณีที่ฝายรัสเซียไมพอใจรัฐบาลไทย
ซึ่งสงนายวิคเตอร บูธ ในฐานะผูรายขามแดนใหฝายสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2553 และนําไปสู  
ความหางเหินของความสัมพันธไทยตอรัสเซีย อยางไรก็ดี ความรวมมือดานอื่นโดยเฉพาะดาน 
การทองเที่ยว การคาการลงทุนและการศึกษากลับไมไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในระดับ
การเมืองดังกลาวและขยายตัวอยางตอเน่ือง  

ดวยเหตุน้ี ผูกําหนดนโยบายของไทยไดนําปจจัยภาคประชาชนระหวางไทยกับรัสเซียที่
เขมแข็งดังกลาวมาเปน soft power ในรูปแบบของ cultural diplomacy เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการกระชับและขยายความรวมมือกับรัสเซียใหยังคงดําเนินไปไดตอเน่ือง ถึงแมจะเปน
ชวงเวลาที่ความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐเกิดความขัดแยงหรือหางเหินกัน ซึ่งฝายรัสเซียก็ไมขัดขวางการ
ดําเนินนโยบายดังกลาวและมีหลายครั้งที่ไดรวมมือกับฝายไทยเพื่อประกอบกิจกรรมในกรอบของ 
cultural diplomacy รวมกัน โดยไดสอดแทรกอยูในความรวมมือดานตาง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชนตอการ
สงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว การคาการลงทุนและ
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การศึกษา อีกทั้งชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีและความไวเน้ือเช่ือใจเพื่อลดอุปสรรคด้ังเดิมของการ
ขาดความรูความเขาใจระหวางกัน อันเปนผลจากความหางไกลกันในคราวเดียวกันดวย 

 
3.1  ความสําคัญของปจจัยภาคประชาชนตอการกระชับความสัมพันธไทย–รัสเซีย 

ปจจัยภาคประชาชนนับเปน soft power สําคัญซึ่งเปนชองทางใหไทยใช cultural 
diplomacy ในการสงเสริมความสัมพันธและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของไทยเพื่อกระชับและ 
ขยายความรวมมือกับรัสเซียใหดําเนินไปอยางตอเน่ือง ถึงแมวาความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐมี 
ความหางเหินกันในบางชวงเวลา โดยผูศึกษาเนนกรณีตัวอยางของบทบาทภาคประชาชนในกรอบของ
นักทองเที่ยว นักธุรกิจและนักศึกษาและนักวิชาการซึ่งมีสวนสําคัญตอ การกระชับความรวมมือของ
ไทยกับรัสเซียดังกลาว 

การเปดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงมอสโก (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) และความตกลง
ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับหนังสือเดินทางธรรมดา (มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2550) ทําใหประชาชนไปมาหาสูกันงายข้ึนและการคาทางอากาศขยายตัวซึ่งเดิมมีเพียง 
สายการบินแอโรฟลอตของรัสเซียที่ทําการบินตรงในเสนทางน้ีมากวา 40 ป  

นายกษิต  ภิรมย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซึ่งเคยดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (ค.ศ. 1991-1994) ระบุวาการเปดเที่ยวบินตรงดังกลาวของสายการบินไทย
และการอนุญาตทําการบินเชาเหมาลําระหวางสองประเทศ ไดลดขอจํากัดดานความหางไกลและ
นับเปนการเปดศักราชใหมของการกระชับความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวาง
กันอยางเปนรูปธรรม1 

สวนนายจรินทร  นุกรณนวรัตน ประธานกรรมการบริษัท โกลเบิลยูเน่ียน เอกซเพรส จํากัด 
ซึ่งทําธุรกิจกับรัสเซียมาเกือบ 40 ป โดยเปนตัวแทนขายบัตรโดยสารเครื่องบินใหสายการบินแอโรฟลอต 
สงออกพืชผักผลไมไปยังรัสเซียและธุรกิจนําเที่ยวรัสเซีย เห็นวาความตกลงยกเวนการตรวจลงตรา
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางไทยกับรัสเซียมีสวนสําคัญใหภาคเอกชนไทยและรสัเซยีไป
มาหาสูกันมากข้ึนซึ่งทําใหนักทองเที่ยวรัสเซียในไทยเพิ่มข้ึนมากและความสัมพันธภาคเอกชนดีข้ึน
มากตามไปดวย2 

 
3.2  cultural diplomacy ในฐานะเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนความรวมมือไทย-รัสเซีย
ใหดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 

จากการศึกษาพบวา cultural diplomacy มีสวนสําคัญใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย
ตอรัสเซียดําเนินตอไปไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนไทยกับรัสเซีย อันเปนการลดอุปสรรคสําคัญของการดําเนินความสัมพันธ 
ไทย-รัสเซีย ซึ่งที่ผานมาภาครัฐไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการในกรอบ cultural 
diplomacy มีผลเปนรูปธรรมและย่ังยืน 

                                                
1
 สัมภาษณ  กษิต  ภิรมย,  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ,  1 สิงหาคม 2560. 

2
 สัมภาษณ  จรินทร  นุกรณนวรัตน,  ประธานกรรมการบริษัท โกลเบิลยูเนียนเอกซเพรส จํากัด, 1 สิงหาคม 2560. 
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ในการน้ี จากการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของ ผูศึกษาพบวาคนไทยสวนใหญมีความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับรัสเซียจํากัดและไมถูกตอง โดยรับรูเพียงวาจักรวรรดิรัสเซียมีสวนชวยคานอํานาจกับ
ประเทศมหาอํานาจตะวันตกในขณะน้ันคืออังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีสวนทําใหราชอาณาจักรสยาม 
ไมเสียเอกราช และรัสเซียมีอากาศหนาวรุนแรง ในขณะที่คนไทยบางสวนซึ่งรวมถึงผูเขารวมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุนที่ 9 บางรายที่เปนขาราชการระดับผูอํานวยการข้ึนไป ยังไมมีความรูวารัสเซียมี
ระบบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยไมใชระบอบคอมมิวนิสต  

นาวาตรี อิทธิ  ดิษฐบรรจง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดยํ้าวาการประกอบ
กิจกรรมเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในหมูคนรัสเซีย ถือเปนบทบาทประการแรกของ
การดําเนินการทางการทูตเชิงวัฒนธรรมในหมูคนรัสเซียที่ฝายไทยตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ
จริงจัง ตลอดจนตองเปนการดําเนินการที่เขาถึงคนทั่วประเทศ3 ซึ่งในทางทํานองเดียวกัน 
ฯพณฯ นายคิริล บารสกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทย ก็เห็นวา “คนรัสเซียยังรูจัก
ประเทศไทยในภาพของ tourism paradise เทาน้ัน คนรัสเซียสวนใหญไมมีความรูวาไทยเปนหน่ึงใน
ชาติช้ันนําทางเศรษฐกิจในอาเซียน ดังน้ัน สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยจึง
จําเปนตองดําเนินการในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในหมูคน
รัสเซีย”4 

ที่ผานมาภาครัฐได ดําเ นินกิจกรรมสง เสริมความรวมมือภาคประชาชนที่สํ าคัญ 
หลายประการซึ่งรวมถึงการบรรลุความตกลงเพื่อสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรม (พ.ศ. 2543) 
ความรวมมือดานการทองเที่ยว (พ.ศ. 2545) ซึ่งมีการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยว
รวมกันทุก 3 ปดวย (ฉบับลาสุดระหวางป พ.ศ. 2558-2560) และความรวมมือยกเวนการตรวจ 
ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา (พ.ศ. 2550)  

รัฐบาลไทยและรัสเซียยังไดสนับสนุนความรวมมือภาคเอกชนดานการคาการลงทุนซึ่งได
บรรลุขอตกลงในการสงเสริมและคุมครองดานการลงทุน (พ.ศ. 2547) และจัดต้ังคณะกรรมาธิการ
รวมไทย-รัสเซียซึ่งมีคณะอนุกรรมาธิการดานการคาการลงทุนอยูในกรอบน้ี ตลอดจนสนับสนุนการ
จัดต้ังสภาธุรกิจสองฝาย และจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการขยายความรวมมือทางการคาและ
เศรษฐกิจระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียเพื่อยกระดับความสมัพนัธดาน
การคาและเศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกใหเกิดความสัมพันธระหวางภาคธุรกิจของทั้งสอง
ประเทศ     (ลงนามระหวางการเยือนรัสเซียอยางเปนทางการของพลเอก ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560) 

นอกจากน้ี ฝายไทยไดตอบรับขอเสนอของฝายรัสเซียในฐานะชาติสมาชิกสําคัญของ EAEU 
เพื่อจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับ EAEU ในชวงการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรี
เชนกัน และรัฐบาลไทยโดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก ไดจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธสินคาไทยในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเน่ือง นอกเหนือจากการทําหนาที่ประสานกับ
ทางการรัสเซียเพื่อแกไขขอติดขัดในการทําการคา  

                                                
3
 สัมภาษณ  นาวาตรี อิทธิ  ดิษฐบรรจง,  อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก,  20 สิงหาคม 2560. 

4
 สัมภาษณ  Kirill Barsky,  เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทย,  1 สิงหาคม 2560. 
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ความรวมมือภาคประชาชนสองฝายยังไดขยายตัวอยางตอเน่ืองในดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้ งความตกลงระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรของรัสเซีย (พ.ศ. 2547) การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทย
อยางตอเน่ืองโดยรัฐบาลรัสเซียต้ังแตสมัยอดีตสหภาพโซเวียต การเปดหลักสูตรภาษารัสเซีย 
ภาษาไทย และหลักสูตรไทยศึกษาและรัสเซียศึกษาในสถาบันการศึกษาช้ันนําของแตละประเทศ และ
รัฐบาลสองฝายได “แลกเปลี่ยนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรในความสัมพันธไทย-รัสเซียที่เก็บ
รักษาไวในหอจดหมายเหตุของทั้งสองฝาย และตอมาจัดพิมพเปนหนังสือ 100 ป ความสัมพันธ  
สยาม-รัสเซีย: คําแปลเอกสารประวัติศาสตร” (จุลชีพ ชินวรรโณ, 2557: XVI) ซึ่งนับวาสําคัญมากตอ
การวางพื้นฐานของความสัมพันธที่คอนขางหยุดน่ิงไปกวา 70 ป ในชวงที่รัสเซียหรืออดีตสหภาพ 
โซเวียตปกครองดวยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับความสัมพันธไทย-รัสเซียซึ่งดําเนินมาอยางใกลชิดเปนเวลาถึง 120 ปในป พ.ศ. 2560 

รัฐบาลไทยและรัสเซียยังเห็นพองจะเนนความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเฉพาะการเพิ่มการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยและสงเสริม ความรวมมือดาน 
การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร อวกาศ และดาวเทียม เพื่อตอบรับกับ แผนยกระดับการพัฒนา 
ประเทศไทยยุคดิจิทัลในชวงการเยือนไทยของนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 อีกทั้งมีการลงนามหนังสือแสดงเจตนจํานง (Letter of Intent) ระหวางอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทยกับอุทยานวิทยาศาสตร Skolkovo ของรัสเซีย (ซึ่งจัดต้ังโดยคําสั่งพิเศษของ
ประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อพัฒนาบุคลากรช้ันนําดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจของ
รัสเซีย) เพื่อรวมกันพัฒนาการเปนผูประกอบการและวัฒนธรรมธุรกิจเริ่มตน (start up business)  

นอกจากน้ี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสราง 
ความเขาใจระหวางประชาขนสองฝาย โดยเฉพาะการเปดหองไทยข้ึนในสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของ
รัสเซียรวมทั้งมหาวิทยาลัยมอสโกและมหาวิทยาลัยแหงนครเซ็นตปเตอรสเบิรก อีกทั้งสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทยและการสอนมวยไทยในรัสเซียเน่ืองจากชาวรัสเซียช่ืนชอบกีฬา 
มวยไทยเปนอยางมากทั้งในการเปดหองมวยไทยที่มหาวิทยาลัย Ural Federal University ของ 
เมืองเยกาเตรินเบิรกและสนับสนุนการแขงขันชกมวยไทย ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรอาหารไทย 
ที่เนนรูปแบบกิจกรรมหลากหลายเพื่อใหเขาถึงคนรัสเซียทุกภาคสวนและสามารถตอยอดเปน 
การประชาสัมพันธสินคาอาหารของไทยในรัสเซีย 

ที่สําคัญคือสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดริเริ่มจัดงานเทศกาลไทยข้ึนเปนครั้งแรกที่กรุงมอสโก
เมื่อป พ.ศ. 2557 โดยมุงหวังใหเปน platform ของการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทยโดยรอบ
ดานเพื่อเสริมสรางความนิยมไทยและรักษาทัศนคติที่ดีและความช่ืนชมประเทศไทยใหคงอยูตอไป 
ทั้งน้ี การจัดเทศกาลไทยถือไดวาเปนเกณฑหน่ึงของความสําเร็จในการที่ไทยนําปจจัยภาคประชาชน
มาเปนเสาหลักของการดําเนินความสัมพันธกับรัสเซีย โดยนอกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากรัฐบาลทองถ่ิน กรุงมอสโก ซึ่งรวมเปนเจาภาพจัดงานดังกลาวเปนประจําทกุป
และเปนโอกาสให ภาคเอกชนไทยในรัสเซียเผยแพรสินคา อาหารและผลไมไทยภายในงานแลว คําวา 
“Thai Festival” ยังเปน message ซึ่งรัฐบาลรัสเซียมักใชอางถึงในการหารือทุกระดับเพื่อเนนถึง
ความรวมมือที่ใกลชิดกับไทยโดยรอบดาน ดังเชนที่กระทรวงการตางประเทศรัสเซียมักสอบถาม 



14 

 

ผูศึกษาถึงพัฒนาการและสถานะของการจัดงานดังกลาวในแตละป ตลอดจนแสดงความพรอมที่จะให
ความรวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกการจัดงานมาโดยตลอด 

 
3.3  ปจจัยภาคประชาชนท่ีใชเปนกรณีตัวอยาง 

ปจจัยภาคประชาชนที่ ใช เปนกรณีตัวอยางเพื่อยืนยันผลการศึกษาขางตน ไดแก  
กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมนักศึกษาและนักวิชาการ ภายใตบทบาทของ cultural 
diplomacy ซึ่งสนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตรเพื่อกระชับความรวมมือ ไทย-รัสเซียใหดําเนินไปได
อยางตอเน่ืองและสะทอนถึงมิติสําคัญของการสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทยกับรัสเซีย 

3.3.1  กลุมนักทองเท่ียว  
ผูศึกษาพบวาบทบาทของนักทองเที่ยวรัสเซียคือการเปนสื่อประชาสัมพันธในการ

นําทัศนคติที่ดีและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยไปเผยแพรตอไปเพื่อสรางกระแสและ
รักษา momentum ของความนิยมไทยในหมูชาวรัสเซีย ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาวมีสวนให
ไทยไดรับกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพจากรัสเซีย ดังเชนที่นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาธุรกิจ
ไทย–รัสเซีย เห็นวาเปนโอกาสดีของไทยที่ไดกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพซึ่งมีการใชจายเฉลี่ยสูงถึง 
วันละ 5,000 บาทตอคน มีจํานวนวันเขาพักข้ันตํ่า 14 วัน และเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาซ้ําหลายครั้ง 
(repeaters) เขามาแทนนักทองเที่ยวกลุมเดิมที่มีรายไดปานกลาง5 

ในการน้ี เพื่อกระตุนบทบาทของนักทองเที่ยวรัสเซียในฐานะที่เปน soft power 
ของไทยในการดึงดูดรายไดของนักทองเที่ยวรัสเซีย นายนรินทร ทิจะยัง ผูอํานวยการ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยสํานักงานกรุงเทพมหานครซึ่งเคยปฏิบัติงานที่สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานกรุงมอสโก ไดระบุวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยฯ ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักทองเที่ยวรัสเซียช่ืนชมประเทศไทยย่ิงข้ึน อาทิ การจัดแสดง ดอกกลวยไมไทยขนาดใหญ 
ใจกลางกรุงมอสโก การรวมงานเทศกาลไทยที่กรุงมอสโก การสรางฐานขอมูลในลักษณะ fanpage 
ของกลุมนักทองเที่ยวรัสเซียที่ช่ืนชอบประเทศไทยอยางมาก และการนําผูแทนบริษัททองเที่ยวรัสเซีย
รายใหญมาสํารวจตลาดทองเที่ยวใหม ๆ  

อน่ึง โดยที่นักทองเที่ยวรัสเซียเปนพื้นฐานสําคัญของการสรางความนิยมไทยในหมู
ชาวรัสเซียดวยการสั่งสมทัศนคติที่ดีและความช่ืนชมประเทศไทย สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและ
อัธยาศัยไมตรีที่ดีและเปนมิตรกับนักทองเที่ยว  ดังน้ัน ประเทศไทยจําเปนตองดําเนินนโยบาย 
cultural diplomacy อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เพื่อรักษาระดับของ 
ขอไดเปรียบของทัศนคติที่ดีของชาวรัสเซียตอประเทศไทยและคนไทย อันนับเปน social asset 
สําคัญในการดําเนินความสัมพันธไทยตอรัสเซียโดยรวมใหดําเนินไปอยางตอเน่ืองและสรางสรรค 

อยางไรก็ดี ที่ผานมาคนไทยบางกลุมมีทัศนคติไมดีนักกับนักทองเที่ยวรัสเซีย
บางสวนซึ่งถูกต้ังขอสังเกตเชิงลบในลักษณะของกลุมมิจฉาชีพที่กาวราวและนิยมใชความรุนแรง  
ซึ่ง ฯพณฯ บารสกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทย กลาวในทํานองวาผลจากวิกฤต
เศรษฐกิจมีสวนใหนักทองเที่ยวรัสเซียกลุมที่มีความประพฤติไมดีลดลงดวย (Barsky, 2560)  

                                                
5
 สัมภาษณ  เกรียงไกร  เธียรนุกูล, ประธานสภาธุรกิจไทย–รัสเซีย,  17 สิงหาคม 2560. 
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โดยในการน้ี ฝายไทยจําเปนตองมองหาแนวทางที่แนบเนียนและละมุนละมอมในการจับตาและ
ควบคุมสถานการณในลักษณะดังกลาวมิใหกลายเปนประเด็นใหญที่ละเอียดออนตอความรูสึกทั้งของ
คนไทยและคนรัสเซียที่ดีและรักเมืองไทย 

 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงมูลคาการนําเขา-สงออก ระหวางไทย-รัสเซีย และรายไดจากทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย 
 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย และกรมการทองเที่ยว, http://www.thansettakij.com/content/53665 

 
3.3.2  กลุมนักธุรกิจ  

ผูศึกษาพบวาบทบาทสําคัญของนักธุรกิจไทยคือการขับเคลื่อนความรวมมือดาน
การคาการลงทุนของไทยในรัสเซียซึ่งที่ผานมาดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง โดยมีการพึ่งพาความชวยเหลือ
จากรัฐคอนขางนอยหรือเทาที่จําเปนในเรื่องการเจาะตลาดและสรางเครือขายทางธุรกิจ อยางไรก็ดี  
การปฏิสัมพันธระหวางภาคธุรกิจสวนใหญมักจํากัดในกลุมนักธุรกิจไทยรายใหญในรัสเซียที่มีเงินทุน 
ไมตํ่ากวา 100 ลานบาท เพราะตองมีเงินทุนสํารองมากพอควร หรือมีเครือขายกับธุรกิจขนาดใหญ 
เน่ืองจากไมสามารถทํากําไรชวงสั้นได และตองสํารองคาใชจายเพิ่มเติมเพื่อทําธุรกรรมการเงินที่จะมี
คาธรรมเนียมการโอนผานประเทศที่สาม เพราะธนาคารไทยไมใหบริการโอนเงินระหวางเงินสกุลบาท
กับรูเบิล  

ทั้งน้ี นักธุรกิจรายใหญกลุมดังกลาว ไดแก บมจ. จริญโภคภัณฑ ที่ทําธุรกิจ
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 ถึงแมวานักธุรกิจไทยจะมีบทบาทหลักในการผลักดันความรวมมือ 
ดานการคาการลงทุนกับรัสเซีย แตภาครัฐต้ังแตรัฐบาลจนถึงหนวยงานที่กํากับดูแลก็ยังทําหนาที่หลัก
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือภาคประชาชนในกรอบน้ีใหดําเนินไปไดดวยดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
การอํานวยความสะดวกใหทําธุรกิจไดคลองตัว เสริมบทบาท การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
สินคาและอาหารไทย และลดอุปสรรคของการคา ระหวางกันในดานกฎระเบียบ 

ย่ิงกวาน้ัน โดยที่รัสเซียมีลักษณะเฉพาะของการที่ภาครัฐมีบทบาทสูงตอ 
การกําหนดกฎเกณฑการทําการคาและหนวยงานของทางการรัสเซียสามารถเขาแทรกแซงการทํา
ธุรกิจของภาคเอกชนไดซึ่งอาจหมายถึงการดําเนินการอยางแนบเนียนในลักษณะของ non tariff 
barrier เพื่อใหนักธุรกิจตางชาติทําธุรกิจติดขัด เชน การใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยของรัสเซียซึ่งมี
มาตรฐานสูงมากเพื่อกักกันสินคาอาหารแชแข็งของผูประกอบการไทยไวที่ดานศุลกากร ทําให  
นักธุรกิจไทยสูญเสียผลประโยชนและเสียเปรียบดานการแขงขันกับนักธุรกิจรายอื่น หรือการที่ 
การทองเที่ยวรัสเซียมักออกประกาศเตือนคนรัสเซียเปนบางชวงใหระวังการเดินทางมาไทย เพราะมี
แนวโนมจะเกิดการกอการรายทั้งที่ไมมีสัญญาณบงช้ีใด ๆ ทําใหภาพลักษณการทองเที่ยวไทยเสียหาย
ในสายตานักทองเที่ยวรัสเซียซึ่งมีบางรายหวาดระแวงและระงับการเดินทางไปไทย ประกอบกับ
รัสเซียใหความสําคัญกับการเจรจาระดับรัฐตอรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่สืบเน่ืองจาก
ประเด็นเรื่องกฎระเบียบดังกลาว ดังน้ัน ภาคเอกชนไทยจึงยังคงตองการใหภาครัฐเขามามีบทบาทการ
เจรจาเพื่อแกไขปญหาเรื่องการติดขัดในการประกอบธุรกิจจากกฎระเบียบที่ซับซอนของฝายรัสเซีย 

เกี่ยวกับเรื่องน้ี นางประทุม วงศสวัสด์ิ เจาของธุรกิจในเครือ Thai Patara Spa  
ยํ้าวาภาคเอกชนประสงคใหมีการดําเนินการรวมกนัในลักษณะประชารัฐระหวางสถานเอกอัครราชทตู
และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก กับนักธุรกิจไทยในรัสเซียเพื่อแกไขปญหา
สืบเน่ืองจากประเด็นกฎระเบียบที่ซับซอนของรัสเซีย7 

ผลการหารือระหวางพลเอก ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี กับนายดมิทรี เมดเวเดฟ 
นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ที่นครเซ็นตปเตอรสเบิรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 สะทอนไดดีถึงการทํางาน
ของรัฐบาลเพื่อชวยแกไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของเอกชนไทยทั้งรายใหญและรายเล็ก 
ในรัสเซีย โดยระบุวาฝายไทยพอใจกับการที่สํานักเฝาระวังสุขอนามัยพืชและสัตวของรัสเซีย (Federal 
Service for Veterinary and Phytosanitry Surveilance– FSVPS) ซึ่งไดอนุมัติการข้ึนทะเบียน
โรงงานผลิตสินคาประมงของไทยจํานวน 68 โรงงาน และโรงงานผลิตสินคาปศุสัตว 40 โรงงาน 
(กระทรวงการตางประเทศ, 2559) 

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ผูศึกษาซึ่งทําหนาที่เจาหนาที่เศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมอสโก ในชวง 4 ปที่ผานมา ไดปฏิบัติงานรวมสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 

                                                
6
 สัมภาษณ  ดอน  ปรมัตถวินัย,  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ,  2 สิงหาคม 2560. 

7
 สัมภาษณ  ประทุม  เจริญสวัสดิ,์  เจาของธุรกิจในเครือ Thai Ptara Spa,  7 สิงหาคม 2560 
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ณ กรุงมอสโก และกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยเพื่อหารือแกไขปญหาดังกลาวกับทางการ
รัสเซียในประเด็นการข้ึนทะเบียนโรงงานดังกลาวขางตนเปนเวลายืดเย้ือมากวา 2 ป และทําให 
ผูสงออกสินคาเกษตรและปศุสัตวของไทยเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวนมาก โดยสวนหน่ึงรวมถึงธุรกิจ
ในเครือ บมจ. เจริญโภคภัณฑดวย  

เกี่ยวกับเรื่องน้ี นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
ไดมีสวนสําคัญในการแกไขปญหาการใหขาวสารที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณความมั่นคงในไทย
ของฝายรัสเซีย โดยไดขอความรวมมือใหฝายรัสเซียโดยเฉพาะการทองเที่ยวรัสเซียระมัดระวังการ
ประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวซึ่งจะมีผลเสียตอภาพลักษณและธุรกิจ การทองเที่ยวของไทยใน
ระหวางการเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการตางประเทศของนายเซอรเกย ลาฟรอฟ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของรัสเซีย ในโอกาสการฉลองความสัมพันธการทูต 
ไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ป เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 (กระทรวงการตางประเทศ, 2560) 

นอกจาก น้ี  สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย โดยการนําของ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดรวมกันดําเนินโครงการในลักษณะประชารัฐเพื่อเสริมสรางเครือขาย 
การทํางานและขยายโอกาสทางธุรกิจระหวางสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย 
ณ กรุงมอสโก ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจไทยในรัสเซียกับภาครัฐและเอกชนของภูมิภาคสําคัญในรัสเซีย 

จากประสบการณของผูศึกษาพบวาโครงการลักษณะดังกลาว นับเปนความจําเปน
ในการสงเสริมปฏิสัมพันธของภาคเอกชนสองฝาย เน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศขนาดใหญที่มีโอกาส
และศักยภาพในการพัฒนาความรวมมือทางธุรกิจกับนักลงทุนตางชาติกระจายไปในภูมิภาคตาง ๆ  
แตการเริ่มตนเจาะตลาดทําไดไมงาย หากภาคเอกชนไทยดําเนินการดวยตนเอง เพราะภาครัฐของ
รัสเซียมักพอใจใหหัวหนาคณะเปนผูแทนภาครัฐระดับสูงริเริ่ม ทําความรูจักและนําผูแทนภาคเอกชน
เขาไปกอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะเริ่มตนการหารือธุรกิจตอไป สวนภาคเอกชนทองถ่ินจะตอบรับ
คณะผูแทนตางประเทศดวยดี หากไดรับสัญญาณบวกจากภาครัฐใหขยายความรวมมือกับคณะจาก
ตางประเทศที่เขาพบกอนน้ัน 

สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยฯ ไดนํานักธุรกิจไทยไปสํารวจตลาดและ
โอกาสการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอื่นของรัสเซีย ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดเปนหัวหนาทีม
ประเทศไทย “เคาะประตูบาน” เพื่อนําภาคเอกชนไทย เขาพบกับผูบริหารทองถ่ินของภูมิภาคตาง ๆ 
ที่สําคัญเทียบเทาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือบางภูมิภาคที่มีขนาดใหญหรือมีอิทธิพลทาง
การเมืองสูงก็เทียบเทาระดับรัฐมนตรี และผูบริหารหอการคาและอุตสาหกรรมทองถ่ิน ดังเชนที่ผูแทน 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ ไดรวมเดินทางไปที่ภูมิภาค Grasnodar ฝงทะเลดําซึ่งมีทาเรือขนาดใหญกับ
คณะทีมประเทศไทย ในปงบประมาณ 2558 และขณะน้ีไดเปดสํานักงานที่ภูมิภาคดังกลาวแลวเพราะ
เห็นโอกาสทางธุรกิจของภูมิภาคน้ี 

นาวาตรีอิทธิฯ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เห็นวาโครงการลักษณะดังกลาว
ไมเพียงเอื้อประโยชนใหกับภาคประชาชนในการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของภูมิภาค
สําคัญของรัสเซีย แตนับเปนการกระชับความรวมมือและเผยแพรความนิยมไทยใหกระจายออกไป 
ในรัสเซียใหมากที่สุด โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดใชโอกาสน้ีปฏิบัติงานกงสุลและ
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พูดคุยกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคน้ัน ๆ ดวย และหลายครั้งนําไปสูความรวมมือสาขาอื่น เชน 
การสรางหองไทยและหองมวยไทยที่เมืองเยคาเตรินเบิรก หรือเมืองอื่น ๆ8 

นอกจากน้ี มีการรวมมือกันระหวางนักธุรกิจไทยในรัสเซียกับสถานเอกอัครราชทูต
และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก จัดกิจกรรมสงเสริมการประกอบธุรกิจไทย
ในรัสเซียในรูปแบบตาง ๆ ทั้งดานการเสริมสรางภาพลักษณอาหารไทยและสรางความนิยมสินคา
อาหารไทยประเภทตาง ๆ ในหมูผูบริโภคชาวรัสเซีย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
การสรางมาตรฐานอาหารไทยรสขาติด้ังเดิมดวยการใหตรา Thai Select แกรานอาหารไทย หรือจัด
กิจกรรม train the trainers ในการนําพอครัว/แมครัวระดับอาจารยของไทย มาสาธิตการประกอบ
อาหารไทยที่ถูกตองใหแกพอครัว/แมครัวของรานอาหารช่ือดังในรัสเซีย เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับรสชาติและการประกอบอาหารไทยที่ถูกตองและถายทอดใหกับพอครวัในทองถ่ินคนอืน่ตอไปดวย  

ทั้ ง น้ี  จากการที่ ผู ศึกษาปฏิบั ติงานดานเศรษฐกิจจึ งพบวากิจกรรม train 
the trainers ถือเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการนํา cultural diplomacy มาเพิ่มพูนความเขาใจ 
ในหมูพอครัว/แมครัวและชาวรัสเซียทั่วไป เน่ืองจากรานอาหารสวนใหญมักมีบริการอาหารไทย
โดยเฉพาะตมยําแกลูกคา ถึงแมจะไมใชรานอาหารไทย (ซึ่งมีไมเกิน 5 รานในกรุงมอสโกและ  
นครเซ็นตปเตอรสเบิรก) เน่ืองจากคนรัสเซียโดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่เคยไปประเทศไทยช่ืนชอบ
อาหารไทยและถือเปนมื้อพิเศษ ในการรับประทานอาหารไทย แตอาหารไทยในรานอาหารสวนใหญ
ของรัสเซียมีรสชาติเปลี่ยนไปจากรสชาติตนตํารับ เน่ืองจากผูปรุงไมมีความรู ประสบการณและ
ความคุนเคยกับ การประกอบอาหารไทยและรสชาติที่แทจริงของอาหารแตละรายการ ซึ่งคนรัสเซีย
สนใจเขารวมกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยเปนอยางมาก อีกทั้งความรูที่ไดรับจากกิจกรรม
ดังกลาวจะมีสวนเผยแพรสินคาอาหารไทยที่วางขายในทองตลาดรัสเซียไดอยางดีอีกดวย 

นอกจากน้ี โดยที่รัสเซียไดเขาสูสังคมดิจิทัลแลวและผูบริโภคนิยมจับจายใชสอย
ผาน e-commerce platform ดังน้ัน e-commerce จึงเปนอีกชองทางหน่ึงที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งนักธุรกิจรายยอยหรือกลุม SMEs ของไทย จะสามารถใช platform ดังกลาวในการสราง
เครือขายติดตอธุรกิจและประชาสัมพันธสินคาของไทยกับผูประกอบการและคนรัสเซียทั่วไป และ
ตามที่สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศฯ มีขอสังเกตวานักทองเที่ยวรัสเซียมักตองการซื้อหา
ของที่ระลึก สินคา OTOP และของกินเลนที่เคยลองรับประทานระหวางอยูที่เมืองไทย แตไมมีวางขาย
ในรัสเซีย ดังน้ันสินคาประเภทน้ีนาจะมีโอกาสทําตลาดในรัสเซียผาน e-commerce เน่ืองจากยังมี
ความตองการนอย จึงไมคุมคากับการนําเขาในปริมาณมาก  

นายนันทพงษ  จิระ เลิศพงษ ผูอํานวยการสํา นักสารสนเทศและบริการ  
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เห็นวานักธุรกิจไทยสามารถทําการคากับ
รัสเซียตามแนวทางดังกลาวผาน thaitrade.com ซึ่งเปน e-commerce platform ของกระทรวง
พาณิชยได โดยปจจุบันก็มี buyers ชาวรัสเซียซึ่งทําการคาผาน platform น้ีดวย และมีการจัด
หมวดหมูรายการสินคาประเภท OTOP ของทานเลนและของที่ระลึกไวบน platform ดังกลาวอยูแลว 

                                                
8
 สัมภาษณ  นาวาตรี อิทธิ  ดิษฐบรรจง,  อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก,  20 สิงหาคม 2560. 
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(กระทรวงพาณิชยจัดต้ัง thaitrade.com ข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2555 และปจจุบันมีมูลคาการทําการคารวม
ในชวง 5 ปที่ผานมาประมาณหน่ึงแสนลานบาท)9 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสรุปภาพรวมการคาไทย–รัสเซีย ป พ.ศ. 2559 
 
 มูลคา (ลาน USD) ขยายตัว (%) 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
รวม 4,913 2,355 1,965 4.69 –52.05 –16.63 
ไทยสงออก 1,205 713 578 3.55 –40.80 –19.05 
ไทยนําเขา 3,708 1,642 1,387 5.07 –55.71 –15.58 
ดุลการคา –2,503 –929 –809    
ที่มา: สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก  

 
3.3.3  กลุมนักศึกษาและนักวิชาการ 

จากการศึกษาพบวาที่ผานมาผลพวงจากความหางไกลและการไปมาหาสูกันนอย
ในชวงสงครามเย็นทําใหขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตองระหวางกัน และทําใหทั้งสองฝายเสีย
โอกาสพัฒนาความรวมมือในดานที่มีศักยภาพและเปนประโยชนรวมกัน โดยนักศึกษาและนักวิชาการ
ของไทยและรัสเซียมีบทบาทสําคัญและเปนหัวใจของการเสริมสรางความเขาใจอันดีและความรูที่
ถูกตองลึกซึ้งเกี่ยวกับรัสเซียเพื่อเพิ่มระดับ “การรูเขารูเรา” และเปนสื่อเช่ือมโยงองคความรูและ
เทคโนโลยีที่กาวหนาเพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางกันและนําความรูดังกลาวมา
เผยแพรและตอยอดการพัฒนาในไทย  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ขณะที่ ไ ด ท ร ง ดํ า ร ง ตํ า แห น ง หั วห น าภาค วิ ช าภ าษาตะ วันตก ขอ ง คณ ะ ศิล ป ศาส ต ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับสั่งกับนายยวด เลิศฤทธ์ิ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เมื่อป 
ค.ศ. 1974 วา “มีพระประสงคใหจัดต้ังภาควิชาภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะวา 
คนไทยรูจักคนรัสเซียนอยเหลือเกิน ถึงแมวาเขาจะมีการเมืองที่ตางจากเราก็ตาม ก็อยารังเกียจเขา 
เราควรจะรูจักเขาใหมากที่สุด” (จิตติภัทร  พูนขํา, 2557: 135) 

ตอมา ยังไดมีการจัดต้ังภาควิชาภาษารัสเซียและศูนยรัสเซียศึกษาในมหาวิทยาลัย
รัฐและเอกชนช้ันนําหลายแหงของไทย ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียก็ไดใหทุนการศึกษานักศึกษาไทยอยาง
ตอเน่ืองต้ังแตสมัยอดีตสหภาพโซเวียตในสาขาภาษารัสเซียและสาขาอื่นรวมทั้งวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาการดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนายพงศปราชญ มากแจง ผูอํานวยการ
กองยุโรปตะวันออก ที่ดูแลความสัมพันธไทย-รัสเซีย เห็นวาไทยควรใหความสําคัญกับการพัฒนา

                                                
9
 สัมภาษณ  นันทพงษ  จิระเลิศพงษ,  ผูอํานวยการสํานักสนเทศและบริการ,กระทรวงพาณิชย,  23 สิงหาคม 

2560. 
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บุคลากรดานภาษารัสเซียและรัสเซียศึกษาดวยการจัดต้ังสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานรัสเซียให
มากข้ึนจากเดิม ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยก็ไดกําหนดใหภาษารัสเซียเปนภาษาขาดแคลน  

ปจจุบันมีนักศึกษาไทยในรัสเซีย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสิ้น 
365 คน โดยแบงเปนทุนสวนตัว 90 คน ทุนรัฐบาลรัสเซีย 70 คน ทุนรัฐบาลไทย 3 คน และทุน
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 คน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก, 2560) 

ในการน้ี ผู ศึกษาพบวามีนักศึกษาแพทยในอัตราสวนประมาณ 1 ใน 5 ของ
นักศึกษาทั้งหมดซึ่งกระจายอยูใน รร. แพทยทั่วรัสเซีย สวนที่เหลือเปนสาขาสังคมศาสตรโดยเฉพาะ
ภาษารัสเซียและรัสเซียศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมีอยูไมเกิน 
10-15 คน ประกอบดวย วิศวกรรมการออกแบบอากาศยาน (aeronautical design) ภาษาศาสตร 
คณิตศาสตร ปโตรเคม ีภูมิศาสตร และนวัตกรรมศาสตร อีกทั้งมีนักศึกษาบางสวนเขาเรียนหลักสูตร
ภาษารัสเซียและ Russian Study ระยะสั้น ตามโครงการแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยกับรัสเซีย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับมหาวิทยาลัยมอสโก หรือมหาวิทยาลัยสยามกับ
มหาวิทยาลัยทองถ่ินบางแหง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก, 2560) 

ทั้งน้ี นักศึกษาและนักวิชาการไทยในรัสเซียนับวามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของไทยกับรัสเซียไปตอยอดใหมีผลในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งผลักดันความรวมมือ
ดานการศึกษากับรัสเซียสาขาอวกาศ การแพทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งการสงนักศึกษา
ไทยไปศึกษาดานวิทยาศาสตรและการวิจัยที่รัสเซียเพิ่มข้ึน (กระทรวงการตางประเทศ, 2560) 

ย่ิงกวาน้ัน ฝายไทยใหความสําคัญกับการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ ประเทศไทย  
ในหมูนักศึกษาและนักวิชาการของรัสเซีย โดยที่ผานมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยมอสโก มหาวิทยาลัยแหงนครเซ็นตปเตอรสเบิรก และสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําอื่น ๆ 
ในรัสเซีย พัฒนาความรวมมือในการสงเสริมความรวมมือวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทย 
ดวยการจัดต้ังหองไทยที่มหาวิทยาลัยดังกลาว และเปดหองมวยไทยควบคูกับหองไทยที่มหาวิทยาลัย 
Ural Federal University ของเมืองเยคาเตรินเบิรกซึ่งเช่ียวชาญการสอนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
รวมทั้งกีฬามวยไทย  

ทั้งน้ี ถือไดวาแนวคิดการเปดและขยายหองไทยไปยังสถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา 
ทั่วประเทศของรัสเซียนับเปนการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทย เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจและรูจักประเทศไทยและคนไทยอยางกวางขวางในหมูชาวรัสเซีย ทีเ่ปนรปูธรรม 

 
 
 



 

 

บทที่ 4 
บทสรปุและขอเสนอแนะ 

 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  การศึกษาน้ีชวยยืนยันวาปจจัยภาคประชาชนถือเปนเสาหลักในการกําหนด
นโยบายตางประเทศของไทยตอรัสเซียซึ่งชวยใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของไทยตอรัสเซียดําเนินไป
ไดอยางตอเน่ือง ถึงแมอยูในชวงที่ความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐมีความหางเหินหรือขัดแยงกัน โดย
ปจจัยภาคประชาชนดังกลาวนับเปน soft power ในกรอบ cultural diplomacy ที่ทั้งฝายไทยและ
รัสเซียตระหนักถึงความจําเปนในการนํามาเปนปจจัย กําหนดนโยบายตอกันเพื่อลดอุปสรรคของ
ความไมรูจักกันจากความหางไกลกันในอดีต เสริมสรางความเขาใจอันดีและไวเน้ือเช่ือใจกัน และเปน
ประโยชนในการสรางความนิยมไทย 

4.1.2  ผูศึกษาเห็นวาผลสําคัญจากการนํา cultural diplomacy มาเปนปจจัยขับเคลื่อน
ความรวมมือของไทยกับรัสเซียไมเพียงเปนแนวทางในการรักษาพลวัตของ ความรวมมือระหวางกันให
ดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง แตยังนําไปสูการกลอมเกลาทัศนคติและความรูความเขาใจที่ดีตอ 
ประเทศไทยในหมูชาวรัสเซีย และพัฒนาเปน social asset ในการดําเนินความสัมพันธไทย-รัสเซียที่
เริ่มตนดวยความรูสึกที่ ดีระหวางกัน อันเปนขอไดเปรียบในการดําเนินนโยบายและประสาน 
ความรวมมือโดยรอบดานกับรัสเซีย 

4.1.3  สําหรับการปรับนโยบายไทยเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย “มุงตะวันออก” ของ
รัสเซีย น้ัน ขณะน้ีถือไดวาเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการดําเนินความสัมพันธไทยตอรัสเซียซึ่ง
ความสัมพันธอยูในระดับดีมาก ผูนําไทยเริ่มเขาใจและไวใจฝายรัสเซียมากข้ึน รัฐบาลไทยให
ความสําคัญกับการจดังานฉลอง 120 ป แหงความสัมพันธการทูตของทั้งสองประเทศ สวนรัสเซียมี
เจตนารมณการเมืองที่ชัดเจนในการปรับความสัมพันธใหใกลชิดกับจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกรวมทั้งไทย ดวยเหตุน้ี รัฐบาลไทยจึงควรตองพิจารณาถึงโอกาสและความเปนไปไดในการ
ปรับความสัมพันธเชิงยุทธศาสตรกับรัสเซียใหสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทยย่ิงข้ึน 

  
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) เพื่อเสริมจุดแข็งของความสัมพันธภาคประชาชนในฐานะเปนปจจัยขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรความรวมมือไทยตอรัสเซียในมิติตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของไทย 
ในรัสเซีย รัฐบาลไทยตองใหความสําคัญลําดับแรกกับการดําเนินการเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนของทั้งสองฝายเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติอื่นที่นอกเหนือจากดานการทองเที่ยว 
เพื่อตอยอดการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและดานอื่น ควบคูไปกับความสําคัญกับการดูแล
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยวตางชาติโดยเฉพาะนักทองเที่ยวรัสเซียอยางจริงจัง ทั้งน้ี เพื่อ
รักษาสถานะความไดเปรียบของไทยซึ่งมีพื้นฐานของ social asset เรื่องทัศนคติที่ดีของชาวรัสเซียตอ
ประเทศไทย 
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2) รัฐบาลไทยตองศึกษาและใหความสําคัญจริงจังกับการปรับนโยบายไทยตอ
รัสเซียเพื่อตอบรับกับนโยบาย “มุงตะวันออก” ของรัสเซียทั้งในสถานะของประเทศมหาอํานาจและ
แหลงผลประโยชนแหงชาติดานเศรษฐกิจและศูนยกลางเทคโนโลยีระดับสูงแหงหน่ึงของโลก 
โดยเฉพาะการใชประโยชนอยางเต็มที่จากปจจัยภาคประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการ
กระชับความรวมมือโดยรอบดานกับฝายรัสเซีย ซึ่งผลการศึกษาชวยใหมั่นใจไดในระดับหน่ึงวาพลวัต
ของความรวมมือภาคประชาชนจะยังคงดําเนินตอไปได หากมีกรณีที่ความสัมพันธระหวาง 
ภาคการเมืองสองฝายมีความหางเหินหรือขัดแยงกัน  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) ตองใหความสําคัญกับการดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อรักษาสถานะของ 

ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนสองฝาย โดยเฉพาะการเขมงวดกวดขันอยางจริงจังในการรักษา
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวรัสเซีย และการขยายความรวมมือในมิติที่จะสงเสริมความเขาใจ
ระหวางกันใหมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะการเปดหองไทยในสถาบันการศึกษาของรัสเซียในเมืองหลักอื่น ๆ  

2) ตองสงเสริมการจัดงานเทศกาลไทยอยางตอเน่ืองเพื่อรักษาความไดเปรียบจาก
ความนิยมไทยในหมูคนรัสเซียซึ่งเปน social asset ในการดําเนินนโยบายไทยตอรัสเซีย อันจะเปน
โอกาสเผยแพรภาพลักษณไทยในมิติอื่นและเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย
ในคราวเดียวกันดวย ดังเชนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จะจัดงานเทศกาลไทยป 
พ.ศ. 2560 ภายใตหัวขอประเทศไทย 4.0 เพื่อเปดตัวประเทศไทยใหชาวรัสเซียไดเห็นวิสัยทัศนเรื่อง
ความกาวหนาไปสูสังคมดิจิทัลของไทย 

3) ตองใชจังหวะที่ฝายรัสเซียปรับนโยบายเขามาใกลชิดกับไทยย่ิงข้ึน ดึงปจจัย
ภาคประชาชนมาตอยอดผลประโยชนของไทยเขากับนโยบาย “มุงตะวันออก” โดยเฉพาะการขยาย
ความรวมมือดานการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับรัสเซีย  

4) ตองหาชองทางใชประโยชนจากมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนักทองเที่ยว
รัสเซียมาตอยอดเพื่อสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางภาคธุรกิจไทยกับรัสเซีย โดย 

4.1) การขยายโอกาสของนักธุรกิจกลุม SMEs ของไทยในการเขาถึงตลาด
ผูบริโภครัสเซียผานการจัดต้ัง e-commerce platform หรือใชประโยชนจาก thaitrade.com ซึ่ง
เปน platform ของกระทรวงพาณิชยที่จัดต้ังข้ึนแลวและมีการคาคอนขาง active 

4.2) ใชเปนเหตุผลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนใหภาครัฐของไทยดําเนินการ  
อยางตอเน่ืองในการกระชับความรวมมือกับรัสเซียเพื่อลดอุปสรรคการคา การลงทุนที่สําคัญ รวมทั้ง
การผลักดันใหธนาคารไทยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการอํานวยความสะดวกใหกับนักธุรกิจไทย
ที่ตองการการชําระเงินระหวางสกุลบาทกับรูเบิล โดยไมใหฝายไทยเสียประโยชนจนเกินไปจาก 
คาเงินรูเบิลที่ออนตัวมากและคอนขางขาดเสถียรภาพ 

5) ตอง เพิ่ ม ขีดความสามารถของไทยในการนําองคความรู ของรัส เซีย  
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชกับไทย โดย 

5.1) การจัดลําดับความสําคัญของการศึกษาเฉพาะทางในดานดังกลาวที่จะ
เปนประโยชนกับการพัฒนาของไทย และปรับใชกับการจัดสรรทุนรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลรัสเซีย
เพื่อใหนักศึกษาไทยศึกษาตอในสาขาที่จะเปนประโยชนกับไทย 
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5.2) การสนับสนุนใหมีการจัดต้ังเครือขายนักศึกษาไทยกับรัสเซียสาขา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน 

6) อาจพิจารณาความเปนไปไดในการจัดต้ังเครือขายความรวมมือดาน 
ความมั่นคงระหวางทางการไทยกับผูนําชุมชนรัสเซียในไทยเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน โดย
คํานึงถึงการที่ระดับของความไวเน้ือเช่ือใจระหวางคนไทยกับรัสเซียที่เพิ่มข้ึนมากจากผลพวงของ
ทัศนคติที่ดีของชาวรัสเซียตอคนไทยและประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อเปนกลยุทธในการสอดสองดูแล 
ความเปนไปของชาวรัสเซียอยางแนบเนียนและสรางสรรค 
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