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ABSTRACT
This research paper on “The factors of increasing power of Kaliningrad
Oblast of Russian Federation to become a great power of Baltic Region during
2012-2018” is a study aimed to study history, general characteristics, importance and
strategies of Kaliningrad and the Baltic states. And analyzing factors that enhance
Russian federation as a superpower in the Baltic Sea region by the role of Kaliningrad
and comparing the importance of Kaliningrad with the Crimea From primary and
secondary data. The study helps better understanding the direction and role of Russia
in the Baltic Sea region, both in the present and the future.
Kaliningrad is the administrative region of Russia located in the Baltic Sea
region. In the past, Kaliningrad was the capital of Konigsburg of East Prussia, but after
being part of the Soviet Union Kaliningrad became a strong military area throughout
the Russian Federation. Kaliningrad has been developing lands and economies until it
was appointed as a special economic zone from the physical factors, which are
fundamental for Kaliningrad by the potential for marine transportation, which can
transport goods throughout the year and the reason of territory closed to สหภาพยุโรป
ropean countries such as Poland, Germany and the Baltic states. Those reason
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promoted Kaliningrad as the Russian window to สหภาพยุ โ รปrope from the all-round
development, physical factors becoming the starting factors for further development
in other areas. Causing Kaliningrad to have a role in the Baltic Sea region by the area
of physical Politics, military, economy and society are important factors that strengthen
the power of the Russian Federation in the Baltic Sea region.
From the continuous development and improvement of Kaliningrad's
infrastructure since 2012-2018, Kaliningrad's development and potential are at a higher
rate and stand out within the Baltic Sea region. From the development of Kaliningrad's
railway line as part of China's new Silk Road route will greatly increase the rate of
economic growth in the region and in the past, from the Crimean War issue Russia had
to accelerate the development of superpower factors in the Baltic Sea region in order
to increase its role in the regional stage for the overall benefit of Russia itself.
Keywords: Kaliningrad Oblast, Baltic Sea Region, Geopolitics
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซีย (Russia Federation) เป็ น ประเทศที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ท างภูมิ ศ าสตร์
กายภาพใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณทวีปยุโรปและเอเชียทาให้ประเทศรัสเซียมี
อาณาเขตติดกับหลายประเทศ อีกทั้งยังมีแคว้นคาลินินกราด1 ที่เป็นเขตการปกครองที่เล็กที่สุดของ
ประเทศรัสเซีย โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปติดกับชายฝั่งทะเลบอลติกและมีอาณาเขตติดกับประเทศ
โปแลนด์และลิ ทัว เนี ย ซึ่งภูมิห ลั งทางประวัติศาสตร์ของแคว้นคาลิ นินกราดเคยเป็นดินแดนของ
จักรวรรดิเยอรมัน คือ ปรัสเซียตะวันออก2 แต่ภายหลังจากการเจรจาในการประชุมพอตสดัม 3 หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ดินแดนนี้ก็ถูกแบ่งให้ประเทศโปแลนด์ ลิทัวเนียและสหภาพโซเวียต ซึ่งประเทศ
ลิทัวเนียเคยเป็นอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียต แต่ในภายหลังมีการประกาศแยกตัวออกเป็นอิสระ
รวมถึงเกิดกระแสชาตินิยมในยุโรปตะวันออกทาให้ รัฐบอลติก4 เห็นเป็นโอกาสในการแยกตั ดังนั้น
แคว้นคาลินินกราดจึงถูกแยกออกจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศรัสเซียในทางกายภาพ ทาให้ แคว้น
คาลิ นิ น กราดไม่มี พรมแดนใด ๆ ติดกับประเทศรัส เซียเลย จึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
ประเทศรัสเซียเพราะแคว้นคาลินินกราดมีความสาคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเนื่องจาก
เป็นแคว้นที่เป็นทางออกสู่ยุโรป ทาให้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกตกในหลายด้าน โดยมีอาณาเขตที่
โอบล้อมไปด้วยเหล่าสมาชิกอดีตสหภาพโซเวียตและสมาชิกสหภาพยุโรป ด้วยเหตุนี้ทาให้ แ คว้น
คาลินินกราดถือเป็นอาวุธที่สาคัญของรัสเซียในการดาเนินนโยบายต่าง ๆ ที่สามารถตอบโต้ต่อท่าที
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ประเทศรัสเซียได้
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ในภาคนิพนธ์นี้ ผู้เขียนขอนิยามคาว่า Oblast หมายถึงแคว้น ตามเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
ปรัสเซียตะวันออก มีเมืองหลวงคือเมืองเคอนิชส์แบร์ค ระหว่างปี ค.ศ. 1878 - 1945
3 การประชุมยัลตาและพอตสดัม (Yalta and Potsdam Conference) เป็นการประชุมที่เมืองยัลต้า ประเทศยูเครน
เป็นการประชุมกันในช่วงสงคราม ซึ่งมีการทาสนธิสัญญาแบ่งดินแดนของกลุ่มพันธมิตร การประชุมครั้งนี้ถือว่าประสบความสาเร็จ
และต่อมามีการประชุมที่พอตสดัม ประเทศเยอรมนี เป็นการประชุมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นลงหรือหลัง จากเยอนมนี
ประกาศยอมแพ้ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างสันติภาพหลังสงคราม
4 รัฐบอลติก คือประเทศลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย
2

2
ตั ว อย่ า งเช่ น ในปี ค.ศ. 2013 เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ รั ส เซี ย ได้ น าอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ที่ มี
ความสามารถสูงของ Iskander-M 5 มาประจาการในแคว้นคาลินินกราด เพื่อตอบโต้การติดตั้งระบบ
ป้องกันขีปนาวุธ US AEGIS ของสหรัฐฯ ในประเทศโปแลนด์ ในเหตุการณ์นี้ ถือว่าส่งผลกระทบต่อ
กลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รปที่ มี อ าณาบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ แคว้ น คาลิ นิ น กราด โดยรั ส เซี ย มองว่ า
“Iskander-M” เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับรัสเซีย ในการปกป้องพรมแดนของตนเองและการใช้อาวุธบน
ดินแดนของตนเองถือเป็นสิทธิของรัฐในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม แต่อาวุธของสหรัฐฯ ไม่ได้
อยู่ ในที่ที่ควรจะอยู่ จากเหตุการณ์นี้แสดงให้ เห็ นว่าภูมิภ าคทะเลบอลติก ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์6
สาคัญของรัสเซีย หากรัสเซียถูกคุมคามก็สามารถใช้ประโยชน์ของแคว้นคาลินินกราดในการตอบโต้
กลั บ ได้ และที่ ส าคั ญ แคว้ น คาลิ นิ น กราดมี เ ขตแดนติด กั บ รั ฐ บอลติ ก หากรั ส เซี ย ด าเนิ นนโยบาย
ต่างประเทศและมีความร่วมมือกับรัฐดังกล่าวในทางที่ดี ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อรัสเซียเองเพราะรัฐบอลติก
เคยเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียต รัสเซียสามารถใช้ประโยชน์จากการมีภูมิหลังร่วมกันในการได้
ประเทศกลุ่มนี้มาเป็นพันธมิตร หากรัสเซียสามารถทาได้ แคว้นคาลินินกราดจะยิ่งช่วยเสริมสร้างความ
เป็นมหาอานาจให้รัสเซียอย่างแน่นอน
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2550,น.65) ได้กล่าวถึง “ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์7 เป็นทฤษฎีที่
สาคัญและส่งผลกระทบต่อการเป็นไปของโลกเป็นอย่างยิ่ง”
ภูมิรั ฐ ศาสตร์ ของประเทศสามารถทาการวิเคราะห์ ศัก ยภาพที่เสริมสร้า งความเป็ น
มหาอานาจและข้อจากัดของประเทศนั้น ๆ ได้ สิ่ งส าคัญ คือ การมีลั กษณะทางกายภาพที่ดีของ
ประเทศ เช่น พื้นที่ตั้งของประเทศมีความสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความเจริญและความปลอดภัย
ให้เกิดแก่ประเทศนั้น ๆ ได้ รวมถึงการมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นตัวกาหนดเศรษฐกิจของประเทศ
สภาพที่ตั้งของทุกประเทศล้วนมีปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น การมีทางออกสู่ทะเล ประเทศเป็นหมู่เกาะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกาหนดศักยภาพในการ
เป็นมหาอานาจของแต่ละประเทศ
สาหรับแคว้นคาลินินกราดที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย มีข้อดี คือ การมีทางออก
สู่ทะเลและมีท่าเรือที่ ไม่มีการแข็งตัวของน้าเพียงแห่งเดียวในทะเลบอลติก ทาให้ศักยภาพด้านการ
ขนส่งมีความแข็งแกร่งสามารถให้ บริการขนส่งสินค้าทางเรือของรัสเซีย ไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ตลอด
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Iskander เป็นขีปนาวุธนาวิถีแบบพกพา ชื่อว่า SS-26 Stone
จุดยุทธศาสตร์ คือ พื้นที่และสถานที่ตั้งที่มีความสาคัญในทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหารทั้ง
ในยามสงบและยามสงคราม.
7 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , (2007), ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ , ภูมิรัฐศาสตร์, (พิมพ์ครั้งที่1), กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โรงพิม พ์
วาสนา, น.65
6

3
ทั้งปี ด้านสภาพอากาศมีลักษณะที่ดี ไม่หนาวและร้อนจนเกินไป ทรัพยากรธรรมชาติมีอัญมณีอย่าง
อาพัน8 ที่มีความสวยงามและจุดเสีย คือ การที่ถูกโอบล้อมไปด้วยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ สหรัฐฯ และมีความแตกต่างของการดาเนินนโยบายต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันรัสเซียมองเห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบของแคว้นคาลินินกราดที่อยู่ท่ามกลางกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ปัจจัยแรก คือ การใช้ตอบโต้นโยบายของกลุ่มประเทศดังกล่าวที่ทาการคุกคาม
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศรัสเซียหรือส่วนอื่นๆของประเทศ และอีกหนึ่ง
ปัจจัย คือ การใช้โอกาสในการมีพรมแดนติดกันสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับรัฐบอลติก ซึ่ง
ทั้งสองปัจจัยนี้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นมหาอานาจให้ประเทศรัสเซียได้
การศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ข องแคว้ น คาลิ นิ น กราดที่ เ สริ ม สร้ า งความเป็ น
มหาอานาจของรัสเซีย ในภูมิภาคทะเลบอลติก ช่วงปี ค.ศ. 2012-2018 ทาให้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของแคว้นคาลิ นินกราดและผลกระทบที่อาจเกิดจากการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ของผู้นาประเทศ
รั ส เซีย รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตที่จะส่ งผลต่อความสั มพัน ธ์ ท าง
การเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อการศึกษาเพื่อนามาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มในการกาหนด
นโยบายของรัสเซียในแคว้นคาลินินกราดต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาตั้งแต่อดีตของแคว้นคาลินินกราดในภูมิภาค
ทะเลบอลติก
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เสริมสร้างความเป็นมหาอานาจในภูมิภาคทะเลบอลติกของ
ประเทศรัสเซียจากแคว้นคาลินินกราด
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงลั กษณะการพัฒ นาและความส าคั ญของแคว้นคาลิ นิน กราดของ
ประเทศรัสเซีย
1.2.4 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความเป็นมหาอานาจในภูมิภาคทะเลบอลติกของประเทศ
รัสเซียจากแคว้นคาลินินกราดในอนาคต
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อาพัน คือซากดึกดาบรรพ์ของยางไม้ เป็นทรัพยากรที่สาคัญในแคว้นคาลินินกราด และการมีด้วยสีสันและมีความ
สวยงาม ทาให้อาพันที่มีคุณภาพดีถูกนามาผลิตเป็นเครื่องประดับและอัญมณี
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ของแคว้นคาลินินกราดที่เสริมสร้าง
ความเป็นมหาอานาจของสหพันธรัฐรัสเซีย ในภูมิภาคทะเลบอลติก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2018 เท่านั้น
โดยศึกษาตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน ความสาคัญของแคว้นคาลินินกราดยุทธศาสตร์ของ
รัสเซียต่อภูมิภาคทะเลบอลติกและปัจจัยที่เสริมสร้างความเป็นมหาอานาจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ภายใต้กรอบแนวคิดมหาอานาจ ทฤษฎีดุลแห่งอานาจและทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์
1.4 วิธีการศึกษา
ภาคนิ พนธ์ฉบั บ นี้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาด้ว ยการวิจัยเอกสารและแนวการ
วิเคราะห์เชิงบรรยาย โดยมีทฤษฎีต่างๆที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของแคว้นคาลินินกราด
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
(Primary Resources) ได้แก่ คาแถลงการณ์ การสัมภาษณ์ ข่าวของสานักข่าวต่างประเทศต่างๆทาง
เว็ บ ไซต์ เอกสารทางราชการของผู้ น าประเทศและหน่ ว ยงานราชการและข้ อ มู ล ชั้ น ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Resources) ได้แก่ บทวิเคราะห์จากเว็บไซต์ขององค์กรที่เชื่อถือได้ รวมทั้งบทความของ
นักวิชาการในวารสารต่างๆ ตาราทางวิชาการ หนังสือ ภาคนิพนธ์ เป็นต้น
1.5 ข้อจากัดของการศึกษา
1.5.1 เนื่องจากแคว้นคาลินินกราดเป็นแคว้นที่อยู่ห่างไกลจากประเทศรัสเซียและเป็น
แคว้นที่ยังไม่มีผู้สนใจมากนักทาให้การสืบหาข้อมูลมีน้อย โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นภาษารัสเซีย
1.5.2 ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ได้รับการเปิดเผยโดยทั่วไป โดยเฉพาะข้อมูล
ด้านการทหาร จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีมักจะเป็นสื่อออนไลน์หรือ
เว็บไซต์
1.5.3 หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องมีจานวนน้อย ทาให้การศึกษาและวิเคราะห์ได้ไม่
ครบทุกแง่มุม

5
1.6 สมมติฐานของการศึกษา
1.6.1 ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม
จิ ตวิทยาและปั จ จั ย ทางการทหาร ในช่ว ง ปี ค.ศ. 2012-2018 ของแคว้นคาลิ นินกราดจะช่วย
เสริมสร้างความเป็นมหาอานาจของประเทศรัสเซียในภูมิภาคทะเลบอลติกมากขึ้น
1.6.2 แคว้นคาลินินกราดจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศสมาชิกยุโรป
มากขึ้น
1.6.3 การที่แคว้นคาลินินกราดมีเขตแดนติดกับพรมแดนยุโรป ถือเป็นข้อได้เปรียบของ
ประเทศรัสเซียที่สามารถใช้ประโยชน์จากการมีเขตแดนติดกันในการตอบโต้นโยบายของกลุ่มประเทศ
ตะวันตกได้
1.7 แผนการดาเนินงาน
แผนงานการศึกษา ก.ย.61
กาหนดหัวข้อนิพนธ์
วางเค้าโครงงานนิพนธ์
ค้นหาข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เรียบเรียงข้อมูล
จัดทารูปเล่ม

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61

ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 ทราบและเข้าใจประวัติและความเป็นมาของแคว้นคาลินินกราด
1.8.2 ทราบและเข้าใจถึงลักษณะการพัฒนาและความสาคัญของแคว้นคาลินินกราดใน
ประเทศรัสเซีย
1.8.3 ทราบและเข้าใจถึงปัจจัยที่เสริมสร้างความเป็นมหาอานาจของสหพันธรัฐรัสเซีย
ในภูมิภาคทะเลบอลติก
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1.8.4 ทราบและเข้าใจถึงศักยภาพความเป็นมหาอานาจในภูมิภาคทะเลบอลติกของ
ประเทศรัสเซียจากแคว้นคาลินินกราด
1.8.5 เพื่อเป็นความรู้และแนวทางกับผู้ ที่ส นใจศึกษาบทบาทของประเทศรัสเซีย ใน
ภูมิภาคทะเลบอลติกจากแคว้นคาลินินกราด
1.9 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ของแคว้นคาลินินกราดที่เสริมสร้างความ
เป็นมหาอานาจของสหพันธรัฐรัสเซียในภูมิภาคทะเลบอลติก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2018 คือ แนวคิด
ปัจจัยความเป็นมหาอานาจ ทฤษฎีดุลแห่งอานาจและทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์
1.9.1 แนวคิดปัจจัยความเป็นมหาอานาจ9
อานาจเป็นความสามารถของฝ่ายหนึ่งที่สามารถระดมปัจจัยทรัพยากรต่างๆที่
ประเทศตนเองพึงมี ในแต่ละรัฐมีอานาจไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งในความไม่เท่าเทียมนั้นเป็นผลมาจากการที่
รัฐที่มีขีดความสามารถหรือปัจจัยแห่งอานาจแตกต่างกัน ปัจจัยแห่งอานาจนี้หมายถึงคุณลักษณะ
แห่งชาติ ทรัพยากร และสมรรถนะต่างๆของรัฐ ถ้ารัฐใดมีปัจจัยเหล่านี้มากก็จะมีอานาจมาก ถ้ามีน้อย
ก็จะมีอานาจน้อย ปัจจัยแห่งอานาจบางชนิดสามารถวัดเป็นตัวเลขเพื่อนามาประเมินเปรียบเทียบได้
เช่น พื้นที่อาณาเขต ทรัพยากรธรรมชาติ และกาลังทหาร อย่างไรก็ตามอานาจดังกล่าวต้องประกอบ
ไปด้วยปัจจัยพื้นที่หลายๆด้านประกอบกันและต้องมีการขยายอานาจไปกระทบกับอานาจประเทศอื่น
ด้วย ปัจจัยความเป็นมหาอานาจมี 5 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางกายภาพ ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ของ
รัฐ ทรัพยากรธรรมชาติและประชากร
2. ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางการเมือง ประกอบด้วย ระบบ
การเมืองและกลุ่มที่มีบทบาททางการเมือง
3. ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เพื่อเพิ่มพูน
ฐานะทางเศรษฐกิจ และเพื่อส่งเสริมความสามารถของมิตรประเทศ
4. ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางสังคมและจิตวิทยา ประกอบด้วย
องค์ประกอบความเป็นชาติ มรดกทางประวัติศาสตร์ และขวัญกาลังใจของพลเมือง
9

อนวัช เม็งสุวรรณ, (2012), ปัจจัยของดินแดนพรีมอร์สกี (Primorsky krai) ที่เสริมสร้างความเป็นมหาอานาจของ
สหพันธรัฐรัสเซียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก , วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , มหาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, สาขารัสเซีย
ศึกษา, น.6-7.
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5. ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางการทหาร ประกอบด้วย ขีด
ความสามารถในการรบ ขวัญกาลังใจ และประชาชนมีความเลื่อมใสในศรัทธากองทัพ
1.9.2 ทฤษฎีดุลแห่งอานาจ 10
ดุลแห่งอานาจ เป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
ความมั่นคงระหว่างประเทศจะเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อโครงสร้างอานาจทางทหารของรัฐต่าง ๆ แยกกระจาย
จนไม่มีรัฐใดที่มีอานาจทางทหารอย่างเข้มแข็งจนครอบงารัฐอื่นได้ เมื่อรัฐใดเริ่มมีอานาจทางทหาร
มากขึ้น แนวคิดดุลแห่งอานาจเชื่อว่า รัฐนั้นจะใช้ประโยชน์จากกาลังทหารที่เหนือกว่าโจมตีรัฐเพื่อน
บ้านที่อ่อนแอกว่า ดังนั้นรัฐเพื่อนบ้านจะพยายามเพิ่มอานาจ เพื่อถ่วงดุลอานาจของรัฐนั้น โดยการ
สร้างกลุ่มพันธมิตรหรือพัฒนาอาวุธใหม่ๆ
ดุลแห่งอานาจ ตามที่นักวิเคราะห์ระบุความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้อธิบายไว้
เช่น อินิส คล๊อด (Inis Claude) อธิบายว่า ดุลแห่งอานาจมีความหมายว่าสถานการณ์ของการสมดุล
หรือ อีกความหมายหนึ่งหมายถึง ระบบของรัฐที่แข่งขันกันเพื่อควบคุมอานาจในความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน และนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่ง คือฮานส์ เจ มอร์เกนธอ (Han J. Morgenthau) อธิบายว่า ดุลแห่ง
อานาจ หมายถึงทั้งสถานภาพหรือสถานการณ์หนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและหมายถึงนโยบายที่
จะก่อให้เกิดสถานภาพดังกล่าวในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (จุลชีพ ชินวรรโณ, 2015, น.369)
1.9.3 ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ 11
นักรัฐศาสตร์ชาวสวีเดน ชื่อรูดอล์ฟ เจลเลน (Rudolf Kjellen) ได้นิยามคาว่า
“ภูมิรัฐศาสตร์” โดยเจลเลนเห็นว่าการที่จะสามารถเข้าใจรัฐใด ๆ ได้อย่างลึกซึ้งนั้น จะต้องทาความ
เข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์ของรัฐนั้นๆเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตพื้นที่ ที่ตั้งของรัฐ ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ แนวพรมแดน ซึ่งเจลเลนได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่ารัฐที่สามารถจะเป็นรัฐมหาอานาจได้นั้น
ต้องประกอบด้วยลักษณะ คือ มีเนื้อที่กว้างขวาง สามารถที่จะติดต่อกับโลกภายนอกได้สะดวกและมี
เนื้อที่หรือดินแดนที่ติดต่อเป็นผืนเดียว
อย่างไรก็ตาม เจลเลน ก็ให้ทรรศนะว่า ประเทศที่จะเป็นมหาอานาจได้นั้น ไม่
จาเป็นจะต้องทาการขยายอาณาเขตเพียงอย่างเดียวการสร้างอานาจสามารถทาได้โดยการใช้ความล้า
หน้าทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของประเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างอานาจขึ้นมาได้ ทั้งนี้สิ่งที่จะ
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จุลชีพ ชินวรรโณ, (2015), ความมั่นคงระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ความมั่นคง ภัยคุกคาม, โลกในศตวรรษที่ 21
กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, (พิมพ์ครั้งที่2), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.369-371.
11 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , (2007), ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์, ภูมิรัฐศาสตร์, (พิมพ์ครั้งที่1), กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โรงพิมพ์
วาสนา, น.65-76.
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แสดงถึงความมีอานาจของรัฐนั้นก็คือ การที่รัฐมีแนวพรมแดนที่เข้มแข็ง ยากแก่การรุ กรานของข้าศึก
และศัตรูและความสามัคคีของคนในชาติ
1.10 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจั ยด้านยุทธศาสตร์ของแคว้นคาลินินกราดที่
เสริมสร้างความเป็นมหาอานาจของรัสเซีย ในภูมิภาคทะเลบอลติก ตั้งแต่ปี ค.ศ.2012-2018 นั้นมี
เอกสารที่สามารถนามาประกอบใช้ในการศึกษา คือ
หนังสือเรื่อง โลกในศตวรรษที่ 21 กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 12
โดย รศ.ดร.จุ ล ชีพ ชิน วรรโณ ส านักพิมพ์ โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ปี ค.ศ. 2015
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศทั้งที่เป็นรัฐ
และไม่ใช่รัฐในมิติด้านต่าง ๆ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศกับรัฐ
ตลอดจนแนวคิดที่ช่วยอธิบายต่อปรากฎการณ์ระหว่างประเทศ
ซึ่งในส่วนที่จ ะใช้ศึกษาประกอบงานนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะศึกษาเฉพาะ
เนื้อหาในบทที่ 11 หน้า 369-371 เท่านั้น ที่กล่าวถึงทฤษฎีและความหมายของดุลแห่งอานาจ ที่
สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ และการเพิ่มอานาจโดยใช้วิธีการสร้างกลุ่มพันธมิตร
หรือสะสมอาวุธแทนการความสามารถทางการทหาร
หนังสือเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์13 โดย รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ สานักพิมพ์โรงพิมพ์วาสนา
ปี ค.ศ. 2007 หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ภูมิรัฐศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการของภูมิรัฐศาสตร์
ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์กับแนววิเคราะห์กาลังอานาจของชาติและภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศ
ไทย
ซึ่งในส่วนที่จ ะใช้ศึกษาประกอบงานนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะศึกษาเฉพาะ
เนื้อหาในบทที่ 3 เท่านั้น ที่กล่าวถึงเรื่องความสาคัญของทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์และนักทฤษฎีทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่อดีตมาถึงยุคสมัยใหม่แม้จะ
อธิบายไม่ละเอียดมาก แต่ก็สามารถเข้าใจได้ถึงความเป็นมาของแนวคิดนี้ และในเรื่องของนักทฤษฎี
ทางภูมิรัฐศาสตร์มีการอธิบายได้อย่างละเอียดถึงแนวคิดและนิยามทฤษฎีนี้ของแต่ละคน มีการอธิบาย
12

จุลชีพ ชินวรรโณ, (2015), ความมั่นคงระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ความมั่นคง ภัยคุกคาม, โลกในศตวรรษที่ 21
กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, (พิมพ์ครั้งที่2), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.369-371.
13 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , (2007), ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ , ภูมิรัฐศาสตร์, (พิมพ์ครั้งที่1), กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โรงพิมพ์
วาสนา, น.65-76.

9
อย่างเป็นขั้นตอนและเรียงตามยุคสมัย ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้ทฤษฎีของ
รู ด อล์ ฟ เจลเลน ผู้ ที่ เ ป็ น คนบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ “ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ” เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการท านิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้
นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงทาให้เนื้อหาภายในเล่มมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ
นิพนธ์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดกับชาวรัสเซียที่
อาศั ย อยู่ ใ นส่ ว นอื่ น ๆ ของประเทศ 14 โดยนางสาวอุ ษ ณา แซ่ พั่ ว มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ปี ค.ศ. 2010 นิพนธ์เล่มนี้ได้กล่าวถึง อัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดและชาวรัสเซียและยัง
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม
ซึ่ ง ในนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวแคว้ น คาลิ นิ น กราดได้ เ ริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากถูกโอบล้อมด้วยพรมแดนที่ติดกับประเทศกลุ่มยุโรป ทาให้เกิดกระแสการ
เข้ามาของวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตก จากการแทรกซึมทางวัฒนธรรมนั้นทาให้วัยรุ่นสมัยใหม่ใน
แคว้นคาลินินกราดให้ความสาคัญกับยุโรปมากกว่ารัสเซียเนื่องจากปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่
ยากลาบากต่อการเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจนิพนธ์เล่ม
นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากเพราะข้าพเจ้าได้ทราบถึงรายละเอียดและ
การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดและชาวรัสเซียที่ในปัจจุบันเริ่มมีวิถีชีวิตที่เอนเอียง
ไปทางยุโรป ซึ่งข้าพเจ้าสามารถใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
นิพนธ์ของข้าพเจ้า
“Cargo from Kaliningrad sails past the Baltic countries”15 โดย Pavel Shipilin
จาก https://lt.sputniknews.ru/analytics/20170818/3698514/ gruzy-iz-kaliningradaproplyvut-mimo-stran-baltii.html ปี ค .ศ.2017 เป็ น บทความที่ ก ล่ า วถึ ง การประชุ ม ของ
นายวลาดิเมียร์ ปูติน ทั้งสองครั้งที่ แคว้นคาลินินกราดและกรุงริกาของประเทศลัตเวีย ซึ่งถือว่าอาจ
เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ข องรั ส เซี ยกั บ รั ฐ บอลติ ก ในการประชุ ม เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและความต้องการที่จะขยายขีดความสามารถของเรือข้ามฟากที่วิ่ง
ตามเส้ น ทาง Baltiysk-Ust-Luga ในบทความนี้ ข้ า พเจ้ า สามารถน าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ
นโยบายของรัสเซียต่อประเทศกลุ่มบอลติกได้

14

อุษณา แซ่พั่ว, (2010), การศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดกับชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในส่วน
อื่นๆของประเทศ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, สาขารัสเซียศึกษา, น.6-7.
15 Pavel Shipilin, Cargo from Kaliningrad sails past the Baltic countries, Accessed November 25, 2018,
https://lt.sputniknews.ru/analytics/20170818/3698514/gruzy-iz-kaliningrada-proplyvut-mimo-stran-baltii.html

10
“NATO vs Kaliningrad”16 โ ด ย Boris Dzhereliyevsky จ า ก http://ruspravda.
info/ NATO-protiv-Kaliningrada-blokada-i-anneksiya-21853.html ปี ค.ศ. 2016 เป็นบทความ
ที่กล่าวถึงความพยายามต่อต้านรัสเซียของประเทศสมาชิกนาโต้ผ่านแคว้นคาลินินกราด โดยมุ่งเป้าไป
ที่การปกป้องรัฐบอลติกจากรัสเซีย ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวว่ารัสเซียไม่ได้แสดงท่าทีมุ่งร้ายต่อ รัฐบอลติก
ตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายแล้ว รวมถึงบริเวณแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นด่านหน้าของรัสเซียใน
ทิศทางตะวันตกเป็นเหมือนกระดูกในลาคอของนาโต้และที่สาคัญแคว้นคาลินินกราดยังมีฐานทัพเรือที่
มีประสิทธิภาพในพื้นที่ทะเลบอลติก ทาให้ประเทศสมาชิกนาโต้ต้องการขับไล่รัสเซียออกจากพื้นที่นี้

16

Boris Dzhereliyevsky, “NATO vs Kaliningrad: blockade and annexation,” Accessed November 25,
2018, http://ruspravda.info/NATO-protiv-Kaliningrada-blokada-i-anneksiya-21853.html
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บทที่ 2
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของแคว้นคาลินินกราด
2.1 ประวัติความเป็นมาของแคว้นคาลินินกราด
แคว้นคาลินินกราดเป็นแคว้นหนึ่งที่อยู่ในการปกครองของรัสเซียมาตั้งแต่สมัยสหภาพ
โซเวียต มีดินแดนอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งแยกออกจากส่วนที่เหลือของประเทศ
โดยมีพรมแดน และน่านน้าติดกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
คาลินินกราดถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1946 เป็นผลมาจากชัยชนะของสหภาพโซเวียต
เหนือนาซีเยอรมนี หลังจากการประชุมพอตสดัม ของประเทศมหาอานาจทั้งสาม คือ สหภาพโซเวียต
สหรั ฐ อเมริ ก าและสหราชอาณาจั ก ร เพื่ อ ท าการแบ่ ง ดิ น แดนของปรั ส เซี ย ตะวั น ออก โดยพื้ น ที่
1 ใน 3 ของดินแดนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต1
2.1.1 สมัยจักรวรรดินิยมรัสเซีย
แคว้ น คาลิ นิ น กราดมี ภู มิ ห ลั ง มาจากเมื อ งหลวง Konigsberg ของปรั ส เซี ย
ตะวันออก จึงจาเป็นต้องกล่าวถึงที่มาของเมืองดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประวัติความเป็นมา
ของแคว้นคาลินิ นกราดอย่างแท้จริง โดยสงครามครูเสดมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของเมื อง
Konigsberg
ประวั ติ ค วามเป็ น มาการเกิ ด ขึ้ น ของเมื อ ง Konigsberg มี ผ ลมาจากการท า
สงครามครูเสด ในการต่อต้านชนเผ่าปรัสเซียที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลบอลติก มี
การเริ่ ม ท าสงครามในปี ค.ศ. 1230 และในปี ค.ศ. 1283 การพิ ชิ ต ดิ น แดนปรั ส เซี ย ก็ ป ระสบ
ความสาเร็จ ชนเผ่าปรัสเซียมีทางเลือกแค่ยอมตายหรือเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ในเวลาเดียวกัน
ชาวอาณานิ ค มเยอรมั น ก็ บุ ก เข้ า มาในดิ น แดนที่ ยึ ด ครองได้ หลั ง จากนั้ น ผู้ ที่ มี ชี วิ ต รอดชาว
ปรัสเซียก็ค่อย ๆ ถูกกลืน โดยมีกลุ่มชนชาติเยอรมันเข้ามาแทนที่ชนพื้นเมืองเดิม2
ในช่วงเวลาของการพัฒนาดินแดนปรัสเซียโดยอาณานิคมเยอรมัน พื้นที่รอบป้อม
ปราการเต็มไปด้วยการก่อสร้างที่อยู่เพื่อตั้งถิ่นฐานของชาวเยอรมัน และในช่วงต้นศตวรรษที่ 14
1

Кирилл Гулевский. Калининград – прошлое и настоящее, (2011). Дата обращения

апреля 20, 2019, http://ru-an.info/новости/калининград-прошлое-и-настоящее/.
2

Краткая история Калининграда от времён основания Кёнигсберга, (2 0 0 9 ) . Дата

обращения апреля 20, 2019, http://hotelpedia.ru/kaliningrad/istoriya-kaliningrada.html.
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ป้อมปราการก็กลายเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของเมืองทั้ง 3 เมือง คือ Altstadt, Löbenicht และ
Kneiphof ซึ่งล้อมรอบป้อมปราการจากทุกทิศทาง ทั้ง 3 เมืองปกครองตนเองเรื่อยมาจนกระทั่งถึง
ปี ค.ศ. 1724 ก็ได้รวมเป็นเมืองเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในฐานะเมือง Konigsberg ตามชื่อของ
ป้ อ มปราการ 3 ในเวลานั้ น Konigsberg เป็ น เพี ย งชื่ อ ของหนึ่ ง ในป้ อ มปราการของปรั ส เซี ย ซึ่ ง
Königsberg แปลจากภาษาเยอรมันแปลว่า "Royal Mountain"4 แม้ในปัจจุบันตัวป้อมปราการนี้ไม่
ปรากฎให้เห็นแล้ว แต่ยังมีซากป้อมปราการอื่นอีกเป็นจานวนมากที่ยังเหลือร่องรอยไว้ในคาลินินกราด
ในปี ค.ศ.1544 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของ Konigsberg และเป็นมหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางที่ดีเลิศทางปัญญาแห่ งหนึ่งในหลาย ๆ แห่งในยุโรป ในศตวรรษที่ 18 ดินแดนแห่ งนี้ ได้
กลายเป็นที่มั่นของชาวปรัสเซียชั้นสูงและกองทัพทหารชาว Konigsberg ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้น คือ
นักปรัชญาชื่อ อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้จนกระทั่งเสียชีวิต
ในปี ค.ศ.18045
ช่ว งสงครามเจ็ดปี 6 ในปี ค.ศ. 1756 ในระหว่างที่กองทั พรัส เซียเข้ายึด ครอง
Konigsberg หลังจากนั้นชาวปรัสเซียก็สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อจักรพรรดินี Elizaveta Petrovna
ของจักรวรรดิรัสเซีย ด้วยความจงรักภักดีของชาวปรัสเซียตะวันออกทาให้มีการยกเลิกการเรียกเก็บ
ภาษีครัวเรือน จนกระทั่งจักรพรรดินีสิ้นพระชนม์ ดินแดนนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย จนถึง
ปี ค.ศ. 1762 พระเจ้าปีเตอร์ที่สามเสด็จขึ้นครองราชบัลลังก์ ปรัสเซียก็กลับมาเป็นของเยอรมันอีกครั้ง
หลังจากการแบ่งดินแดนของโปแลนด์ในศตวรรษที่ 18 ปรัสเซียได้รับส่วนหนึ่งของดินแดนโปแลนด์7
ในปี ค.ศ. 1870-1871 เป็นช่วงของสงครามฝรั่งเศส – ปรัสเซีย โดยปรัสเซีย
ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือที่ปรัสเซียเป็นสมาชิก ซึ่งทาให้ปรัสเซียได้รับชัยชนะ
เหนือฝรั่งเศส ผลของสงครามนามาสู่การรวมตัวเป็นจักรวรรดิเยอรมัน ปรัสเซียตะวันออกในการ
ปกครองของจักรวรรดิเยอรมันทาให้เมือง Konigsberg ที่กาลังประสบปัญหาเศรษฐกิจมีการพัฒนา
3 Краткая

история Калининграда от времён основания Кёнигсберга, (2009). Дата

обращения апреля 20, 2019, http://hotelpedia.ru/kaliningrad/istoriya-kaliningrada.html.
4 Карта

Калининграда. Дата обращения апреля 20, 2019, http://www.nemiga.info/rossiya/

kaliningrad_karta.htm.
5 อุษณา แซ่พั่ว , (2010), การศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดกับชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในส่วน
อื่นๆของประเทศ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, สาขารัสเซียศึกษา, น.16.
6 สงครามเจ็ดปี หรือ สงครามไซลีเซียครั้งที่ 3 เป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1756 - 1763 เป็นสงครามระหว่าง
สองข้างด้วยกัน ข้างหนึ่งนาโดย บริเตนใหญ่ พร้อมด้วยปรัสเซียและกลุ่มนครรัฐเล็กในเยอรมัน กับอีกข้างหนึ่งที่นาด้วยฝรั่งเศส
พร้อมด้วยออสเตรีย, รัสเซีย, สวีเดน และซัคเซิน โดยรัสเซียเปลี่ยนข้างอยู่ระยะหนึ่งในช่วงปลายของสงคราม
7 История Калининградской обласи. Дата обращения апреля 20, 2019; https://gov39.ru/
region/history.php.
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ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในยุคนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของเมือง Konigsberg ในปลายศตวรรษที่ 19 รูปแบบของ
ระบบการป้องกันรวมถึงป้อมปราการและกาแพงจานวนมากทาให้เมือง Konigsberg กลายเป็นป้อม
ปราการที่เข้มแข็ง ดังนั้นจักรวรรดิเยอรมันจึงเตรียมพร้อมสาหรับการพิชิตดินแดนแห่งใหม่ท าให้
ประเทศต่าง ๆ กาลังเผชิญหน้ากับกองกาลังที่เข้มแข็งและน่าเกรงขาม
แนวคิดขยายดินแดนของจักรวรรดิเยอรมันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1
ซึ่งผลลัพธ์ คือ เยอรมันพ่ายแพ้สงคราม ดินแดนจานวนมากถูกแบ่งแยก นอกจากนี้เกิดการปฏิวัติ
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 มีการยกเลิกระบบราชาธิปไตยทาให้เยอรมันกลายเป็นสาธารณรัฐ
ปรัสเซียตะวันออกจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก เนื่องจากการถูกแบ่งเขตแดนของเยอรมัน ปีหลัง
สงครามเป็นปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของ Konigsberg ดังนั้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานะ
ทางการเงิน จึงเกิดแนวคิดการท่องเที่ยวเมือง Konigsberg-Kant ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกเดินทางมาที่ปรัสเซียตะวันออกเพื่อพักผ่อน และการจัดงาน Eastern Fair ครั้งแรกใน
ปีค.ศ. 1920 เป็นโครงการที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด และปี ค.ศ.1922 สหภาพโซเวียตได้เป็น
ประเทศที่สามารถเข้าร่วมงานได้ งาน Eastern Fair จึงกลายเป็นเหมืองทองคาของ Konigsberg และ
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหภาพโซเวียตถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในตอนนั้น โดยใน
งานนี้ มีเนื้ อที่ 60,000 ตารางเมตร ทางเข้าตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Victory Square ในปัจจุบันอาคาร
ต่าง ๆ ได้นามาเป็นสถานที่ในแคว้นคาลินินกราด8 ดังนี้
1. อาคารของการแสดงสิ น ค้ า ปั จ จุ บั น เป็ น ส านั ก งานนายกเทศมนตรี ข อง
แคว้นคาลินินกราด
2. อาคารของร้านอาหารของงาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงยิม Dynamo
3. Pavilion "House of Technology" ปัจจุบันเป็นศูนย์การค้า "Epicenter"
2.1.2 ยุคสหภาพโซเวียต
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941 ปรัสเซียตะวันออกถูกใช้เป็นฐาน
ทัพเพื่อปฏิบัติการ Barbarossa ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการรุกรานของโซเวียต ต่อมาได้
Konigsberg กลายเป็นท่าเรือที่สาคัญของกองทัพเยอรมันในปี ค.ศ. 1944 อังกฤษได้ทิ้งระเบิดทาง
อากาศใน Konigsberg ซึง่ Konigsberg ถูกทาลายอย่างราบคาบและเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะจุด
ศูนย์กลางของเมืองรวมทั้งคริสตจักร ปราสาท มหาวิทยาลัยก็ถูกทาลายด้วย สตาลินจึงส่งกองทัพแดง
เข้าไปทาลายจนหมดสิ้ น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้ นสุ ดลงในการประชุมที่ยัล ตาและพอตสดั ม
สตาลินต้องการให้ Konigsberg เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซึ่งนานาชาติต่างลงนามเห็นด้วย
8

Краткая история Калининграда от времён основания Кёнигсберга, (2009). Дата

обращения апреля 20, 2019, http://hotelpedia.ru/kaliningrad/istoriya-kaliningrada.html 9.
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เนื่องจาก นานาชาติต้องการที่จะตัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากดินแดนส่วนนี้ เพราะเยอรมันมักใช้ข้ออ้างใน
ดินแดนนี้รุกรานประเทศอื่นๆ จนทาให้เกิดเป็นฉนวนสงคราม ชาวเยอรมันกว่าล้านคนเคยอาศัยอยู่ใน
เมืองนี้มาก่อนสงคราม แต่ใ นช่วงสงครามชาวเยอรมันตายด้วยความอดอยากและเป็นโรคระบาด
จานวนมาก บางส่วนก็หลบหนีไปยังเยอรมนี ส่วนชาวเยอรมันที่เหลือถูกขับไล่ออกจากKonigsberg 9
แคว้นคาลินินกราดเริ่มเป็นของรัสเซียอย่างเป็นทางการใน ปี ค.ศ. 1946 ในสมัย
การปกครองของโจเซฟ สตาลิ น ภายใต้การประชุมพอตสดัม10 ณ กรุงเบอลิน ในการประชุมมีการ
ตกลงแบ่ งเขตแดนของปรั ส เซีย ตะวัน ออกให้ ส หภาพโซเวีย ตและโปแลนด์ ซึ่งสหภาพโซเวียตได้
ครอบครองพื้นที่ 1 ใน 3 ของปรัสเซียตะวันออก รวมถึงเมือง Konigsberg โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกรวมอยู่
ในโครงสร้างองค์กรของ RSFSR11 ในวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1946 กลายเป็นแคว้นคาลินินกราด12 ซึง่
สภาพของเมืองในตอนนั้นยังเป็นเมืองที่มีแต่ซากปรักหักพังของ Konigsberg ซึ่งสตาลินต้องการสร้าง
เมืองใหม่ในลักษณะสังคมนิยมโซเวียต เพื่อที่จะไม่ให้มีร่องรอยหรือวัฒนธรรมที่เหลือจากอดีตของ
จักรวรรดิเยอรมัน
ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 มิฮาอิล คาลิ นิน (Mikhail Kalinin) ผู้ที่เป็น
ประธานสภาสูงสุดคนแรกของสหภาพโซเวียตและเป็นสมาชิกดั้งเดิมของพรรคบอลเชวิคได้เสียชีวิตลง
เพื่อเป็นเกียรติให้แก่มิคาอิล คาลินิน Konigsberg จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น แคว้นคาลินินกราด จากนั้น
แคว้นคาลินินกราดได้เป็นเขตกองกาลังทหารที่สาคัญของโซเวียต ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แคว้น
คาลินินกราดได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการรบ ทาให้สหภาพโซเวียต ปิดกั้นเมืองนี้ออกจากโลก
ภายนอก สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991
2.1.3 สมัยสหพันธรัฐรัสเซีย
หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 รัฐในเครือสหภาพก็ต้องการ
เอกราชในการปกครองตนเอง จึ ง เกิ ด การแยกตั ว ของรั ฐ ต่ า ง ๆ หนึ่ ง ในนั้ น คื อ รั ฐ บอลติ ก ที่
ประกอบด้วยประเทศลัตเวีย ลิทัวเนียและเอสโตเนีย ซึ่ง ทั้ง 3 ประเทศมีพรมแดนใกล้กับรัสเซียและ
แคว้นคาลินินกราด โดยลัตเวียและเอสโตเนียติดกับรัสเซียด้านทิศตะวันออก ส่วนลิทัวเนียติดกับ
ลัตเวียทางด้านทิศเหนือและติดกับแคว้นคาลินินกราดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
9

อุษณา แซ่พั่ว, (2010), การศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดกับชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในส่วน
อื่นๆของประเทศ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, สาขารัสเซียศึกษา, น.16.
10 การประชุมพอตสดัม ดูบทที่1
11 RSFSR ย่อมาจาก Rossiyskaya Sovetskaya Federativnaya Sotsialisticheskaya Respublika คือ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมโซเวียตรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซีย
12История Калининградской области. Дата обращения апреля 22, 2019, https://www
prussia39.ru/geo/hist.php?id=1.
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ดั ง นั้ น หากรั ฐ บอลติ ก แยกตั ว ออกไปจะท าให้ แ คว้ น คาลิ นิ น กราดกลายเป็ น
exclave13 ของรัสเซียและถูกล้อมรอบไปด้วยสมาชิก สหภาพยุโรป เป็นการรวมกลุ่มของประเทศใน
ภูมิภาคยุโรปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพเป็นการ
ถาวรระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกและการมีบทบาทนาของ สหภาพยุโรป ในประชาคมโลก ซึ่ง
หลังจากทาการเรียกร้องเอกราชจากสหภาพโซเวียตสาเร็จในปี ค.ศ. 1991 จากนั้นก็ได้พยายามเข้า
ร่วมองค์กรนาโต้และสหภาพยุโรป เพราะต้องการหลบเลี่ยงอิทธิพลของรัสเซียและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้ายที่สุดก็ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรทั้งสอง ในปี ค.ศ. 200414 เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง
และเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ จากที่รัสเซียเคยกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้รัฐบอลติก
ทาให้ไม่สามารถดาเนินนโยบายเหล่านี้ได้อีกต่อไปเพราะหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทั้งสององค์กรก็
มักจะเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ รัสเซียจึงต้องระมัดระวังในการดาเนินความสัมพันธ์กับรัฐบอลติก เพื่อ
ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากับองค์กรดังกล่าว15

Figure 2.1 Location of the Baltic states, “The Geopolitics of Energy – The case of Baltic
States.”, 2013 accessed April 21, 2019, from: http://english.geopolitics.ro/the-geopolitics-ofenergy-the-case-of-baltic-states/.

13

Exclave คือ ดินแดนของประเทศหนึ่งที่ถูกประเทศอื่นล้อมไว้บางส่วน
“About the Eu”, European Union, accessed April 20, 2018, https://europa.eu/europeanunion/
about-eu/countries_en#tab-0-1.
15 โอภาส แย้มครวญ. บอลติก Baltic : ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2562 , https://www.gotoknow.org/posts/480152.
14

16
ปี ค.ศ. 1991 แคว้นคาลินินกราดได้เปิดให้ความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ในด้านการดาเนินธุรกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ทา
ให้ ในปั จ จุ บั น ในแคว้น คาลิ นิ นกราดมีส ถาบันต่างประเทศมากมายที่เปิดให้ บริการข้อมูล ที่จาเป็น
สาหรับการค้าการลงทุนของนักธุรกิจจากต่างประเทศและการขอวีซ่าเข้า แคว้นคาลินินกราด อีกทั้งยัง
มีการเปิดของสานักงานต่าง ๆ เช่น สถานกงสุลเบลารุส สถานกงสุลโปแลนด์ สถานกงสุลลิทัวเนีย
สถานกงสุลลัตเวีย สานักงานหอการค้าฮัมบูร์กในประเทศนอร์ดิก ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน และอื่นๆ16
แคว้นคาลินินกราดได้ถูกจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในปี ค.ศ.1996
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจการด้านธุรกิจต่าง ๆ เช่น
อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร ซึ่ ง เป็ น กฎหมายของ
สหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแคว้นคาลินินกราดโดยเฉพาะ ตั้งแต่นั้นสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดดีขึ้นอย่างมาก ถึงแม้จะเป็นผลดีภายในระยะเวลาสั้น แต่ด้วยความ
หลากหลายของสินค้าที่นาเข้ามาโดยไม่เสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของการจัดการค้าระหว่าง
ประเทศหรือภาษีที่เก็บจากของที่ผลิตภายในประเทศที่จาเป็นต้องจ่าย นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตภายใน
ท้องถิ่นและส่งออกไปยังรัสเซียก็ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรอีกและเพื่อที่จะให้สิทธิพิเศษทางด้าน
ศุลกากร การผลิตสินค้าก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎของเขตเศรษฐกิจพิเศษแคว้นคาลินินกราด
ด้วย17
การที่แคว้นคาลินินกราดอยู่ในสถานะเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ดึงดูดให้นักลงทุน
ตะวันตกเข้ามาลงทุน อย่างเช่น บริษัท BMW และ KIA เพื่อเข้ามาสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในแคว้น
คาลินินกราด โดยสามารถใช้ประโยชน์จากการนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทเหล่านี้โดยไม่เสียภาษี
ศุล กากรไปยั งรั สเซีย เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ให้ ความส าคัญกับธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทต่างชาติ
อย่างไรก็ตามการที่ แคว้นคาลินินกราดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของบริษัทใหญ่ ๆ ในแคว้นทาให้กิจการเล็ก ๆ ในท้องถิ่น
ไม่สามารถอยู่ได้จนทาให้ต้องปิดกิจการไปในที่สุด ยิ่งกว่านั้นการดาเนินธุรกิจ SMEs ก็ไม่ได้คานึงถึง
ขนาดของตลาดท้องถิ่นและทรัพยากร ทาให้ต้องขนส่งวัตถุดิบมาจากรัสเซีย 18 ซึ่งถือเป็นการทาลาย
ระบบเศรษฐกิจภายในแคว้น
16 “История”

Дата обращения апреля 23, 2019, https://msk.gov39.ru/kaliningradSkayaoblast/

istoriya/.
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อุษณา แซ่พั่ว, (2010), การศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวแคว้นคาลินินกราดกับชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในส่วน
อื่นๆของประเทศ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, สาขารัสเซียศึกษา, น.53-54
18 Sergey Sukhankin, “Kaliningrad: Baltic Hong Kong No Longer”, accessed Apri 23, 2019, https://
www.fpri.org/article/2017/04/kaliningrad-baltic-hong-kong-no-longer/.

17
เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2010 รัสเซียได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล
โลกปี ค.ศ. 2018 (FIFA Football World Cup 2018 ) และในปี ค.ศ. 2014 แคว้นคาลินินกราด
ได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพสาหรับการแข่งขัน19 สนามกีฬาแคว้นคาลินินกราดถูกสร้าง
ขึ้นสาหรับงานนี้และจะเปิดในต้นปี ค.ศ. 2018 ในขณะที่ภายในเมืองก็มีโครงการก่อสร้างที่สาคัญเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเตรียมตัวสาหรับการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในเมือง
แคว้นคาลินินกราดถูดถอดถอนสถานะการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษปี ค.ศ.201620
เพราะความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันเกิดน้าท่วมและสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการ
ทาธุรกิจ ทาให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง โดย นาย Nicolai Patrushev
เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียในสมัยนั้น ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในแคว้น คาลิ นิ น กราดนั้ น เป็ น เรื่ องยาก เศรษฐกิจของแคว้น คาลิ นิ นกราดประสบปัญหาร้า ยแรง
เนื่องจากการพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบจากตลาดผู้บริโภคในประเทศทาให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร
ที่ใช้ในการทาอุตสาหกรรม21
อย่างไรก็ตามแคว้นคาลินินกราดยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่า ง
ใกล้ชิดกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดจึงขึ้นอยู่กับ
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ

19

Inyourpocket “History”, accessed April 21, 2019, https://www.inyourpocket.com/ kaliningrad

/History
20

Sergey Sukhankin “The 'Prussian Curse' on Kaliningrad Governors Remains Unbroken” accessed
April 22, 2019, https://www.refworld.org/docid/57ee69564.html
21

“Патрушев: экономика Калининградской области испытывает серьезные

трудности” Дата обращения апреля 23, 2019, https://www.newkaliningrad.ru/new
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานของแคว้นคาลินินกราด
2.2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
แคว้นคาลินินกราดเป็นแคว้นที่มีขนาดเล็กที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของยุโรปบนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลบอลติก เป็นแคว้นที่อยู่นอกพื้นที่ของประเทศ โดย
มีพื้นที่ติดกับประเทศโปแลนด์ ลิทัวเนีย ทางทิศเหนือ และทางทิศตะวันออกของแคว้นคาลินินกราด
ติดกับประเทศลิทัวเนีย ส่วนทางทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับโปแลนด์ แคว้นคาลินินกราดมีพื้นที่ทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในรัสเซียคือเป็นเขตป่าไม้แบบผสมและผลัดใบ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแคว้นคา
ลินินกราด ขนาดพื้นที่โดยรวม 15,100 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากมอสโก 1,289 กิโลเมตร เขต
เวลาเป็นเขตของยุโรปตะวันออกโดยเวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเมืองมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 1
ชั่วโมง
2.2.2 ลักษณะทางภูมอิ ากาศ
แคว้ น คาลิ นิ น กราดมี ภู มิ อ ากาศแบบภาคพื้ น ทวี ป โดยมี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ
6.2-7.6 องศา โดยที่ตั้งของแคว้นคาลินินกราดอยู่ติดชายฝั่งทะเลบอลติกซึ่งเป็นกระแสน้าอุ่นทาให้ฤดู
หนาวมักมีอากาศหนาวปานกลางและมีเมฆยาวนาน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมรวมถึงช่วง
หิมะ ฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นโดยมีฝนตกหนักเป็นครั้งคราว
2.2.3 ประชากร
จานวนประชากรที่อาศัยในแคว้นคาลินินกราด ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018 มี
จานวน 994.6 พันคนเพิ่มขึ้นจากต้นปี ค.ศ. 2017 จานวน 8.3 พันคน22 ซึ่งในจานวนนี้เกิดจากการ
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาของประชากรจากเชื้อชาติต่าง ๆ
คาลินินกราดมีประชากรที่อาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติ โดยมีชาวรัสเซีย 78.1%,
ชาวเบลารุส 7.7%, ชาวยูเครน 7.6%, ชาวลิทัวเนีย 1.9%, ชาวอาร์เมเนีย 0.8%, ชาวเยอรมัน
0.6% และชาวโปแลนด์ - 0.5% 23

22

“Миллионного жителя ожидают в Калининградской области уже в 2018 году”, Дата

обращения апреля 24, 2019, https://regnum.ru/news/2499096.html
23

Inyourpocket “Kaliningrad”, accessed April 21, 2019, https://www.inyourpocket.com/ kaliningrad/
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2.2.4 ระบอบการปกครอง
แคว้นคาลินินกราดเป็นเขตกึ่งปกครองตนเอง ผู้ว่าการแคว้นคาลินินกราดคน
ปัจจุบัน คือ นาย Anton Alikhanov24 โดยเข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.2017
แคว้นคาลินินกราด ในสมัยที่เป็นเมืองหลวง Konigsberg เป็นบ้านเกิดและที่อยู่ของ
Immanuel Kant นั ก ปรั ช ญาที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ขอ งโ ล ก จนมี ก ารตั้ ง มหาวิ ท ย า ลั ย
Immanuel Kant Baltic Federal University ซึ่งมีอาคารบางส่ ว นในอดี ต ที่ค รั้ งหนึ่ ง เคยเป็ น ของ
Albertina University of Koenigsberg ก่อตั้งขึ้นในปี 154425
ในปัจจุบันแคว้นคาลินินกราดมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียในฐานะที่เป็นเมือง
ท่ามกลางประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป ซึ่งรัส เซียสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิศาสตร์ในการ
กาหนดนโยบายตอบโต้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ อีกทั้งฐานทัพเรือของรัสเซียที่ทะเลบอลติก ซึ่ง
เป็นท่าเรือในยุโรปแห่งเดียวที่ปราศจากน้าแข็งในช่วงฤดูหนาวทาให้ แคว้นคาลินินกราดมีบทบาท
สาคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซีย

24

“Губернатор Калининградской области”, Дата обращения апреля 21, 2019, https://

msk.gov39.ru/kaliningradskaya-oblast/gubernator-kaliningradskoy-oblasti/.
25 “City of Academic Traditions”, Accessed April 21,2019, from: https://studyinrussia.ru/en/lifein-russia/discover-russia/towns/kaliningrad/.
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บทที่ 3
ความสาคัญของแคว้นคาลินินกราดต่อสหพันธรัฐรัสเซีย
3.1 ความสาคัญของแคว้นคาลินินกราด
แคว้นคาลินินกราดมีความสาคัญต่อประเทศรัสเซียในทางยุทธศาสตร์สาหรับการเป็นด่าน
หน้าอันทรงพลังของประเทศรัสเซีย1 ในยุคของสงครามเย็นแคว้นคาลินินกราดเปรียบเสมือนป้อมปราการ
ที่คอยสอดส่องความปลอดภัยให้แก่กองทัพทหารโซเวียต และยังเป็นฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศที่
แข็งแกร่ งในภูมิภ าคทะเลบอลติก แต่ห ลั งจากการล่ มสลายของสหภาพโซเวียต แคว้นคาลิ นินกราด
กลายเป็นเมืองปิดชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในเมืองได้ อีกทั้งชาวคาลินินกราดยังถูกจากัด
การเดินทางออกนอกพรมแดน2 หลังจากปีค.ศ. 1991 รัฐบาลกลางได้ทาการเปิดแคว้นคาลินินกราดและมี
ความร่วมมือกับประเทศข้างเคียงในภูมิภาคมากขึ้นนาไปสู่การติดต่อระหว่างกันในด้านต่างๆ เช่น การ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางธุรกิจการลงทุน ด้วยข้อจากัด
เรื่องวีซ่าที่มีความผ่อนปรนมากขึ้น แคว้นคาลินินกราดมีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือถ่วงดุลอานาจของ
ตะวันตกที่เข้ามาคุกคามรัสเซียในด้านการเมืองและการทหาร การดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
ต่อประเทศอื่น ๆ ทั้งในภูมิภ าคและนอกภูมิภ าค หากประเทศสมาชิกสหภาพยุ โ รปเห็ นว่ามีท่าทีเสีย
ผลประโยชน์ก็จะทาการตอบโต้รัสเซียด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวางขีปนาวุธใกล้เขตการปกครองของ
รัสเซีย การคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ แคว้นคาลินินกราดมีความสาคัญต่อรัสเซียในการเป็นด่าน
หน้าของประเทศที่คอยคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง ๆ โดยรัสเซียได้มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการทหารในแคว้นคาลินินกราดมาตั้งแต่ในสมัยสหภาพโซเวียต เพื่อให้กองทัพเตรียมพร้อม
สาหรับการทาภารกิจต่าง ๆ โดยหน้าที่ของกองทัพในแคว้นคาลินินกราด 3 มีดังนี้ การยับยั้งการคุกคาม
ทางการเมืองและการทหาร ในด้านความมั่นคงของประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคทะเลบอลติก
1

Георгий Павлодубов, “Полковник Вжосек рассказал, зачем Россия превращает

Калининград в мощный форпост”, Дата обращения мая 17, 2019, https://politexpert.net/144319

-polkovnik-vzhosek-rasskazal-zachem-rossiya-prevrashaet-kalingrad-v-moshnyi-forpost?utm_source=warfiles.ru.
2 Baltic Worlds Baltic Worlds, “Kaliningrad exclave in the borderland”, Accessed May 17, 2019, http://
balticworlds.com/kaliningrad-exclave/.
3 อนุช อาภาภิรม, วิกฤติศตวรรษที่ 21 : “ผ่าอานาจทางทะเลของรัสเซีย การช่วงชิงบางท้องทะเลกับสหรัฐ -นาโต้”, สืบค้น
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562, https://www.matichonweekly.com/column/article_151327
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รักษาผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซีย ดาเนินการฝึกกองกาลังต่าง ๆ ในยามสันติ และ
ใช้กาลังทหารในยามสงคราม
ในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมาแคว้ น คาลิ นิ น กราดมี ก ารศึ ก ษาและตรวจสอบระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยและเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่ใช้ภายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทาให้กองทัพ แคว้นคาลินิน กราด
สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพราะหากเปรียบเทียบระบบการทหารแล ะ
อาวุธกับรัฐสมาชิก นาโต้ รัสเซียยังถือว่าเป็นรองรัฐดังกล่ าวอยู่4 ดังนั้น รัสเซียจึงได้เสริมศักยภาพของ
ตนเองในภูมิภาคทะเลบอลติก โดยใช้ขีปนาวุธ เป็นเครื่องมือทางทหารในแคว้นคาลินินกราด โดยแบ่งเป็น
ระบบต่าง ๆ คือ Anti-air systems Anti-ship systems Anti-land systems และ Other systems and
forces

Figure 3.1: Iskander-M “Russia's Deadly Iskander-M Ballistic Missile Is Headed to Kaliningrad Exclave,”
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-iskander-m-ballistic-missile-headed-kaliningradexclave-40397.

4

Robert Dalsjö , Christofer Berglund and Michael Jonsson, “Bursting the Bubble Russian A2/AD in the
Baltic Sea Region:Capabilities, Countermeasures, and Implications”, Accessed May 19, 2019, https://www.foi.se/
rest-api/report/FOI-R--4651--SE
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Figure 3.2: Russian map entitled "How Americans control Russian territory" “The Kaliningrad
Missile Crisis”. From: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-kaliningrad-missile-crisis

จากรูปที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของระบบป้องกันขีปนาวุธทั่วโลกรอบชายแดนรัสเซีย
นั้นเป็นการกระทาของประเทศสมาชิกนาโต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพทางทหารรอบชายแดน
รัสเซียมากกว่าการเสริมสร้างความมั่นคงของยุโรป โดยรัสเซียมีความกังวลต่อความมั่นคงของประเทศ
ดั ง นั้ น การติ ด ตั้ ง ขี ป นาวุ ธ Iskander จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์ ข องรั ส เซี ย ที่ ต อบโต้ ก ารกระท าดั ง กล่ า ว
แคว้นคาลินินกราดจึงมีความสาคัญต่อความมั่นคงของรัสเซียในการมีภูมิศาสตร์อยู่ในทวีปยุโรปและใกล้
กับประเทศสมาชิกนาโต้ การเอาระบบขีปนาวุธเข้าไปวางในแคว้นคาลินินกราดสามารถสร้างความกดดัน
ให้แก่รัฐบาลของประเทศดังกล่าวได้5 ทั้งนี้การติดตั้งขีปนาวุธ Iskander ยังถือเป็นการยกระดับกองทัพ
รั ส เซี ย ในภูมิภ าคได้อย่ างถาวร อีกทั้งประธานาธิบดีปูติน ก็ได้แสดงให้ ประชาชนเห็ นว่าเขาเป็นผู้ นา
ประเทศที่แข็งแกร่งที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นสัญญาณที่ส่งไปยัง
ประเทศพันธมิตรและประชาชนรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 2018 ซึ่งการตอบโต้ครั้งนี้มี
ผลดีต่อรัฐบาลรัสเซียเพราะจะทาให้ปูตินได้รับคะแนนเสียงและความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้น6
5

Kyle, “Russia: Is NATO Scared Of Russia?,” Accessed May 19, 2019, http://windowstorussia.com/russia-isnato-scared-of-russia_24.html?showComment=1222950420000
6 “Russia’s mind games with Iskander missiles,” Accessed May 19, 2019, https://warsawinstitute.org/
russias-mind-games-iskander-missiles/
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นอกจากเรื่องของระบบขีปนาวุธ แคว้นคาลินินกราดยังเป็นทางเชื่อมสาคัญของรัสเซียไปยัง
ภูมิภาคทะเลบอลติกผ่านทางเบลารุส รัฐบาลรัสเซียมีแนวโน้มที่จะกดดันเบลารุ สให้เป็นพันธมิตรทาง
การเมืองและการทหารที่ใกล้ชิดและผลักดันให้มีการจัดตั้งฐานทัพแห่งใหม่ในดินแดนของเบลารุส ทั้งสอง
ประเทศมีโครงการฝึกซ้อมร่วมกัน ภายใต้ชื่อ Zapad-2017 เป็นการฝึกเชิงกลยุทธ์ร่วมกันของทั้งสอง
กองทั พ ในพื้ น ที่ ข องเบลารุ ส และบางเขตทางตะวัน ตกของรัส เซี ย รวมถึ ง แคว้ น คาลิ นิน กราด 7 โดย
วัตถุประสงค์หลักของรัสเซียในโครงการนี้คือความสามารถทางทหารที่ยกระดับไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่
จะใช้เพื่อแสดงศักยภาพที่ทันสมัยของกองทัพรัสเซียและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต่อสู้กับภัย
คุกคามทางทหารต่อพันธมิตรในเบลารุส การกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็นการคุกคามโดยตรงต่อรัฐสมาชิกนา
โต้ ซึ่งรัฐบาลรัสเซียตระหนักดีว่าความขัดแย้งทางทหารใด ๆ กับรัฐในภูมิภาคบอลติกจะมีความเสี่ยงจาก
สงครามระหว่างรัสเซียกับสมาชิกนาโต้ ซึ่งรัสเซียจะไม่เสี่ยงให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

Table 3.1 : Amount of railway carriages sent by the russian ministry of defense to Belarus,
“Will Russia occupy Belarus in 2017?”, from:https://belarusdigest.com/story/will-russia-occupybelarus-in-2017

รัฐบาลรัสเซียมีเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากการฝึกซ้อมรบ Zapad-2017 ซึ่งเป็นผลจากการ
เพิ่มกองกาลังของประเทศสมาชิกนาโต้ 4 แห่งในประเทศโปแลนด์และรัฐบอลติก รัสเซียจึงวางแผนที่จะ
เปลี่ยนเบลารุสเป็นด่านหน้าสาหรับการเผชิญหน้าทางทหารกับนาโต้โดยเฉพาะรัสเซียอาจใช้ดินแดน

7

Alex Kokcharov, “Zapad-2017: Russian sabre rattling towards eastern สหภาพยุ โ รปrope,” Accessed May
20, 2019, https://ihsmarkit.com/research-analysis/zapad-2017-russian-sabre-rattling-towards-eastern-ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป
rope.html
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เบลารุสเพื่อสร้างภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและความท้าทายต่อรัฐบอลติ ก8 จากตารางจะเห็นว่าใน
ปี ค.ศ. 2017 รัสเซียทาการขนส่งทหารและอุปกรณ์ต่างๆเข้าเบลารุสเป็นจานวนมากถึง 4,162 ขบวน
รถไฟ หากเปรียบเทียบปี ค.ศ.2013 การขนส่งครั้งนี้มีจานวนมากกว่าหลายเท่าตัว โดยรัสเซียต้องการส่ง
กองทหารหลายคนเข้ามาในเบลารุสเพื่อทาการจัดตั้งฐานทัพหลั งจากเสร็จสิ้นการซ้อมรบ เพราะด้วย
ทหารจานวนมากจึงเป็นการยากที่จะส่งพวกเขากลับรัสเซียภายในเวลาอันรวดเร็ว สิ่งนี้จึงเป็นการบ่งชี้ถึง
วัตถุประสงค์แอบแฝงของรัสเซียได้ หากรัสเซียสามารถใช้เบลารุสเป็นด่านหน้าได้ก็จะเป็นการขยายเขต
แดนของรัสเซียในการตอบโต้การคุกคามของตะวันตก เพื่อสร้างการเชื่อมต่อทางบกโดยเริ่มจากเบลารุส
เข้าไปในแคว้นคาลินินกราด ส่งผลให้การแข่งขันทางทหารกับนาโต้และรัฐบอลติกเสริมสร้างศักยภาพให้
รัสเซียมากขึ้น แต่การที่จะยอมให้รัสเซียเข้ามาตั้งฐานทัพอาจหมายถึงเป็นอันตรายต่ออานาจอธิปไตยและ
ความเป็นรัฐอิสระของเบลารุส ซึ่งผู้นาของเบลารุสปฏิเสธที่จะเป็นด่านหน้าทางทหารของรัสเซียในกรณีที่
มีการเผชิญหน้ากับทหารนาโต้ ทาให้ในอนาคตรัสเซียอาจเพิ่มมาตรการบังคับผู้นาเบลารุสให้ยอมทาตาม
ความต้องการของรัสเซีย อาจนามาซึ่งความพยายามรัฐประหารและแทรกแซงระบอบการปกครองใน
เบลารุส
จากเหตุการณ์นี้ รัสเซียเห็นนาโต้เป็นศัตรูที่สาคัญในภูมิภาคทะเลบอลติก การหาพันธมิตร
ทางการทหารจะช่วยรัสเซียให้สามารถแข่งขันกับนาโต้ได้มากขึ้นเพราะรอบชายแดนฝั่งตะวันตกของ
รัสเซียมีแต่รัฐสมาชิกนาโต้ การเชื่อมรัสเซียกับ แคว้นคาลินินกราดผ่านทางเบลารุสจะทาให้รัสเซียมีฐ าน
ทัพอยู่ใกล้พรมแดนของกับโปแลนด์และลิทัวเนีย ศักยภาพทางทหารของรัสเซียแม้ไม่มากเท่า ประเทศ
สมาชิกนาโต้ แต่ก็มีมากกว่ากว่า 2 รัฐ ดังกล่าว หากเกิดสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างกัน รัสเซีย
สามารถใช้ประโยชน์จากพรมแดนของเบลารุสได้ ดังนั้นในกรณีนี้ แคว้นคาลินินกราดจะเป็นตัวช่วยของ
รัสเซียในการเป็นตัวโอบล้อมทั้งโปแลนด์และลิทัวเนียหากเกิดการคุกคามจากตะวันตก
นอกจากนี้รัสเซียยังมีโครงการที่ทาร่วมกับประเทศจีนคือ “One Belt, One Road” ในการ
กระจายการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยจีนมีแผนเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมเส้นใหม่ในทวีปยุโรป เส้นทาง
รถไฟนี้จะเชื่อมจากจีนผ่านทางคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุสและโปแลนด์ไปยังเยอรมนี 9 ประเทศที่ตั้งอยู่
ตามเส้นทางนั้นจึงจาเป็นต้องลงทุนเพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง สร้างถนนให้มีความทันสมัย และ
8

Arseni Sivitski , “Military drills or occupation?,” Accessed May 20, 2019, https://belarusdigest
.com/story/will-russia-occupy-belarus-in-2017/
9 Sakari Linden , “The New Silk Road Increases the Strategic Importance of Karelia”, accessed May 20,
2019, from: https://thesaker.is/the-new-silk-road-increases-the-strategic-importance-of-karelia/
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พัฒนาเครือข่ายการส่งพลังงานและเครือข่ายใยแก้วนาแสง การลงทุนดังกล่าวจะมุ่งเน้นเฉพาะเมืองที่
ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางสายไหมใหม่ แคว้นคาลินินกราดอยู่ในเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปและจีน
จึงช่วยเพิ่มศักยภาพของแคว้นคาลินินกราดในฐานะการมีเส้ นทางการขนส่งสิ นค้าที่สาคัญของเอเชีย
ดังนั้นรัสเซียจึงได้ประโยชน์ถึง 2 ทางในโครงการนี้ ข้อดีของเส้นทางแคว้นคาลินินกราดคือมีการท่าเรือ
ผ่ า นทะเลบอลติ ก ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยเปิ ด โอกาสใหม่ ใ นการส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลไปยั ง เส้ น ทางรถไฟ
Hamburg – Rostock ของเยอรมนี10 การมีส่วนร่วมของแคว้นคาลินินกราดในโครงการเส้นทางสายไหม
เส้นใหม่จะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มเติมสาหรับการพัฒ นาธุรกิจและเพิ่มความน่าดึงดูดการลงทุนของภูมิภาค
ทะเลบอลติก

Figure 3.3: Eurasian freight routesStephan Barisitz & Alice Radzyner, “The New Silk
Road – A stock-taking and implicatons for europe”, accessed May 20, 2019, https://www.jvi.org/
fileadmin/jvi_files/Public_Lectures/2018/Silk_Road_May_18/Barisitz_newsilkroad-stocktakingassessment.pdf

10

Majorie van Leijen, “What are the opportunities of rail freight between europe and China?”, accessed
May 20, 2019, https://www.railfreight.com/specials/2018/10/01/the-opportunities-of-rail-freight-between-europeand-china/
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Figure 3.4: HSR Eurasia, Stephan Barisitz & Alice Radzyner, “The New Silk Road – A
stock-taking and implicatons for สหภาพยุโรปrope”, Retrieved May 20, 2019, https://www.jvi.org
/fileadmin/jvi_files/Public_Lectures/2018/Silk_Road_May_18/Barisitz_newsilkroad-stocktakingassessment.pdf

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เหตุผลที่รัสเซียต้องรักษาแคว้นคาลินินกราดไว้เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่รัสเซียแผ่นดิ นใหญ่ การที่รัสเซียพยายามใช้ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแคว้นคาลินินกราด
เพื่อให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคทะเลบอลติกในการกาหนดนโยบายทางทหาร ซึ่งหากย้อนไปในสมัย
สหภาพโซเวียต แคว้นคาลินินกราดมีความสาคัญสาหรับการทาสงครามกับ ประเทศต่างๆ เป็นฐานทัพ
สาหรับของทหารโซเวียตที่มีความแข็งแกร่งทั้งกองพลและอาวุธ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แคว้น
คาลินินกราดก็กลายเป็นฐานของกองทัพเรือบอลติกโซเวียตที่มีชื่อเสียง แคว้นคาลินินกราดถูกใช้เป็นด่าน
แรกในการปกป้องอาณาเขตหลักของสหภาพโซเวียตและจากการถูกคุกคามในพื้นที่ทะเลบอลติก หลังจาก
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต แคว้นคาลินินกราดยังคงเป็นฐานอานาจสาคัญของรัสเซียในภูมิภาคนี้ กล
ยุทธ์ทางการทหารและการซ้อมรบต่างๆของรัสเซียที่มีต่อแคว้นคาลินินกราดคือการมีเป้าหมายที่ได้เปรียบ
ทางทหาร ความสาคัญของแคว้นคาลินินกราดไม่ได้มีแค่ทางทหาร แต่ยังรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในภูมิภาค แม้ในตอนแรกเศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดจะประสบความล้มเหลวเพราะรัฐบาลขาด
ประสบการณ์ในการพัฒนาดินแดน exclave หลังจากได้เปลี่ยนเขตการปกครองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็
ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแคว้นคาลินินกราดดีขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
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3.2 เปรียบเทียบความสาคัญของแคว้นคาลินินกราดกับแหลมไครเมีย

Figure 3.5: Crimea, “Crimea”, Retrieved May 20, 2019, https://www.britannica.com/place/
Crimea/media/143010/18739.

ในปี ค.ศ. 2014 รัสเซียได้ผนวกแหลมไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ โดยการใช้
กาลังทางทหารและการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีปูตินว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติรัสเซีย โดยการ
ผนวกแหลมไครเมียของปูตินเป็นความพยายามที่จะนารัสเซียกลับคืนสู่ความรุ่งเรืองในยุคสหภาพโซเวียต
จากการกระทานี้ทาให้รัสเซียถูก ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจรัสเซียเป็นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นรัสเซียมีการปรับปรุงกองทัพให้ มีความทันสมัยและ
มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางทหารภายในภูมิภาค เช่น ไครเมีย อาร์กติกและแคว้นคาลินินกราด
ภายในปี ค.ศ.202011 เพราะจากการที่ประเทศสมาชิกนาโต้ไม่พอใจในการกระทานี้จึงเริ่มมีการพิจารณา
โครงการการชดเชยแหลมไครเมีย ด้วยแคว้นคาลินินกราด 12 แหลมไครเมียเป็นดินแดนที่มีภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิรัสเซียและมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในภูมิภาคทะเลดา ซึ่งมีกองทัพเรือ
ของรัสเซียทาการเช่าพื้นที่อยู่บริเวณเซวัสโตปอล โดยรวมแล้วทั้ง แคว้นคาลินินกราดและแหลมไครเมียมี
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ความคล้ายคลึงกันในการช่วยเสริมสร้า งศักยภาพให้รัสเซีย คือการมีทางออกสู่ทะเล มีกองทัพที่แข็งแกร่ง
ในภูมิภาค มีทรัพยากรที่สาคัญ แต่หากมองลึกลงไปจะเห็นว่าการผนวกแหลมไครเมียส่งผลเสียต่อรัสเซีย
ในด้านงบประมาณการเงินเป็นอย่างมากเพราะในครั้งที่ แหลมไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของยูเครน ไครเมียถือ
เป็นรัฐสวัสดิการที่ต้องพึ่งพารัฐบาลเป็นหลัก13 การออกจากยูเครนทาให้แหลมไครเมียไม่มีแหล่งน้าจืดและ
ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในแหลมไครเมียก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวในยูเครน หลังจากแหลมไครเมียผนวกเป็นของรัสเซียทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาอีกจนเหตุการณ์
คลี่คลายลง ดังนั้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ แหลมไครเมียถือเป็นเรื่องที่กระทบต่องบประมาณของ
ประเทศ โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าอย่างน้อย 2.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี 14 ในช่วงนั้นรัสเซียถูกคว่าบาตร
ทางเศรษฐกิจ จึงถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของรัสเซีย นอกจากนั้นการผนวกแหลมไครเมียอาจเป็น
แบบอย่างให้จีนกระทาแบบเดียวกันในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียที่มี พรมแดนติดกันทางตอนเหนือ
ของจีน ในดินแดนดังกล่าวมีผู้อพยพชาวจีนที่ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากถึง 2 ล้านคนที่อาศัยอยู่
ในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย 15 เนื่องจากภูมิภาคนี้เคยเป็นของจีนในอดีต ดังนั้นรัฐบาลรัสเซียจึง
ต้องระวังการใช้เหตุผลของจีนในการเรียกคืนดินแดนนี้ในอนาคต
ทั้งสองดินแดนที่กล่าวมามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ทางด้านแคว้นคาลินิน
กราดเป็นดินแดนที่รัสเซียครอบครองอย่างถูกต้องตามสนธิสัญญาพอตสดัม โดยแคว้นคาลินินกราดมีความ
แข็งแกร่งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยหลักในการได้เปรียบทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ การมี
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสมาชิกสหภาพยุโรปภายในภูมิภาคทาให้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
แคว้นคาลินินกราดดีขึ้น อีกทั้งทรัพยากรอาหารและแร่ธาตุก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการบริโภคของประชาชน
และภาคธุรกิจการลงทุน การได้ครอบครองแคว้นคาลินินกราดทาให้รัสเซียมีแต่ข้อได้เปรียบในการดาเนิน
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นโยบายต่างประเทศ แต่ด้วยการอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินรัสเซียทาให้รัฐบาลต้องมีการควบคุมและเข้ามา
ดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแยกตัวและถูกคุกคามจากประเทศรอบข้างที่เป็นรัฐสมาชิกนาโต้
ทางด้านแหลมไครเมีย หลังถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย รัฐบาลรัสเซียได้จัดให้มีการ
ลงประชามติ ซึ่งผลปรากฏว่าชาวไครเมียสมัครใจเลือกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย เป็นจานวนถึงร้อยละ 9516
ผลจากการกระทาทาให้รัสเซียต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่าบาตร เกิดภาระหนี้
จากการสนับสนุนทางการเงินแก่แหลมไครเมีย เพราะแหล่งรายได้หลักของไครเมียคือการท่องเที่ยว การ
ถูกผนวกเข้ากับรัสเซียทาให้ไครเมียต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้างชื่อเสียงให้กับการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อีกครั้ง มีการยกเลิกโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศนอร์ดิก ทาให้รัสเซียต้องอยู่
อย่างโดดเดี่ยวในช่วงเวลานั้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของรัสเซีย เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากในสายตา
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในอนาคตรัสเซียจะทาการขยายดินแดนรอบข้างมากเท่าไร แต่แคว้น
คาลินินกราดก็ยังมีความสาคัญกับรัสเซียอยู่ตลอด เพราะความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและประเทศสมาชิก
นาโต้ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาความขัดแย้งเข้ามาเรื่อย ๆ และขั้วอานาจทางการเมืองสามารถเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา การที่รัสเซียรักษาเขตการปกครองของตนเองไว้ในทุกภูมิภาคเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคง
ของรัสเซียในแผ่นดินใหญ่ โดยการมีด่านหน้าในทุกทิศของประเทศ อีกทั้งปูตินเป็นผู้นิยมจักรวรรดิ 17 การ
ผนวกไครเมียอาจเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าเขาต้องการฟื้นฟูประเทศให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนในสมัย
สหภาพโซเวียต โดยแคว้นคาลินินกราดก็ถือเป็นความภูมิใจของชาวโซเวียต บ้านเมืองและประชาชนก็
ได้รับการบุกเบิกใหม่ตามนโยบายของสตาลิน ทาให้ปูตินไม่ต้องการทิ้งความมีอัตลักษณ์นี้ไปและต้องการ
เก็บรักษาไว้ในอนาคต
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์ของรัสเซียต่อภูมิภาคทะเลบอลติก
4.1 นโยบายของแคว้นคาลินินกราดในสมัยประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ปี ค.ศ. 2012-2018
จากการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2012 นายปูตินได้รับคะแนนเสียงจากผู้มาเลือกตั้ง
คิดเป็นร้อยละ 63.64 ทาให้เขาได้รับตาแหน่งประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งเป็น
การดารงตาแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 3 ประชาชนในแคว้นคาลินินกราดที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียง
สนั บ สนุ น นายปู ติ น อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 52.55 1 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพึ ง พอใจในนโยบายและผลงานการ
บริหารงานในภาพรวมของประเทศและในแคว้นคาลินินกราด
แคว้ น คาลิ นิ น กราดเป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (SEZ) ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง
กฎหมายดังกล่าวอยู่ตลอดเพราะการขาดประสบการณ์ในการพัฒนาดินแดนที่เป็น exclave ของรัสเซีย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายของแคว้นคาลินินกราดทาให้มีการใช้วิธีลองผิดลองถูกมา
ตลอด ส่งผลให้เกิดความผิ ดพลาดในการดาเนินนโยบายบางอย่าง รัฐบาลรัสเซียไม่ต้องการให้ แคว้นคา
ลินินกราดเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจและสังคมจึงมีการกากับดูแลของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิภาค2 ปัจจุบันมีการใช้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับล่าสุด ที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้ลงนาม
ในกฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของสหพันธรัฐ
รัสเซียว่าด้วยการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราด3 โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
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1. กาหนดการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับล่าสุด จะถูกยืดออกไปจนถึงวันที่
31 ธันวาคม ค.ศ. 2045
2. อาณาเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ขยายไปถึงน่านน้าทะเลที่อยู่ติดกับอาณาเขต
ของแคว้นคาลินินกราดและทะเล อาณาเขตของรัสเซีย
3. เบี้ยประกันสาหรับผู้อยู่อาศัยใหม่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษลดลงเหลือ 7.6%
4. ค่าธรรมเนียมจะถูกยกเลิกสาหรับยานพาหนะนาเข้าบางประเภท
5. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 มีการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ชาวต่างชาติเวลา 30 วันและจะอนุญาตให้ผู้ถืออยู่ต่อ (ในภูมิภาค) เป็นเวลา 8 วัน
6. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเริ่มต้นขึ้นจากช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัย
ได้รับกาไรครั้งแรก
7. เกณฑ์การลงทุนขั้นต่าสาหรับโครงการด้านการสุขภาพลดลงเหลือ 10 ล้านรูเบิล
และด้านไอทีสาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลดเหลือ 1 ล้านรูเบิล
แคว้นคาลินินกราดมีความสาคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งต่อรัสเซีย นอกจากจะมีความพิเศษใน
การเป็นหน้าต่างสู่ตะวันตกของรัสเซียแล้ว ยังเป็นท่าเรือเพี ยงแห่งเดียวในยุโรปที่สามารถคมนาคมได้
ตลอดทั้ ง ปี อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของกองทั พ เรื อ บอลติ ก (Baltic fleet) และฐานทั พ อากาศ 2 แห่ ง คื อ
Chernyakhovsk และ Donskoye ที่รัส เซียนาขีป นาวุธ จานวนมากติด ตั้ ง ไว้เ พื่ อ ใช้เ ป็น เครื่ อ งมื อ ทาง
การเมืองในการเพิ่มศักยภาพทางทหารต่อกลุ่มพันธมิตรนาโต้4 รัสเซียสามารถใช้ประโยชน์จากที่ตั้งของ
แคว้นคาลินินกราดในการกาหนดนโยบายทางทหารสาหรับภูมิภาคนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ในภูมิภาคทะเล
บอลติกมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนของประเทศสหภาพยุโรปที่ยังคงดาเนินนโยบายมุ่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับอิทธิพลของตนเอง ในตอนนั้นปูตินมีนโยบายที่เป็นมิตรกับทุกประเทศจึงเห็นว่าถึงความ
จาเป็นที่แคว้นคาลินินกราดจะต้องมีกองกาลังติดอาวุธและเครื่องมือทางทหารเพื่อปกป้องอานาจอธิปไตย
ของดินแดนและผลประโยชน์ที่สาคัญอื่น ๆ ของประเทศในกรณีที่มีการรุกรานหรือเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น
ซึ่งรัสเซียมีความปรารถนาที่จะมีความร่วมมือกับทุกรัฐที่มีความสนใจ รวมถึงประเทศสมาชิกนาโต้ในการ

4

Aleksander Król, “Kaliningrad’s island of misfortunes — a Russian offensive from Kaliningrad”, The
Warsaw Institute, accessed April 25, 2019, https://warsawinstitute.org/kaliningrads-island-misfortunesrussianoffensive-kaliningrad/
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สร้างสันติภาพและความมั่นคงของสถานการณ์ทางการเมืองและทางทหารในภูมิภาคทะเลบอลติก5 เช่น
การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางทหาร และการมีส่วนร่วมในการซ้อมรบทางทหารในน่านน้าทะเลบอลติก
(Baltops)6
ปูตินต้องการสร้างศักยภาพทางทหารในแคว้นคาลินินกราด โดยการติดตั้งขีปนาวุธนาวิถี
ระยะสั้นของ Iskander มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดาน้ารุ่น Ka- 27 เพื่อฝึกซ้อมค้นหาและทาลายเรือ
ดาน้าด้วยการทิ้งระเบิด อีกทั้งยังมีการติดตั้งเรดาร์ที่ชายฝั่งเพื่อใช้ส่งสัญญาณขีปนาวุธต่อต้านเรือ
K-300P มีขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศ S-400 ซึ่งทันสมัยที่สุดในรัสเซียได้รับการติดตั้งเป็นจานวนมากในแคว้น
คาลินินกราด7 นอกจากนั้นปูตินยังใช้สงครามจิตวิทยา โดยการนากองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าไป
ใกล้เขตแดนของรัฐบอลติก เพื่อทดสอบความพร้อมของกองทัพนาโต้ในภูมิภาคบอลติกตะวันออก8
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018 รัสเซียมีนโยบายติดตั้งขีปนาวุธ Iskander ที่แคว้นคาลินิน
กราดอย่างถาวร9 โดยก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 2015 เป็นการติดตั้งชั่วคราวเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ ที่จัดซ้อมรบ
ใหญ่ในทะเลบอลติกใกล้เขตแดนของรัสเซียและเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของรัฐ รัสเซียจึงติดตั้ง
ขีปนาวุธ Iskander-M ที่มีระยะการยิงทาลายเป้าหมายได้ไกล 500 กม. โดยปูตินกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐ
ในการป้องกันตนเองที่ล้อมรอบไปด้วยกลุ่มนาโต้
ในช่วงปี ค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีปูตินได้เดินทางมาที่ แคว้นคาลินินกราด เพื่อทาการจัด
ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในรัสเซียตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีหัวหน้า
ภูมิภาคและหัวหน้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องทาการประชุมทีร่ ัฐ Yantar เมือง Pionersky โดย
ปูตินมองว่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นหนึ่งในศูนย์โลจิสติกส์ที่สาคัญของประเทศซึ่งมีท่าเรือถึง 40% ของ
พื้นที่ ปูตินเน้นว่าสินค้าของรัสเซียควรส่งผ่านภายในประเทศมากกว่าผ่านท่าเรือต่างประเทศและมีความ
5

“Журнал Право и безопасность,” Дата обращения апреля 20,

2019, http://dpr.ru

/pravo/pravo_6_10.htm 6
6 Baltops คือ การฝึกซ้อมรบทางทหารในน่านน้าทะเลบอลติก โดยมีกองทัพของอเมริกาและยุโรปให้การสนับสนุน
7

Rahul Krishna, “Russia’s strategic game changer in the Baltic,” ORF, accessed April

20, 2019, https://www.orfonline.org/expert-speak/russias-strategic-game-changer-in-the-baltic/
8 Aleksander Król, “Kaliningrad’s island of misfortunes — a Russian offensive from Kaliningrad,” The
Warsaw Institute, accessed April 20, 2019, https://warsawinstitute.org/kaliningrads-island-misfortunesrussianoffensive-kaliningrad/
9 “Russia Deploys Iskander Missiles to Kaliningrad,” accessed April 20, 2019, https://missilethreat.csis.
org/russia-deploys-iskandermissiles-kaliningrad-2/
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จาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของรั สเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างบริการที่ทันสมัยสาหรับการให้บริการผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ซึ่งจากการที่มีภูมิศาสตร์
ที่ได้เปรียบของภูมิภาคนี้สามารถสร้างโอกาสด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่าง
มาก โดยโครงการสร้างท่าเรือนี้จะถูกสร้างขึ้นภายในปี ค.ศ. 2017 มีราคาก่อสร้างถึง 855.9 ล้านรูเบิล10
และมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมท่าเรือ ปูติน ได้เรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือนี้ โดยมีกาหนดใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018 นอกจากนี้ปูตินยังเรียกร้องให้
ผู้เข้าร่วมโครงการทาการขนส่งสินค้า โดยคานึงถึงข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขนส่งถ่านหิน
มีคากล่าวที่ปูตินได้กล่าวในที่ประชุมว่า
“นี่ไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมือง เราต้องเพิ่มความสามารถของประเทศเราเองใน
การสร้างฐานภาษีที่นี่ เราต้องจัดหางานในรัสเซียไม่ใช่ที่อื่น”11
ท่าเรือที่ Pionersky เป็นท่าเรือที่สาคัญที่สุดของเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมด อีกทั้ง
ปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการสร้างการขนส่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนา โดยมีความจาเป็นที่
จะต้องเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 2017 และเสร็จตามกาหนดเวลา โครงการการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่
ท่าเรือ Pionersky เพื่อรองรับเรือขนส่งและเรือข้ามฟากในแคว้นคาลินินกราด 12 ปูตินต้องการให้มีการ
สร้างท่าเทียบเรือยาว 320-350 เมตรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือบอลติกที่อยู่ใกล้เคียงได้ มีการ
คาดการณ์ผู้โดยสารไว้ที่ 33,000-400,000 คนต่อปี นายอันเดร มัชคอฟ ผู้อานวยการบริษัท Rosmorport
ได้กล่าวถึงข้อดีของท่าเรือนี้คือมีค่าธรรมเนียมท่าเรือที่ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือ Klaipeda ของ
ลิทัวเนียและท่าเรือ Gdynia ของโปแลนด์ เช่นเดียวกับราคาบังเกอร์ที่ลดลง 30%13

10

“В калининградском порту строят инфраструктуру”, Дата обращения апреля 22, 2019

https://asninfo.ru/news/73034-v-kaliningradskom-portu-stroyatinfrastrukturu.
11 “Владимир Путин в Калининграде. Итоги совещания”, Дата обращения

апреля 20, 2019,

https://vesti-kaliningrad.ru/vladimir-putin-v-kaliningrade-itogisoveshhaniya/.
12 Julia Louppova, “General contractor for Pionersky port is announced,” accessed April 25, 2019,
https://port.today/general-contractor-pionersky-port/.
13 “Construction of passenger terminal at Pionersky”, accessed march 26, 2019, http://enportnews.ru
/news/228265/.
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Figure 4.1 Port in the Baltic: Location, By Kaliningrad Sea Commercial port, accessed
April 21, 2019, http://www.kscport.ru/index.php/en/about/port-profile/location.

ในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลได้เร่งทาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของแคว้นคาลินินกราด
สาหรับการเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้น มีการอนุมัติให้สร้างสนามบิน Khrabrovo
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นและความจุผู้โดยสาร มีอาคารผู้โดยสารที่สามารถรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านคนต่อปี และมีการสร้างสนามกี ฬาแห่งใหม่ ชื่อ Kaliningrad Stadium เพื่อใช้สาหรับ
การแข่งขัน แต่ห ลั งจากเสร็จสิ้ นการแข่งขันฟุตบอลโลกสนามกีฬาแห่ งนี้จะกลายเป็นที่อยู่ของสโมสร
ฟุตบอลท้องถิ่นคือ FC Baltika และเปลี่ยนชื่อสนามกีฬาใหม่ว่า Arena Baltic14 และใช้จัดการแข่งขัน
กีฬาและคอนเสิร์ตอื่น ๆ 15 อีกทั้งยังมีการปรับทัศนียภาพภายในเมืองให้มีความสวยงามเพื่อต้อนรับการ
แข่งขันที่กาลังจะมาถึง

14 “Стадион

Калининград,” Дата обращения апреля 25, 2019, https://fstadiums.ru/

stadionkaliningrad.html
15 “Калининград,” Датобра ащения апреля 25, 2019, https://footballcitymediacenter.ru
/kaliningrad/20171120/775104.html
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Figure 4.2 Kaliningrad Stadium: “Стадион Калининград”. accessed April 21, 2019, https://
fstadiums.ru/stadion-kaliningrad.html

Figure 4.3 Oktyabrsky Island Project:

“Оперный театр и жилые массивы: как изменится

Октябрьский остров в Калининграде (эскизы)”. By предоставлен пресс-службой регионального

30, 2 0 1 9 , https://klops.ru/articles/opernyy-teatr-i-zhilyemassivy-kak-izmenitsya-oktyabrskiy-ostrov-v-kaliningrade-eskizy.
правительства, Дата обращения апрель
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หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2018 รัฐบาลต้องการให้บริเวณสนามกีฬาเกิด
ความต่อเนื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีโครงการการลงทุนเพื่อ ก่อสร้างแหล่งธุรกิจใหม่และสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและการศึกษาที่ บริเวณสนามกีฬา Kaliningrad Stadium เนื่องจากสนาม
กี ฬ าตั้ ง อยู่ บ นเกาะชื่ อ Oktyabrsky ใกล้ แ ม่ น้ า Pregolya ซึ่ ง บริ เ วณนี้ อ ยู่ ใ กล้ กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทาง
ประวัติศาสตร์คือหมู่บ้านปลา (Рыбная деревня) โดยสถานที่นี้เปรียบเสมือนไข่มุกของเมือง16 ซึ่งเป็น
สถานที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพราะรูปแบบอาคาร
ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยปรัสเซีย และไม่ไกลจากที่นี่มี วิหาร Konigsberg ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สาคัญ
ของเมืองและเป็ น หลุ มฝั งศพของนักปรัช ญาเยอรมัน Immanuel Kant ด้ว ยความที่มีพื้นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ จึงถือเป็นพื้นที่ที่ มีศักยภาพในการลงทุนที่ดี หากมีการการสร้างศูนย์ธุรกิจบริเวณนี้จะ
ช่วยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาทาให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น โดยโครงการนี้มีมูลค่าถึง 78 พันล้านรูเบิล17 โดย
จะแบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่อยู่ อาศั ย และอสั ง หาริม ทรั พย์ เชิ ง พาณิช ย์ อีกส่ ว นจะมี การสร้ า งศู น ย์
วัฒนธรรมและการศึกษา ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ซึ่งโรงละครนี้ปูตินบอกว่าจะเป็นที่สาขาของ
โรงละคร Bolshoi 18 และโรงเรี ย นสอนดนตรี แ ละศิ ล ปะการแสดงชั้ น สู ง 19 อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ รงพยาบาล
สานักงานของภาครัฐและเอกชนและอื่นๆ มีการเพิ่มความสะดวกสบายในระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อม
กับเมืองอื่น ๆ ทาให้โครงการนี้ มีนักลงทุนให้ ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีการวางแผนและพัฒ นา
แผนการออกแบบเพื่อพัฒนาเกาะเป็นเวลา 25 ปี20 อีกทั้งยังเกิดการจ้างงานสาหรับคนในท้องถิ่นด้วย

16

“Рыбная деревня”, TravelAsk, Дата обращения апреля 20, 2019, http://travelask.ru/russia/

kaliningrad/rybnaya-derevnya
17 “Региональные

власти оценили проект застройки восточной части Острова в 78 млрд

рублей”, Дата обращения апреля 20, 2019, http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/Tochnoj-chasti

-ostrova/72110772/
18

“Оперный театр и жилые массивы: как изменится Октябрьский остров в Калининграде

(эскизы)”, Дата обращения апреля 25, 2019, https://klops.ru/articles/2019-01-11/186892-opernyy-teatr-

izhilye-massivy-kak-izmenitsya-oktyabrskiy-ostrov-v-kaliningrade-eskizy
19 Konstantin Amozov, “власти оценили проект застройки восточной части Острова в 78 млрд
рублей”, Дата обращения апреля 24, 2019, http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/zastrojki-vostochnojchasti-ostrova/72110772/
20 “Застройка острова Октябрьский”, Дата обращения апреля 26, 2019, https://investin
Kaliningrad.ru/invest/investment_projects/zastroyka_ostrova_oktyabrskiy/

37

จะทาการก่อสร้างให้เสร็จภายในโดยปี ค.ศ. 2026 การวางแผนโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะ
แคว้น คาลิ นิ น กราดมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจากการอพยพย้ายถิ่นฐานจากภูมิภาคอื่นๆของ
สหพันธรัฐรัสเซีย 21 ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการลดพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อนามาสร้างประโยชน์ โดยการพัฒนาเป็น
ศูนย์ธุรกิจและที่อยู่อาศัย ซึ่งทาเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ใจกลางเมืองและศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ โดย
ผู้ว่าราชการแคว้นคาลินินกราดกล่าวว่าจะให้นักลงทุนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของโครงการนี้ได้ฟรี ซึ่งจะทาให้
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ 22
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว แคว้นคาลินินกราดการเริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10-12% ต่อปี23
เนื่องจากแคว้นคาลินินกราดมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่รุนแรงและภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ การพัฒนาอยู่เสมอ ทาให้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากจากทั้งชาว
รั ส เซี ย และชาวต่ า งชาติ จากการสร้ า งคาสิ โ น Amberland และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สั น ทนาการ ใน
Curonian Spit ช่ว ยเพิ่มความน่ าดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวในภูมิภ าคทะเลบอลติก รัฐ บาลจึงเห็ นถึง
ความสาคัญด้านวีซ่า ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการติดต่อทางธุรกิจ ในแคว้นคาลินินกราด ใน
ปี ค.ศ. 2017 จึงมีนโยบายออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ ฟรีให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่แคว้นคาลินิน
กราด โดยนอกเหนือจากการทาวีซ่าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถทาได้จากที่บ้าน วีซ่ามีกาหนดอายุ
30 วันนับจากวันที่ออกวีซ่า และอยู่ได้อีกไม่เกิน 8 วัน แต่มีข้อกาหนดของวีซ่าประเภทนี้ คือ การออกจาก
ประเทศจะต้องผ่านจุดตรวจที่ผ่านเข้ามา ก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 2002 -2017 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจะได้รับวีซ่าระยะสั้น เพียง 72 ชั่วโมงในแคว้นคาลินินกราด24 แต่ถูกยกเลิกไป
ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2017 ซึ่งรัฐบาลมองว่าวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังสาหรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยหลังจากที่ลองใช้วิธีนี้ในเขตตะวันออกไกล ผลลัพธ์ที่ได้คือมีการกรอกข้อมูล
เท็จเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นการรบกวนการทางานของระบบ นาง Yevgeny Ivanov รัฐมนตรีต่างประเทศ
21

“ Правительство калининградской области ,” Дата обращения апреля 23, 2019,

https://

investinkaliningrad.ru/upload/img/2018-11-28-Ос т ров %20Ок т я брь с к ий.pdf
22

“Октябрьский остров планируют застроить жилыми кварталами до Берлинского

моста”, Дата обращения апреля 25, 2019, http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/zastroit-zhilimik

vartalami-do-berlinskogo/72120598/
23 “Туристско-рекреационный

кластер”, Дата обращения апреля 25, 2019, https://

investinkaliningrad.ru/invest/investment_projects/turistsko_rekreatsionnyy_klaster/
24 “В

Калининграде будут выдавать электронные визы”, Дата обращения апреля 25, 2019,

https://www.kommersant.ru/doc/3945520
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ของรัสเซีย กล่าวว่าอาจมีการเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้25
มีกาหนดใช้วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 201926 โดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียจะ
เผยแพร่รายชื่อประเทศที่พลเมืองจะสามารถขอได้ภายในวันเดียวกัน
4.2 ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและประเทศภายในภูมิภาค
ในช่วงสมัยการปกครองของประธานาธิบดีปูติน เขาได้เห็นความสาคัญของแคว้นคาลินิน
กราดและได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการเป็น หน้าต่างสู่ตะวันตก จากการที่เป็นแคว้นโดดเดี่ยวท่ามกลาง
ประเทศสหภาพยุโรปทาให้ แคว้นคาลินิน กราดมีความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในหลาย
องค์กรที่มีสหภาพยุโรปคอยสนับสนุน การมีส่วนร่วมของแคว้นคาลินินกราดในโครงการระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรป ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะถูกทาง
สหภาพยุ โ รปคว่าบาตร แต่ก็ไม่ ได้ส่ งผลกระทบต่อความสั มพันธ์ด้านอื่น ๆ กับประเทศรอบข้างของ
แคว้นคาลินินกราด
4.2.1 กรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
4.2.1.1 สภาแห่งรัฐทะเลบอลติก (Council of the Baltic Sea States)
ประกอบด้วย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ เยอรมัน ไอซ์แลนด์ ลัตเวีย
ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซียและสวีเดน เป็นองค์กรระหว่างรัฐ บาลในภูมิภ าคที่ มีความร่ว มมื อ
พื้นฐานที่สาคัญในระยะยาว 27 คือ การมีอัตลักษณ์ของภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาค
ทะเลบอลติก ในการพัฒนาแนวคิดผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคโดยใน
การทากิจกรรมร่วมกันในโครงการและสถาบันของภูมิภาค การเป็น ภูมิภาคที่มีความยั่งยืนเพื่อพัฒนาให้
เป็ น ภูมิภ าคต้น แบบของสั งคมที่ยั่ งยืน ที่ส ามารถจัดการและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังต้องการ
25

“В МИДе предлагают ввести плату за электронные визы в Калининградскую область,”

Дата обращения апреля 26, 2019, https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/21686364-vmide-

predlagayut-vvesti-platu-za-elektronnye-vizy-v-kaliningradskuyu-oblast.html
26 “Иностранцы

смогут въезжать в РФ через Калининградскую область по электронной

визе,” Дата обращения апреля 26, 2019, https://profi.travel/news/29358/details
27

“About the CBSS,” accessed 20 April, 2019, https://www.cbss.org/council/
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พัฒ นาความสามารถในการเติบ โตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ยั่งยืน ของภูมิภ าคทะเลบอลติ ก
ภูมิภ าคที่ป ลอดภัยเพื่อต่อต้านความรุนแรงและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบในภูมิภาคทะเลบอลติกผ่าน
กิจกรรมโครงการต่างๆ และเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทางานช่ว ยเหลื อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุข้ามพรมแดน รวมถึงภัยพิบัติที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ภูมิภาค
ในด้านกลยุทธ์ ของสภาแห่งรัฐทะเลบอลติก ได้ทาการพัฒนาองค์กรย่อยที่
สาคัญ คือ องค์กร VASAB (Vision and strategies around the Baltic Sea) เป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลพหุภาคีประกอบด้วย 11 ประเทศสมาชิก คือ รัสเซีย เบลารุส เยอรมนี เดนมาร์ก ลัตเวีย
ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดนและเอสโตเนีย เป็นองค์กรที่เน้นการวางแผนและการพัฒนา
เชิงพื้นที่ภายใต้การประชุมของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในการทางานโดยคณะกรรมาธิการการวางแผนและ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ภูมิภาคทะเลบอลติก (CSPD) / BSR)28 ประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานระดับภูมิภาค
วัตถุป ระสงค์ห ลั กของคณะกรรมการคื อ เป็น เวทีส าหรับการแลกเปลี่ ย น
ความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนรัฐมนตรีในการหาแนวทางกาหนดนโยบาย
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภูมิภาคและให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในภูมิภาคทะเลบอลติก29
กรอบความร่วมมือขององค์กร VASAB คือการกาหนดนโยบายสาหรับการ
พัฒ นาพื้น ที่ ของภูมิภ าคทะเลบอลติกการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวางแผนและการพัฒ นาดินแดน
ระหว่างประเทศในทะเลบอลติก เช่น การเสนอมาตรการนโยบายข้ามชาติ การส่งเสริมการพัฒนาความ
ร่วมมือ การส่งเสริมการเจรจากับสถาบัน ต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งงบประมาณที่องค์กร VASAB ได้รับคือเงิน
สนับสนุนรายปีจากประเทศสมาชิกตามงบประมาณรายปีที่ได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมาธิการการวางแผน
และการพัฒนาเชิงพื้นที่ภูมิภาคทะเลบอลติก CSPD / BSR
ปัจจุบันประธานองค์กร VASAB คือ นายกุนอาร์สอันเซียส จากลัตเวีย ดารง
ตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 - 30 มิถุนายน ค.ศ.2019 โดยตาแหน่งนี้นางเยเลน่า ชูกูเยฟ
สกาย่า ของรัสเซียเคยดารงตาแหน่งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 – มิถุนายน ค.ศ. 2013 ประธานของ
องค์ ก รจะมี ก ารหมุ น เวี ย นไปแต่ ล ะประเทศและเมื่ อ ได้ ป ระธานคนปั จ จุ บั น แล้ ว ก็ จ ะเข้ า สู่ ก ารเป็ น
สมาชิก Troika ที่ประกอบด้วยประธานเมื่อปีที่แล้ว คนปัจจุบันและในอนาคตมาทาการปรึกษาหารือกัน
28
29

CSPD / BSR คือ คณะกรรมาธิการการวางแผนและการพัฒนาเชิงพื้นที่ของภูมิภาคทะเลบอลติก
“How does VASAB work?,” vasab, accessed April 20, 2019, https://vasab.org/home/about/
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เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบาย ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกคือประเทศสวีเดนลัตเวียและเดนมาร์ก 30
ตามลาดับ
4.2.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคทะเลบอลติก
4.2.2.1 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซีย - โปแลนด์ปี ค.ศ. 2014-2020
เพื่ อ สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ข้ า มพรมแดนในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ข้อ31 คือ ความร่วมมือในด้านมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการอนุ รั กษ์ และพั ฒ นาข้า มพรมแดนความร่ว มมื อเพื่ อ รั กษาสิ่ ง แวดล้ อมทางธรรมชาติ ที่ใ นพื้ น ที่
ชายแดนการขนส่งข้ามพรมแดนและการดาเนินการร่วมกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของพรมแดน
รัสเซียและโปแลนด์ให้ความสาคัญที่สุดคือความร่วมมือด้านประวัติศาสตร์
ทั้ ง สองฝ่ า ยมี ค วามคิ ด ที่ จ ะริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน เช่น ส่งเสริมการสร้างงานฝีมือที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
และบริการเชิงวัฒนธรรม เช่น สร้างเส้นทางจักรยานเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้าเส้นทางการศึก ษา
ประวัติศาสตร์ และป้ ายข้อมูล ต่างๆ นอกจากนั้นยังมี การฝึ กอบรมพนักงานและแลกเปลี่ยนพนักงาน
ระหว่างกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการบริการท่องเที่ยว
4.2.2.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซีย - ลัตเวีย ปี ค.ศ. 2014-2020
ในกรอบความร่วมมือนี้ทั้งสองประเทศให้ความสาคัญ 3 ด้าน คือ การพัฒนา
ธุรกิจ SME การรักษาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนจากการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานโดยทั้งสองประเทศมีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ร่วมกันคือมีการ
ซ่อมแซมวัตถุทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน มีการปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพ
และมี ค วามสะดวกสบายส าหรั บ การเดิ น ทางและการขนส่ ง สิ น ค้ า บริ เ วณเขตแดน Terehova –
Burachki32

30

“CHAIRMANSHIPS”, vasab, accessed April 20, 2019, https://vasab.org/home/about/cspd-bsr/
“About the Programme”, accessed April 20, 2019, https://www.plru.eu/en/pages/9
32 “Программа сотрудничества Франция Россия-Латвия на период 2014-2020 г,” Дата
обращения апреля 23, 2019, http://latruscbc.eu/wp-content/uploads/2016/12/LATRUS_A4_RU-EN.pdf
31
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4.2.2.3 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซีย - ลิทัวเนีย ปี ค.ศ. 2014-2020
ในกรอบความร่วมมือนี้ ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันทั้งหมด 4 ด้าน คือ
การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ การส่งเสริมทางสังคมเพื่อต่อสู้กับ
ความยากจน การส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคและการส่งเสริมความมั่นคงทาง
ชายแดน33 โดยในความร่วมมือนี้ทั้งสองประเทศให้ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการ
ฟื้น ฟูมรดกทางประวั ติศ าสตร์ ต่างๆและการร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจ เพื่อ พัฒ นาสั ง คมและประชากรใน
ประเทศ
4.2.2.4 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซีย - เอสโตเนีย ปี ค.ศ.2014-2020
ในกรอบความร่วมมือนี้ทั้งสองประเทศให้ความสาคัญด้านการส่ง เสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค โดยมีการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SME มี
การร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ ปรับปรุงคุณภาพของน้าและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการลงทุน34
จากความร่ ว มมือที่กล่ าวมาเป็นความร่ว มมือที่อยู่ภ ายใต้การสนับสนุนทางการเงินของ
สหภาพยุโรปที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคทะเลบอลติก โดยนโยบายส่วนใหญ่ที่ทุกประเทศ
กระทาร่วมกัน คือ การส่งเสริมความร่วมมือทางประวัติศาสตร์ เพราะรัสเซียและรัฐบอลติกมีภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน และปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นทาให้การส่งเสริมความ
ร่วมมือกันทางประวัติศาสตร์เป็นนโยบายที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มความมีอัตลักษณ์ของภูมิภาค
ได้ ซึ่งความร่วมมือนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าแม้รัสเซียและประเทศสหภาพยุโรปจะมีปัญหาทางการเมือง
กัน แต่เมื่อเกิดความยากลาบากในทางเศรษฐกิจและสังคมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกัน ทั้งนี้ถือเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์กันในภูมิภาคทะเลบอลติก

33

“Thematic objectives and priorities of the Programme”, accessed April 22, 2019, http://wwwenicbc.eu
/lr/en/programme/thematic-objectives-and-priorities-of-the-programme/5
34 “About the Programme”, accessed 20 April, 2019, https://www.estoniarussia.eu/about-theProgramme
/objectives-and-priorities/
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บทที่ 5
แคว้นคาลินินกราดกับการเสริมสร้างความเป็นมหาอานาจของรัสเซียใน
ภูมิภาคทะเลบอลติก
แคว้น คาลิ นิ น กราดเป็นแคว้นที่มีบทบาทที่สุ ดของประเทศรัส เซียในทวีปยุโ รปด้ า น
การเมืองและการทหาร เนื่องจากความสาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ และมีการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ปัจจัยความเป็นมหาอานาจจากรัฐบาลกลางในทุกยุคสมัย จึงทาให้แคว้นคาลินินกราดมีความเป็น
มหาอานาจสู ง ประกอบกับ ปั จ จั ย รอบข้างที่เสริมสร้างให้ แคว้นคาลินินกราดมีบทบาทความเป็น
มหาอานาจมากยิ่งขึ้น เช่น การมีท่าเรือที่สามารถใช้คมนาคมได้ตลอดทั้ง ปี การมีความร่วมมือทาง
การค้าและเศรษฐกิจกับประเทศรอบข้าง ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงโลก เป็นต้น
5.1 ปัจจัยของความเป็นมหาอานาจทางกายภาพ
ปัจจัยทางกายภาพเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของแคว้นคาลินินกราดเพื่อการ
พัฒนาภายในและภายนอกแคว้นคาลินินกราด รัฐบาลรัสเซียได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อต้องการให้ แคว้นคาลินินกราดมีความมั่นคงในด้านกายภาพ
เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาอานาจให้รัสเซีย
5.1.1 ภูมิศาสตร์ของรัฐ
แคว้นคาลินินกราดตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลบอลติก และอยู่
ทางทิศตะวันตกของรัสเซีย มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ 15,100 ตารางกิโลเมตร1 คิดเป็นร้อยละ 0.09
ของพื้นที่ในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กที่สุดในรัสเซีย ด้วยภูมิศาสตร์ที่ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศ
รัสเซียและอยู่ติดกับทะเลบอลติกทาให้แคว้นคาลินินกราดถูกโอบล้อมไปด้วยสมาชิกสหภาพยุโรป โดย
มีพื้นที่ติดกับประเทศโปแลนด์ ลิทัวเนียทางทิศเหนือ และทางทิศตะวันออกของแคว้นคาลินินกราดติด
กับประเทศลิทัวเนีย ส่วนทางทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับโปแลนด์ แม่น้าสายหลักคือแม่น้า Neman
และ Pregolya

1

“Калининградская область”, worldgeo, Дата обращения мая 01, 2019 г. http://worldgeo

.ru/russia/reg39/

43
จากปัจจัยที่มีพื้นที่ทางกายภาพขนาดเล็กและอยู่ติดกับสมาชิกสหภาพยุโรปทา
ให้เกิดผลดีและผลเสียแก่ แคว้นคาลินินกราด ผลดี คือ สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการเมือง เป็น
เส้นทางการติดต่อของประเทศรัสเซี ยในภูมิภาคยุโรปหรือที่เรียกว่าหน้าต่างสู่ตะวันตก มีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแร่ธาตุและป่าไม้ มี ภูมิอากาศที่อบอุ่น เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและทาการ
ประมง เพราะบริเวณ Curonian Lagoon และ Vistula Lagoons มีความหลากหลายทางชีวภาพทา
ให้มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีภูมิอากาศอบอุ่นทาให้เป็น เมืองท่า
เดียวในรัสเซียที่น้าในทะเลบอลติกปราศจากการแข็งตัวเป็นน้าแข็ง จึงเป็นผลให้สามารถคมนาคมได้
ตลอดทั้งปี ผลเสีย คือ ด้วยความที่เป็น exclave ของรัสเซียและถูกโอบล้อมไปด้วยสมาชิกสหภาพ
ยุโรปทาให้ต้องมีความระมัดระวังในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ เพราะแคว้นคาลินินกราดยังคง
ต้องพึ่งพาประเทศข้างเคียงอย่างเบลารุสและรัฐบอลติกในการนาเข้าพลังงานจากรัสเซียเพื่อเข้ามาใน
แคว้นคาลินินกราด ในปัจจุบันรัฐบาลกาลังดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในคาลินินกราด
เช่น การสร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาจากประเทศอื่น และเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการ
ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ทาให้เกิดการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
แคว้นคาลินินกราดมีปัจจัยความเป็นมหาอานาจในด้านภูมิ ศาสตร์สูง เนื่องจาก
ปั จ จั ย ด้านกายภาพเดิมตามธรรมชาติ และการเสริมสร้างศักยภาพจากรัฐ บาลเพื่อให้ ปัจจัยด้าน
กายภาพตามธรรมชาติมีศักยภาพสูงขึ้นตามที่ควรจะเป็น ปัจจัยที่ทาให้ แคว้นคาลินินกราดมีศักยภาพ
ด้านกายภาพ คือ เป็ น พื้น ที่ที่อยู่ ในภูมิภ าคทะเลบอลติก การที่ แคว้นคาลิ นินกราดอยู่ในเขตการ
ปกครองของรัสเซียช่วยให้รัสเซียมีอานาจต่อรองกับ สหรัฐฯ และสมาชิกสหภาพยุโรปมากขึ้น เพราะ
การถูกโอบล้อมด้วยสมาชิกสหภาพยุโรปทาให้ทุกการดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในแคว้น
คาลินินกราดมีผลต่อประเทศดังกล่าว รัสเซียยังคงเสริมสร้างอานาจตนเองในภูมิภาคทะเลบอลติกด้วย
การมีฐานทัพเรือที่มีทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีพลังอานาจสูง เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
ประเทศภายนอก
นอกจากนี้ ปั จ จัยด้านกายภาพที่เป็น หน้าต่างสู่ตะวันตกแล้ว ยังเสริมสร้างให้
แคว้นคาลินินกราดเป็น Port Hub ในภูมิภาคทะเลบอลติก โดยในปี ค.ศ. 2015 รัฐบาลรัสเซียได้
อนุมัติโครงการสร้างท่าเรือน้าลึกในทะเลบอลติกเพื่อให้แคว้นคาลินินกราดเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
ในการขนส่งสินค้า ท่าเรือใหม่นี้จะมีความลึกกว่า 63 ฟุต โดยลึกกว่าท่าเรือโดยรอบเพื่อแข่งขันกับ
ท่าเรือ Klaipeda ของลิทัวเนีย และ Gdansk ของโปแลนด์ ซึ่งจากการคาดการณ์ของภาคการค้าตู้
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คอนเทนเนอร์ คาดว่ า การขนส่ งจะเพิ่ ม ขึ้ น 15% ในปี ค.ศ. 20182 ดิ น แดน Cape Severny บน
คาบสมุทร Balga ถูกเลือกให้เป็นท่าเรือแห่งใหม่เพราะเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดและมีปริมาณ
การขุดลอกทีน่ ้อยกว่าดินแดนอื่นในภูมิภาค3
ดังนั้นโครงการสร้างท่าเรือน้าลึกของแคว้นคาลินินกราดจะทาให้การขนส่งสินค้า
ครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่น ๆ และรองรับการขนส่งสมัยใหม่ทุกรูปแบบเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคและเสริมสร้างการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
5.1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1.2.1 ทรัพยากรประเภทอาหาร
ในปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดินเพื่อทาเกษตรกรรมและปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทาให้เกิดการขาดแคลนสินค้าทางการเกษตร ซึ่งแคว้นคาลินินกราด
สามารถมีบทบาทสาคัญในการแก้ปัญหาอาหารโลกได้ เพราะความทันสมัยของการเกษตรในภูมิภาค
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ พื้นที่
การเกษตรขนาดใหญ่ทาให้ส ามารถผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญได้ในปริมาณมาก เช่น ธัญพืช
เนื้อสัตว์ นม ผักและผลไม้ ฯลฯ4
ปูตินให้ความสาคัญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงมีนโยบายพัฒนาการ
เกษตรและการควบคุมตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาคแคว้นคาลินินกราดระหว่างปี ค.ศ. 2013- 2020
ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรในแคว้นคาลินินกราด 5
จุดประสงค์หลักของโครงการคือการสร้างศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์และสมดุลในแคว้นคาลินินกราด และยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันและสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสาหรับประชากร
ในชนบท
2 Eugene

Gerden, “Russia to build deep-sea port in Baltic enclave,” accessed April 30, 2019, https://
www.joc.com/port-news/european-ports/russia-build-deep-sea-port-baltic-enclave_20151013.html
3 “ порт-хаб в балтийске-миф или реальность?,” Дата обращения Мая 01, 2019, http://
www.gtmorstroy.com/userfiles/files/Mb_Hub.pdf
4

“Драйверы роста:векторы развития ключевых отраслей калининградского экспорта

до 2025 года,” Дата обращения Мая 01, 2019, https://www.kgdrdc.ru/media/news/analitika/drayvery-

rosta-vektory-razvitiya-klyuchevykh-otrasley-kaliningradskogo-eksporta-do-2025-goda/
5

“О целевой Программе Калининградской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Калининградской области на 2013-2020 годы,” Дата обращения Мая 01, 2019, http://docs.cntd.ru

/document/469731923
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แคว้นคาลินินกราดสามารถผลิตทรัพยากรทางอาหารได้เป็นจานวนมาก
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวย มีพื้นที่ติดกับทะเลเป็นจานวนมากและการส่งเสริมจาก
รั ฐ บาลในระดั บ สู ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี อ งค์ ก รด้ า นปศุ สั ต ว์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคนี้ คื อ Kaliningrad Meat
Company ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ Miratorg Agribusiness Holding ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การ
ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ ในปี 2014 รัฐบาลของแคว้นคาลินินกราดอนุมัติโครงการการพัฒนาของศูนย์
ประมง เป็ น โครงการในระดับ ภู มิภ าคเกี่ยวกับ การยกระดับ เทคโนโลยีใ นการผลิ ต และการสร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่ง เพื่อให้มีความทันสมัยและมีสิ่งอานวยความสะดวกมากขึ้น 6 แคว้นคาลินิน
กราดมี สั ต ว์ น้ าเป็ น จ านวนมาก หลากหลายสายพั น ธุ์ น่ า นน้ า Curonian Lagoon และ Vistula
Lagoons ซึ่งเป็นแหล่งสารองปลาที่สาคัญและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์ทะเล
ปลาที่มีความความสาคัญทางการค้า เช่น ปลาคอด (Cod) ปลาแซลม่อน (Salmon) ปลาโฟลเดอร์
(Flounder) ปลาแฮร์ลิ่ง (Herring) ปลาดุก ปลาคาร์พ ปลาไหลบอลติก และปลาท้องถิ่นอื่นๆ เป็น
ต้น7
โดยมีการกาหนดทุกเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีให้งดการทาการ
ประมงเพราะเป็นฤดูวางไข่ของปลาบางสายพันธ์ในน่านน้าแคว้นคาลินินกราดเพื่อเป็นการรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ8
5.1.2.2 ทรัพยากรประเภทแร่ธาตุ
แคว้นคาลินินกราดมีแร่ธาตุที่เป็นปัจจัยการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็น
จานวนมาก แร่ธาตุที่สาคัญได้แก่ ดินเหนียว ทราย น้ามัน เกลือโพแทสเซียม อาพัน โคลนบาบัด พีท
ทรายและกรวด และถ่านหินสีน้าตาล ในแคว้นคาลินินกราดมีมากกว่า 400 บริษัทที่เป็นตัวแทนของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในดินแดนนี้9 แคว้นคาลินินกราดมีก้อนอิฐ ดินเหนียว ทรายและก้อนกรวดเป็น
จานวนมาก ซึ่งแร่ธาตุดังกล่าวเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมศักยภาพทางการผลิตของแคว้นคา
ลินินกราดในภาคอุตสาหกรรมคือ ดินเหนียวสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการทาอิฐ ทรายและกรวด
6

“Драйверы роста: вектор развития основных отраслей экспорта Галиндры до 2025

01, 2019, https://www.kgdrdc.ru/media/news/ analitika/drayvery-rosta-vektoryrazvitiya-klyuchevykh-otrasley-kaliningradskogo-eksporta-do-2025-goda/
7 “Что ловится в водоемах Калининградской области?,” Дата обращения Мая 01, 2019,
https://day-off39.ru/otdykh-v-kaliningrade-i-oblasti/211-chto-lovitsya-v-vodoemah-oblasti
года,” Дата обращения Мая

8 “В апреле на водоемах Калининградской

области вводится запрет на рыбалку (список),”

01, 2019, https://www.newkaliningrad.ru/news /briefs/community/8901214-v-aprele-navodoemakh-kaliningradskoy-oblasti-vvoditsya-zapret-na-rybalkuspisok.html
9 “Природные ресурсы Калининградской области,” Дата обращения Мая 01, 2019, http://
www.kaliningradobl.ru/articles/news218467.php
Дата обращения Мая
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ใช้ในการการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและทางรถไฟ ปริมาณสารองทั้งหมดอยู่ที่ 2.5-3 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตร10 ในภาคการเกษตรมีแร่ธาตุที่สาคัญ คือฟอสฟอรัส ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตรกรรม
แคว้นคาลินินกราดถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาพัน เนื่องจากมีแหล่งอาพัน
จ านวนมากในพื้น ที่ กว่า 90% ของโลก ปริมาณส ารองอาพันทั้งหมดในคาบสมุทร Sambia อยู่ที่
ประมาณ 283,000 ตัน 11 ในปี ค.ศ. 2017 รัฐบาลได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒ นา
อุตสาหกรรมอาพันของประเทศเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัด ตั้งศูนย์อุตสาหกรรม
การศึกษาและวัฒนธรรม โดยใจความสาคัญของยุทธศาสตร์นี้ คือ การดึงดูดการลงทุนในการทาธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอาพันและการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ12 ในแคว้นคาลินินกราด
5.1.2.3 ทรัพยากรประเภทเชื้อเพลิง
ปี ค.ศ.1953 เริ่มมีการค้นหาแหล่งน้ามันภายในภูมิภาคและถูกค้นพบ
ครั้งแรกในปี ค.ศ.1963 ต่อมาในปีค.ศ. 2016 มีการขุดพบแหล่งน้ามันและก๊าซแห่งใหม่ โดยบริษัท
LUKOIL ที่ตั้งอยู่ในทะเลบอลติกใกล้กับชายแดนลิทัวเนีย แม้แคว้นคาลินินกราดจะมีน้ามันไม่มากเท่า
เขตอื่น ๆ ในรัสเซีย แต่การผลิตน้ามันในแคว้นคาลินินกราดถือว่ามีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
เนื่องจากการไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและต้นทุนการขนส่งไม่แพง เพราะไม่จาเป็นต้องส่งออกไปยัง
ทางไกล อีกทั้งคุณภาพของน้ามันอยู่ในระดับสูงที่อยู่ภายใต้บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างบริษัท LUKOIL
5.1.3 ประชากร
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 คาลินินกราดมีการอพยพของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการอพยพย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศและภายในคาลินินกราดเอง ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2018 มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในแคว้นคาลินินกราดแต่อัตราการตายก็ยังไม่มีจานวนลดลง13 จาก
นโยบายความร่วมมือระดับภูมิภาคการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2007 ทาให้มีผู้ย้ายถิ่น

10

“Природные ресурсы Калининградской области,” Дата обращения Мая 01, 2019,

http://www.kaliningradobl.ru/articles/news218467.php
11 “Развитие

янтарной отрасли,” Дата обращения Мая 01, 2019, https://minprom.gov39.ru/

deyatelnost/regionalnaya-promyshlennaya-politika/razvitie-yantarnoy-otrasli/razvitie-yantarnoy-otrasli/
12 “Развитие янтарной отрасли”, Дата обращения Мая 01, 2019, https://minprom.gov39.ru/
deyatelnost/regionalnaya-promyshlennaya-politika/razvitie-yantarnoy-otrasli/razvitie-yantarnoy-otrasli/
13

“Почему Калининград растет, а восток области вымирает?”, Дата обращения

апреля 20, 2019, https://rugrad.eu/smi/1059989/
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ฐานมากกว่า 40,000 คน ย้ายมาอยู่ที่ภูมิภ าคนี้ โดยมีประชากรจากประเทศคาซัคสถาน ยูเครน
คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน และมอลโดวา ส่วนใหญ่มอี ายุน้อยกว่า 40 ปี14
ในปี ค.ศ. 2018 การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเหล่ านี้ เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานในภูมิภาค โดยต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงและแรงงานฝีมือ ในแคว้นคาลินินกราด
รวมถึงแรงงานเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
การเกษตร อี ก ทั้ ง ในปี เ ดี ย วกั น ประชากรในแคว้ น คาลิ นิ น กราดถู ก จั ด ให้ อ ยู่ ใ น 10 อั น ดั บ แรกที่
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดขี องรัสเซีย15
5.2 ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางการเมือง
แคว้นคาลินินกราดเป็นเขตการปกครองที่รัฐบาลรัสเซียให้ความสาคัญในการพัฒนา
ดินแดนอยู่เสมอ แคว้นคาลินินกราดถูกมองเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของประเทศตั้งแต่สมัยสตาลิน
เนื่องจากเป็นเมืองท่าทางตะวันตกที่สาคัญของประเทศรัสเซีย การปกครองส่วนท้องถิ่นของแคว้นคา
ลินินกราดจึงได้รับนโยบายจากรัฐบาลกลางโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและการมีเสถียรภาพในการ
ปกครองดินแดนที่ห่างไกลจากประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของแคว้นคาลินินกราด
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงสมัย คือ ช่วงแรกในปี ค.ศ. 1945-1992 มีนโยบายฟื้นฟูสภาพบ้านเมือง
หลั ง จากสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากการกระจายผลผลิ ต ของประเทศ เกิ ด
อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ทาให้กาลังการ
ผลิตและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เกิดการเกษตรแบบไดนามิก และมีการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรียน ช่วงที่สองคือ ปี ค.ศ. 1992-2000 แคว้นคาลินินกราดถูก
แยกทางภูมิศาสตร์จากรัสเซีย เกิดความเหลี่อมล้าทางสังคมและการลดลงของภาคการผลิตทาให้
ในช่วงนี้เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจ เกิดระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ16 เป็นช่วงของการเกิดตลาดช่วงที่สาม
คือปี ค.ศ. 2000-2010 สมัยนี้เป็นช่วงการพัฒนาตลาดของรัสเซียให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ

14

“Калининградская область вошла в десятку регионов РФ по качеству жизни”, Дата

обращения апреля 20, 2019, https://kgd.ru/news/society/item/70621-smikaliningradskaya-oblast-voshla-v-desya

tku-regionov-rf-po-kachestvu-zhizni
15

“Калининградская область вошла в десятку регионов РФ по качеству жизни”, Дата

обращения апреля 20, 2019, https://kgd.ru/news/society/item/70621-smikaliningradskaya-oblast-voshla-v-desya

tku-regionov-rf-po-kachestvu-zhizni
16 Special Economic Zone (SEZ) คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ช่วงที่ 4 คือ ปี ค.ศ. 2010 - ปัจจุบัน เป็นช่วงของการพัฒนาบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 17 การเมืองในแคว้นคาลินินกราดได้รับการจัดระบบ
ต่าง ๆ ขึ้นใหม่เสมอเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของรัฐในด้านความเป็นมหาอานาจให้ได้มากที่สุด
การเมืองจึงเป็นรากฐานในการพั ฒนาแคว้นคาลินินกราดเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศรัสเซียใน
ภูมิภาคทะเลบอลติก
5.2.1 ระบบการเมือง
5.2.1.1 ความสามารถในการนาทรัพยากรในสังคมมาใช้
แคว้นคาลินินกราดเป็นดินแดนที่มีศักยภาพในการนาทรัพยากรในสังคม
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทรัพยากรทางประมงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสัตว์น้าจืด
และน้าเค็ม มาใช้ทั้งการบริโภคและการแปรรูปเพื่อการส่งออก ทรัพยากรแร่ที่เป็นแหล่งอาพันของ
โลกมีการนาอันพันมาทาเป็นเครื่องประดับสวยงามและการสร้างภาพลักษณ์ของแคว้นคาลินินกราด
ให้เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและการศึกษาอาพัน 18 ด้านทรัพยากรมนุษย์มาจากคุณภาพของคนใน
ท้องที่ ด้วยการที่มีสถานะภาพความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆจาก
รัฐบาล ทาให้การจัดการในการนาทรัพยากรทางสังคมมาใช้มีประสิทธิภาพสูง
5.2.1.2 ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ทางการเมือง
สัญลักษณ์ทางเมืองเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเมืองใน
แคว้นคาลินินกราด สัญลักษณ์ทางการเมืองที่ใช้เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชนของแคว้นคา
ลินินกราด คือ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเป็น หน้าต่างของรัสเซียสู่ตะวันตกและ
นโยบายการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางรอบด้านในภูมิภาคทะเลบอลติก สัญลักษณ์ทางการเมืองดังกล่าว
มักได้รับการกล่าวถึงจากผู้น าระดับประเทศ ทาให้เป็นพื้นฐานในความนิยมจากประชาชนในการ
สนับสนุนนโยบายจากภาครัฐได้เป็นอย่างดี
5.2.2 กลุ่มที่มีบทบาทในระบบการเมือง
5.2.2.1 กลุ่มผู้นา
ผู้ว่าราชการคือผู้นาที่มีอานาจในการบริหารสูงสุดในแคว้นคาลินินกราด
ในช่วงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ค.ศ. 1991 ผู้ว่าราชการของแคว้นคาลินินกราดมาจาก
17 “Краткая

историческая справка,” Дата обращения, апреля 15, 2019, https://gov39.ru/

70let-ko/kratkaya-istoricheskaya-spravka.php.
18

“Развитие янтарной отрасли,” Дата обращения, апреля 15, 2019, https://minprom.gov

39.ru/deyatelnost/regionalnaya-promyshlennaya-politika/razvitie-yantarnoy-otrasli/razvitieyantarnoy-otrasli/.
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การแต่งตั้งของรัฐบาลกลาง แต่ในปี ค.ศ. 1996 มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการของเมืองครั้งแรก 19 ซึ่งทา
ให้ ป ระชาชนสามารถเลื อกผู้ ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ปัจจุบันผู้ ดารงตาแหน่งคือ
นายอันโตน อาลิคานอฟ (Anton Alikhanov) ในปัจจุบันการพัฒนาคาลินินกราดเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ รั ฐ บาลต้ อ งการ เนื่ อ งจากนายอั น โตนเป็ น คนที่ ปู ติ น ให้ ค วามไว้ ว างใจ จากการที่ ปู ติ น ให้
นายนิโคลัย ซูกานอฟ (Nikolai Tsukanov) ผู้ว่าราชการคนเก่าลาออกก่อนกาหนดและสนับสนุน นาย
อันโตนแทน20 แม้เขาจะเป็นผู้นาที่มีอายุน้อยแต่ความรู้และประสบการณ์ของเขาที่มีความโดดเด่นด้าน
การค้าและเศรษฐกิจจากการที่เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายควบคุมการค้าต่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย 21 อีกทั้งเขายังเป็นหนึ่งในผู้เขียนแผนระยะกลางสาหรับการ
พัฒนาเชิงกลยุทธ์ของแคว้นคาลินินกราด22 ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการช่วยเสริมบทบาทของประเทศ
ภูมิภาคทะเลบอลติก
5.2.2.2 กลุ่มผลประโยชน์
แคว้นคาลินินกราดเป็นแคว้นที่เปิดการลงทุนจากต่างชาติภายใต้นโยบาย
เศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติจึงได้รับสิทธิพิเศษที่ดีกว่านักลงทุนท้องถิ่น ในปี ค.ศ. 2018 มี
การลงทุนจากต่างประเทศในแคว้นคาลินินกราดอยู่ที่ 774 ล้านดอลลาร์ โดยการลงทุนจากต่างชาติที่
มีปริมาณมากสุดคือ เนเธอร์แลนด์ ไซปรัส คาซัคสถานและลิทัวเนีย ตามลาดับ23 ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์
นี้จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในแคว้นคาลินินกราดให้มีสภาพที่เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นและยัง
ช่วยลดอานาจการผูกขาดกลุ่มผลประโยชน์ในแคว้นได้อีกด้วย
5.2.2.3 สื่อมวลชน
แคว้นคาลินินกราดมีสื่อท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือ โดยสื่อที่ได้รับ
ความนิยมจากประชาชน คือ สื่อสานักข่าวทางอินเตอร์เน็ต มีการรายงานข่าวเหตุการณ์ประจาวันของ
19 “Историческая

справка”, Дата обращения, апреля 20,2019, https://www.klgd.ru/Adminis

tration/mayor/history/?print=Y
20 “Выборы

и назначения губернаторов Калининградской области с 2000 г. Досье,”

Дата обращения апреля 20, 2019, https://tass.ru/info/2157747
21

“Заместителем председателя правительства Калининградской области назначен

Антон Алиханов”, Дата обращения апреля 20, 2019, https://gov39.ru/news/101/92779/?sphrase_id

=5988954
22 “Встреча

с Антоном Алихановым”, Дата обращения апреля 20, 2019, http://kremlin

.ru/events/president/news/53047
23 “В

область поступил максимальный объем иностранных инвестиций с 2011 года”,

Дата обращения апреля 22, 2019, https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/18932226vkalinin

gradskuyu-oblast-postupil-maksimalnyy-obem-inostrannykh-investitsiy-s-2011-goda.html

50
ท้ อ งถิ่ น นโยบายของรั ฐ และความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศต่ า ง ๆ โดยประชาชนสามารถเข้ าถึง
แหล่งข่าวได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ ระบบสื่อมวลชนในแคว้ นคาลินินกราดมีความเป็ น
เอกภาพซึ่งเป็ นปั จจัยเสริ มในการเสริ มสร้ างกาลังอานาจของชาติได้ โดยสื่อที่ได้รับความนิยมจาก
ประชาชน คือ Новый Калининград, Rugrad.ru, Join Kaliningrad และอื่น ๆ
5.3 ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคาลินินกราดเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากรัฐบาล
กลางในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะในสมัยการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปูติน คาลินินกราด
ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เช่น การ
สร้างท่าเรือ การสร้างถนน การปรับปรุงสภาพบ้านเมือง จึ งมีผลให้คาลินินกราดมีอัตราการเจริญที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง
5.3.1 เพื่อเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจ
หลังจากประธานาธิบดีปูตินขึ้นมาบริหารประเทศ ประเทศรัสเซียก็มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น ด้วยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ แคว้นคาลินินกราดจึงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 2018 ธุรกิจการท่องเที่ยวของแคว้นคาลินินกราดอยู่ในช่วงของการพัฒนา
และการเติบโตจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวก ก่อสร้างรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติ ทาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ทหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการต้อนรับนักท่องเที่ยว24
จึงถือเป็นการช่วยเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดรูปแบบใหม่ของรัสเซีย หลังจากที่
เน้นอุตสาหกรรมการผลิตมาโดยตลอด แต่ความเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังไม่เป็นผล
เด่นชัดมากนัก จึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ โครงการที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนฐานะทาง
เศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดต่อภูมิภาคทะเลบอลติก ได้แก่

24 “Экономика

Калининграда,” Дата обращения апреля 22, 2019, http://kaliningrad365.ru/

info/ekonomika-kaliningrada.html
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5.3.1.1 โครงการด้านพลังงาน
เนื่องจากแคว้นคาลินินกราดมีภูมิศาสตร์ห่างไกลจากประเทศทาให้ต้อง
พึ่งพาการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าผ่านประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเบลารุสและรัฐบอลติก การที่
แคว้นคาลินินกราดอยู่ในวงล้อมของยุโรปและต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานจากรัฐบอลติกถือเป็นสิ่งที่
อันตรายในด้านการเมืองเพราะหากเกิดปัญหาทางการเมือง แคว้นคาลินินกราดอาจถูกตัดขาดจาก
พลังงานได้และเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภู มิภาค ปี ค.ศ. 2016 รัฐบาลกลางจึงได้ตัดสินใจสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ 3 แห่ง ที่เมือง Kaliningrad, Gusev และ Sovetsk 25 และโรงไฟฟ้าถ่านหิน
1 แห่งที่เมือง Svetlovsk ซึ่งทางรัฐบาลมีความเห็นว่าสามารถลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติ 26
และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองนี้จะช่วยกลบจุดด้อยที่พื้นที่ ที่เป็นแอ่งน้าที่เต็มไปด้วยทรายและ
ชายฝั่งจึงต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยการมีโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่27 โรงไฟฟ้าทั้งหมดจะ
ถูกติดตั้งอุปกรณ์จากรัสเซียที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนี้มีเป้าหมายในอนาคตอีกอย่าง คือ การส่งออกไปยังประเทศบอล
ติกและยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาภูมิภาคและสร้างศักยภาพในการลงทุน28
5.3.1.2 โครงการด้านการท่องเที่ยว
แคว้นคาลินินกราดเป็นหนึ่งในแคว้นที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงที่สุด
ในประเทศ ด้วยความมีเอกลักษณ์ของเมือง มีอนุสรณ์สถานจากมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่สืบ
ทอดมาจาก ปรัสเซียตะวันออก เช่น ปราสาทยุคกลาง โบสถ์ ป้อมปราการ ที่มีมากถึง 63 แห่ง และ
วัตถุอื่น ๆ อีก 1,660 ชิ้นที่ได้รับการคุ้มครองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของรัฐบาล มีภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติที่หลากหลาย มีรีสอร์ทอยู่นอกชายฝั่งทะเลบอลติก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของแคว้นคาลินินกราดในภูมิภาคแถบบอลติก29 ซึ่งกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยวใน
25 “Зачем

под Калиниградом начали строить сразу 3 газовых ТЭС,” Дата обращения

апреля 20, 2019, https://rcmm.ru/novosti/27884-zachem-pod-kalinigradom-nachali-stroit-srazu-3-gazovyhtes.

html
26 “В

Калининградской области начали строительство трех ТЭС,” Дата обращения

апреля 20, 2019, от https://dervishv.livejournal.com/800726.html
27 “Топливно-энергетический

комплекс”, Дата обращения апреля 20, 2019, http://infra

struktura.gov39.ru/activity/fuel.php
28

“Как строят Калининградские ТЭС”, Дата обращения апреля 20, 2019, https://kak-

etosdelano.livejournal.com/661117.html
29

“Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной

программы Калининградской области «Туризм» “, Дата обращения апреля 20, 2019,

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oBpZgXdjlmMJ:https://tourism.gov39.ru/docs
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คาลินินกราด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในภูมิภาคที่
สามารถตอบสนองความต้องการของชาวรัสเซียและชาวต่างชาติ ในปี ค.ศ. 2014 มีโครงการการ
ติดตั้งสัญญาณนาทางพร้อมข้อมูลการท่องเที่ยวในภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษและแผนที่ ของเมือง
ต่างๆ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยมีมัคคุเทศก์และล่ามที่ได้รับการรับรอง เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว30
การโฆษณาการท่ อ งเที่ ย วของคาลิ นิ น กราดถู ก น าเสนอผ่ า นการจั ด
นิทรรศการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 8 แห่ง ได้แก่ เบอร์ลิน กดานสค์ ปอซนาน มินส์ค เซี่ยงไฮ้
มอสโกและแคว้น คาลิ นิ น กราด การจัดพิมพ์ สื่ อสิ่ ง พิม พ์ ผ่ า นนิ ตยสาร "Krasnodar Territory" ซึ่ง
เผยแพร่ในเมืองโซชิระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และนิตยสาร Aeroflot ในภาษารัสเซียและ
ภาษาอั ง กฤษ อี ก ทั้ ง ยั ง มี วิ ดี โ อเผยแพร่ ใ นรถไฟโดยสารของ Aero express ในมอสโกและ
แอพพลิ เคชั่น ส าหรั บ เพื่อช่ว ยให้ ผู้ ใช้ส ามารถรับข้อมูล เสี ยง วิดีโ อกราฟฟิก และข้อความโดยใช้
อุปกรณ์พกพาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในแคว้นคาลินินกราด ปูตินได้วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนในแคว้นคาลินินกราดไว้ 2 โครงการหลัก ๆ คือ สร้างสนามกีฬา
สาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2018 ปูตินอนุมัติให้สร้างสนามกีฬาในรูปแบบมัลติฟังก์ชั่น คือ
เป็นได้ทั้งสนามกีฬา พื้นที่จัดงานต่างๆ ซึ่งสนามกีฬานี้ จะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในแคว้นคาลินินกราด31 และยังมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อเป็นปัจจัยเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารดัตช์ ABN Amro
กล่าวว่า ฟุตบอลโลกจะทาให้ GDP ของรัสเซียเติบโตขึ้น จาก 0.02% เป็น 0.1%32 ดังนั้นการสร้าง
สนามกีฬาและปรับปรุงโครงสร้ างพื้นฐานต่าง ๆ จะช่วยให้แคว้นคาลินินกราดมีการพัฒนาของกลุ่ม
การท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปจนถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในยุโรป

30 “Годовой

отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной

программы Калининградской области «Туризм» “, Дата обращения апреля 20, 2019,

https://webcache.Googleusercontent.com/search?q=cache:oBpZgXdjlmMJ:https://tourism.gov39.ru/docs
31 “Перспективы

и направления развития туристско-рекреационной деятельности в

Калининградской области”, Дата обращения апреля 23, 2019, https://moluch.ru/archive/90/

19035/
32 “Перспективы

и направления развития туристско-рекреационной деятельности в

Калининградской области”, Дата обращения апреля 23, 2019, https://moluch.ru/archive/90/19035/
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การสร้างคาสิโนแห่งแรกในคาลินินกราด (Magic Crystal) ปี ค.ศ. 2016
มี ก ารเปิ ด ตั ว แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสั น ทนาการแห่ ง ใหม่ ใ นแคว้ น คาลิ นิ น กราด ภายใต้ แ นวคิ ด
Amberland ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแคว้นคาลินินกราด ใกล้ชายฝั่งทะเลบอลติก33 โครงการนี้ได้รับ
การควบคุ ม โดย บริ ษั ท Steelman Partners บริ ษั ท ที่ ดี ที่ สุ ด ในการสร้ า งและออกแบบคาสิ โ น
นอกจากนี้ยังมีบริษัท AECOM มาเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการและการตลาด34 โดยนอกจากเป็น
คาสิโนแล้ว ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอีกมากมาย เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร บาร์ชื่อดัง วิลล่า
ท่าจอดเรือริมทะเล สวนสนุก สวนน้า สปา สนามกอล์ฟ และอื่นๆ โครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการ
ท่ อ งเที่ ย วของภู มิ ภ าคทะเลบอลติ ก ซึ่ ง อาจเป็ น โซนการพนั น ที่ น่ า สนใจที่ สุ ด ของรั ส เซี ย ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและดึงดูดนักลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณะอื่น ๆ มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดการจ้างงานมากกว่า 10,000 ตาแหน่ง ภายในปี ค.ศ.2024
และสร้างรายได้ 360 ล้านรูเบิล ในปี ค.ศ. 2016 และมากกว่า 3 พันล้านรูเบิล ในปี ค.ศ.202435
ผลลัพธ์ของโครงการจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้แก่
ประชาชนในแคว้นคาลินินกราด แนวคิด Amberland มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจรัสเซียและ
แสดงถึงโอกาสที่สาคัญสาหรับผู้เข้าร่วมการลงทุนในหลากหลายภาคส่วนของ
ดังนั้นโครงการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่แคว้นคาลินิน
กราดในด้านการค้าและลงทุน การเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทะเลบอลติกเปรียบเสมือนการยอมรับและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาความ
เป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศรัสเซียอีกทางหนึ่ง

33

“Magic Crystal Casino at Amberland,” accessed May 08, 2019, https://www.worldcasinodirectory
.com/casino/magic-crystal-casino
34 “Magic Crystal Casino at Amberland,” accessed May 08, 2019, https://www.worldcasinodirectory
com/casino/magic-crystal-casino
35 “ Amberland Casino,” accessed May 08, 2019, https://www.worldcasinodirectory.com/casino
/amberland-casino-ru
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Figure 5.1 Map of Amberland: “Amberland Casino”. By worldcasinodirectory. accessed
April 20, 2019, from https://www.worldcasinodirectory.com/casino/amberland-casino-ru

5.3.2 เพื่อส่งเสริมความสามารถของมิตรประเทศ
โครงการด้านการท่องเที่ยว นอกจากจะเป็นนโยบายสาคัญและรายได้หลักของ
แคว้นคาลินินกราดแล้ว ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมิต รประเทศในภูมิภาคทะเลบอลติกด้วย
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ ของโครงการ Amberland ก็มีบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วม
ลงทุน นอกจากนี้การออกกฎหมายให้วีซ่าข้ามพรมแดนแก่พลเมืองประเทศในภูมิภาคบอลติกก็เป็น
ส่วนสาคัญในการช่วยส่งเสริมศักยภาพของเศรษฐกิจภายในแคว้นคาลินินกราด
5.4 ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางสังคมจิตวิทยา
ปั จ จั ย ทางสั งคมจิตวิทยาเป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ ส่ งเสริมความเป็น
มหาอานาจที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง การเรียนรู้ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ ของประชาชนใน
แคว้นคาลินินกราด จะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนปัจจัยต่างๆได้ดีขึ้น ดังนั้นประชาชนใน
แคว้นคาลินินกราดจึงถือมีความสาคัญต่อการต่อการส่งเสริมการเป็นมหาอานาจในภูมิภาคทะเลบอล
ติก สังคมจิตวิทยาที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาความเป็นมหาอานาจประกอบด้วย
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5.4.1 องค์ประกอบของความเป็นชาติ
แคว้นคาลินินกราดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ซึง่
มาจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในแคว้นคาลินินกราดของชาวต่างชาติ แต่ความหลากหลายนี้อยู่ภายใต้
การควบคุมและพัฒนาจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลสนับสนุนความเป็นชาติของประชาชนในแคว้นคาลินิน
กราดผ่านนโยบายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมแนวความคิดผ่านทางวัฒนธรรมใน
ปี ค.ศ. 2014–2020 โดยมุ่งเน้นไปที่การทาให้ประชาชนเข้าถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณและคุณธรรมของประชาชน มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งแคว้นคา
ลินินกราด การพัฒนาการศึกษาของอุตสาหกรรมอาพัน การอนุรักษ์วัฒนธรรมรัสเซีย และกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์ภาษาวรรณกรรม และศิลปะพื้นบ้าน36 การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
เหล่านี้ ทาให้เกิดความเป็นเอกภาพของประชาชนและเป็นพื้นฐานทางสังคมจิตวิทยาในการเสริมสร้าง
ความเป็นมหาอานาจจากภาคประชาชนได้
5.4.2 มรดกทางประวัติศาสตร์
แคว้นคาลินินกราดแม้จะเคยเป็น ดินแดนดั้งเดิมของปรัสเซียตะวันออกที่เ ป็น
พื้นที่ที่มีชาวเยอรมันเคยอาศัยอยู่ แต่ตั้งแต่ แคว้นคาลินินกราดได้รับการปกครองโดยสหภาพโซเวียต
ในปี ค.ศ. 1946 ในสมัยสตาลิน เขาก็ได้ทาการกวาดต้อนชาวพื้นเมืองเดิมให้ออกไปจากคาลินินกราด
และนาคนรัสเซียเข้ามาอยู่แทน สตาลินได้ทาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมภายในเมืองไม่ให้
หลงเหลือความเป็นจักรวรรดิเยอรมัน แต่ในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
เยอรมันยังมีอยู่ให้เห็นบ้าง อีกทั้งยังมี อนุสรณ์สถานของยุคต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองและเป็นมรดก
ของชาติ แคว้นคาลินินกราดมีประวัติศาสตร์ด้านการปกครองมาอย่างยาวนาน การเปลี่ยนถ่ายสังคม
ในการปกครองของสตาลินนั้น ทาให้ประชาชนในแคว้นคาลินินกราดมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและการ
ที่รัฐบาลกลางไม่ทอดทิ้งแคว้นคาลินินกราด มีนโยบายพัฒนาดินแดนอยู่ตลอดทาให้ประชาชนมั่นใจใน
ความเป็นชาติรัสเซีย มรดกทางประวัติศาสตร์ของแคว้นคาลินินกราดจึงเป็นปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา
ที่มีศักยภาพสูงในการเสริมสร้างความเป็นมหาอานาจในภูมิภาคทะเลบอลติก

36 “Концепция

культурной политики”, Дата обращения апреля 25, 2019,

.ru/ministerstvo/kontseptsiya-kulturnoy-politiki.php

http://cultura.gov39
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5.4.3 ขวัญและกาลังใจของพลเมือง
นโยบายของภาครัฐมักได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในแคว้นคาลินินกราด
เนื่องจากประชาชนในแคว้นคาลินินกราดให้ความไว้วางใจในประธานาธิบดีปูติน 37 จากการที่ปูตินมี
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับปรุงสภาพบ้านเมืองและส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ในแคว้นคาลินินกราด
ทาให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ ดี ขึ้ น นโยบายที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จากประชาชนมาก คื อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ
เตรียมพร้อมการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2018 และการเพิ่มศักยภาพภายในแคว้นคาลินินกราด
เพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทะเลบอลติก 38 เนื่องจากประชาชนแคว้นคาลินินกราดมีความภูมิใจใน
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของตนเองในการเป็นหน้าต่างสู่ยุโรปของรัสเซีย การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยนา
ความเจริญมาสู่สังคมทาให้ประชาชนมีขวัญและกาลังใจที่ดีนามาสู่การเสริมสร้างอานาจของชาติได้อีก
ทางหนึ่ง
5.5 ปัจจัยความเป็นมหาอานาจทางการทหาร
ในสมัยของปูตินมีการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารภายในคาลินินกราดผ่านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทหารเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ เช่น ในปี ค.ศ. 2018 ที่
เมือง Chkalovsk มีการสร้างสนามบินแห่งใหม่เพื่อเป็นหนึ่งในฐานทัพหลักสาหรับเครื่องบินรบของ
แคว้นคาลินินกราด อีกทั้งยังเป็นค่ายทหารแห่งใหม่ของกองทัพที่มีความทันสมัย39 ในคาลินินกราดมีอู่
ต่อเรือเก่าแก่ชื่อ Yantar Baltic Shipyard ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1945 เป็นอู่ต่อเรือรัสเซียเพียงแห่ง
เดียวที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคบอลติกใกล้กับศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ยุโรป รัฐบาลได้พัฒนาศักยภาพทางทหารของกองทัพโดยการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งแคว้น
คาลินินกราดเป็นแคว้นขนาดเล็กและอยู่ติดกับประเทศยุโรปหลายประเทศ ทาให้ต้องสร้างกลยุทธ์

37

“Опрос: Владимиру Путину доверяют более половины жителей области,” Дата

обращения, апреля 25, 2019, http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/opros-vladimiru-putinud

Overyayut/9505640/
38

“Эксперты: Вклад ЧМ в экономику Калининградской области составил 20%

годового ВРП,” Дата обращения, апреля 25, 2019, https://kgd.ru/news/economy/item/76562-jeksperty-

vklad-chmv-jekonomiku-kaliningradskoj-oblasti-sostavil-20-godovogo-vrp
39 “Балтийский фронт: Су-27 спикируют на НАТО,” Дата
https://riss.ru/smi/57575/

обращения, апреля

26, 2019,
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ด้านความทันสมัยและคุณภาพของอาวุธมากกว่าจานวนของเรือรบ40 แต่ถึงแม้กองทัพเรือบอลติกของ
รัสเซียจะไม่ได้เป็นกองทัพเรือที่ทรงพลังที่สุด ของภูมิภาคทะเลบอลติกแต่ก็มีความสามารถในการปิด
กั้นท่าเรือในทะเลบอลติกชั่วคราวได้41 อีกทั้งยังมีระบบขีปนาวุธที่มีศักยภาพทั้งทางบกและทางอากาศ
ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นมหาอานาจให้รัสเซีย ในภูมิภาคทะเลบอลติกมีการซ้อ มรบร่ว มกัน ของ
กองทัพสหรัฐฯ และมีประเทศเข้าร่วมคือ เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก โปแลนด์ สวีเดน ตุรกี และ
สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อ Baltops ซึ่งเป็นความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้อง
ภูมิภาคทะเลบอลติก 42 ทางด้านรัสเซียก็มีความเตรียมพร้อม โดยทาการซ้อมรบกับประเทศจีน ใน
ทะเลบอลติก การเป็นพันธมิตรทางทหารกับจีน เป็นยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่สร้างความร่วมมือเพื่อ
รั ก ษาเสถี ย รภาพของภู มิ ภ าคและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรบ อ านาจทางการทหารและ
ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวของรัสเซียจะเป็น การสร้างอานาจต่อรองกับประเทศข้างเคียงและเป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองในการตอบโต้ประเด็นปัญหาต่างๆที่สร้างความไม่มั่นคงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ยังช่วย
เสริมสร้างบทบาทและอิทธิพลในภูมิภาคทะเลบอลติกเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการดาเนินนโยบายด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในแคว้นคาลินินกราด

40 “The

National Interest, США,” Дата обращения, апреля 26, 2019, https://inosmi.ru/military
/20190415/244938578.html
41 “Как

обновление Балтийского флота отразится на безопасности Калининградской

области Об этом сообщает Рамблер,” Дата обращения, апреля 26, 2019, https://news.rambler.

ru/army/40142828-kak-obnovlenie-baltiyskogo-flota-otrazitsya-na-bezopasnostikaliningradskoy-oblasti/?
updated
42 “NATO Allies begin naval exercise BALTOPS in the Baltic Sea,” accessed 08 May, 2019,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120407.ht
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บทที่ 6
บทสรุป
ในอดีต แคว้น คาลิ นินกราดเคยเป็น ส่ ว นหนึ่งของจักรวรรดิ เยอรมัน คือ ปรัส เซีย
ตะวันออก ซึ่งถูกใช้เป็นฐานทัพเพื่อต่อต้านการรุกรานของสหภาพโซเวียต แต่หลังจากเยอรมันแพ้
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงตกลงทาสนธิสัญญาพอตสดัม โดยสนธิสัญญานี้ กาหนดให้พื้นที่ 1 ใน 3 ของ
ปรัสเซียตะวันออกกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ในปีค.ศ.1946 สหภาพโซเวียตได้เปลี่ยนชื่อ
ดินแดนนี้เป็นแคว้นคาลินินกราดเพื่อเป็นเกียรติให้แก่มิคาอิล คาลินิน ประธานสภาสูงสุดคนแรกของ
สหภาพโซเวียต
หลังจากสหภาพโซเวียตได้ครอบครองดินแดนนี้ ผู้นาในตอนนั้น คือ สตาลิน ได้ทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและการปกครองที่มีแต่ซากปรักหักจากร่องรอยของสงครามให้เป็นเมืองใหม่
ภายใต้การปกครองแบบสั งคมนิ ย มโซเวียต เพื่อที่จะไม่ให้ มีวัฒ นธรรมหลงเหลื อ จากในอดีตของ
จักรวรรดินิยมเยอรมัน และทาการไล่ชนพื้นเมืองเดิมออกไปจากดินแดนแล้วเกณฑ์คนจากสหภาพโซ
เวียตเข้าไปตั้งรกรากแทน ซึ่งหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายทาให้ประเทศรัฐบอลติก คือ ลัตเวีย
ลิทัวเนียและเอสโตเนีย ทาการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต ส่งผลให้ แคว้นคาลินินกราดถูกแยก
ออกจากรัสเซียและมีดินแดนที่ถูกล้อมไปด้วยประเทศสหภาพยุโรป
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัสเซียประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทาให้ต้องมีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1996 แคว้นคาลินินกราดถูกจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) เพราะรัฐบาลต้องการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและเศรษฐกิจ ทาให้ แคว้นคาลินินกราดกลายเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอย่างรวดเร็ว ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงาน
ประกอบรถยนต์ และธุร กิจ อื่น ๆ 1 หลั งจากนั้นในปี ค.ศ. 2016 แคว้นคาลิ นินกราดถูกถอดถอน
สถานะ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทาให้สูญเสียสิทธิสินค้าปลอดภาษี ส่งผลให้เศรษฐกิจประสบปัญหา เกิด
การล้มละลายของอุตสาหกรรมบางประเภท ทาให้เกิดบรรยากาศทางธุรกิจไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้แคว้น
คาลินินกราดจึงต้องรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับ ประเทศอื่น ๆ ปัจจุบันมีการใช้
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับปี ค.ศ. 2017 โดยประธานาธิบดีปูตินได้สนับสนุนการให้สิทธิหลาย
ๆ ด้านกับผู้ลงทุนและการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ ก็ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและเพิ่มความสะดวก
ให้แก่นักลงทุน ทาให้เศรษฐกิจของแคว้นคาลินินกราดดีขึ้น

1

“The economics of exclaves”, accessed 08 May, 2019, https://www.worldfinance.
com/markets/ separate- from-the-rest
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ในช่ ว งสมั ย ปี ค.ศ. 2012-2018 แคว้ น คาลิ นิ น กราดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานมากมายทั้งในด้านส่งเสริมการลงทุนและเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก
โดยรัสเซียได้ทาการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในแคว้นคาลินินกราดชื่อ Kaliningrad Stadium ซึ่งถือ
เป็นสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดอันดับสองในแคว้นคาลินินกราด 2 โดยมีแผนระยะยาว คือ สร้างโครงการ
การลงทุนในพื้นที่บริเวณสนามกีฬาที่เรียกว่า Oktyabrsky ให้เป็นแหล่งการลงทุนแห่งใหม่ และเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมของรัสเซียในภูมิภาคทะเลบอลติก โดยโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุน
ต่างชาติเป็นจานวนมาก ซึ่งในอนาคตโครงการนี้จะเป็ นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของคาลินินกราด ที่มี
ทั้งการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรม เพราะประธานาธิบดีปูตินสนับสนุนให้มีการเปิด
พิพิธภัณฑ์และโรงละครแห่งใหม่โดยได้รับอิทธิพลมาจากมอสโก
ส่วนอีกด้านหนึ่งของแคว้นคาลินินกราด ประธานาธิบดีปูตินได้จัดตั้งแหล่งคาสิโนแห่ง
แรกในแคว้นคาลินินกราดภายใต้แนวคิด Amberland ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วนและมีความ
ทันสมัย ซึ่งประธานาธิบดีปูตินยังมองไปถึงการให้โครงการนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกระดับสั งคม
นอกจากมีคาสิโน ยังมีโรงแรม ร้านอาหาร สวนน้า สนามกอล์ฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย โครงการนี้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกคนและทุกระดับ ทั้งสองโครงการถือเป็น
โครงการใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนหลายพันล้านรูเบิล แต่ในด้านผลตอบแทนระยะยาว ทั้งสองโครงการจะ
สามารถดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ซึ่งประธานาธิบดีปูติ นต้องการ
ทาให้เห็นว่าแม้แคว้นคาลินินกราดจะเป็นแคว้นเล็ก ๆ และไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างใกล้ชิดเท่าใน
เมืองอื่น ๆ ของรัสเซีย แต่ด้วยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ก็ทาให้ แคว้นคาลินินกราดมีบทบาทในระดับ
ภูมิภาคได้ ซึ่งในด้านภูมิศาสตร์ แคว้นคาลินินกราดถือเป็นหน้าต่างสู่ตะวันตกของรัสเซียทาให้รัสเซียมี
ความร่วมมือกับยุโรป แม้ในปัจจุบันรัสเซียจะมีนโยบายหันหน้าสู่ตะวันออกก็ตาม ซึ่งเหตุผลนี้ทาให้
รัสเซียมีความได้เปรียบประเทศอื่น ๆ เพราะสามารถดาเนินความสัมพันธ์ได้ภูมิภาคตะวันออกและ
ตะวันตก
ในทางการเมื อ ง แคว้ น คาลิ นิ น กราดถื อ ว่ า มี ศั ก ยภาพในการส่ ง เสริ ม ความเป็ น
มหาอานาจให้รัสเซียเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการต่อรองทางการเมืองและการตอบโต้ทางการทหาร
รัสเซียพยายามส่งเสริมอานาจทางการทหารในภูมิภาคทะเลบอลติก โดยการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ ถึงแม้รัสเซียและยุโรปจะมีความสัมพันธ์ที่ดีใน
ด้านอื่น ๆ แต่ในด้านการเมืองสหรัฐอเมริกามักเข้ามาเป็นผู้เล่นที่สาม ทาให้รัสเซียต้องทาการปกป้อง
อานาจอธิปไตยของตนเอง เช่น กรณีการนาขีปนาวุธของอเมริกาเข้ามาในประเทศโปแลนด์ รัสเซีย
2

“Russia’s World Cup, Polish winners”, Wider europe Forum, accessed 08 May, 2019,
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มองว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่อเมริกาจะเอามาไว้ในประเทศอื่น จึงได้ทาการตอบโต้โดยการนาขีปนาวุธมาไว้
ในแคว้นคาลินินกราดและหันหน้าไปทางสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความตกใจให้แก่สหรัฐฯและประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก การกระทาของรัสเซียในแคว้นคาลินินกราดไม่ถือเป็นกรากระทาที่รุกราน
ประเทศอื่น เพราะแคว้นคาลินินกราดเป็นเขตการปกครองของรัสเซีย การนาอาวุธมาปกป้องบ้านของ
ตนเองจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทา รัสเซียให้ความสาคัญกับ แคว้นคาลินินกราดในการเป็นเมืองหน้าด่าน
ของประเทศ เพื่อป้องกันการรุกรานจากตะวันตก ทาให้รัสเซียทาการพัฒนาศักยภาพทางกองทัพของ
ตนเองอยู่เสมอ อย่างการสร้างสนามบิน Khrabrovo ที่สร้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2018 และถูกใช้เป็นฐานทัพอากาศสาคัญของแคว้นคาลินินกราด
ในด้านสังคม แคว้นคาลินินกราดมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กับประเทศรัฐบอลติก
และประเทศข้ า งเคี ย งมานานท าให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ในด้ า นการรั ก ษามรดกทาง
ประวัติศาสตร์และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีการร่วมมือกันรักษาอัตลักษณ์ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามัคคีกันระหว่างประเทศ ในความร่วมมือระดับภูมิภาคมี
การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ และมี ก ารจั ด ค่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ค วามเป็ น ผู้ น าในภู มิ ภ าค
ประธานาธิบดีปูตินยังมีนโยบายที่สาคัญ คือ การออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชากรในประเทศ
ภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีในการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาแคว้นคาลินินกราดในสมัยการปกครองของปูติน ปี ค.ศ. 2012-2018
แคว้นคาลินินกราดมีการพัฒนาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จากการดาเนินนโยบายของ
ประธานาธิบดีปูติน ทั้งการสร้างท่าเรือ สร้างสนามกีฬา สร้างคาสิโน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ
เมือง และอื่น ๆ อีกทั้งยังมีความร่วมมือต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัย
ความเป็นมหาอานาจทั้ง 5 ด้าน ของแคว้นคาลินินกราด ที่มีส่วนส่งเสริมความเป็นมหาอานาจให้
รัสเซีย เช่น ปัจจัยทางกายภาพ การมีทรัพยากรที่หนาแน่นในภูมิภาค ทาให้ แคว้นคาลินินกราดมีส่วน
ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและ
เศรษฐกิจของภูมิภาคโดยรวม เนื่องจากแคว้นคาลินินกราดมีเขตแดนที่อยู่ติดกับประเทศยุโรป ได้ชื่อ
ว่าเป็นหน้าต่างสู่ยุโ รปของรัส เซีย และเป็นท่าเรือเพียงแห่ งเดียวในทะเลบอลติกที่สามารถทาการ
คมนาคมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเหตุผลดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ แคว้นคาลินินกราดมีการดาเนินความสัมพันธ์
ทางการค้ากับกลุ่มประเทศใกล้เคียงได้ ส่งผลไปสู่เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่าง ๆ มีการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นภายในภูมิภาค ทาให้แคว้นคาลินินกราดมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของประเทศและเชื้อชาติของอดีตสหภาพโซเวียต
ปี ค.ศ. 2014 ประธานาธิบดีปูตินได้ทาการยึดแหลมไครเมียมาจากยูเครน ส่งผลให้
ถูกคว่าบาตรจากสมาชิกสหภาพยุโรป โดยแหลมไครเมียมีทางออกสู่ทะเลดา มีฐานทัพเรือของรัสเซีย
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และอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซีย โดยรวมแล้วแหลมไครเมียถือเป็นด่านหน้าอีกด่านที่รัสเซียต้องการให้มา
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง เหมือนแคว้นคาลินินกราด แต่ทั้งสองดินแดนมีความแตกต่างกัน
แคว้นคาลินินกราดมาจากครอบครองอย่างถูกต้องและแคว้นคาลินินกราดมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเอง มีแหล่งพลังงานและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ แต่แหลมไครเมีย หลังจากที่รัสเซียได้ผนวกเข้า
มา รั ฐ บาลต้องทาการจั ดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในแหลมไครเมีย ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ แม้จะต้องทาการปรับปรุง สภาพภายในและสูญเสียงบประมาณเป็นจานวน
มากแต่ในอนาคตรัสเซียสามารถใช้ประโยชน์จากดินแดนนี้ได้อย่างแน่นอนทั้งในด้านการทหารและ
เศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาปัจจัยความเป็นมหาอานาจในแคว้นคาลินินกราดต่อ
ภูมิภาคทะเลบอลติกอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศของปูติน ทาให้แนวโน้มการ
พัฒนาแคว้นคาลินินกราดมีการพัฒนาและมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ อีกทั้งจานวน
ประชากรที่อพยพเข้ามาก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงอนุมานได้ว่าเพราะปัจจัยจากการพัฒนาความเป็น
มหาอานาจ ดังกล่าว ทั้งด้านกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร เป็นปัจจัยที่
คาลินินกราดมีศักยภาพในการพัฒนาได้ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคทะเลบอลติก
และปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวไปข้างต้นเป็นปัจจัยที่สามารถเสริมสร้างความเป็นมหาอานาจให้แก่ประเทศ
รัสเซียเป็นอย่างมาก
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