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ลจากค่าเงินรูเบิลถดถอยกลับเป็นผลดีกับ
รัสเซีย ปี 2559 ถือเป็นประวัติการณ์ครั้ง
แรกท่ีรัสเซียสามารถส่งออกสินค้าอาหารมี

มูลค่ามากกว่าสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ แถมยังช่วยให้
รัสเซียสามารถกระจายการค้าไปสู่ประเทศต่างๆ ใน
แถบเอเชียอันนําไปสู่นโยบายต่างประเทศเชิงรุกมาก
ข้ึน ถึงแม้ว่ายังไม่เห็นผลชัดเจนนักในปีท่ีผ่านมา แต่ปีนี้
มีความคืบหน้าในทางบวกเกิดข้ึนหลายประการและจะ
ต่อเนื่องไปจนตลอดทศวรรษนี ้

รัสเซียปรับเปลี่ยนท่าทีจากท่ีเคยคบค้ากับจีนเป็นหลัก 
โดยพยายามกระจายขอบข่ายความสัมพันธ์กับประเทศ
ต่างๆ เน้นการส่งออกสินค้าอาหารและเทคโนโลยีสู่
ภู มิภาคเอเชีย มีอาเซียน อินเดีย และญึ่ปุ่น เป็น
เป้าหมายสําคัญ 

ปีนี้พอจะอนุมาณได้ว่าเป็นปีทองของอาเซียนทีเดียวท่ี
รัสเซียได้ให้ความสําคัญและปรับแนวคิดด้านนโยบาย
การต่างประเทศเสียใหม่ เช่น เม่ือครั้งท่ีนายกรัฐมนตรี
ของไทยมาร่วมประชุม Russian-ASEAN Summit ท่ี
เ มือง Sochi ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่ านมา ได้ ให้
สัมภาษณ์ว่า รัสเซียและอาเซียนเป็นหุ้นส่วนในเชิง
ยุทธศาสตร์และจะมีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
เ พ่ิม ข้ึน  ซึ่ ง ได้ เ กิดผลสํ า เ ร็ จหลายประการทาง
ความสัมพันธ์ด้านกองทัพและกลาโหม ขณะเดียวกันได้
ล ง น า ม ข้ อ ต ก ล ง กั น ห ล า ย ฉบั บ ท่ี เ มื อ ง  Saint 
Petersburg รวมท้ังโครงการลงทุนฟาร์มโคนมอย่าง
ครบวงจรของบริษัท CP ในแคว้น Ryazan เป็นเงิน 1 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับเวียดนามท่ีมาลงทุน
ในโครงการคล้ายๆ กันด้วยวงเงินพอๆ กันในเขตกรุง
มอสโก 

ผลจากการท่ีเวียดนามได้ให้สัตยาบันข้อตกลงเขต
การค้าเสรีกับ Eurasian Economic Union (EAEU) 
แล้ว ถือเป็นการเปิดประตูการค้าให้กับสินค้าของ
รัสเซียอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ขณะท่ีการเปิดเจรจา
กับสิงคโปร์ก็มีความคืบหน้ามาก รวมท้ังไทยและ
อินโดนีเซียก็ได้แสดงความสนใจท่ีจะเข้าร่วมเจรจาด้วย
เช่นกัน 

รัสเซียจะเน้นส่งออกสินค้าอาหารและเทคโนโลยีใน
เอเชียมากข้ึน โดยมีแผนจะส่งออกเนื้อสุกรไปยัง
เวียดนาม และส่งออกสัตว์ปีกสู่ตลาดสิงคโปร ์

นอกจากนั้น ปีนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง หลายประเทศใน
อาเซียนได้จัดงานเผยแพร่วัฒนธรรมข้ึนในใจกลางกรุง
มอสโก ขณะท่ีรัสเซียก็ได้จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันใน
หลายประเทศ 

ในคร าว เดี ย ว กันนี้  รั ส เ ซี ย ได้ เ ริ่ มป รั บสมดุ ลย์
ความสัมพันธ์กับจีนเสียใหม่ โดยให้จีนปรับตัวมาเป็น
ประเทศผู้ให้บ้าง รวมท้ังการเปิดรับสินค้านําเข้าจาก
กลุ่มประเทศ EAEU มากข้ึน ซึ่งจีนก็ได้ตอบสนองเป็น
อย่างดีโดยการสนับสนุนด้านการเงินร้อยละ 90 
สําหรับโครงการกองทุนการเกษตรรัสเซีย-จีนในฝั่ง
ตะวันออกไกลของรัสเซีย จากการขยับนโยบายจาก
เดิมท่ีให้ความสําคัญกับจีนเป็นศูนย์กลาง ก็ขยาย
ความสัมพันธ์ไปยังประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียให้กว้างไกล
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ดังจะเห็นได้ว่าจุดสนใจของ
รัสเซียในช่วงครึ่งปีหลังคือ ญี่ปุ่น เวียดนาม อาเซียน 
และอินเดีย ส่วนเกาหลีใต้ ท่ี กําลังสะดุดกับปัญหา
การเมืองภายในคงต้องรอให้มีความชัดเจนมากข้ึนกว่า
นี้  ถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศหนึ่ง ท่ีให้การ

ผ



 
2 รัสเซีย: จัดระเบียบความสมัพันธก์ับเอเชีย 

สนับสนุนมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย 
แต่กลับมีท่าทีให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

สําหรับประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงการเสริมสร้างความ
เชื่อม่ันระหว่างกัน โดยการพบปะกันระหว่างผู้นําของ
ท้ังสองประเทศในช่วงกลางเดือนธันวาคมประสบ
ผลสําเร็จในหลายด้าน โดยเฉพาะการประนีประนอม
และแบ่งปันผลประโยชน์บนเกาะ Kuril ตอนใต้ท่ีมี
กรณีพิพาทกัน 

ในภู มิ ภ าค เอ เ ชี ย ใต้  รั ส เ ซี ย ก็ ได้ ป รั บน โยบาย
ความสัมพันธ์กับท้ังปากีสถานท่ีเคยเป็นคู่อริและอินเดีย
ท่ีเป็นพันธมิตรกันมายาวนาน โดยเปิดการซ้อมรบ
ร่วมกับปากีสถานเพ่ือหวังให้ช่วยต่อต้านการก่อการ
ร้ายในเอเชียกลางและคานอิทธิพลของตาลีบันใน
อัฟกานิสถาน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการสร้างความไม่พอใจ
ให้กับอินเดียท่ีเป็นคู่ขัดแย้งกับปากีสถานเรื่องแคว้น
แคชเมียร์มาโดยตลอด แต่ขณะเดียวกันรัสเซียก็ได้ขาย
อาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นล่าสุดให้กับอินเดียด้วย
เช่นกัน 

ด้วยนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในแถบ
ตะวันออกไกลของรัสเซียอย่างเอาจริงเอาจัง รัสเซียได้
จัดการประชุม Eastern Economic Forum ครั้งท่ี 2 
ข้ึนท่ีเมือง Vladivostok เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา
เพ่ือมุ่งหวังจะดึงการลงทุนจากต่างประเทศในแถบ
เอเชียมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งการจัด
ประชุมในปีท่ีผ่านมาสามารถสร้างการลงทุนได้กว่า 
300 โครงการในภูมิภาคด้วยเงินลงทุนประมาณ 15.35 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และม่ันใจว่าการประชุมในปีนี้
จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มาก
กว่าเดิม 

ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาถึงแม้ว่ารัสเซียจะต้องประสบกับ
ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกท่ีลดลงควบคู่ไปกับการถูกคว่ําบาตรทาง

เศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกจนค่าเงินรูเบิลตกลง
กว่าครึ่ง แต่ในทางกลับกันในช่วงยากลําบากก็ได้ช่วย
ให้รัสเซียเข้มแข็งข้ึนจากการงดการนําเข้าสินค้าอาหาร
จากประเทศตะวันตกเพ่ือเป็นการตอบโต้และหันมา
พ่ึงพาตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะมีการพัฒนาการเกษตร
ดีข้ึนอย่างผิดหูผิดตาจนสามารถส่งออกสินค้าอาหาร
ได้มากการขายอาวุธ ขณะเดียวกันก็มีการปรับนโยบาย
ขยายความสัมพันธ์และการค้าไปยังเอเชียโดยไม่ต้อง
หวังพ่ึงกับประเทศตะวันออกแต่เพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป ท้ังนี้ จากการท่ีสํานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ไดพ้บปะพูดคุยกับผู้บริหาร
ของหอการค้ารัสเซีย ได้ทราบว่านักธุรกิจชาวรัสเซีย
บางรายสนับสนุนให้รัสเซียถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
ต่อไปอีก เพราะผลพวงท่ีได้รับคือภาคการเกษตรของ
รสัเซียเข้มแข็งข้ึนมากอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 

นอกจากนโยบายมุ่งสู่เอเชียของรัสเซียท่ีเห็นได้ชัดเจน
ในปีนี้ ไทยก็เป็นเป้าหมายประเทศท่ีหนึ่งท่ีรัสเซียให้
ความสํา คัญเป็นอย่า งสู ง  ดั งจะเห็นได้จากการ
แลกเปลี่ยนการเยือนประเทศของผู้บริหารระดับสูง
หลายครั้งจนมีการร่วมลงนามข้อตกลงและความ
ร่วมมือกันหลายฉบับ รวมท้ังการตั้งเป้าหมายมูลค่า
การค้าร่วมกันท่ีระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน
อีก 5 ปีข้างหน้า ท้ังนี้ ในปี 2560 หนึ่งในกิจกรรมการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย-รัสเซีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ จะจัดคณะผู้แทนการค้าไทยไปเจรจาการค้า
และจับคู่ธุรกิจด้วย โดยเน้นหมวดสินค้าศักยภาพใน
ตลาดรัสเซีย ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร 
และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สําหรับผู้ส่งออกท่ีสนใจ
ร่วมคณะผู้แทนการค้าดังกล่าวโปรดติดตามการกําหนด
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมท่ีจะประกาศให้ทราบต่อไป 
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