บทวิเคราะห
“สถานการณชุมนุมขับไลรัฐบาลของยูเครน”
สถานการณทางการเมืองในประเทศ ยูเครนยังคงตึงเครียด เนื่องจากชาวยูเครนหลายแสนคนไดออกมา
รวมตัวกัน ที่จัตุรัสใจกลางกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศ เพื่อประทวงตอตานการตัดสินใจของรัฐบาลในการ
ระงับการเจรจาขอตกลงทางการคากับสหภาพยุโรป ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญทางการเมืองโลก และคลายคลึงกับ
การชุมนุมทางการเมืองใน ไทย ลําดับเหตุการณและผลกระทบจากการประทวงของยูเครน รวมถึงความสัมพันธ
ดานเศรษฐกิจการคาไทย-ยูเครน มีรายละเอียดดังนี้
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1. สถานการณทางการเมือง
สืบเนื่องจากรัฐบาลยูเครนประกาศระงับการเจรจาการ ลงนามขอตกลง ทางการคากับสหภาพยุโรป
หลังจากมีการเจรจารวมกันไปแลวถึง 1 ป และเลือกที่จะคงความสัมพันธที่ดีกับสหพันธรัฐรัสเซียตอไป ทําใหเกิด
ความตึงเครียดทางการเมืองขึ้น เมื่อรัฐบาลประกาศวาไดระงับการลงนามขอตกลงฯ ดังกลาว ประชาชนหลายแสน
คนซึ่งไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของรัฐบาลไดออกมารวมตัวกันประทวงและเรียกรองใหมีการถอดถอน
ประธานาธิบดีวิกเตอร ยานูโควิชออกจากตําแหนง ซึ่งมีความคลายคลึงกับการปฏิวัติสีสม (Orange Revolution)1
ที่เคยเกิดขึ้นในยูเครนเมื่อป 2547 และประสบผลสําเร็จในทายที่สุด
ลําดับเหตุการณการประทวงที่เกิดขึ้นในยูเครนสรุปได ดังนี้
- การประทวงใหญในชวงแรกเริ่มตนเมื่อประชาชนยูเครนหลายหมื่นคนมารวมตัวกันเพื่อตอตานการ
ตัดสินใจของรัฐบาลดังที่กลาวไปขางตน โดยการประทวงมีพรรคฝายคานทําหนาที่เปนแกนนํา พรอมทั้งประกาศวา
จะเดินหนาการชุมนุมตอไปจนกวาประธานาธิบดีวิคเตอร ยานูโควิชจะยอมลงนามขอตกลงฯ กับสหภาพ
ยุโรประหวางการประชุมสุดยอดประเทศหุนสวนตะวันออก ณ กรุงวิลนีอัส
เมืองหลวงของลิธัวเนีย ในวันที่
29 พฤศจิกายน 2556 แตทายที่สุด ยูเครนไดตัดสินใจระงับการลงนามในขอตกลง ฯ ดังกลาวในนาทีสุดทายจน
นําไปสูการชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลครั้งใหญ
- ตอมาการประทวงในชวงเดือนธันวาคม 2556 เริ่มมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาก เนื่อง จากเริ่มมี
มาตรการปราบปรามกลุมผูชุมนุมจากตํารวจ โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 อดีตประธานาธิบดียูเครน 3 คน
ไดแก เลโอนิด คราฟชุค เลโอนิด คุชมา และวิคเตอร ยูเชนโก ออกแถลงการณรวมกันเพื่อสนับสนุนกลุมผูชุมนุม
พรอมกับประณามการที่ตํารวจปราบจลาจลโดยใชความ รุนแรง ซึ่งอดีตผูนํายูเครนทั้งสามคนไดเรียกรองให
ประธานาธิบดีวิคเตอร ยานูโควิช และแกนนําเรงหันหนามาเจรจากัน เพื่อบรรลุขอเรียกรองที่ประชาชนตองการให
ยูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของสหภาพยุโรป
- ปจจุบัน สถานการณการประทวงยังคงดําเนินตอมาอยางตอเนื่อง ล าสุดในวันที่ 18 มกราคม 2557
ประธานาธิบดีวิคเตอร ยานูโควิช ไดลงนามอนุมัติการบังคับใชกฎหมายหามการประทวงและการชุมนุมทาง
การเมืองในที่สาธารณะ ซึ่งบทลงโทษยังรวมถึงการปดลอมสถานที่ราชการและการตั้งคายพักแรมและเวทีปราศรัย
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การปฏิวัติสีสม (Orange Revolution) มีสาเหตุมาจากความไมพอใจในผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่นายวิกเตอร
ยานูโควิชไดรับชัยชนะ เนื่องจากประชาชนบางสวนเห็นวาไมโปรงใส และทายที่สุดนํามาสูการประทวงครั้งใหญและยกเลิกผลการ
เลือกตั้งเดิม ซึ่งผลการเลือกตั้งใหมสงผลใหนายวิกเตอร ยูเชนโกไดรับชัยชนะ
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ในบริเวณที่เปนสถาน พื้นที่สาธารณะ โดยอาจตองรับโทษจําคุกสูงสุด 5 ป ซึ่ง จะเห็นไดชัดวาเปนความพยายาม
ของรัฐบาลที่จะสกัดกั้นประชาชนจํานวนนับแสนที่ออกมาชุมนุม ทําใหสถานการณการประทวงยังไมอาจคลี่คลาย
และขอเรียกรองของประชาชนยังไมไดรับการตอบรับจากรัฐบาลตอไป
- นอกจากนั้น การประทวงครั้งใหญครั้งนี้ ยังสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางยูเครน
และรัสเซีย โดยรัฐบาลยูเครนไดขอความชวยเหลือทางการเงินกับรัสเซียไปและรัสเซียไดใหความชวยเหลือดวยการ
มอบเงินจํานวน 15 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งทาง กลุมผูชุมนุมยังคงไมเห็นดวยกับการ ตัดสินใจของรัฐบาลและ
ยังยืนยันวาอนาคตของประเทศคือการเขารวมเปนสวนหนึ่งกับสหภาพยุโรป
2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจของยูเครน
ในระหวางป 2554-2556 เศรษฐกิจของยูเครนมีอัตราการเจริ ญเติบโตประมาณรอยละ 5.8 ตอป
อยางไรก็ดี ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาจนถึงปจจุบัน อาจสง ผลใหการลงทุนจากตา งประเทศ
ชะลอตัว โดยเฉพาะการประทวงใหญตอตานรัฐบาล อาจทําใหยูเครนประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสงผล
กระทบตอคาเงินของประเทศ โดยทุนสํารองแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของยูเครนไดลดลงรอยละ 9 หลังจาก
รัฐบาลตัดสินใจระงับการเจรจาลงนามขอตกลง ฯ กับสหภาพยุโรป
อีกทั้ง จากขอมูลของธนาคารกลางยูเครน เปดเผยวา เมื่อวัน ที่ 1 ธันวาคม 2556 ทุนสํารองเงินตรา
ตางประเทศและทองคําสํารองลดลงไปเปน18.79 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จาก20.60 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปน
ตัวเลขในหนึ่งเดือนกอนหนาที่จะมีการประทวง นอกจากนั้น การประทวงยังกระทบถึงคาเงินฮริฟเนียของยูเครน
ทําใหธนาคารตองเขาแทรก แซงเพื่อพยุงคาเงินฮริฟเนียไมใหดิ่งลงมากเกินไป ซึ่งถาการประทวงยืดเยื้อและรุนแรง
ยิ่งขึ้น อาจสงผลตอเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนตางประเทศที่ยอมมีความ
วิตกกังวลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของยูเครน รวมถึงความสามารถขอ งรัฐบาลในการชําระหนี้และ
หลีกเลี่ยงภาวะผิดนัดชําระหนี้ดวย
3. ผลกระทบดานความสัมพันธระหวางประเทศของยูเครน
ยูเครนตองเผชิญกับสถานการณตึงเครียดทางการเมืองนับตั้งแตป
2547 โดยเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นไมไดเปนเรื่องภายในประเทศเทานั้น แตเกี่ยวของกับการเมืองระหวางรัสเซียกับสหภาพยุโรปดวย
กลาวคือ ภายหลังการปฏิวัติสีสม นโยบายตางประเทศของยูเครนไดสะทอนใหเห็นวา ยูเครนเปนประเทศที่
สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย และเปดโอกาสใหประชาชนได มีบทบาทในการกําหนดความเปนไป
ของประเทศ ทําใหยูเครนไดรับการยอมรับจากนานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศตะวันตก
แตในขณะเดียวกันนโยบายสําคัญที่ยูเครนยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือ การรักษาความสัมพันธอันแนนแฟนกับ
รัสเซีย เนื่องจากรัสเซียเปนแหลงพลังงานที่สําคัญข องยูเครน และยูเครนก็เปนเสนทางสงออกกาซธรรมชาติ
จากรัสเซียไปยังภูมิภาคยุโรปเชนกัน ทําใหการดําเนินความสัมพันธระหวางกันตองเปนไปอยางรอบคอบ
4. ความสัมพันธดานเศรษฐกิจการคาไทย-ยูเครน
ไทยและยูเครนไดเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงทางการคาระหวางกันตั้งแตป ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกระชับความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและยูเครนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ
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รวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) เพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติตามความตกลงฯ และเปนเวทีการ
หารือในระดับทวิภาคี เพื่อขยายมูลคาการคาและการลงทุน และลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน โดยทั้งสองฝาย
สามารถสรุปผลการเจรจาไดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมรัฐสภาได
พิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบการลงนามความตกลงทางการคาดังกลาว จากนั้นไทยและยูเครน ไดประสาน
นัดหมายเพื่อใหรัฐมนตรีของทั้งสองฝายลงนามในความตกลงทางการคามาเปนระยะๆ แตเนื่องจากทั้งสองฝายติด
ภารกิจอื่น จึงยังไมสามารถลงนามในความตกลงดังกลาวได และดวยสถานการณความไมสงบทางการเมืองของทั้ง
ยูเครนและไทยซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหทั้ งสองฝายตองชะลอการลงนามออกไปจนกระทั่งสถานการณ
จะเขาสูภาวะปกติ จึงจะสามารถประสานนัดหมายการลงนามไดอีกครั้ง
ปจจุบัน ยูเครนเปนคูคาอันดับที่ 63 ของไทยในตลาดโลก และเปนคูคาอันดับ 3 ของไทยในกลุมเครือรัฐ
เอกราช(CIS) รองจากรัสเซียและอาเซอรไบจาน การค าของไทยกับยูเครนในระยะ 5 ปที่ผานมา (2551-2555)
มีมูลคาเฉลี่ยปละ 560.8 ลานเหรียญสหรัฐ โดยในป 2556 (มกราคม-พฤศจิกายน) การคาระหวางไทยกับยูเครนมี
มูลคา 415.20 ลานเหรียญสหรัฐ แบงเปนการสงออกมูลคา 117.38 ลานเหรียญสหรัฐ และการนําเขามูลคา
297.82 ลานเหรียญสหรัฐ สินคาสงออกสําคัญของไทย ไดแก รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก
ผลไมกระปองและแปรรูป ตูเย็น และผลิตภัณฑยาง เปนตน สําหรับสินคานําเขาสําคัญจากยูเครน ไดแก พืช และ
ผลิตภัณฑจากพืช ยุทธปจจัย เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ รถยนตโดยสารและรถบรรทุกเปนตน
5. ขอคิดเห็น
5.1 การที่ยูเครนตัดสินใจหันกลับมาใหความสําคัญกับรัสเซีย อาจเปนผลมาจากการที่รัสเซียสามารถ
ชวยพยุงเศรษฐกิจของยูเครนไดทันที เพราะหากยูเครนยังคงเดินหนา เจรจาขอตกลงฯ กับสหภาพยุโรป อาจจะใช
ระยะเวลานาน กวา เศรษฐกิจของยูเครน จะไดรับผลประโยชน นอกจากนี้ ดวย ความสัมพันธระหวางยูเครนและ
รัสเซียที่แนบแนนขึ้น จึงเปนที่จับตามองวา ในอนาคตยูเครนอาจมีแนวโนม ที่จะ เขาเป นสวนหนึ่ง ของ
สหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตป 2553
5.2 สถานการณการประท วงในยูเครน และไทยมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ เกิดขึ้นในชวงเวลา
เดียวกันคือปลายป 2556 ตอเนื่องมาจนถึงป 2557 และยังคงอยูในสภาวะตึงเครียดเชนกัน โดยทั้งสองประเทศ
มีรูปแบบการประทวงที่คลายกันคือ การตอตานการทํางานของรัฐบาลชุดปจจุบันและมีขอเรียกรองใหผู นําประเทศ
พนจากตําแหนง ซึ่งมีการแสดงออกดวยการรวมตัวกันของประช าชนจํานวนมากที่จุดยุทธศาสตรตาง ๆ ในเมือง
หลวงทั้งกรุงเคียฟและกรุงเทพฯ อีกทั้ง ยังมีความพยายามปดลอมสถานที่ราชการ ซึ่งนํามาสูความรุนแรงจากการ
ปะทะกันระหวางประชาชาชนและเจาหนาที่ตํารวจ และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
---------------------------------------สํานักทวิภาคี
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
มกราคม 2557

