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การแย่งชงิทรพัยากรพลงังานในภูมภิาคอารก์ตกิ 

ทีส่่งเสรมิความเป็นมหาอ านาจของรสัเซยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบนั.. 

ความต้องการที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในทุกพื้นที่ของโลก

รวมถึงพื้นที่บริเวณที่มีนํ้าแข็งปกคลุมซึ่งก็คือพื้นที่ในภูมิภาคอาร์กติก กลายเป็นตัวกําหนดภูมิศาสตร์ทางการเมือง

ระหว่างประเทศและนํามาสู่การแย่งชิงทรัพยากรพลังงานในภูมิภาคอาร์กติกของประเทศต่างๆท่ีต้องการครอบครอง

รวมถึงการมีบทบาทสําคัญในเวทีโลก ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสามารถนํามาสู่ความขัดแย้งระหว่างกันของประเทศที่มีพื้นท่ี

พรมแดนอยู่ภายในภูมิภาคอาร์กติกได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 

 

ทหารแคนาดาปีนขึ้นไปบนซากเครื่องบินซ่ึงอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือไปทางใต้ประมาณหนึ่งพันไมล์เพ่ือสอดแนมพ้ืนที่ในระหว่างการเอาชีวิตรอดในอาร์กติกบนเกาะคอร์นวอลลิส        
ที่มา : https://www.nationalgeographic.com/adventure/2019/08/how-climate-change-is-setting-the-stage-for-the-new-arctic-cold-war-feature/ 
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ภูมภิาคอารก์ตกิ  
เป็นภูมิภาคที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือ

ประกอบไปด้วยพื ้นที ่บางส่วนของประเทศ

ต่างๆ ได้แก่ แคนาดา ฟินแลนด์ เดนมาร์ก 

ไอซ ์แลนด ์  นอร ์ เวย ์  ร ัสเซ ีย สว ี เดนและ

สหรัฐอเมริกา พื ้นที ่ส่วนใหญ่ของภูม ิภาค

อาร์กติกถูกปกคลุมด้วยนํ้าแข็งทําให้สภาพ

อากาศส่วนใหญ่เป็นอากาศหนาวเย็น แต่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาสภาวะโลก

ร้อนส่งผลพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาร์กติกท่ี

ถูกปกคลุมด้วยนํ้าแข็งอย่างหนาแน่นได้ละลาย

ลงอย ่างรวดเร ็ว  ท ํ าให ้ม ีการส ํ ารวจหา

ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ

และแหล่งพลังงานที ่สําคัญ ในการสํารวจ

พบว่ามีนํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติจํานวนมหาศาลและยังถูกบอกกล่าวจากนักสํารวจและนัก วิทยาศาสตร์ว่า

พื้นท่ีบริเวณภูมิภาคอาร์กติกเป็นบริเวณท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางการเดินเรือซ่อนอยู่ภายใต้การปกคลุม

ของนํ้าแข็ง ซึ่งหมายความว่าหากนํ้าแข็งมีการละลายอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ดังกล่าวอาจกลายเป็นเส้นทางการค้าและ

แหล่งประมงแห่งใหม่ท่ีทําให้หลายประเทศในแทบภูมิภาคอาร์กติกให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศรัสเซีย 

จากผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการยิ่งชิงกันเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพยากรท่ีมหาศาล รวมทั้งแหล่งประมงแห่ง

ใหม ่ทําให้ประเทศในภูมิภาคอาร์กติกต่างต้องการอ้างสิทธิ์ในการครอบครองพื้นท่ีส่ิงนี้ส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบันใน

ภูมิภาคอาร์กติกอยู่ในภาวะตึงเครียด 

 

 

 

ที่มา : https://www.swoop-arctic.com/travel/map 

“Arctic circle” 
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รัสเซีย เป็นประเทศแรกที่ประกาศกร้าวอ้างสิทธิ์

ในพื้นที่ซึ ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของชายฝั่งอาร์กติก

ด้วยการปักธงชาติรัสเซียอยู่กลางขั้วโลกเหนือและมี

การยื่นข้อเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติรับรอง

สิทธิ์ของตนพร้อมกับจัดเรือดํานํ้าติดอาวุธนิวเคลียร์ 

เรือตัดนํ้าแข็ง จัดกองกําลังทหารไปเพื ่อปกป้อง

ผลประโยชน์แห่งชาติในบริเวณภูมิภาคอาร์กติก 

สหรัฐอเมริกามีการเรียกร้องให้รัฐของตนสร้างกอง

เรือตัดนํ้าแข็งเพื่อเข้าถึงและควบคุมน่านนํ้าในขั้วโลก   

ของสหรัฐอเมริกาได้ดีขึ้น ไอซ์แลนด์แม้จะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดและมีอํานาจน้อยที่สุดก็ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อ

ผลประโยชน์ของประเทศโดยมีการหารือในเรื่องความปลอดภัยของประเทศตนเองในภูมิภาคอาร์กติก ดังนั้นจะเห็นได้

ว่าปัจจุบันแต่ละประเทศมีการอ้างสิทธิ์เพื่อต้องการเข้าไปครอบครองพื้นท่ีในภูมิภาคอาร์กติกโดยมีการดําเนินนโยบาย

ต่างๆเพื่อให้ได้มาแก่ผลประโยชน์ของตนเอง 

แผนการดําเนินนโยบายของรัสเซียต่อภูมิภาคอาร์กติก คือการกําหนดเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการ

จัดลําดับความสําคัญทางยุทธศาสตร์และกลไกการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในภูมิภาคอาร์กติก จากการท่ี

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการ่วมกับกลุ่มวิจัยพื้นท่ีขั้วโลกมีการเรียกร้องให้สร้างกองกําลังเรือตัดนํ้าแข็งท่ีใหญ่

ขึ้นเพื่อเข้าถึงและควบคุมบริเวณน่านนํ้าในบริเวณขั้วโลกส่งผล ให้รัสเซียได้มีการประกาศแผนการดําเนินงานโดยจัด

กองกําลังทหารเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง นอกจากนี้ในปีค.ศ. 2011 รัสเซียมีแผนการที่จะสร้างกองทัพ

และเตรียมพร้อมที่จะทําสงครามในพื้นที่ภูมิภาคอาร์กติก เนื่องจากชายฝั่งภูมิภาคอาร์กติกมีนัยยะสําคัญที่จะต้อง

ปกป้องชายแดนทางทะเลและการบังคับใช้อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศตามท่ีมีการยื่นข้อเรียกร้องไปยังคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยขอบเขตของไหล่ทวีป โดยท่ี

รัสเซียได้ให้ความร่วมมือในการลงนามปฏิญญาไอลูลิสสาต (Ilulissat) 
 

 

 

 

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ของแคปซูลไทเทเนียมที่มีธงชาติของรัสเซีย 
โดยเรือดำน้ำ Mir – 1 ในใต้มหาสมุทรอาร์กติก  

 

ที่มา: https://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/0806/Russia-s-
Arctic-claim-What-s-the-message 
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ประเด็นปัญหาของรสัเซยีทีส่่งผลต่อการแย่งชงิ
ทรพัยากรพลงังานในภูมภิาคอารก์ตกิ 
 

ประเด็นปัญหาของรัสเซียท่ีทําให้ส่งผลต่อการแย่งชิงทรัพยากรพลังงานในภูมิภาคอาร์กติก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของดินแดนหรืออาณาเขตที่ถือเป็นเรื่องสําคัญของการมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณเขตนั้นๆ และการท่ี

รัสเซียมีผลประโยชน์อยู่แล้วในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุในพื้นท่ีบริเวณดินแดนดังกล่าวนํามาซึ่งการ

เกิดขอ้พิพาทกันในเรื่องเขตแดนได้แก่ เขตแดนของ สันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟ (Lomonosov ridge) ในภูมิภาค

อาร์กติก ส่วนการพิพาทกันในเรื ่องเส้นทางการเดินเรือ ได้แก่ เส้นทางด้าน ตะวันตกเฉียงเหนือ  (Northwest 

Passage) 
 

1. เขตแดน  
 ประเด็นข้อพิพาทเขตแดนเรื ่องของสัน

เขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟ เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับ

แคนาดาในการเรียกร้องอํานาจอธิปไตย ซึ่งรัสเซีย

และประเทศต่างๆในภูม ิภาคอาร์กติกถูกจ ํากัด

ขอบเขตทางเศรษฐกิจให้อยู ่ห่างจากชายฝั ่งของ

ประเทศไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล โดย อนุสัญญา

สหประชาชาต ิ ว ่ า ด ้ ว ยก ฎห มายทาง ทะ เ ล 

(UNCOLOS) อน ุญาตให ้ประเทศในภ ูม ิภาค

อาร์กติกสามารถขยายเขตเศรษฐกิจของประเทศตน

ได้ต่อเมื ่อสามารถพิสูจน์ได้ว่า สันเขาใต้นํ ้าในก้น

ทะเลอาร์กติกมีการขยายออกทางธรณีวิทยาของ

ไหล่ทวีปในประเทศที่ตน เป็นเจ้าของ ซึ่งการพิสูจน์

นี้จะส่งผลนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างมาก

เพราะประเทศจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงนํ้ามัน

และก๊าซธรรมชาติจํานวนมหาศาล ซึ่งรัสเซียมีท่าทีท่ี

แสดงออกถึงความต้องการพื้นท่ีเขตแดนของสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟอย่างตรงไปตรง มาเพราะนอกจากจะได้รักษา

ที่มา : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967063707001318 
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ผลประโยชน์แห่งชาติแล้วยังเป็นการเข้าถึงทรัพยากรที่สําคัญทางเศรษฐกิจของรัสเซียไม่น้อย อย่างไรก็ตามภายใน

ระยะเวลาท่ีผ่านมารัสเซียมีความพยายามท่ีจะดําเนินการในข้อพิพาทและศึกษาทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นการสนับสนุน

ขอเรียกร้องไหล่ทวีปบริเวณเขตแดนสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟอยู่หลายครั้งแต่กลับถูกปฏิเสธจากคณะกรรมาธิการ

สหประชาชาติ เนื่องจากรัสเซียมีหลักฐานไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องเขตแดน ต่อมานักวิทยาศาสตร์รัสเซียได้มีการ

สํารวจเพื ่อรวบรวมหลักฐานมาพิสูจน์ความจริง ถึงแม้ว ่าสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟจะถูกขนานนามตามช่ือ

นักวิทยาศาสตร์รัสเซียแต่จนถึงปัจจุบันองค์การสหประชาชาติก็ยังไม่ยอมรับหรือเรียกว่าปฏิเสธต่อการอ้างกรรมสิทธิ์

ดังกล่าว ในขณะที่รัสเซียคาดหวังว่าจะได้รับอธิปไตยเหนือดินแดนที่อุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า

รัสเซียจะไม่มีทางท่ีจะหยุดดําเนินการรวมถึงการเสียผลประโยชน์ของตนเองอย่างแน่นอน  
 

2. เสน้ทางการเดนิเรอื  
ประเด็นข้อพิพาทเส้นทางการเดินเรือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่มีสาเหตุมาจากที่ในอดีตเส้นทางนี้ไม่

สามารถสัญจรไปมาได้เพราะนํ้าทะเลเป็นนํ้าแข็งตลอดทั้งปี แต่เวลาผ่านไปเกิดการละลายของนํ้าแข็งส่งผลให้เรือ

สัญจรไปมาอย่างสะดวกโดยเส้นทางเดินเรือสายนี้เช่ือมต่อระหว่างชายฝ่ังนอร์เวย์จนสู่บริเวณชายฝ่ังไซบีเรีย ส่วนด้าน

ตะวันตกเชื่อมระหว่างอะแลสกาของสหรัฐอเมริกากับทะเล ชายฝั่งของแคนาดา ซึ่งเส้นทางการเดินเรือเส้นใหม่นี้ถูก

มองว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู่การลงทุน รวมถึงเส้นทางนี้สามารถลดระยะทางในการขนส่งสินค้า

เชิงพาณิชย์โดยเป็นการขยายตัวการค้าทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกาไปยังยุโรปและเอเชีย อีกทั้งยังเป็นการลด

ระยะเวลาในการเดินเรือไม่ต้องอ้อมไปเส้นทางคลองสุเอซของอียิปต์ มันเป็นการเห็นลู่ทางท่ีจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

อีก คือการเพาะปลูก การประมง การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย การท่องเท่ียว และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีมีมูลค่า

มหาศาล ซึ่งรัสเซียก็ไม่เคยที่จะหยุดแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติโดยมีการดําเนินการในการบังคับใช้กฎระเบียบท่ี

บอกว่า เรือทุกลําท่ีมีความประสงค์จะเข้าสู่เส้นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรัสเซียทราบล่วงหน้า

และจะต้องยื่นเรื่องขอคําแนะนําซึ่งหมายถึงการจ่ายเงิน หรือค่าธรรมเนียมในการใช้เส้นทาง 
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3.ท่าทขีองประเทศในภูมภิาคอารก์ตกิต่อการด าเนินนโยบาย
ของรสัเซยี 

 ท่าทีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาร์กติกต่อการดําเนินนโยบายของรัสเซียในประเด็นข้อพิพาทเขตแดนใน

เรื่องของสันเขาโรโมโนซอฟมีดังนี้ เดนมาร์กมีการร่างเอกสารเรื่องยุทธศาสตร์สําหรับอาร์กติก โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ

เพื่อนําไปอ้างสิทธิ์เหนือพื้นท่ีเขตดินแดนบริเวณสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟอย่างเป็นทางการ อีกท้ังเดนมาร์กได้มีการ

แถลงในงานประชุมยุทธศาสตร์ทะเลอาร์กติกใหม่ว่า เอกสารแสดงถึงสิทธิ ์ของเดนมาร์กจะถูกนําเสนอแก่

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายเขตแดนไหล่ทวีปและคาดว่า เขตแดนท่ีแสดงสิทธิ์จะต้ังอยู่ในพื้นท่ีทับ

ซ้อนกับเขตแดนไหล่ทวีปของประเทศอื่นๆ ซึ่งในเอกสารยุทธศาสตร์ของเดนมาร์กระบุว่า  

“การแสดงสิทธิจะเน้นให้ความสําคัญแก่เขตบริเวณเกาะกรีนแลนด์ 3 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นจะลํ้าเขตแดน

เข้าไปในขั้วโลกเหนือ” 

ส่วนท่าทีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาร์กติกต่อการดําเนินนโยบายของรัสเซียในประเด็นข้อพิพาทเส้นทาง

การเดินเรือในเรื่องเส้นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีดังนี้  

- นอร์เวย์ มีการดําเนินนโยบายเพื่อตอบโต้โดยมีการจัดต้ังกองกําลังอาร์กติกพร้อมเปิดเผยในการเฝ้าระวังการ

ถูกรุกรานจากรัสเซีย ซึ ่งก่อนหน้านี้ทั ้งสองประเทศเคยมีเรื ่องพิพาทกันมาก่อนจากกรณีเกาะสวาบาร์ด 

(Svalbard) ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของนอร์เวย์และนานาประเทศได้เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นของนอร์เวย์  แต่

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย  
- สหรัฐอเมริกา มีการสงวนท่าทีอย่างเงียบๆ เนื่องจากยังมีปัญหาที่ติดพันอยู่ในเรื ่องของเศรษฐกิจและ

การเมืองในภูมิภาคอื่น ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น ด้วยทีส่หรัฐอเมริกายังมีความ

ขัดแย้งกับแคนาดาในข้อพิพาทเรื่องทางออกทะเลจากชายฝ่ังอะแลสกาไปยังทะเลในเขตดินแดนของแคนาดา 

ซึ่งถ้านํ้าแข็งละลายจะมีความสําคัญเพิ่มข้ึนต่อผลประโยชน์ของประเทศ 
- ไอซ์แลนด์ ได้ถูกรัสเซียพยายามเข้าไปแทรกแซงภายในประเทศ โดยรัสเซียเห็นถึงปัญหาของไอซ์แลนด์

ทางด้านการเงินท่ีกําลังมีปัญหารัสเซียจึงมีข้อเสนอโดยขอใช้ฐานทัพและท่าเรือเดิมท่ีสหรัฐอเมริกาเคยใช้เป็น

ฐานทัพและถอนออกไป สิ่งนี ้เสนอมาเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการที่รัสเซียจะช่วยเหลือไอซ์แลนด์ทาง

การเงิน แต่ไอซ์แลนด์เลือกท่ีจะหันไปพึ่งพากองทุนการเงินระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปแทนท่ีจะหันไป

พึ่งพารัสเซีย 
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4. ผลประโยชนจ์ากการแย่งชงิทรพัยากรพลงังานใน
ภูมภิาคอารก์ตกิทีส่่งเสรมิต่อปัจจยัการเป็นมหาอ านาจของ
รสัเซยี  
 
4.1 ดา้นกายภาพ  

ประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนสันเขาใต้ทะเลโล

โมโนซอฟ  รัสเซียมีการดําเนินเรื่องต่อองค์กรสหประชาชาติ

เพื่อขอขยายดินแดนของตนเองในภูมิภาคอาร์กติกบริเวณ

สันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟโดยทําการรวบรวมหลักฐานมา

เพื ่อพ ิส ูจน ์ความเป็นเจ้าของดินแดนบริเวณไหล่ทวีป

อาร์กติก จากพื้นที่ส่วนนี้ที่สามารถเป็นเส้นทางการเดินเรือ

และทําการประมงของรัสเซียได้ นอกจากนี้สันเขาใต้ทะเลโล

โมโนซอฟอาจมีแหล่งนํ้ามากพอที่สามารถใช้กันได้ทั่วโลกถึง 

3 ปีตามอัตราการใช้ในปัจจุบันและก๊าซธรรมชาติท่ีสามารถใช้ได้นานถึง 10 ปี อีกท้ังยังมีการค้นพบไฮโดรคาร์บอนคิด

เป็นจํานวนร้อยละ 90 ของปริมาณไฮโดรคาร์บอนสํารองรวมถึงทรัพยากรแร่และทรัพยากรสัตว์นํ้า  ประเด็นปัญหาข้อ

พิพาทเส้นทางการเดินเรือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ รัสเซียมีการดําเนินการบังคับใช้กฎระเบียบทุกลําที่จะเข้าสู่

เส้นทางทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรัสเซียทราบล่วงหน้าและจะต้องยื่นเรื่องขอคําแนะนํา จาก

การดําเนินการนี้จะทําให้รัสเซียได้รับเงินค่าธรรมเนียมสําหรับการขอใช้เส้นทาง ซึ่งเป็นเงินจํานวนมากเนื่องมาจากการ

ตั้งของเส้นทางการเดินเรือทาง ตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมต่อระหว่างชายฝั่งของนอร์เวย์ไปจนสู่ชายฝั่งบริเวณไซบีเรีย

ของรัสเซียและด้านตะวันตก (Northwest Passage) เช่ือมระหว่างอะแลสกาของสหรัฐอเมริกาและทะเลในเขต

ชายฝ่ังแคนาดา ซึ่งช่วยลดระยะทางในการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ จากสหรัฐอเมริกาไปยังยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้

ที่มา : https://logisticsviewpoints.com/2018/08/29/northeast-passage-
shipping-lane/ 
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เส้นทางการเดินเรือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินเรือไม่ จําเป็นต้องผ่านเส้นทางคลองสุเอซ 

ของอียิปต์ส่งผลให้เรือท่ีใช้ในการประมงและเรือท่ีใช้ในการพาณิชย์สนใจท่ีจะใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมาก  

4.2 ดา้นการเมอืง  
 ประเด็นข้อพิพาทเขตแดนสันเขาใต้

ทะเลโลโมโนซอฟ รัสเซียมีการดําเนินการมา

หลายวิธีในข้อพิพาทนี้มีการใช้ระยะเวลานาน

กว่า 10 ปีโดยร ัสเซ ียมีการประกาศว่าจะ

ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในภูมภาค

อาร์กติกอย่างเข้มข้นและดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินการต่อเนื่องของรัสเซีย

จะได ้พ ื ้นท ี ่บร ิเวณสันเขาใต ้ทะเลโลโมโน

ซอฟรวมถึงพื้นที่บริเวณสันเขาใต้ทะเลเมนเดเล

เยฟ (Mendeleev ridge) หากรัสเซียไม่มีการดําเนินการรัสเซียอาจจะเสียเขตแดนบริเวณสันเขาใต้

ทะเลเมนเดเลเยฟไปด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากนี้รัสเซียจะได้รับผลประโยชน์จาก

การแย่งชิงพลังงานนี้โดยมีส่วนในการส่งเสริมท้ังในเรื่องความสามารถของประเทศและบทบาทในการดําเนิน

นโยบายรัสเซียมีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยรัสเซียพยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่า

สันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียและยังเรียกร้องให้องค์กรสหประชาชาติรับรองใน

สิทธิ์ของรัสเซีย การกระทําเช่นนี้ของรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถนะสูงในบทบาทการดําเนินนโยบาย

นี้มีส่วนสนับสนุนกําลังอํานาจของชาติจากที่ ดมิททรี เมดเวเดฟ มีการออกนโยบายของรัสเซียต่อภูมิภาค

อาร์กติกซึ่งเป็นการกําหนดเป้าหมายหลักในการจัดลําดับความสําคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นกลไกการ

ดําเนินนโยบายของรัฐในภูมิภาคอาร์กติกและสิ่งที่ทําให้เห็นถึงการมีศักยภาพที่ดีของตัวผู้นําที่มีความ แข็ง

กร้าวและสามารถส่งเสริมกําลังอํานาจของชาติได้คือ วลาดิมีร์ ปูตินได้กล่าวไว้ว่ารัสเซียจะมีการปกป้อง

ผลประโยชน์ของตนในภูมิภาคอาร์กติกอย่างแข็งขันและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการทําให้เห็นว่ารัสเซีย

จะไม่มีทางปล่อยผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแน่นอน                                                              
 

 

ที่มา: https://lucaslaursen.com/russian-claim-heats-up-battle-
to-control-arctic-sea-floor/ 

“Mendeleev ridge” 



 

หน้า 9 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM        11 November AD 2020 
 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM        11 November AD 2020 

 
 

4.3 ดา้นการทหาร  
ประเด็นข้อพิพาทเขตแดนสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟ รัสเซียมีการดําเนินนโยบายเรียกร้องให้องค์กร

สหประชาชาติรับรองสิทธิ์พร้อมกับดําเนินการเรื่องเรือดํานํ้านิวเคลียร์ เรือตัดนํ้าแข็งนิงเคลียร์ และอื่นๆเข้า

มาอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว หากเรียกร้องได้สําเร็จรัสเซียจะได้ครอบครองทรัพยากรพลังงานรวมถึง

ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆเพื่อมาขยายขีดความสามารถในการรบ เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณนี้ มีทรัพยากรท่ีสําคัญใน

การเสริมสร้างและพัฒนาด้านการทหารเช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง ดีบุก ยูเรเนียมและฟอดเฟด 

ทรัพยากรเหล่านี้สามารถนํามาสร้างอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของโลกคือเรือดํานํ้านิวเคลี ยร์ เรือตัดนํ้าแข็ง

นิวเคลียร์รวมถึงนําทรัพยากรไปขายเพื่อให้ได้เงินมาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ท้ังหมดนี้ส่งผลให้รัสเซีย

สามารถเตรียมรับมือได้กับทุกสถานการณ์ถือเป็นการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเองให้มีศักยภาพ

และความเป็นมหาอํานาจของรัสเซีย  

ประเด็นข้อพิพาทเส้นทางการเดินเรือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ หากรัสเซียได้ครอบครองพื้นท่ี

ดังกล่าวก็เหมือนกับได้เส้นทางการเดินเรือท่ีสําคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการทหาร เนื่องด้วยเส้นทางนี้เช่ือมต่อ

ระหว่างชายฝั ่งนอร์เวย์ไปจนสู ่ชายฝั ่งบริเวณไซบีเร ียและด้านตะวันตกเชื ่อมระหว่ างอะแลสกาของ

สหรัฐอเมริกาและชายฝั่งทะเลของแคนาดา ยังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของรัสเซียมีการเติบโตสามารถ นําไป

สนับสนุนประเทศท่ีเป็นพันธมิตรได้อีกด้วย ส่ิงเหล่านี้เป็นการปกป้องดูแลพื้นท่ีของตนเองจากการถูกรุกราน

จากภายนอก โดยส่งเสริมให้การทหารของรัสเซียมีความเข้มแข็งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยครบมือพร้อมใน

ต้ังรับและมีความสามารถในการรบเป็นการก่อ ให้เกิดการสร้างอิทธิพลของตนเองต่อโลกภายนอก  

4.4 ดา้นเศรษฐกิจ ประเด็นข้อพิพาทเขตแดนสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟ จากการ

ดําเนินการของรัสเซียในการจัดทํายุทศาสตร์การรักษาความมั่นคง แห่งชาติของรัสเซียแผนการยุทธศาสตร์นี้

ระบุให้ดินแดนทางขั้วโลกจะต้องกลายเป็นฐานทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ หากรัสเซียเรียกร้องได้สําเร็จจะ

ส่งผลให้รัสเซียมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการแข่งขันของตลาดโลกได้ โดยขึ้นอยู่กับ

ทรัพยากรในภูมิภาคอาร์กติกที่มีอยู่อย่างมหาศาล ประเด็นข้อพิพาทเส้นทางการเดินเรือทางด้านตะวันตก

เฉียงเหนือ รัสเซียมีการดําเนินนโยบายเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ หากรัสเซียครอบครอง

เส้นทางนี้สําเร็จถือว่ารัสเซียจะได้ครอบครองเส้นทางทางการค้าท่ีมีความสําคัญ อีกท้ังอาจเป็นเจ้าของหรือมี

การร่วมหุ้นกับบริษัทพลังงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการทําประมงก็ให้เกิดธุรกิจ

ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและทําให้มีการขนส่งทางเรือในภูมิภาคอาร์กติกมีจํานวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
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ภูมิภาคอาร์กติกมีการสะสมตัวของไฮโดรคาร์บอนจํานวนมหาศาลมากไปกว่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติทางเหนืออุดมไปด้วยทรัพยากรแร่และเป็นแหล่งปลาชุกชุมส่ิงนี้เป็นทรัพยากรท่ีเพียงพอ

ต่อคนในประเทศสามารถนําไปใช้ในการค้าได้รวมถึงจะช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น  

บทสรุปและแนวโน้มในอนาคต  
รัสเซียยังคงให้ความสําคัญต่อภูมิภาคอาร์กติกเป็นอย่างมากและต้องการรักษาผลประโยชน์ในเรื ่องของ

เส้นทางการเดินเรือรวมถึงต้องรักษาอํานาจอธิปไตยในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคอาร์กติก ส่งผลให้มีการดําเนินการที่แข็ง

กร้าวเพื่อปกป้องดูแลและรักษาความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ความขัดแย้งต่อการแย่งชิงทรัพยากรรัสเซียจะมี

การดําเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องในประเด็นข้อพิพาทเขตแดนสันเขาใต้ทะเลโลโมโนซอฟเพื่อพิสูจน์ว่าพื้นที่ดังกล่าว

เป็นของตน และทุกๆประเทศต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลอย่างเคร่งครัด  

อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เพราะสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ให้สัตยาบันลงนาม

รับรองจึงทําให้รัสเซียต้องมีการดําเนินนโยบายแบบแข็งกร้าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ หากกฎหมายทะเลนี้มี

ผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์รัสเซียจึงจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือกัน ส่วนความขัดแย้งในประเด็นข้อพิพาทเส้นทางเรือ

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ รัสเซียยังไม่มีการดําเนินการใดๆท่ีพิสูจน์แน่ชัดว่าเส้นทางเดินเรือดังกล่าวเป็นของรัสเซีย 

แต่ในไม่ช้ารัสเซียจะมีการดําเนินการหรือออกนโยบายเกี่ยวกับพื้นท่ีดังกล่าว เนื่องจากพื้นท่ีนี้เป็นบริเวณท่ีสําคัญเป็น

อย่างมากหากรัสเซียมีการลงทุนในพื้นท่ีนี้ รัสเซียจะได้รับผลประโยชน์จํานวนมหาศาล แต่มีความเป็นไปได้ยากในการ

คล่ีคลายประเด็นปัญหานี้เนื่องจากพื้นท่ีทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกมีความซับซ้อนและยังส่งผลกระทบต่างๆมากมาย

ในการดําเนินการดังกล่าวจึงคาดการได้ว่ารัสเซียและประเทศในภูมิภาคอาร์กติกจําเป็นต้องเจรจาและสร้างความ

ร่วมมือในพื้นที่เส้นทางการเดินเรือนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกประเทศในภูมิภาคอาร์กติกและลดการใช้กําลัง

ต่อกันเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในภูมิภาค  

*** บทความนี้เป็นเนื้อหาที่สรุปมาจากภาคนิพนธ์ของนางสาว ชมพูนุช เกาศล ในหัวข้อเรื่อง “การแย่งชิง

ทรัพยากรพลังงานในภูมิภาค อาร์กติกท่ีส่งเสริมความเป็นมหาอํานาจของรัสเซีย” *** 

 
 

 

 


