
 
 

มอนเตนิโกรสวรรคแหงการแจกสัญชาติ 

วรากรณ สามโกเศศ 
วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

หนา 6 

ประเทศมอนเตนิโกร (Montenegro) ท่ีอดีต

นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไดสัญชาติมานั้นเปนท่ี

รูจักกันพอควรในบานเราและเปนท่ีรูจักกันดีในโลกยิ่งข้ึน

หลังจากหนังสือพิมพ International Herald Tribune 

ไดตีพิมพเร่ืองของประเทศนี้เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคมท่ีผาน

มา 

ความเปนมาของประเทศนี้พอสรุปไดวาเม่ือเกิดการ

เปล่ียนแปลงของดุลอํานาจในยุโรปตะวันออกท่ีมีสหภาพ

โซเวียตเปนพี่ใหญในป 1989 อันเปนปแหงการ
เปล่ียนแปลงมากมายหลายอยางนับต้ังแตการพังทลาย

ของกําแพงเบอรลิน การด้ินรนเปนอิสระของนานา

ประเทศ เชน การเติบโตของ Solidarity ในโปแลนด / 

Velvet Revolution ในประเทศเช็กโกสโลวาเกีย ฯลฯ 

มอนเตนิโกรเปนดินแดนเกาแกแหงหนึ่ง มีรัฐธรรมนูญ

เปนของตนเองใน ค.ศ.1855 ในป 1904 ประเทศนี้ก็

หาญกลาประกาศสงครามกับญี่ปุนท่ีทําสงครามกับ

รัสเซีย 

มอนเตนิโกรเปนอาฯจักรอยางแทจริงใน ค.ศ.1910 และ

ใน ค.ศ.1918 ถูกบังคับโดยมหาอํานาจเม่ือถูกบุกยึด
ครองโดย Austria-Hungary ใหไปรวมกับ Serbia และ

ในท่ีสุดก็กลายเปนสวนหนึ่งของ Kingdom of 

Yugoslavia ในป ค.ศ.1929 

อาณาจักร Yugoslavia กอนป 1992 ซ่ึงมีช่ือวา The 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) 

ประกอบดวย 6 สาธารณรัฐยอย (Slovenia, Croatia, 

Bosnia and Herzegovina , Macedonia, 

Montenegro และ Serbia) และ 2 เขตปกครองพิเศษ 
Kosovo และ Vojvodina โดยแบงพื้นท่ีการปกครอง

หยาบๆตามชาติพันธุ 

เม่ือปญหาเศรษฐกิจภายใน SFRY ซ่ึงคุกกรุนมานานถูก

กระหน่ําโดยคล่ืนการด้ินรนแยกออกเปนเอกราชของ

หลายประเทศตามชาติพันธุในยุโรปตะวันออกหลังการ

เปล่ียนแปลงในป 1989 ก็เกิดสงครามข้ึนระหวางชาติ

พันธุเหลานี้ หลายคูซัดกันนัวระหวางป 1991-1995 

ในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในบริเวณท่ีไมมีความแนชัดใน

การเปนเจาของ เชนใน Bosnia/ Croatia/Serbia ฯลฯ 

สงครามชาติพันธุคราวๆก็คือระหวางชาว Serbia กับ

ชาว Croatia (โดยมีชาว Bosnia เปนพวกและระหวาง
ชาว Bosnia) กับชาว Croatia ใน Bosnia อีกตางหาก 

(กลุมยอยของชาว Bosnia ใน Bosnia ก็ฆาฟนกันอีก) 

ชาวมอนเตนิโกรโดยท่ัวไปอยูขางพวก Serbia และพวก 

Slovenia อยูขางพวก Croatia และ Bosnia 

สงครามฆากันใน Yugoslavia คร้ังนั้นถือวา
ดุเดือดและโหดรายท่ีสุดนับแตสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 เพราะเลนกันแบบลางเผาพันธุ เมื่อ UN เขา
แทรกแซงก็จบลงไดในท่ีสุดโดยแตกแยกออกเปน

ประเทศตางๆ และมอนเตนิโกรก็เปนหนึ่งในนั้น 

ปจจุบันมอนเตนิโกรมีประชากรประมาณ 670,000 

คน มีพื้นท่ีประมาณ 13,812 ตารางกิโลเมตร (1.8 

เทาของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ต้ังอยูในทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของยุโรป โดยติดทะเล Adriatic มี 

Podgorica เมืองใหญท่ีสุดเปนเมืองหลวง ปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยเลือกต้ังประธานาธิบดีทุก 5 

ป สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี

ซ่ึงเสนอช่ือโดยประธานาธิบดี 

มอนเตนิโกรเปนประเทศท่ีมีภูเขาสูงติดทะเล จึงมีความ
งดงามท่ีสุดแหงหนึ่งจนทําใหนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน

คือนาย Milo Djukanovic ฝนใหเปนแหลงทองเท่ียว

สําคัญของเศรษฐียุโรปและอาหรับ 

เขาตองการพัฒนาให Tivat เปนเมืองทาจอดเรือยอชต

ของเหลาเศรษฐีเชนเดียวกับ Porto Mantenegro ลาสุด

เขาไดประกาศวาใครก็ตามท่ีลงทุนระหวาง 500,000-

645,000 ยูโร หรือ 20-25.8 ลานบาท ก็จะได

สัญชาติของมอนเตนิโกร ซ่ึงคุณทักษิณไดไปกอนหนานี้

แลว 

ถึงแมการเปดใหคนท่ัวไปมาลงทุนและใจถึงใหสัญาชาติ
แบบนี้จะถูกวิพากษวิจารณวาเปนการ “ขายประเทศ” 

โดย MANS หรือกลุมเฝาดูคอรรัปช่ัน (ซ่ึงเปนเครือขาย

กับ Transparency International กลุมเฝาติดตาม



คอรรัปช่ันในระดับโลก) เพราะเปนการเปดชองใหผูคน

หลากหลายประเภทมาเปนพลเมือง 

แตเขาก็ไมสะทกสะทานเพราะมีฐานการเมืองใน

ประเทศหนุนอยางมั่นคง 

Djukanovic เปนนักการเมืองหนาเกาท่ีเปนคนสําคัญ

ของประเทศมานานพอควรถึงแมวาจะมีอายุในปจจุบัน

เพียง 48 ปก็ตาม เขาเปนประธานาธิบดีมา 7 ป เปน

นายกรัฐมนตรีมา 8 ป ลาสุดพรรคเขาไดรับเลือกต้ังใน

ตนป 2009 ดวยจํานวนท่ีนั่งเกินกวาคร่ึงจนไดอยูใน

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซ่ึงท้ังหมดรวมกันแลวเขามี

อํานาจอยูรวม 6 สมัยดวยกัน 

Djukanovic เปนคนอ้ือฉาวพอควร เม่ือกอนเปนสมัคร
พรรคพวกใกลชิดกับนาย Slobodan Milosevic ผูราย

ฆาตรกรของโลกชาว Serbia แตตอมาในป 1996 ก็

โดดหนี และท้ิงระยะหางของมอนเตนิโกรจาก Serbia 

เขาถูกกลาวหาวาในทศวรรษ 1990 เปนหัวเรือใหญใน

การคาบุหร่ีเถ่ือนระหวางสงครามและมีเอ่ียวในธุรกิจ

หลายประการในช่ือของคนอ่ืน ถึงแมจะมีเงินเดือนเพียง 

1,256 ยูโรตอเดือน (50,000 บาท) แตเขาก็มีเงิน

ลงทุนในบริษัทหลายแหง (คําช้ีแจงก็คือในชวงป 2006 
ท่ีไมไดมีตําแหนงใด เขาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยจนรวย

จึงมีเงินลงทุนได) 

Djukanovic ผูมีความสูงถึง 1.9 เมตร ถูกกลาวหาวา

ชวยเหลือนาย Stanko Subotic ชาว Serb ผูเก่ียวพัน

กับการลักลอบนําบุหร่ีหนีภาษีใหมาทําธุรกิจในประเทศ

อยางเปดเผย นอกจากนี้ รัฐบาลชวยเหลือทางการเงิน

แกธนาคาร First Bank ของประเทศ ซ่ึงนองชายของ

เขาถือหุนรอยละ 46 และตัวเขาถือรอยละ 2.8 โดยเปน
ธนาคารเดียวเทานั้นท่ีไดรับเงินชวยเหลือฉุกเฉิน 44 

ลานยูโร (1,760 ลานบาท) จากรัฐบาล 

การกระทําของนาย Djukanovic ในเร่ืองการตอนรับคน

มีเงินใหไปลงทุนอยางไมสนใจประวัติ ตลอดจนความ

อ้ือฉาวในเร่ืองคอรรัปช่ันทําใหส่ันคลอนสถานภาพของ

มอนเตนิโกรในการสมัครเขาเปนสมาชิกของ EU 

นอกจากนี้การลดภาษี VAT (ภาษีมูลคาเพิ่ม) จากรอยละ 

17 เปน 7 เปนการพิเศษใหแกการลงทุนในโครงการ

สราง Tivat ก็ทําให EU ไมพอใจเนื่องจากถือวาเปนการ

กระทําท่ีไมกอใหเกิดการแขงขัน 

ปจจุบันมอนเตนิโกรมีปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าเชนประเทศ

ยุโรปท้ังหลาย ผลผลิตอะลูมีเนียมและเหล็กสรางรายได
จากการสงออกอยางสําคัญ แตท่ีสําคัญก็คือภาคการ

ทองเท่ียว ในป 2008 มีนักทองเท่ียวประมาณ 1 ลาน

คน จนรายไดจากการทองเท่ียวควบคูกับเงินลงทุนจาก

ตางประเทศเปนตัวขับเคล่ือนสําคัญของเศรษฐกิจ 

ความจําเปนในการอยูรอดและการพยายามรักษาความ

กินดีอยูดีของประชาชน ใหอยูในระดับเดียวกับคนยุโรป

อ่ืนๆ (รายไดตอหัวเปนเพียงรอยละ 47 ของรายไดตอ

หัวเฉล่ียของ EU) และแขงขันไดกับประเทศท่ีเคยเปน
สมาชิกของยูโกสลาเวียมาดวยกัน ทําใหประเทศเล็ก

อยางมอนเตนิโกรตองใชกลยุทธในการระดมทุน ท่ีเส่ียง

ตอช่ือเสียงของประเทศและตัวนายกรัฐมนตรีเอง 

ถึงแม Milo Djukanovic ในวัย 48 ป จะเกาเกมส

การเมืองเพียงใด เชนเดียวกับผูนําประเทศในวัย 40 ป

คนอ่ืนๆ เชน ประธานาธิบดี Obama และ Julia 

Galliard นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียวัยเดียวกัน คือ 49 

ป นาย David Cameron นายกรัฐมนตรีอังกฤษวัย 44 
ป แตท้ังหมดก็ไมเคยผานประสบการณท่ีนาต่ืนเตนเทา

นายกรัฐมนตรีวัย 46 ปของไทย ผูซ่ึงถูกรุมไลทุบรถ ฝา

ฟนความเปนความตาย เลือดเทหนาบาน ตองตัดสินใจ

ยามวิกฤตหนาส่ิวหนาขวานหลายคร้ังหลายหน ถูกปอง

ราย และท่ีสําคัญ...ถูกเอาอึปาบานถึงสองคร้ัง 

มีประเทศไหนบางครับท่ีนายกรัฐมนตรีตองเผชิญ

กับอะไรขนาดนี ้

 


