ความทาทายในการเปดทศวรรษใหม: ไทย – รัสเซีย
ในปจจุบัน การคาการลงทุนระหวางไทยกับรัสเซียยังอยูในระดับต่ํา ขณะที่บทบาทของรัสเซียใน
ตลาดโลกเริ่มมีมากขึ้นตามลําดับ หลายประเทศในโลกเริ่มเล็งเห็นศักยภาพของรัสเซีย และตองการเขา
ไปกินสวนแบงตลาดรัสเซียไมวาจะเปนดานการคาขาย หรือการลงทุน บทความนีเ้ ปนการวิเคราะห
ศักยภาพของรัสเซียในมุมมองของฝายไทยที่ตระหนักถึงแนวโนมที่นาจะเปนในการสรางความสัมพันธ/
ความรวมมือกับรัสเซียใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกลยุทธ FTA ในการขยายตลาดไปยังรัสเซีย
ซึ่งในบทความนี้ไดวิเคราะหแนวทางความเปนไปไดในการทํา FTA กับรัสเซีย โดยการวิเคราะหครอบคลุม
ทั้ง 4 มิติ คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ การพัฒนาทางเทคโนโลยี หรือที่เรียกวา PEST (Politics,
Economics, Social, and Technology) Analysis ดังตอไปนี้
การเมือง (Politics)
ไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาตั้งแตครั้งอดีต
ในสมัยทีร่ ัสเซียยังมีระบบกษัตริย
ความสัมพันธระหวางสองราชวงศคอนขางแนบแนน
แตเมื่อระบบกษัตริยของรัสเซียถูกโคนลมไป
ความสัมพันธระหวางกันก็เริ่มจางและหางหายไป ยิ่งเมื่อรัสเซียเปลี่ยนเปนสหภาพโซเวียตในชวงสงคราม
เย็น ไทยกับรัสเซียยิ่งแทบจะไมไดติดตอกันเลย ไทยติดตอกับประเทศประชาธิปไตยดวยกัน รัสเซียก็
ติดตอคาขายกับประเทศคอมมิวนิสตดวยกัน1 อยางไรก็ตาม ในชวงสงครามเย็น ไดมีการปลูกฝงความคิด
ใหกับคนรัสเซียวา “ตองเอาชนะอเมริกาใหได” รัสเซียจึงพยายามแขงขันกับอเมริกาในทุกเรื่องไมวาจะ
เปน เศรษฐกิจ2 การเมือง กีฬา อวกาศ ฯลฯ
เมื่อสิ้นสุดสงครามเย็น แมวา ปูตินจะพยายามปฏิรูปประเทศอยางขนานใหญ แตก็ยังขาดความ
โปรงใส ความยุงยากซับซอนในระบบราชการตางๆของรัสเซียก็ยังคงอยู3 ตามลักษณะของอดีตประเทศที่
ไมใชเสรีนิยมทัว่ ไป
ผูป ระกอบการที่คา ขายกับรัสเซียหลายทานที่มีประสบการณกบั เรื่องราวเหลานี้
มากมายไดเปรียบเทียบใหเขาใจงายและใหความหวังวา “ไมตางอะไรกับ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา
ตอนเปดประเทศเทาใดเลย (จะดีกวาพมาในปจจุบันดวยซ้าํ )”
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วัฒนธรรมเหลานี้ก็ยังมีอยูบางในรัสเซียปจจุบัน สินคานําเขาสวนใหญของรัสเซียก็มาจากจีน หรือยุโรปตะวันออก สินคาอาหาร
หลายรายการ เชน ขาว ก็ใหความสําคัญกับเวียดนามมากกวาไทย เปนตน
2
แมปรัชญาทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศจะแตกตางกัน แตจะสังเกตไดวารัสเซียก็พยายามแขงกับอเมริกาในดานนี้ดวย
3
ชวงปฏิรูปประเทศที่ผานมา ปูตินยกเลิกระบบภาษีจากเดิมที่มีถึง 200 ชนิด เหลือเพียง 33 ชนิด ลดความยุงยากซับซอนลดคน
กลางลง อยางไรก็ตาม จากการจัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสของประเทศพบวา รัสเซีย มีคาความโปรงใสเพียง 2.3 จาก 10 ซึ่ง
นอยกวาไทยที่มีคาเพียง 3.3 เสียอีก
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แตการที่รัสเซียเพิ่งจะปฏิรูปตัวเองกอปรกับคูแ ขงสําคัญกําลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
ขนานหนัก รัสเซียพยายามหาพันธมิตรชาติอื่นมากขึ้น คูคาเดิมอยางกลุมประเทศคอมมิวนิสตก็ตอ ง
พยายามรักษาไว พันธมิตรหนาใหมๆโดยเฉพาะพันธมิตรของอเมริกาก็ตองดึงมาใหได
ถาถามวามีความเปนไปไดแคไหนที่รัสเซียจะลงนาม FTAกับไทย หากวิเคราะหในแงการเมืองก็
นาจะมีความเปนไปไดพอสมควร เพราะรัสเซียเองก็ตองการสรางพันธมิตรมากขึ้น โดยเฉพาะไทยเองก็
ดูเหมือนรัสเซียจะใหความสําคัญคอนขางมาก เชน ในปจจุบันนี้ไทยกับรัสเซียไดมีความตกลงยกเวนวิซา
ระหวางกันแลว
ทั้งๆที่มีหลายฝายบอกวารัสเซียไมคอยจะใหสิทธิประโยชนพิเศษกับประเทศใดงายๆ
ตัวอยางเชน เมื่อมีการจัดทัวรคนไทยเดินทางไปเที่ยวรัสเซียก็ไมตองทําวิซา แตปรากฏวาระหวางเปลี่ยน
เครื่องที่ตุรกีกลับโดนเจาหนาที่สายการบินกักตัวไวเนื่องจากไมเชื่อวาเขารัสเซียไดโดยไมตองใชวซิ า นีก่ ็
เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวารัสเซียก็ใหความสําคัญกับไทยไมนอย
หากมีการผลักดันใหรัสเซียเห็นวาไทยใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธดานการคาการ
ลงทุนอยางจริงจังแลว ในแงของการเมืองรัสเซียก็นาจะยินดี ไทยเองถาไดเปนมิตรประเทศกับ 1-5
ประเทศที่มีสิทธิ VETO อยางรัสเซียไดนั้น คงจะเปนประโยชนทางการเมืองกับไทยไมนอย
เศรษฐกิจ (Economics)
จากตารางแสดงคา RCA หรือดัชนีความสามารถในการแขงขันในแตละชนิดสินคาของทั้งสอง
ประเทศ ที่แสดงไวในตารางขางทาย ซึ่งคาดัชนีนี้นอกจากจะบอกวาประเทศไหนนาจะเกงอะไรยังบอก
ดวยวาประเทศนั้นนิยมสงออกสินคาอะไรเปนหลัก ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกลาว พบวาสินคาที่
ไทยมีคา RCA เกินหนึ่งเกือบทุกรายการนั้น รัสเซียมีคา RCA ต่ํากวาหนึ่งทั้งหมด (เชน อาหารแปรรูป ผัก
ผลไม ยาง และขาว) ในทางกลับกัน สินคาที่รัสเซียมีคา RCA เกินหนึ่งไทยก็ต่ํากวาหนึ่งเชนกัน (เชน
น้ํามัน ปุย เหล็ก ไม และ กระดาษ) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไทยเกงในสินคาที่รัสเซียไมเกง และ รัสเซียก็
เกงในสินคาที่ไทยไมเกง
สําหรับในแงของผลประโยชนโดยรวมที่จะเกิดกับทั้งประเทศ คือ ทั้งผูบริโภค และผูประกอบการ
แลว การทํา FTA ระหวางประเทศที่ผลิตสินคาที่เกงคนละประเภทนาจะเกิดประโยชน กับทั้ง 2 ประเทศ
เชน รัสเซียมีสินแรเหล็กชั้นดี ขณะที่ไทยมีแตโรงงานเหล็กขั้นปลาย ซึ่งเหล็กเกรดเอที่ใชเทคโนโลยีสูงมาก
ก็ผลิตไมได แทนที่ไทยจะลงทุนมหาศาลเพื่อใหผลิตเหล็กคุณภาพปานกลางราคาแพงมาใช การนําเขา
เหล็กจากรัสเซียโดยตรงนาจะไดประโยชนมากกวา ในทางกลับกันรัสเซียเปนประเทศหนาวเย็นจัดการ
เพาะปลูก และจับสัตวน้ําก็ยากลําบาก
การนําเขาสินคาเกษตรและประมงจากไทยจึงนาจะดีกวา
เปนตน นอกจากนี้ จากการวิเคราะหดวยแบบจําลองการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนแบบจําลองที่มีความ
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ซับซอนและยอมรับอยางกวางขวาง พบวาการเปดเสรีทางการคาดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกทั้ง 2
ประเทศแมวาจะมีไมกอี่ ุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบทางลบ เชน เหล็ก และ ปุย เปนตน
จากการวิเคราะหในเบื้องตนสรุปไดวา การคาระหวางไทยกับรัสเซียนาจะสงผลดีตอทั้ง 2
ประเทศ แตความจริงในปจจุบันกลับพบวาการคาระหวางกันมีนอยมาก คือ ไมถึง 1% ของการคารวม
ของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุ เชน ระยะทาง หรือ ความที่ไทยยังไมชํานาญในตลาดรัสเซีย
โดยพิจารณาไดจากรายการยอยของรายการสินคาหลัก พบวา สินคาหลายชนิดที่ไทยเกงรัสเซียกลับมี
การนําเขานอย แตรัสเซียกลับนําเขาสินคาที่ไทยไมคอยนิยมผลิตแทน เชน รัสเซียนิยมนําเขาอาหารแช
แข็งมากกวาอาหารกระปอง เปนตน
ทั้งนี้ จากรายงานวิจัยการตลาดหลายชิ้น ชีว้ าสินคาตางประเทศที่สงเขามาขายในรัสเซียจํานวน
มากเปนสินคาดอยคุณภาพที่เนนราคาต่ํา และลักษณะนิสัยอยางหนึ่งทางสังคมของคนรัสเซียชั้นกลาง
คือ ชอบที่จะทดลองซื้อสินคาตางประเทศใหมๆ4 และเปรียบเทียบกับสินคาเดิม ลักษณะนิสัยในการ
บริโภคเชนนี้นาจะสงผลดีตอสินคาไทยในการแขงขันกับสินคาของประเทศอืน่ ๆในรัสเซีย
โดยเฉพาะ
สินคาที่เนนราคามากกวาคุณภาพทั้งหลาย
เพื่อชนะใจชนชั้นกลางจึงควรผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีใน
ราคาที่รับได โดย หากไทยใชกลยุทธในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีกวาในราคาที่สูงกวาสินคาที่รัสเซีย
เคยซื้อจากประเทศอื่นเพียงเล็กนอย นาจะมีโอกาสในการชวงชิงสวนแบงในตลาดนี้ไดไมยาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากมีการวางแผนรวมกันที่ดีระหวางภาครัฐและเอกชน5
สังคม (Social)
ปญหาอยางหนึ่งในการคาขายกับตางประเทศก็คือ วัฒนธรรมที่แตกตาง ปญหาที่สําคัญมาก
คือ เรื่องภาษา คนรัสเซียไมคอยจะนิยมพูดภาษาอังกฤษเพราะถือวาเปนภาษาของอเมริกัน ในขณะที่คน
ไทยก็ยังไมเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษมากนัก อีกทั้ง มีคนไทยจํานวนนอยที่พูดภาษารัสเซียได แตอันที่
จริงปญหาเหลานี้ไมใชเรื่องใหญ
ถาไมมลี ามที่แปลไทยเปนรัสเซียเลยก็พูดอังกฤษใหลามรัสเซียแปล
อังกฤษเปนรัสเซียให หรือ พูดไทยใหลามไทยแปลเปนอังกฤษใหลามรัสเซียแปลอีกทีก็ได ซึ่งเรื่องเหลานี้
ตําราวิชา Cross Cultural Management มักจะเขียนตรงกันวาไมตองไปหัดพูดภาษาใหเหมือนเจาของ
ภาษา แตตองพยายามเขาใจวัฒนธรรม และ เรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันดวยความใสใจสนใจก็
เพียงพอแลว
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ตางกับกลุมคนรวยใหม (Neo Riche) ซึ่งซื้อสินคาโดยไมคอยสนใจกับราคา
นักทองเที่ยวรัสเซียในไทยจํานวนมาก นอกจากจะติดใจในรสชาติอาหารไทย และ ธรรมชาติที่สวยงามแลว ยังนิยมซื้อสินคา
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน ตูเย็น โทรทัศนสี เครื่องปรับอากาศจากเมืองไทยอีกดวย
5
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ในการทํา FTA กับประเทศอื่น เชน JTEPA มีเรื่องของการลักลอบนําเขาขยะพิษ หรือ ปญหา
สิ่งแวดลอมอื่นๆตามมา แตคาดวาในการเจรจา FTA กับรัสเซีย ปญหาเหลานี้ไมนาจะเกิดขึ้น ปญหา
ทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจึงนาจะเปนเรื่องของอาชญากรรมที่อาจตามมาจากการที่มีกลุมมาเฟยรัสเซียเขา
มาประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งเรื่องดังกลาวหากไทยจะเขมงวดในเรื่องการตรวจสอบนักทองเที่ยว
และการตรวจตราโดยอาจขอความรวมมือกับตํารวจของรัสเซียนาจะลดปญหาดังกลาวลงได
เทคโนโลยี (Technology)
หากมองยอนไปในชวงสงครามเย็น รัสเซียพยายามแขงขันกับอเมริกาอยางหนักในทุกๆดาน
โดยเฉพาะดานอวกาศ เพราะความกาวหนาทางอวกาศ แสดงใหเห็นถึงแสนยานุภาพและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีของประเทศ 6 ดังนั้น แมรัสเซียจะประสบปญหาเมื่อครั้งเปดประเทศใหมๆ แตเนื่องจาก
รัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติอยางเหลือเฟอ ประกอบกับ เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีอยู (แมรูปแบบจะไม
สวยงาม) ทําใหรัสเซียฟนตัวกลับมาไดอยางรวดเร็ว กลายเปนประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงมากประเทศหนึ่งของโลก
เทคโนโลยีที่สูงดังกลาวของรัสเซีย (ซึ่งนาจะสูงกวาไทยในหลายดาน) นาจะเปนประโยชนกับ
ไทยหากจะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกัน เชน การสงนักเรียนไทยไปเรียนในรัสเซีย7 การสัมมนาทาง
วิชาการรวมกัน การทดลองรวมกัน หรือ การลงทุนระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งรัสเซียเปนประเทศที่พรอม
ใหมีการถายทอดความรูใหแกชาติอื่นเชนกัน8 แตอาจมีอปุ สรรคทางภาษาอยูบา ง
โดยสรุป การเปดเสรีทางการคาระหวางไทยและรัสเซียโดยรวมทั้ง 4 มิตินาจะเกิดผลดี แตอาจ
มีบางประเด็นที่เปนปญหาอยูบาง เชน มีบางอุตสาหกรรมอาจไดรับผลกระทบทางลบ ทางสังคมอาจมี
เรื่องอาชญากรรมจากมาเฟยรัสเซีย
ซึ่งตองมีมาตรการและนโยบายรองรับผลกระทบ/ชวยเหลือตาม
ความเหมาะสม ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนไทยนาจะเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ/
ความรวมมือทางการคาการลงทุนของไทยกับรัสเซียอยางตอเนื่องตอไป
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การปฏิบัติการทางอวกาศแตละครั้ง ตองมีการคนควาวิจัยสูงมาก ทั้งดาน ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร วัสดุศาสตร ดาราศาสตร
เครื่องกล ยานยนต ฯลฯ ดังนั้น ผลพลอยไดจากการปฏิบัติการทางอวกาศแตละครั้ง คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
7
การไปเรียนในรัสเซียนั้นนอกจากจะไมเสียคาเลาเรียนแลว ในอดีตยังมีการใหเงินเดือนแกนักเรียนตางชาติดวย
8
ในอดีตแมแตความรูหรือแปลนในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรรัสเซียก็ไมหวงแตประการใด โดยไดถายทอดใหแกกลุมประเทศ
คอมมิวนิสตดวยกัน เชน เกาหลีเหนือ หรือ คิวบา ใชสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของตนเองอยางไรก็ตาม ก็มีบางศาสตรที่รัสเซียหวง
แหนไวใหคนในชาติเทานั้นทําการศึกษา เชน สาขาพลังจิต (โดยเฉพาะการสะกดจิต) เปนตน
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ตารางที่ 1: แสดงคาดัชนีความสามารถในการแขงขัน Balassa Index ของสินคารัสเซียทีม่ ี
คาตั้งแต 1.00 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับสินคาไทย ในพิกัดระดับ 2 หลัก ป 2549
HS

Descriptions

Thai RCA

Russia RCA

'75

Nickel and articles thereof

0.03

8.27

'31

Fertilizers

0.18

5.64

'27

Mineral fuels, oils, distillation products, etc

0.34

4.29

'99

Commodities not elsewhere specified

0.47

3.10

'81

Other base metals, cermets, articles thereof

0.30

2.49

'44

Wood and articles of wood, wood charcoal

0.89

2.39

'76
'72

Aluminium and articles thereof
Iron and steel

0.60
0.42

2.19
2.16

'74

Copper and articles thereof

0.74

1.33

'36

Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc

0.29

1.32

'10
'47

Cereals
Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc
Inorganic chemicals, precious metal compound,
isotopes

4.93
0.36

1.25
1.12

0.27

1.09

'28

ที่มา: ขอมูลมูลคาการนําเขาและสงออกโดย Trademap, UNCTAD ประมวลคาดัชนีโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ตารางที่ 2: แสดงคาดัชนีความสามารถในการแขงขัน Balassa Index ของสินคาไทยทีม่ คี า
ตั้งแต 1.00 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับสินคารัสเซีย ในพิกัดระดับ 2 หลัก ป 2549
HS
'16
'40
'10
'80
'11

Descriptions
Meat, fish and seafood food preparations nes
Rubber and articles thereof
Cereals
Tin and articles thereof
Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten

Thai RCA
12.53
6.85
4.93
4.88
4.69

Russia RCA
0.15
0.63
1.25
0.04
0.36

'20

Vegetable, fruit, nut, etc food preparations

3.39

0.08

'03
'55
'17
'25
'21

Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes
Manmade staple fibres
Sugars and sugar confectionery
Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement
Miscellaneous edible preparations

3.19
3.17
2.71
2.07
2.06

0.33
0.09
0.16
0.86
0.31
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HS
'35
'69
'23
'07

Descriptions
Albuminoids, modified starches, glues, enzymes
Ceramic products
Residues, wastes of food industry, animal fodder
Edible vegetables and certain roots and tubers

Thai RCA
1.90
1.77
1.71
1.62

Russia RCA
0.08
0.19
0.16
0.07

'67

Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair

1.60

0.00

'39

Plastics and articles thereof

1.55

0.09

'71

Pearls, precious stones, metals, coins, etc

1.43

0.29

'84

Nuclear reactors, boilers, machinery, etc

1.40

0.13

'56

Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc

1.40

0.10

'54

Manmade filaments

1.39

0.04

'58

Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc

1.34

0.00

'91

Clocks and watches and parts thereof

1.32

0.01

'85

Electrical, electronic equipment

1.31

0.06

'61

Articles of apparel, accessories, knit or crochet

1.31

0.01

'64

Footwear, gaiters and the like, parts thereof

1.15

0.02

'19

Cereal, flour, starch, milk preparations and products

1.13

0.27

'41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather

1.07

0.23

'33

Essential oils, perfumes, cosmetics, toiletries

1.03

0.12

'96

Miscellaneous manufactured articles

1.00

0.02

ที่มา: ขอมูลมูลคาการนําเขาและสงออกโดย Trade map, UNCTAD ประมวลคาดัชนีโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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