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Exit Strategy: 
ภูมิรัฐศาสตร์ออกแบบนโยบายพลังงานของรัสเซียอย่างไร 

 

อัณณา จันด ี

 

“รอบตัวเราเต็มไปศัตรูลอ้มหน้าล้อมหลัง 
แต่นั่นแปลว่าเราจะโจมตีพวกเขาได้จากทุกทิศทาง” 

-Anthony McAuliffe 

 

บทนำ: Existed to Exit 

หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประเทศต่าง ๆ ที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซ
เวียตก็มี ‘การบูรณาการร่วมกันในฐานะเครือรัฐเอกราช’ อันข้าพเจ้าจะเรียกอย่างย่อว่า 
‘เครือรัฐเอกราช’ โดยตั้งต้นจากยูเครน เบลารุส และรัสเซีย ต่อมาจึงตามมาด้วยคอเคซัสและ
เอเชียกลาง  

การสถาปนาเครือรัฐเอกราชขึ้นมานี้ ก็เป็น ‘Exit Strategy’ หรือมาตรการหาทางออก
ของปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ ่งเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การเมือง 
การทหาร และเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมและโครงสร้าง
ทางโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมเหล่านั ้นในรัฐต่าง ๆ ในประเทศสหภาพโซเวียตเก่าไม่ให้
สั่นคลอนลง เนื่องด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหนักมีความสำคัญตอ่
เศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางการทหารของสหภาพโซเวียตในระดับสูงมาก  เพราะ
อุตสาหกรรมหนักมากกว่าครึ่งนั้นถูกผลิตเพื่อป้อนให้แก่กองทัพ 

อีกทั้งปัจจัยความกดดันทางด้านความต้องการทรัพยากรจำนวนมหาศาล เช่น การขุด
เจาะน้ำมัน หรือการพัฒนาพื้นที ่รกร้างให้สามารถปลูกธัญพืชได้  จึงทำให้รัสเซียซึ ่งเป็นผู้มี
บทบาทนำในประเทศโซเวียตเก่าจำเป็นต้องกระชับการบูรณาการในหมู่รัฐต่าง ๆ ในโซเวียตให้
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เข้มแข็งมากขึ้น อันเป็นพันธกิจที่ยังมีความสำคัญสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อการบูรณาการเครือรัฐเอกราชซึ่งมีรัสเซียเป็นผู้ดำเนินบทบาทนำกำลังถูกสั่นคลอนจาก
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ 

โลกาภิวัฒน์เป็นภัยเงียบที่สหภาพโซเวียตมิพักจะนึกถึงความสำคัญของมันมากนัก  
จนกระทั่งเวลาแห่งความยากลำบากของโซเวียตเริ่มต้นขึ้นในปลายทศวรรษ 1980 โลกาภิวัตน์
ได้ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นในการเมืองโลกนั่นก็คือ ‘Geopolitical Pluralism’ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
โลกไม่ได้มีเพียง 2 ขั้วการเมืองอีกต่อไป แต่ประเทศหรือรัฐอันมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ 
ก็เริ่มมีบทบาทและอำนาจมากขึ้นในเวทีการเมืองโลก ตีขนาบขึ้นมาแข่งขัน-แย่งชิงอิทธิพลใน
ภูมิภาคต่าง ๆ คู ่ขนานไปกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โลกาภิวัตน์นี ้เปิดโอกาสให้
ประเทศอื่นเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่โซเวียต
เพิ่งล่มสลาย และการลงทุนจากชาติตะวันตกเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่จะทำให้รัสเซียใหม่
สามารถกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนได้อีกครั้ง หากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเร่งปฏิกิรยิา
การล่มสลายของเครือรัฐเอกราชให้มาถึงเร็วมากขึ้น 

 

 
ภาพที่  1 ภาพแผนที่เครือรัฐเอกราช 

ที่มา: https://slidemodel.com/templates/commonwealth-independent-states-powerpoint-template/ 
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เครือรัฐเอกราชอันเป็น Exit Strategy ใหม่นี ้กลับต้องพบความท้าทายใหม่  เพราะ
การบูรณาการของเครือรัฐเอกราชมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบเดิมของสหภาพโซเวียต อันเป็น
การบูรณาการแบบปิด และมีรัสเซียเป็นผู ้มีบทบาทเด่นครองอำนาจนำเพียงผู ้เดียว  โดย
ศูนย์กลางการบริหารอำนาจจะอยู่ในมือรัสเซียเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศ
ต่าง ๆ ในเครือรัฐเอกราชต้องดำเนินการทางการเมือง ตัดสินใจที่จะทำตามหรือไม่ทำตาม 
นโยบายอันเป็นกรอบใหญ่ของรัสเซีย การกระทำดังกล่าวของรัสเซียนั ้น แม้จะสามารถเพิ่ม
ความเข้มแข็งของอิทธิพลตนเหนือรัฐต่าง  ๆ  ใน เครือรัฐเอกราช ได้ หากแต่ในขณะเดียวกนัก็
เป็นการกัดกร่อนความเข้มแข็งขององค์กรการบูรณาการนี้ลงด้วย 

ในปัจจุบัน เครือรัฐเอกราชอันมีรัสเซียเป็นหัวหอกสำคัญในการบูรณาการกำลังอยู่ใน
สถานะท่ี ‘กำลัง’ เสื่อมสลาย แต่ ‘ยังไม่ถึงกาล’ ล่มสลาย เพราะนอกจากปัญหาโลกาภิวัฒน์
จะส่งผลต่อเสถียรภาพของการมีอยู่ของเครือรัฐเอกราชแล้ว รัฐต่าง ๆ ในเครือรัฐเอกราชยังขาด
กรอบความเข้าใจร่วมกัน ทำให้พวกเขาไม่มีกรอบความคิดหลักในการประสานความเข้าใจใน
การดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ เกิดขึ้นประปราย 

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หลายประเทศทั้งในเครือรัฐเอกราชและประเทศที่เคยอยู่ใต้อิทธิพลของ
โซเวียตเก่าต่างต้องการเข้าร่วมบูรณาการกับประเทศตะวันตกอย่างสหภาพยุโรปมากกว่า และ
สภาวะการเสื่อมสลายของเครือรัฐเอกราชที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งเลวร้ายลงจากอิทธิพลของภายนอก ทั้ง
จากการถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทั้งยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ตุรกีซ่ึงเริ่มเข้ามามีบทบาท
ในเอเชียกลางและภูมิภาคคอเคซัส รวมถึงอิทธิพลจากทางตะวันออกนั่นก็คือจีน อิทธิพลของ
รัสเซียในการบูรณาการครั้งนี้จึงอ่อนแอลงอย่างมาก 

Exit Strategy หรือมาตรการหาทางออกในการรับมือกับการล่มสลายของสหภาพโซ
เวียตด้วยการก่อตั้งเครือรัฐเอกราชขึ้นมาใหม่นั้นเริ่มส่อแววถึงความล้มเหลว รัสเซียต้องหาทาง
ออกใหม่อีกคร้ังก่อนท่ีจะถูกบีบจากทุกด้าน 

ด้วยอาวุธเดียวที่ตนมี – พลังงาน 
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นอกจากอำนาจทางการเมืองของตนในเครือรัฐเอกราชแล้ว  พลังงานอย่างแก๊ส
ธรรมชาติและน้ำมันท่ีรัสเซียสามารถผลิตได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกยังถูกจัดว่าเป็นอำนาจ
ชนิดหนึ่งท่ีทรงพลังท่ีสุดของรัสเซีย รัสเซียสามารถใช้มันในการให้คุณหรือแม้กระทั่งให้โทษแก่
ประเทศที่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามหรือประเทศที่ขัดแย้งกับตนได้ ในขณะเดียวกัน พลังงานก็ถือ
เป็นจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งของรัสเซีย เนื่องจากเศรษฐกิจของรัสเซียมีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพา
พลังงานในอัตราที่สูง นั่นก็คือเกือบ 10% ของ GDP รัสเซียจึงต้องใช้พลังงานที่ตนมีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ในฐานะอำนาจต่อรองทางการเมืองในเวทีโลก  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนิน
นโยบายอย่างระมัดระวังไม่ให้พลังงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของตนได้ ดังจะเห็นได้จากนโยบายทางการต่างประเทศของรัสเซียซึ่งล้วนแต่วนเวยีน
อยู่รอบการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน  

ในบทความนี้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงปัจจัยต่าง ๆ  ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของรัฐต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่กระทบต่อการออกแบบและวางแผนนโยบายทางด้าน
พลังงานของรัสเซีย  

โดยในข้อท่ี 1 นั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ของจีน เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ความต้องการทางพลังงาน และความสัมพันธ์ของจีนต่อรัฐอื่น ๆ รอบด้าน ที่ส่งผลให้รัสเซียต้อง
ออกแบบนโยบายทางพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตนและจีนมากที่สุด  

ส่วนในข้อท่ี 2 นั้น ในขั้นแรก ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่โยงใยกันระหว่างรัฐ
ต่าง ๆ ในเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และภูมิภาคคอเคซัส ที่ซึ่งถูกหนุนหลังจากทางอิทธิพล
ของรัสเซียและจีน รวมถึงอิทธิพลจากตะวันตก เช่น ตุรกี สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ว่า
ส่งผลอย่างไรต่อความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้  
และมันจะส่งผลอย่างไรต่อการตัดสินใจในการวางนโยบายทางด้านพลังงานในตะวันออกกลาง
ของรัสเซีย  

ส่วนสุดท้าย ซ่ึงก็คือส่วนสรุปนั้น ข้าพเจ้าจะได้สรุปรวบยอดถึงสาเหตุและแนวคิดที่ว่า
เหตุใดรัสเซียจึง ‘จำเป็น’ ต้องพยายามเข้าไปมีบทบาททางด้านพลังงานในภูมิภาคเหล่านั้น 
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1. Playing Chess With the Dragon 

รัสเซียกับจีนมีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ท่ีแน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก
ท่ีรัสเซียถูกคว่ำบาตรโดยตะวันตกจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในไครเมียในปี 2014  ในทาง
เศรษฐกิจ ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 60 - 100 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง
ทศวรรษ 2010 และวางแผนจะค้าขายกันมากขึ้นเป็นมูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024  
นั่นหมายความว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ทั้งสองประเทศมีนโยบาย
การค้าระหว่างการที่น่าสนใจ เช่น ‘Currency Swap’ อันเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค
บริโภคระหว่างกันในราคาที่หักลบกลบหนี้กันได้ ซึ่งเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อและ
ปัญหาของเสถียรภาพของค่าเงิน นอกจากนั้น ยังมีการใช้หยวนและรูเบิลในการค้าขายโดย
หลีกเลี่ยงการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการสร้างเอกราชทางการเงินให้กับเศรษฐกิจของทั้ง
สองประเทศ และในด้านการทหาร จีนยังนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียถึง 25 - 50%  

กระนั้นก็ตาม รัสเซียกับจีนมีความสัมพันธ์แบบแข่งขันกันมาตลอด โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ ่งในสมัยที่รัสเซียยังเป็นสหภาพโซเวียต แม้ว่าในยุคของสตาลินนั้น รัสเซียและจีนจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น หากแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ได้ยุติลงในสมัยของครุชชอฟซ่ึง
ประกาศใช้นโยบาย Co-existance กับโลกตะวันตก ด้วยแนวคิดที่ว่าโลกสังคมนิยมควรปรับตัว
ด้วยการอยู่ร่วมกันกับโลกทุนนิยมอย่างสันติ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  ซ่ึงทำ
ให้เหมาได้ปรามาสการกระทำของครุชชอฟว่าเป็นลัทธิแก้ ความขัดแย้งระหว่างจีนและโซเวียต
ที่เกิดขึ้นนั้นจุดชนวนให้ข้อพิพาทระหว่างรัฐโผล่พ้นผิวน้ำ แม้ข้อพิพาทนี้จะไม่ได้เกิดจากการที่
ทั้งสองแตกคอกันในยุคเหมา-ครุชชอฟ แต่เกิดจากเจตนารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในทางการเมืองไม่สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว อย่างข้อพิพาทในดินแดนเหนือแม่น้ำอามูร์ในปี 
1969 และความขัดแย้งนี ้เองก็ทำให้สหรัฐอเมริกาสบช่องเข้ามาผูกมิตรกับจีนในสมัยของ
ประธานาธิบดีนิกสัน  

หากทว่าหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซ่ึงหมายถึงจุดส้ินสุดของสงครามเย็น 
ความสัมพันธ์อันดีอย่างไม่เป็นทางการ (De Facto) ของจีนและสหรัฐอเมริกาก็ได้สิ้นสุดลง จีน
และรัสเซียได้เริ ่มก่อความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ ้นใหม่อีกครั้งด้วยการประกาศความร่วมมือ  
Constructive Partnership ในปี 1992  และกลายมาเป็น Comprehensive partnership 
and strategic cooperation ในอีก 4 ปีต่อมา ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันในระดับยุทธศาสตร์ อัน
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เป็นส่ิงสำคัญที่สามารถส่งผลถึงชะตากรรมของประเทศทั้งสองได้ และมีความเป็นหุ้นส่วนกันใน
ทุก ๆ ด้าน 

แต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ไม่ได้ตั้งอยู ่บนฐานความเชื ่อใจกันและกัน ตรงกันข้าม 
ความสัมพันธ์ของจีนและรัสเซียมีลักษณะ ‘Trust and Distrust’ และอยู่ในฐานะอสมมาตร
ระหว่างกัน แม้รัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนมาตั้งแต่สมัยที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
รายละเอียดลึก ๆ นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียในด้านต่าง ๆ ยังคงค่อนข้างคลุมเครอื 
และดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่ารัสเซียต้องต่อสู้กับอำนาจของรัฐอื่น ๆ ที่กำลังบีบเข้าหาตนด้วยการ
ใช้อาวุธเดียวที่มีคือพลังงาน จีนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ดังจะเห็นได้จากการที่จีนพยายามแย่งชิง
อำนาจในเอเชียกลางจากรัสเซีย และการพยายามทำให้รัสเซียกลายเป็น Junior Parter ที่ต้อง
พึ่งพาตนในฐานะลูกค้าพลังงานรายใหญ่   

ดังนั้น Power of Siberia จึงหมายถึงทั้งขุมอำนาจและกับดักของรัสเซียในเอเชีย
ตะวันออก ที่ซึ่งรัสเซียต้องบริหารนโยบายอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธที่ตนมีอยู่
ย้อนกลับมาทำลายเสถียรภาพทางพลังงานของตนลงเสียเอง 

 

 

ภาพที่  2 แผนภาพแสดงท่อแก๊ส Power of Siberia 
ที่มา: https://www.gazprom.com/projects/power-of-siberia/ 
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รัสเซียเริ่มร่วมมือทางพลังงานกับจีนอย่างจริงจังหลังจากเกิดสงครามรัสเซีย-จอร์เจียใน
ปี 2008  และหลังจากการถูกคว่ำบาตรโดยสหภาพยุโรปและอเมริกาในความขัดแย้งที่ไครเมีย
ในปี 2014 ดังจะเห็นได้จากการที่รัสเซียและจีนร่วมลงนามข้อตกลง MOU (Memorendum 
of Understanding) ในโครงการย ุทธศาสตร ์พลังงานระดับเมกะโปรเจกต์ “Power of 
Siberia” ซ่ึงเป็นการสร้างท่อแก๊สจากรัสเซียเข้าสู่จีนในดินแดนเหนือแม่น้ำอามูร์ โดยเริ่มจากจุด
เชื่อมต่อแรกคือแหล่งแก๊สธรรมชาติชายานดา (Chayanda) และเร็ว ๆ นี้ที่แหล่งแก๊สธรรมชาติ
โควิคตา (Kovykta) ภายในปี 2023 โดยท่อแก๊สจะทอดยาวผ่านทางใต้ของรัสเซีย ผ่านเมืองบ
ลาโกเวสเชนสก์ เชื่อมต่อกับท่อแก๊สธรรมชาติไหเหอ-ช่างไห่ (Heihe-Shanghai) ของจีน ทั้ง
สองเซ็นสัญญาซื้อขายแก๊สระหว่างกันในราคาถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2014 และจะ
ซื้อขายกันไปเป็นระยะเวลา 30 ปี ในปริมาณ 3,800 ล้าน หรืออาจจะมากสุดถึง 60,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ท่อแก๊สน้ีได้เริ่มปฏิบัติการในเดือนธันวาคม ปี 2019  

นอกจากนั้น รัสเซียยังมีความร่วมมือกับจีนในด้านการซื้อขายน้ำมันระหว่างกันผ่าน
โครงการท่อน้ำมัน ESPO  ซึ่งสร้างขนานตามแนวยาวไปกับท่อแก๊สสายคฮาบารอฟสก์ใน
โครงการ Power of Siberia โดยมีจุดเริ ่มต้นที่เมืองไตเชท (Taishet) ในเขตเอียร์คุสต์ของ
รัสเซียจนไปบรรจบที่โคซมิโน (Kozmino) และเมืองต้าฉิง (Dashing) ในประเทศจีน อนึ่ง ท่อ
น้ำมันสาย ESPO ที่ลงนามความร่วมมือกับจีนนี้ยังเชื่อมต่อกับท่อน้ำมันเดิมของรัสเซียที่ใช้ใน
การส่งน้ำมันไปขายยังทวีปยุโรปอีกด้วย 

 

 

ภาพที่  3 แผนภาพแสดงท่อก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบของรัสเซีย 
ที่มา: https://theodora.com/pipelines/russia_former_soviet_union_pipelines.html 
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ในแท้ที่จริงแล้ว ยังมีความคลุมเครือระหว่างกันอยู่มากในช่วงริเริ่มโครงการพลังงาน 
รัสเซียและจีนมีการตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานมาก่อนหน้านั้นมานานนัก (ราว ๆ ป ี
2000) แต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงอันเป็นท่ียอมรับร่วมกันได้ รัสเซียและจีนไม่สามารถตกลง
ราคาพลังงานให้เป็นที่พอใจแก่ทั้งสองฝ่ายได้ เนื่องจากรัสเซียต้องการขายแก๊สให้แก่จีนในราคา
ที่เท่ากันกับยุโรป แต่จีนมองว่าไม่คุ้มราคานักเนื่องจากตนก็อยู่ใกล้กับท่อแก๊สในไซบีเรียของ
รัสเซีย มากกว่าท่อแก๊สของรัสเซียที่อยู่ในฝ่ังยุโรป ดังนั้นระยะทางการขนส่งแก๊สจากรัสเซียไป
ยังจีนย่อมมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งแก๊สจากรัสเซียไปยังยุโรป รวมถึงรัสเซียเองก็ไม่ยินยอมให้
จีนร่วมลงทุนในอัตราที่เท่ากับตน (50:50) ในอุตสาหกรรมพลังงานต้นน้ำ ด้วยสาเหตุที่ว่ารัสเซีย
ต้องรักษาเอกราชทางด้านพลังงานของตนไว้ไม่ให้ตกอยู่ในกำมือของจีน ทั้งยังมีอีกหลายปัจจัยที่
ส่งผลให้ทั้งสองทำความตกลงครั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เช่น การที่จีนกำลัง
เป็นฝ่ายได้เปรียบในเวทีโลกในขณะที่รัสเซียกำลังถดถอย รวมถึงความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็ง
ระหว่างจีนและรัสเซียในพรมแดนทั้งสองรัฐ ดังเช่นข้อพิพาทเหนือดินแดนแม่น้ำอามูร์เป็นต้น 

กระนั้นก็ตาม การตกลงทำการซื้อขายแก๊สกันในโครงการ Power of Siberia และ 
ESPO ก็ประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมา และดูเหมือนจะเป็นข้อตกลงที่เป็นไปในรูปแบบ Win-
Win Situation กล่าวคือ รัสเซียได้ลูกค้ารายใหญ่เพิ่ม ทำให้ตนไม่ต้องพึ่งพาการขายแก๊สให้
ตะวันตกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป สถานการณ์ทางด้านพลังงานของจีนก็จะมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยสัญญาซื้อขายแก๊สกับรัสเซียเป็นเวลาถึง 30 ปี รัสเซียเองก็สามารถ
กอบโกยรายได้เป็นกอบเป็นกำเข้าประเทศเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการอุปโภค
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่กำลังโต
วันโตคืน และเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 อย่างรวดเร็ว  

อีกทั้งทั้ง 2 ประเทศยังมีการวางแผนนโยบายร่วมกัน คือการใช้หยวนและรูเบิลในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายพลังงานระหว่างกันแทนดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชทางด้าน
พลังงานของทั้ง 2 ประเทศ และถ้าหากโครงการดังกล่าวสามารถทำให้สัมฤทธิ์ผลได้จริง จะ
เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดพลังงานโลก ความร่วมมือของทั้งสองนี้จึงถือเป็น
ความร่วมมือในอุดมคติ ท่ีซึ่งอุปสงค์และอุปทานของท้ังสองมาเจอกันตรงจุดกึ่งกลางพอดี  
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อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ารัสเซียต้องเป็นฝ่ายที่พึ่งพาจีนเสียมากกว่า และจีนพยายามที่
จะทำตนให้เป็นผู้มีบทบาทนำ (Dominant Role) ในการบูรณาการครั้งนี้ ทั้งในด้านพลังงาน
และด้านการคมนาคม  

ในด้านการคมนาคม จีนพยายามทำให้โครงการ One Belt One Road ประสบ
ความสำเร็จด้วยการดึงรัสเซียเข้ามามีส่วนร่วม และจีนก็ได้พยายามตั้งตนเป็นศูนย์กลางของ
การขนส่งท้ังหมดในโครงการนี้ ด้วยการที่เส้นทางการขนส่งของ One Belt One Road ทั้ง 2 
เส้น คือ เส้นทางบกและเส้นทางน้ำล้วนแล้วแต่บรรจบกันที่จีน แต่ระหว่างทั้งสองเส้นทางนั้นไม่
มีการเชื่อมต่อทางบนแผ่นดินเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศที่อยู่ระหว่างกลางของทาง
เชื่อมบก-น้ำ (Landbridge) เช่นอิหร่าน ซึ่งเป็น Landbridge ระหว่างอ่าวเปอร์เซียและทะเล
แคสเปียน สามารถมีอำนาจต่อรองใด ๆ ได้สะดวกโยธินนัก เพราะ Landbridge มีความสำคัญ
อย่างยิ่งในฐานะทางที่ต้องผ่านในการขนส่งสินค้า นั่นจึงอาจทำให้รัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกับ
ประเทศบน Landbridge อย่างอิหร่านสามารถใช้อำนาจเหนือเส้นทางการขนส่งสินค้ามา
ต่อรองกับจีนได้ 

ทั้งยังเป็นไปเพื่อการที่จีนจะสามารถแย่งชิงอิทธิพลในเอเชียกลางจากรัสเ ซีย ดังจะเห็น
ได้จากการที่จีนได้ปูเส้นทางคมนาคมเข้าสู่เอเชียกลางโดยหลีกเลี่ยงรัสเซีย  โดยตัดเส้นทางเข้า
เอเชียกลางและต่อไปยังอิหร่านและตุรกีก่อนที่จะวกเข้ารัสเซีย เส้นทางของรัสเซียไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านพลังงานของตน เช่น อิหร่าน ภูมิภาคคอเค
ซัส และเอเชียกลาง อย่างโดยตรงได้เลยในโครงการ One Belt One Road ของจีน นั่นก็ถือ
เป็นการท่ีจีนพยายามแผ่ขยายอำนาจของตนเข้าไปในเอเชียกลางและตะวันออกกลาง และ
กีดกันอิทธิพลของรัสเซียไม่ให้มีเหนือประเทศใดในภูมิภาคเหล่านั้นไปมากกว่านี้  และจะดี
ยิ่งขึ้นถ้าหากอิทธิพลของรัสเซียภูมิภาคดังกล่าวสามารถถูกลดลงได้ และถูกแทนที่ด้วยอิทธิพล
ของจีน 
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ภาพที่  4 แผนภาพแสดงเส้นทางสายไหมทางบกและน้ำในโครงการ BRI 

ที่มา: China's Belt and Road Initiative Opens Up Unprecedented Opportunities - U.S. Global Investors (usfunds.com) 

 

เช่นเดียวกันกับนโยบายพลังงาน ทั้งสองมีความสัมพันธ์ในรูปแบบดังนี้ รัสเซียต้องการ
ให้จีนพึ่งพาพลังงานจากตนเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกัน จีนเองก็ต้องการให้รัสเซียพึ่งพาตน
ในฐานะผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่ท่ีมีบทบาทเด่นเพียงผู้เดียว 

จีนเห็นด้วยกับโครงการ Power of Siberia ที่จะเชื่อมต่อเข้าทางจีนบริเวณเหนือแม่น้ำ
อาร์มู มากกว่าโครงการ Power of Siberia II ที่จะเชื่อมต่อเข้าทางจีนผ่านทางอัลไต เนื่องด้วย
เหตุผลที่ว่าอุปสงค์แก๊สของจีนในฝ่ังตะวันออกมีมากกว่าฝั่งตะวันตก อีกทั้งจีนก็มีท่อแก๊สราคา
ถูกสำหรับการใช้งานในฝ่ังตะวันออกผ่านทางประเทศต่าง ๆ ที่ส่งตรงมาจากเอเชียกลางอยู่แล้ว 
เห็นได้จากโครงการ Power of Siberia II ที่ถูกจีนเลื่อนการทำความตกลงความเข้าใจระหว่าง
กันออกไปก่อน  

หากแต่เหตุผลเบื้องลึกนั้น ข้าพเจ้ามีทัศนะว่าจีนไม่ต้องการให้รัสเซียต่อท่อแก๊สของตน
มายังจีนผ่านทางอัลไต เนื่องจากท่อแก๊สท่ีรัสเซียวางแผนจะเชื่อมต่อมายังจีนผ่านทางอัลไต
นั้นต้องเชื่อมต่อกับท่อแก๊สท่ีถูกส่งไปยังยุโรป การเชื่อมต่อท่อแก๊สและท่อน้ำมันสายยุโรปและ
สายจีนภายในเส้นเดียวเช่นนี้อาจทำให้รัสเซียมีอำนาจต่อรองกับจีนเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการลด
ปริมาณแก๊สที่จะส่งให้จีนถ้าหากมีความขัดแย้งกันทางด้านนโยบาย เช่นเดียวกันกับการที่รัสเซีย
ก็จะสามารถลดปริมาณแก๊สและน้ำมันที่ส่งไปยังยุโรปโดยถ่ายเทมายังจีนได้เช่นกันถ้าหากมีข้อ
พิพาทใด ๆ กับยุโรป ดังเช่นกรณีของสงครามแก๊สที่รัสเซียตัดการส่งแก๊สไปยังยูเครนในปี 2006  

https://www.usfunds.com/investor-library/frank-talk-a-ceo-blog-by-frank-holmes/chinas-belt-and-road-initiative-opens-up-unprecedented-opportunities/#.YL0zob7itPY
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ส่วนจีนเองก็รู้เท่าทันความต้องการของรัสเซียในข้อนี้ดี จึงสามารถแก้เกมได้ทันท่วงที ดัง
จะเห็นได้จากอัตราการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจีน
ได้นำเข้าแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียเพียง 15% ของอัตราการนำเข้าแก๊สธรรมชาติทั้งหมด และ
นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย 12% ของอัตราการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมด นอกจากนั้น จีนก็นำเข้า
พลังงานจากหลายประเทศ เช่น เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง เม็กซิโก หรือแม้กระทั่ง
สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากเกินไปจนทำให้
รัสเซียสามารถใช้อำนาจด้านพลังงานนี้เป็นอำนาจเพ่ือใช้ในการต่อรองใด ๆ กับจีนได้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือและบูรณาการกับประเทศในแถบเอเชียกลาง  เช่นการตัด
เส้นทางคมนาคมในโครงการ One Belt One Road เข้าไปในเอเชียกลาง โดยมีจุดประสงค์หนึง่
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรพลังงานในราคาถูก และเพื่อปิดล้อมและกีดกันอิทธิพลของรัสเซียใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง  

 

 

ภาพที่  5 แผนภาพแสดงท่อก๊าซธรรมชาติจากเอเชียกลางที่ทอดสู่จีน 
ที่มา: Central Asia Pipeline Carried 80 Billion M³ Gas - Landee Flange 

 

กระนั้น รัสเซียเองก็ไม่ต้องการให้จีนถือไพ่เหนือกว่าตนในการซื้อขายพลังงานระหว่าง
กัน รัสเซียพยายามดุลอำนาจอันอสมมาตรระหว่างกันด้วยกันส่งแก๊สไปยังจีนในปริมาณที่สูงขึ้น

https://www.landeeflange.com/central-asia-pipeline-carried-80-billion-m-gas.html
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เรื ่อย ๆ ทุกปี เพื ่อทำให้ตนมีส่วนแบ่งในอัตราการนำเข้าแก๊สของจีนในปริมาณที่มากขึ้น  
ความหวังของรัสเซียก็คือการเป็นแหล่งพลังงานให้แกจ่ีนแต่เพียงผู้เดียว หรือจะสามารถพูดได้ว่า
รัสเซียต้องการให้จีนต้องพึ่งพาตนในด้านพลังงาน ในขณะเดียวกันนั้น รัสเซียก็ไม่ต้องการ
ให้จีนเป็นเพียงผู้นำเข้าพลังงานที่สำคัญที่สุดและมีบทบาทโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกของตนเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น โครงการท่อแก๊สอัลไตที่ถูกจีนเลื่อนการตกลงการ
ทำความเข้าใจระหว่างกันออกไปก่อน ทำให้รัสเซียต้องคิดหาทางรับมือใหม่ ด้วยการวางแผน
เชื่อมท่อแก๊สสวาโบดนึยที่ส่งแก๊สต่อไปยังจีน กับคฮาบารอฟสก์ที่ส่งแก๊สต่อไปยังญี่ปุ่น และ
หาทางทำความตกลงกับญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ในการซ้ือขายพลังงานระหว่างกัน โดยก่อนหน้านั้น
ในระยะเริ่มต้น รัสเซียสามารถส่งออกแก๊ส LNG (แก๊สธรรมชาติเหลว) ไปยังญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้
ได้ในปริมาณที่น่าพอใจอยู่แล้ว เนื่องจากตนได้ทำสัญญาซื้อขายแก๊สระยะยาวระหว่างรัสเซยี-
ญ่ีปุ่น และรัสเซีย-เกาหลีใต้  

ปัจจุบัน รัสเซียกำลังจะมีแผนการเจรจาทำความตกลงระหว่างตนกับเกาหลีใต้และญ่ีปุ่น
ในการสร้างท่อแก๊สใต้ทะเลเพื่อเชื่อมต่อและขนส่งแก๊สระหว่างกัน เพราะการขนส่งแก๊สทางท่อ
ใต้ทะเลน้ันมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งแก๊สธรรมชาติเหลวทางรางและทางเรือ และถ้าหากรัสเซีย
สามารถบรรลุข้อตกลงเช่นน้ันกับญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ได้ ทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นจะได้ซ้ือแก๊ส
ธรรมชาติในราคาที่ถูกลงถึง 2 เท่าตัว  

ถ้าหากรัสเซียสามารถเชื่อมต่อท่อแก๊สจากคฮาบารอฟสก์ไปยังสวาโบดนึยได้ตามที่
วางแผน และญ่ีปุ่นกับเกาหลีใต้ยอมรับข้อตกลงนี้ในอนาคต – ซ่ึงนั่นหมายความว่าท่อแก๊สสาย
จีนและสายญ่ีปุ่นจะเชื่อมต่อกันได้ผ่านทางท่อซาคฮาลิน-คฮาบารอฟสก์-วลาดิวอสตอค ลงไปยัง
วักกะไน-ฮอกไกโดดังแผนที่ที่แนบมา รัสเซียก็จะสามารถใช้จุดนี้เป็นไพ่ต่อรองอำนาจของตนกับ
จีนได้ด้วยวิธีเดียวกัน นั่นก็คือการควบคุมปริมาณแก๊สไปยังญี่ปุ่นให้มากขึ้นถ้าหากจีนมีข้อ
ขัดแย้งใด ๆ กับนโยบายของตน เพราะนั่นหมายถึงปริมาณแก๊สซ่ึงส่งไปยังจีนจะลดลง และการ
ที่จีนขาดแก๊สจากฝั่งไซบีเรียก็อาจส่งผลกระทบสำคัญมากกว่าการขาดแก๊สจากแหล่งอื่น แม้จะ
มีแก๊สจากฝั่งเอเชียกลางเชื ่อมต่อมาถึงภาคตะวันตกของจีนก็ตาม  แต่แก๊สรัสเซียก็ย ังมี
ความสำคัญต่อจีน โดยเฉพาะจีนตะวันตกอยู ่ไม่น้อย เพราะฝั่งตะวันตกหรือดินแดน
แมนจูเรียนั้นเป็นฐานอุตสาหกรรมหนักท่ีสำคัญของจีน จึงมีอัตราการบริโภคพลังงานที่สูงมาก
เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่อย่างมากมายในแถบนั้นให้สามารถดำเนินไปได้ 
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ภาพที่  6 แผนภาพแสดงท่อก๊าซธรรมชาติ Power of Siberia เส้นซาคฮาลิน-คฮาบารอฟสก์-วลาดิวอสตอค  
ที่ต่อไปยังญี่ปุ่นผ่านทางวักกะไน และเส้นไหเหอ-เซ่ียงไฮ้ ที่ต่อเข้าสู่จีน 

ที่มา: New Russia-China Gas Pipeline Begins Operation — Ashtree Analytics 

 

 

ภาพที่  7 (ขวา): แผนภาพ Outline แสดงโครงการท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่น 
ภาพที่  8 (ซ้าย): แผนภาพแสดงท่อก๊าซธรรมชาติของรัสเซียที่ต่อไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

ที่มา: Japan Pipeline Development & Operation Inc. : Progress of the Project (jpdo.co.jp) 

 

https://www.ashtreeanalytics.com/posts/new-russia-china-gas-pipeline-begins-operation
https://www.jpdo.co.jp/eproject.html
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กล่าวโดยสรุป รัสเซียและจีนกำลังวางหมากชนหมากในยุทธศาสตร์พลังงานใน
เอเชีย รัสเซียพยายามเชื่อมต่อท่อแก๊สของตนที่ส่งไปจีนกับทั้งจีนและญ่ีปุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้จีน
กลายเป็นเพียงคู ่ค้าที ่มีบทบาทเด่นรายเดียวของตนในเอเชีย  รวมถึงการพยายามผลักดัน
โครงการ Power of Siberia II ในการสร้างท่อแก๊สสายอัลไตเพื่อต่อตรงมายังจีน ที่ซึ่งตนจะ
สามารถเชื่อมท่อแก๊สนั้นกับท่อแก๊สอีกสายที่ขนส่งแก๊สไปยังยุโรปได้ การต่อท่อแก๊สของจีนกับ
ท่อแก๊สของประเทศอื ่นให้เชื ่อมต่อถึงกันนั ้นเป็นไปเพื่อกระจายฐานลูกค้าไม่ให้กระจุก
ความสำคัญอยู่ที่จีนมากเกินไป ซึ่งถ้าหากสถานการณ์กลายเป็นอย่างที่รัสเซียกลัว จีนจะมี
อำนาจเต็มในการควบคุมพลังงานของรัสเซียที่ไหลเข้า-ออกสู่จีน  

แต่ถ้าหากรัสเซียใช้ท่อแก๊สที่เชื่อมถึงกันเป็นตัวควบคุมการไหลของพลังงานไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการแล้ว นั่นก็หมายถึงอำนาจของรัสเซียในการใช้มันให้คุณและให้โทษ หรือ
ใช้ในการกดดันประเทศต่าง ๆ ด้วยการยักย้ายถ่ายเทพลังงานที่ตนมี และจากการตอบโต้ของจีน
ที่พยายามพึ่งพาพลังงานจากแหล่งอื่น เช่น เอเชียกลาง แอฟริกา ตะวันออกกลาง โดยไม่ให้
รัสเซียมีบทบาทมากเกินไปนั้น รัสเซียก็มีการพยายามที่จะเชื่อมต่อท่อแก๊สจากฝั่งไซบีเรีย
ตะวันออก ตัดผ่านทางตอนกลางของรัสเซีย เพื่อเชื่อมไปยังยังท่อแก๊สฝ่ังยุโรปเช่นกัน เพื่อเป็น
การควบคุมการไหลเวียนของพลังงานของทั้งฝั่งยุโรปและเอเชียทั้งหมดที่ต้องพึ่งพาจากรัสเซีย  
รวมถึงจีน นั่นหมายถึงการคงไว้ซ่ึงสมดุลอำนาจของตนในภูมิภาคเหล่านั้นด้วย 

จึงกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ของท้ังสองเป็นไปในรูปแบบอสมมาตร (Asymetric) ผูก
สัมพันธ์กันบนฐานแห่งความไม่เชื่อใจ (Trust and Distrust) โดยมีรัสเซียเป็นหุ้นส่วนใน
ฐานะ Junior Partner แต่ในขณะเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างพยายามหาทางดุลอำนาจระหว่าง
กันตลอดเวลาไม่ให้อีกฝ่ายถือไพ่เหนือตนมากเกินไป หากแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการ
ประคับประคองให้ตนมีอำนาจต่อรองอย่างไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้บนเวทีโลก แต่ถ้าหาก
เสาแห่งความสัมพันธ์นี้เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นเมื่อใด เมื่อนั้นเองที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
จะหาทางเข้ามามีบทบาทแทรกแซงตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองได้ ตามอย่างหลัก 
Triangular Axis – ความสัมพันธ์แบบสามขาระหว่างรัสเซีย-จีน-สหรัฐอเมริกา  

แต่ ณ ขณะนี้ การที่สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปจะเข้ามามีบทบาทแทรกกลาง
ระหว่างความสัมพันธ์ของจีนและรัสเซียได้อย่างมีผลกระทบสำคัญนั้นอาจจะเป็นไปได้ยาก  
เนื่องจากจีนและรัสเซียจำเป็นต้องจับมือกันให้แน่นหนาเสียก่อนในปัจจุบัน เพราะอิทธิพลของ
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สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคงแข็งแกร่ งกว่าทั้งสองมากนัก ทั ้งด้านอำนาจอ่อนและ
อำนาจแข็ง แต่ในอนาคต ทั้งสามประเทศอาจสลับสับเปลี่ยนฝักฝ่ายกันได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
ว่า ณ ขณะนั้น ประเทศใดจะอ่อนแอลงหรือเข้มแข็งมากขึ้น หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ใดประเทศหนึ่งใน 3 ประเทศนี้จะปะทุขึ้นระหว่างทาง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการดำเนิน
นโยบาย และการตัดสินใจระเบียบวาระอันสำคัญต่าง ๆ บนเวทีโลก  

 

โดยสรุป – รัสเซียและจีนเป็นเพียงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ไม่ใช่พันธมิตร 

แล้วใครกันท่ีเป็นพันธมิตรท่ีแท้ของรัสเซีย? 
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2. Rock, Papers, Scissors 

 เป็นเรื่องยากสำหรับรัสเซียที่จะตอบได้ว่าอะไรง่ายกว่ากัน ระหว่างโขกหมากรุกกับพญา
ม ังกร หร ือเล ่น Rock, Papers, Scissors ก ับต ุรกี  ตะว ันออกกลาง  และเอเช ียกลาง
 แต่ถ ้าหากมองตามทรรศนะของข้าพเจ ้า การเล ่นก ับท ั ้งต ุรก ี ตะว ันออกกลาง 
และเอเชียกลางไปพร้อม ๆ กัน และเล่นอย่างไรให้ชนะทั้งสามในคราวเดียวเป็นเรื่องยากกว่า 
นั่นเป็นเพราะว่าทิศทางการตัดสินใจของประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คาดเดาไม่ได้ 

 หรือในอีกนัยหนึ่ง – ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในภูมิภาคนี้ 

 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต รัฐบริวารทั้ง 15 ประเทศก็แยกตัวออกจากกัน
และกัน นั่นจึงเป็นเวลาที่ความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งระหว่างแต่ละรัฐถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียง  
(และอาจจะจบลงด้วยการใช้กำลัง) อีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐเหล่านั้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  

เริ่มจากความขัดแย้งในอับคาเซีย ทรานสนิสเตรีย สงครามเชเชน-รัสเซีย รวมถึงเหตุ
ปะทะประปรายระหว่างรัสเซียและผู้ก่อการกำเริบชาวมุสลิมในการแบ่งแยกดินแดนในคอเคซัส 
รวมถึงความขัดแย้งหนึ่งที่ลือชื่อที่สุดคือ ความขัดแย้งที่ทำให้สหภาพยุโรปมีเหตุกล่าวอ้างในการ
ปิดกั้นอิทธิพลรัสเซียมากที่สุดรองจากวิกฤตไครเมียในปี 2014 นั่นก็คือสงครามรัสเซีย-จอร์เจีย
ในปี 2008 และล่าสุดก็คือความขัดแย้งในนากอร์โน -คาราบัค ระหว่างอาร์เมเนียและ
อาเซอร์ไบจานซ่ึงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ 

 ความขัดแย้งในบ้านและหลังบ้านยังไม่ถูกสะสาง รัสเซียก็กำลังถูกปิดล้อมจากสหภาพ
ยุโรป ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตและอดีตเขตอิทธิพลของโซเวียตหลังม่านเหล็กต้องการบูรณา
การกับยุโรปตะวันตกมากกว่ารัสเซียมาก ทั้งด้วยอิทธิพลจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองที่ดีกว่าในฝั่งตะวันตก รวมถึงประวัติศาสตร์อันน่าเจ็บช้ำระหว่างพวกตนและรัสเซีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่รัสเซียผนวกเอาไครเมียมาจากยูเครนในปี 2014 สหภาพยุโรปก็
สามารถดึงเอาหลายประเทศซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียเข้ามาบูรณาการร่วมกันใน
สหภาพยุโรป หรืออย่างน้อยก็ในฐานะพันธมิตรนอกสหภาพยุโรปได้  

เช่นการผนวกเอาเช็คเกีย ฮังการี และโปแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพ
ยุโรปในปี 1990  อนึ่ง ประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้าหาตะวันตกได้ง่ายกว่าเพราะมีพื้นฐาน
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ทางอุตสาหกรรมที่ดีและมีแนวคิดที่โน้มเอียงไปในทางประชาธิปไตยอยู่แล้ว หลังจากนั้น ยุโรปก็
ได้ผนวกเอารัฐบอลติก โรมาเนีย บัลแกเรีย และบางส่วนของยูโกสลาเวียมาเป็นส่วนหนึ่งของตน
ในปี 1994 ตามด้วยมอนเตเนโกร อัลบาเนีย และเซอร์เบียในปี 2006 อันเป็นความพยายาม
ของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ในการปิดล้อมและสกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคตะวันออก
กลางและยุโรป และในอนาคต การบูรณาการของยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออก อาจรวมถึง
ยูเครน จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจานก็เป็นได้ เพราะประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะต้องการออก
ห่างจากอิทธิพลของรัสเซียและเข้าร่วมกับยุโรปตะวันตกมากกว่า 

 แม้รัสเซียจะค่อย ๆ  หมดอิทธิพลในยุโรป รวมถึงยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นเขตอิทธพิล
เก่า อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชียกลาง รัสเซียยังมีพันธมิตรที่สำคัญนั่นก็คือคาซัคสถาน
และคีร์กีซสถาน ซ่ึงเป็นสมาชิกทั้งสองใน CSTO และโครงการระเบียงเศรษฐกิจ EAEU และใน
อนาคตอาจรวมถึงเติร์กเมนิสถานที่วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ส่วนในประเทศตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันอันดับต้น  ๆ ของโลกนั้น ยังมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างรัฐมุสลิมทั้งหลายในภูมิภาคแห่งนี้  อาทิ สงครามในซีเรีย อิทธิพล
ของการก่อการร้ายอันเป็นภัยคุกคามจากอัฟกานิสถาน  การก่อการร้ายยิบย่อยในตุรกี ความ
ขัดแย้งระหว่างอิรัก-อิหร่าน ซ่ึงเป็นความขัดแย้งทางด้านนิกายศาสนาอิสลาม และข้อพิพาทใน
ชายแดนระหว่างกันอันระเบิดขึ้นในสงครามอิรัก-อิหร่านในปี 1980 รวมถึงความไม่ลงรอยกัน
มานานถึง 30 ปี ระหว่างอิรักและคูเวต ซ่ึงเพิ่งจะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี 2019 
ที่ผ่านมานี้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ ้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ ่งที่ควบคุมไม่ได้  ซึ่งอาจส่งผลต่อ
อุปทานพลังงานโลก นั่นหมายถึงราคาน้ำมันที่จะแกว่งตามไปด้วย 

 กระนั้น ความขัดแย้งท้ังหลายนี้ก็เป็นผลดีต่อรัสเซียอย่างหนึ่ง นั่นก็คือตนสามารถใช้
โอกาสที่ต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันในการเข้าไปมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยหรือสนับสนุนฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าประสงค์ของตนได้ นั่นหมายถึงการที่รัสเซียจะ
สามารถแผ่ขยายอิทธิพลของตนเหนือรัฐหรือองค์กรใดที่ตนให้การสนับสนุนได้โดยที่อีกฝ่ายจะมี
ความจงรักภักดีอย่างมาก เพราะถ้าหากขาดรัสเซียไปเสียแล้ว ตนก็อาจจะเป็นฝ่ายเสยีเปรียบ 
หรืออาจจะถึงกับเพลี่ยงพล้ำไปเลยก็เป็นได้  เช่น การที่รัสเซียช่วยเหลือรัฐบาลอัสซาดหรือ
ผู้ปกครองซีเรีย ในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏและต่อสู้กับกองกำลังของรัฐอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
สงครามซีเรีย หรือการที่สหภาพโซเวียตสนับสนุนอาวุธให้อิหร่านในสงครามอิรัก-อิหร่าน และ
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ยังขายอาวุธให้แก่อิหร่านเมื ่อถูกสหรัฐอเมริกายุติการขายอาวุธให้  และถ้าหากช่วยถูกฝ่าย 
รัสเซียจะสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นเป็นฐานอำนาจของตน
และปิดล้อมอิทธิพลจากประเทศอื่นได้ 

ดังนั้น การที่รัสเซียยื่นมือเข้าไปมีบทบาทในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสงครามซีเรีย 
อาร์เมเนีย และอิหร่านจึงมีเหตุผลรองรับ รัสเซียได้ซีเรียมาเป็นพันธมิตรจากการช่วยเหลือ
รัฐบาลอัสซาดในซีเรีย นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอิหร่านก็มีความกระชับ
แน่นแฟ้นกันมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โซเวียตล่มสลาย ทั้งสองประเทศได้มีการ
ร่วมมือกันในหลายด้าน เช่น การค้า การทหาร และพลังงาน โดยอิหร่านเป็นเพียงประเทศเดียว
ในตะวันออกกลางผู้เป็นแคนดิเดตที่จะเข้าร่วมการบูรณาการ  CSTO ของรัสเซีย ดังนั ้น 3 
ประเทศดังกล่าว ซีเรีย อาร์เมเนีย และอิหร่าน จึงเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับ
รัสเซียในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

หากทว่าความท้าทายประการสำคัญของรัสเซียอย่างหนึ่งคือความไม่สะดวกในภูมิภา
คตะวันออกกลาง เพราะมีบางประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา  เช่น 
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และอิรัก ที ่ซึ ่งวางตัวเป็นแนวยาว 
ขวางกั้นการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างประเทศพันธมิตรทางยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซีย อย่าง
อิหร่าน อาร์เมเนีย และซีเรีย  

กระนั ้นก็ตาม รัสเซียฉลาดเลือกพันธมิตรในตะวันออกกลาง  อิหร่านเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมีทางออกสู่อ่าวเปอร์เซีย และยังมีชายฝั่งติดทะเลแคสเปียน 
รวมถึงซีเรียเองที่มีชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันเป็นพื้นที่ที่สามารถส่งแก๊สต่อไปขายยังยุโรป
ได้ และเป็นตำแหน่งที่ท่อแก๊สใหญ่ ๆ ของแทบทุกประเทศในตะวันออกกลางต้องตัดผ่านไปยัง
ยุโรป ดังนั้นจึงมีความร่วมมือทางด้านพลังงานขึ้นมาร่วมกัน นั่นก็คือการสร้างท่อแก๊สเชื่อมต่อ
จากอิหร่าน ตัดผ่านอิรักไปยังซีเรียเพื่อส่งแก๊สไปขายต่อยังยุโรปโดยมีรัสเซียเป็นผู้สนับสนุน
สำคัญ โดยเป็นโครงการที่ตีขนาบคู่กับโครงการท่อแก๊สจากคูเวตไปยังตุรกีที ่สนับสนุนโดย
สหรัฐอเมริกา 
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ภาพที่  9 แผนภาพแสดงท่อน้ำมันอิหร่าน-อิรัก-ซีเรีย (เส้นสีแดง) และท่อน้ำมันกาตาร์-ตุรกี (เส้นสีน้ำเงิน) 
ที่มา: Oil prices and the Syrian civil war (oil-price.net) 

 

นอกจากนั้น อิหร่านยังมีสิ ่งสำคัญอีกจุดหนึ่ง  เป็นจุดยุทธศาสตร์ที ่ถือว่าสามารถ
สั ่นคลอนอุปทานพลังงานและราคาพลังงานโลกได้ง ่ายดาย  นั ่นก็คือ ‘ช่องแคบฮอร์มุซ’ 
(Hormuz) ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของอิหร่าน เปิดออกสู่อ่าวเปอร์เซีย  

ช่องแคบฮอร์มุซมีความสำคัญอย่างไร? 

ดังจะเห็นได้จากในแผนที่ รัฐในตะวันออกกลางผู้ผลิตและส่งออกพลังงานต้องขนถ่าย
น้ำมันที่ตนผลิตได้ไปยังภูมิภาคอื่นของโลกเช่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกผ่านทางอ่าว
เปอร์เซีย โดยช่องทางสำคัญที่ตนจะสามารถใช้เป็นทางผ่านในการขนส่งพลังงานออกไปเพื่อขาย
ให้แก่ประเทศในภูมิภาคอื่นได้นั้นก็คือช่องแคบฮอร์มุซ ซ่ึงเป็นดินแดนในอาณัติของอิหร่าน มัน
จะมีผลกระทบอย่างมาก ถ้าหากช่องแคบดังกล่าวถูกปิดลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม  ไม่ว่าจะด้วย
อิทธิพลของอิหร่านในการใช้มันเป็นเครื่องมือต่อรองกับประเทศอื่น ๆ หรืออย่างไรก็ตามแต่  

แต่นั่นแปลว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่ออุปทานและราคาพลังงานโลก เพราะน้ำมัน
ที่ถูกส่งไปยังเอเชียกว่า 70 % และน้ำมันที่ผลิตได้ 1 ใน 3 ของโลกต้องถูกลำเลียงผ่านช่องแคบ
ฮอร์มุซแห่งนี้ มีเส้นทางน้อยมากที่สามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซได้ มีเพียงซาอุดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่าน้ันที่สามารถขนถ่ายและลำเลียงพลังงานที่ตนผลิตได้ไปส่งขายยัง

http://www.oil-price.net/en/articles/oil-prices-and-syrian-civil-war.php
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ภูมิภาคอื่นทางเรือโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กระนั้นก็ตามซาอุดิอาระเบียที่สามารถ
หลีกเลี่ยงเส้นทางช่องแคปฮอร์มุซได้ ก็ยังจำเป็นต้องส่งออกน้ำมันส่วนใหญ่ที่ตนผลิตผ่านทาง
ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ดี  

จุดประสงค์ของรัสเซียชัดเจน ควบคุมและรักษาเสถียรภาพของเส้นทางการขนส่ง
น้ำมันอิหร่าน-ซีเรียที่ตนสนับสนุนในตะวันออกกลาง ถ่วงดุลกับอำนาจของสหรัฐอเมริกาใน
ตะวันออกกลางโดยใช้ซีเรียที่ซึ่งมีท่อน้ำมันทั้งสองตัดผ่านเป็นตัวแปรสำคัญ และด้วยการใช้
อิทธิพลของตนและอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็น Chokepoint ที่น้ำมันจากประเทศ
ส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางต้องถูกลำเลียงผ่านไปขายยังเอเชียมาเป็นอำนาจต่อรอง 

 แต่ก็เป็นไปดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังเช่นการเล่นเป่ายิงฉุบ รัสเซียจึงต้องรักษา
เสถียรภาพทางด้านพลังงานของตนด้วยการมุ่งแสวงหาอิทธิพลเหนือทะเลแคสเปียนและทะเล
ดำ เพื่อนำเอาทะเลแคสเปียนมาเป็นอีกหนทางหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยทางพลังงานของ
ตน คู่ขนานไปกับการร่วมมือบูรณาการกับอิหร่านและซีเรียในภูมิภาคตะวันออกกลางในด้าน
พลังงาน 

อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังมีความท้าทายประการสำคัญในการวางนโยบายพลังงานของตน
ในแคสเปียนและทะเลดำ นั่นก็คือตุรกี ที่ซ่ึงขวางกั้นรัสเซียในการหาทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน โดยเฉพาะเมื่อผู้นำตุรกีคนปัจจุบันเออร์โดกันมีนโยบาย ‘Pan-Turkish Agenda’ คือการ
แผ่ขยายอำนาจของตุรกีไปยังพื้นที่ที่เคยเป็นจักรวรรดิออตโตมันเก่ามาก่อน เช่น การพยายามมี
บทบาทมากขึ้นในสงครามซีเรียและการพยายามแผ่ขยายอิทธิพลในเอเชียกลาง แม้ไม่ได้เป็นไป
เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลของอาณาจักรตนเหมือนในสมัยที่ยังเป็นรัฐโบราณ แต่เป็นการพยายามมี
บทบาทนำใน Black Sea Economic Corridor หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อแย่งชิงระเบียงเศรษฐกิจ
และระเบียงพลังงานที่สำคัญจากอิทธิพลของรัสเซีย  

นอกจากตุรกีแล้ว รัสเซียยังมีปัญหาในภูมิภาคคอเคซัสที่ส่งผลต่ อการวางนโยบาย
พลังงาน นั่นก็คือ ปัญหาของบางประเทศในคอเคซัสที่ต้องการเข้าร่วมบูรณาการกับฝั่งยุโรป
ตะวันตกมากกว่ารัสเซีย เช่น อาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย ดังจะเห็นได้จากการที ่ต ุรกี  
อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกันในการสร้างท่อแก๊ส Baku-Tbilisi-
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Ceyhan (BTC) ที่ลำเลียงพลังงานที่อาเซอร์ไบจานผลิตได้จากท่าบากู ส่งต่อไปยังทบิลิซี และ
สิ้นสุดที่เชย์ฮัน และตุรกีจะส่งต่อพลังงานที่ผลิตได้นี้ไปยังยุโรปผ่านทางท่อ  

นั่นแปลว่าพลังงานทั้งหมดที่แต่ละรัฐผลิตได้ในทะเลแคสเปียนที่ซ่ึงกำลังจะส่งไปขายต่อ
ยังยุโรป หรืออาจจะถูกส่งต่อไปยังทะเลดำในกรณีของรัสเซีย ซ่ึงล้วนแล้วแต่ต้องผ่านทางท่าบา
กูในประเทศอาเซอร์ไบจานทั้งสิ้น จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นการร่วมมือกันโดยกีดกันไม่ใหร้ัสเซียเข้ามา
มีบทบาทในการผลิตพลังงานในทะเลแคสเปียน อย่างน้อยก็ต้องไม่เข้ามามีบทบาทโดยไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากทั้งสามประเทศดังกล่าว ซ่ึงนั่นหมายถึงความเห็นชอบจากสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปด้วย  

 

 

ภาพที่  10 แผนภาพแสดงท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในคอเคซัส เส้นสีเหลืองคือท่อก๊าซธรรมชาติบากู-ทบิลิซี-เออร์ซูรุม เส้นสีเขียวคือท่อน้ำมันบา
กู-ทบิลิซี-เชย์ฮัน เส้นสีแดงคือท่อน้ำมันบากู-ซุบซา และเส้นสีน้ำเงินคือท่อน้ำมันบากู-โนโวรอสซีย์สก์ 

ที่มา: https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/south-caucasus-pipeline-scp-georgia-turkey-azerbaijan/ 

 

ถ้าหากพิจารณาจากในแผนที่ เป็นจริงอยู่ว่าประเทศรัสเซียและพันธมิตรขณะนี ้ของ
รัสเซีย อันได้แก่คาซัคสถานและอิหร่าน และอาจจะเติร์กเมนิสถานในอนาคต เป็นผู้ครองอำนาจ
นำในทะเลแคสเปียน แต่เนื่องจากทะเลแคสเปียนเป็นทะเลปิด การที่ประเทศเหล่านี้สามารถใช้
ทรัพยากรในทะเลแคสเปียนได้นั้นจะไม่เกิดผลประโยชน์อันใดเลยถ้าหากไม่มีทางออกในการ
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นำเอาทรัพยากรที่ตนผลิตได้ไปขายยังภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถขนส่ง
สินค้าและพลังงานที่ตนผลิตได้ไปยังยุโรปตะวันตกนั่นก็คือทะเลดำ และแน่นอนว่ารัสเซียก็ไม่
อยากจะพึ่งพาอาเซอร์ไบจานผู้เป็นพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการของยุโรปตะวันตก เป็นเพียง
ตัวเลือกเดียวในการนำเอาทรัพยากรที่ตนผลิตได้ไปขายยังทวีปยุโรป  

ดังนั ้น รัสเซียและคาซัคสถานจึงลงนามความร่วมมือในการจัดตั ้งโครงการร่วมทุน 
‘Caspian Pipeline Consortium’ ขึ้นมา ลำเลียงน้ำมันที่คาซัคสถานผลิตได้ในทะเลแคสเปียน
ผ่านทางท่าเตนกีซ (Tengiz) และน้ำมันที่รัสเซียผลิตได้จากสถานีสูบน้ำมันซึ่งตั้งรายทางตาม
แผนที่ไปยังท่าเรือโนโวรอสซีย์สก์ (Novorossiysk) ของรัสเซียที่เปิดออกสู่ทะเลดำ เป็นการ
หลีกเลี่ยงไม่ใช้เส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านทางบากู ทำให้รัสเซียและคาซัคสถานสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้นในการลำเลียงน้ำมันออกจากแคสเปียนไปยังทะเลดำ โดยไม่ต้องพึ่งพาท่าบากู
เป็นทางผ่านเดียวที่จะขนส่งน้ำมันออกไปยังทะเลใหญ่อีกต่อไป  

 

 

ภาพที่  11 แผนภาพแสดงท่อน้ำมัน สถานีสูบน้ำมัน และท่าเรือขนส่งน้ำมันในโครงการ Caspian Pipeline Consortium 
ที่มา: https://images.app.goo.gl/McqiLVGVxHE1yxUMA 

 

นอกจากนั้น รัสเซียยังมีแผนที่จะขุดคลองยูเรเซีย หรือเยฟราซียา (Evraziya) 
เชื่อมต่อทะเลแคสเปียนกับทะเลอาซอฟเพื่อเป็นเส้นทางหนึ่งในการขนส่งสินค้าจากประเทศ
รอบทะเลสาบแคสเปียน เช่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถานที่ไม่มีทางออกสู่
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ทะเลให้สามารถขนส่งสินค้าออกไปยังทะเลใหญ่ได้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัสเซีย 
เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน และคีร์กีซสถาน ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันในคลองเยฟราซียานี้อาจ
กระชับให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียต่อประเทศในเอเชียกลางแน่นแฟ้นขึ้น กีดกันอิทธิพลของจีน
ที่พยายามเข้ามามีบทบาทผ่านทางการค้าขายพลังงานกับคาซัคสถาน และกีดกันอิทธิพลตุรกีใน
ทะเลแคสเปียนที่เข้ามาผ่านทางอาเซอร์ไบจาน 

 

 

ภาพที่  12 แผนภาพแสดงเส้นทางคลองเยฟราซียา  
ที่มา: https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/08/06/caspian-developing-as-maritime-haulage-rail-hub-between-europe 

 

นั่นจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมการยึดไครเมียของรัสเซียไม่ใช่เรื่องสูญเปล่า เพราะเป็นไปดังที่
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่า ‘การมีทะเลแคสเปียนเพื่อผลิตทรัพยากรอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ต้อง
มีหนทางที่จะนำเอาผลผลิตนั้นไปขายยังประเทศอื่นได้ด้วย’ แนวทางที่ดีที่สุดและมีเสถียรภาพ
ที่สุดในการนำผลผลิตของตนออกไปยังทะเลใหญ่โดยไม่ขึ้นอยู่กับความขัดแย้งหรือความพอใจ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือการยึดครองเส้นทางการขนส่งให้เป็นของตนเสียเอง เพราะถ้าหาก
รัสเซียมีแผนที่จะสร้างคลองเยฟราซียาเพื่อตัดผ่านเส้นทางสินค้าของตนจากทะเลแคสเปียนไป
ยังทะเลดำ แต่ยังประสบปัญหาที่ว่าทะเลอาซอฟทั้งหมดนั้นเป็นของยูเครน นั่นจะทำให้รัสเซีย
ต้องพยายามเสียเวลาเจรจากับยูเครนในการหาทางออกจากทะเลอาซอฟสู่ทะเลดำ ทำให้ยูเครน
ถือไพ่เหนือกว่ารัสเซีย ด้วยการอนุญาตให้รัสเซียใช้ หรือไม่สามารถใช้ เส้นทางในทะเลอาซอ
ฟของตนในการส่งสินค้าออกไปยังทะเลใหญ่ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อรองอำนาจกับรัสเซีย  
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รัสเซียวางหมากได้ค่อนข้างดีในการรับมือกับความท้าทายจากทางตะวันตก ทางใต้ และ
ทางตะวันออก การที่รัสเซียหรือประเทศหนึ่งประเทศใดมีแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ แต่การที่จะสามารถมีอำนาจในการกำหนดความ
ต้องการ อุปสงค์-อุปทานของทรัพยากรเหล่านั้นได้ จำเป็นจะต้องครอบครองพื้นท่ีท่ีจะใช้ส่ง
ทรัพยากรนั้นไปยังแหล่งอื่นด้วย ดังจะเห็นได้จากการสร้างท่อน้ำมันและท่อแก๊สหลากหลาย
สายโดยประเทศในภูมิภาคเหล่านั้น ที่อาจมีทั้งพยายามหลีกเลี่ยงรัสเซีย หรืออาจจะร่วมมือกับ
รัสเซีย ดังเช่นการที่คูเวตและตุรกีได้สร้างท่อน้ำมันขึ้นมาเพื่อนำน้ำมันจากตะวันออกกลางไป
ขายยังยุโรป รัสเซียก็แก้เกมไม่ให้อีกฝ่ายมีอิทธิพลเหนือตนได้มากนักในตะวันออกกลางด้วยการ
สนับสนุนการสร้างท่อน้ำมันจากอิหร่านไปยังซีเรีย ที่ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัสเซียและตรุกี
ต่างต้องแย่งชิงอำนาจนำของตนในซีเรียเพื่อรักษาอิทธิพลและเสถียรภาพของท่อส่งพลังงานของ
ตนในภูมิภาคนั้น เพราะซีเรียเป็นประเทศที่ท่อน้ำมันของทั้งสองฝ่ายต้องตัดผ่าน  

ในกรณีที ่ร ัสเซียเร ิ ่มสร้าง Caspian Pipeline Consortium ขึ ้นมา โดยร่วมมือกับ
คาซัคสถาน สร้างท่อขนส่งน้ำมันจากอตาสุไปยังโนโวรอสซีย์สก์ โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางบากู-ทบิลิ
ซี-เชย์ฮัน ซ่ึงผูกขาดการขนส่งน้ำมันออกไปยังทะเลใหญ่เพียงผู้เดียวในทะเลแคสเปียน และขุด
คลองเพิ่มเพื่อใช้เป็นทางเชื่อมต่อในการนำผลผลิตทั้งสินค้ากับพลังงานที่ตนต่อประเทศเอเชีย
กลางรอบทะเลสาบแคสเปียนผลิตได้ออกไปยังทะเลอาซอฟและไปต่อด้วยทะเลใหญ่ ซ่ึงอาจทำ
ให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับเอเชียกลางดีขึ้นได้ด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง
รัสเซียยังสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ในตะวันออกกลางร่วมกับอิหร่าน จากการที่อิหร่านให้
รัสเซียสามารถใช้ฐานทัพท่าเรือของตนในอ่าวเปอร์เซีย  และท่าเรือน้ำลึกสำคัญที่กระจาย
สินค้าเข้าสู่อิหร่านและเอเชียกลาง ทำให้รัสเซียสามารถก้าวมาโอบล้อมตะวันออกกลางจากการ
ใช้อิทธิพลร่วมกับอิหร่านได้ 

สุดท้าย ในกรณีของจีน ที่แม้จีนจะพยายามเข้ามามีบทบาทในเอเชียกลางเหนือรัสเซีย
นั้น รัสเซียก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเรียกเอาอิทธิพลของตนในเอเชียกลางกลับคืนมา ด้วย
การผูกมิตรกับคาซัคสถานและคีร์กีซสถานอันเป็นทางผ่านสำคัญของท่อแก๊สจีน ถ้าหากรัสเซีย
สามารถ ‘มีอิทธิพลต่อ’ การตัดสินใจเชิงนโยบายทางด้านพลังงานของท้ังสองประเทศนี้ได้ ก็
อาจทำให้รัสเซียมีอิทธิพลต่อด้านพลังงานของจีนและมีนัยยะสำคัญมากขึ้นก็เป็นได้  
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3. บทวิเคราะห์: Not the Emperor, but the ‘Kingmaker’ 

 รัสเซียซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกลางของความไม่แน่นอนจากหลายฝ่ายต้องหาทางเอาตัวรอด
จากความกดดันของแต่ละประเทศที่บีบคั้นรัสเซียเข้ามาเรื่อย ๆ อย่างจีน ที่พยายามไม่พึ่งรัสเซีย
มากเกินไปด้วยการหาแหล่งทรัพยากรและคู่ค้าใหม่ ๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งจีนยังรุกล้ำเขต
อิทธิพลเก่าของรัสเซียอย่างเอเชียกลางด้วยโครงการ  One Belt One Road ที่ตัดเส้นทาง
คมนาคมเข้ามา และยังมีการสร้างท่อพลังงานร่วมกันระหว่างประเทศในเอเชียกลางและจีน  

รัสเซียตั้งอยู่ใกล้เคียงกับภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างภูมิภาคคอเคซัสและ
ตะวันออกกลาง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก หากแต่ไม่สามารถหาความแน่นอนใด ๆ 
ได้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคเหล่านี้ที่ผันผวนตลอดเวลา ซ่ึงนั่นอาจส่งผลต่อราคา
พลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังที่เกิดผลเสียกับรัสเซียมาแล้วในวิกฤตน้ำมันล้นตลาดในทศวรรษ 
1980 (Oil Glut) ซ่ึงส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลงเหวอย่างเป็นประวัติการณ์ จากการที่ประเทศใน 
โอเปก (OPEC) ผลิตน้ำมันออกมามากเกินความต้องการของตลาด กร่อนฐานเศรษฐกิจสำคัญ
ของรัสเซียให้อ่อนแอลงได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี 

จากการที่ข้าพเจ้าได้อรรถาธิบายเกี่ยวกับนโยบายทางด้านพลังงานของรัสเซียซึ่งขึ้นอยู่
กับภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรนั้น การมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เป็นที่เพียงพอ
ถ้าหากไม่มีเส้นทางที่จะขนส่งทรัพยากรที่ผลิตได้ไปขายต่อภูมิภาคอื่น  ๆ ซึ ่งมีความหมาย
เดียวกันกับการที่ถ้าหากมีทรัพยากรเหลือเฟือไปก็เปล่าประโยชน์ ตราบใดก็ตามท่ีไม่สามารถ
ควบคุมเส้นทางการขนส่งทรัพยากรเหล่านั้นให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยได้ หากแต่
สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องควบคุมได้นั ่นก็คืออุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรเหล่านั้น  ถ้าหากมี
ทรัพยากรเพียบพร้อม มีเส้นทางการขนส่งที่ปลอดภัย แต่ถ้าหากความต้องการของตลาดต่อ
ทรัพยากรเหล่านั้นเริ่มหดหายไป อย่างไรเสียสิ่งที่มีอยู่ก็จะไร้ประโยชน์อยู่ดี  

ฉะนั้น สิ่งที่รัสเซียต้องทำและกำลังทำอยู่ ก็คือการควบคุมอุปสงค์และอุปทานพลังงาน
ให้ได้ ด้วยการทำตัวเองให้เป็น Swing Supplier ในด้านพลังงาน ทั้งแก๊สและน้ำมัน  
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Swing Supplier คืออะไร? 

Swing Supplier คือผู้ผลิตที่สามารถกำหนดราคาของทรัพยากรที่ตนต้องการขายได้เอง 
หรือสามารถขายทรัพยากรของตนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวความผันผวนของราคาซึ่งขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์โลก เพราะตนเป็นผู้ที่กุมอำนาจในการตัดสินสถานการณ์โลกด้วยการควบคุมอุป
สงค์-อุปทานของทรัพยากรที่ตนมีอยู่ในมือ 

รัสเซียตระหนักดีว่าตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มผลประโยชน์ที่สามารถกำหนดราคาพลังงานได้
ดังเช่นประเทศในโอเปก อีกทั้งรัสเซียยังถือเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งต่อโอเปกเพราะไม่มีใคร
สามารถควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียได้  ถ้าหากรัสเซียผลิตน้ำมันได้มากเกินไปก็
อาจทำให้ราคาน้ำมันโลกตกลงได้โดยที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างโอเปกไม่ทันได้คาดคิด วิธีที่
รัสเซียนำมาใช้รับมือกับความท้าทายดังกล่าว และพยายามผลักดันตนให้เป็น Swing Supplier 
จึงมีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 

(1) การเชื่อมท่อแก๊สและท่อน้ำมันจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกัน ดังจะเห็นได้

จากในข้อที่ 1. Playing Chess With the Dragon ซึ่งข้าพเจ้าได้ระบุไว้ว่ารัสเซียได้

สร้างท่อแก๊สและท่อน้ำมันเชื ่อมต่อตรงไปยังจีน  นั ่นก็คือโครงการ ESPO ซึ่งเป็น

โครงการท่อน้ำมัน และโครงการ Power of Siberia ซึ่งเป็นโครงการท่อแก๊ส โดยท่อ 

ESPO ที่เป็นท่อส่งน้ำมันนั้น รัสเซียได้เชื่อมต่อท่อที่ส่งไปยังยุโรปและท่อที่ส่งไปยังจีน

เข้าด้วยกัน และรัสเซียก็จะพยายามทำเช่นนี้ในโครงการ Power of Siberia II ด้วย

เช่นกัน ด้วยการพยายามโน้มน้าวให้จีนเห็นด้วยกับข้อตกลงที่จะส่งแก๊สมายังจีนผ่าน

ทางอัลไต ทว่าจีนไม่มีท่าทีว่าจะเห็นด้วยและขอเลื่อนข้อตกลงนี้ออกไปก่อน  

รัสเซียจึงพยายามแก้เกมด้วยการเรื่องเดินหน้าหารือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นใน
การสร้างท่อแก๊สเช่ือมระหว่างกัน โดยเชื่อมกับเกาหลีใต้ผ่านทางใต้ทะเลโดยหลีกเลี่ยงที่
จะเข้าสู่เกาหลีเหนือเนื่องจากเกรงว่าเกาหลีเหนือจะใช้ท่อแก๊สเป็นข้อต่อรองในการ
กดดันทางการเมืองต่อเกาหลีใต้ และได้หารือในการเชื่อมท่อแก๊สจากเกาะซาฮาลินของ
รัสเซีย ตรงไปยังวักกะไนในญ่ีปุ่นและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด กระนั้น ในทรรศนะของข้าพเจ้า 
จีนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียได้ แม้จะเป็นปริมาณที่ไม่ได้มาก
เท่าที่รัสเซียหวังไว้ก็ตาม เพราะการส่งแก๊สจากรัสเซียมายังจีนถือเป็นหนทางที่ค่อนข้าง
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ประหยัดที่สุด และมีเสถียรภาพมากที่สุดเพราะไม่ทับซ้อนกับอิทธิพลของตะวันตก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกา  

ประกอบกับการที่รัสเซียวางแผนที่จะเชื่อมท่อแก๊สจากไซบีเรียตะวันออกที่ส่งไป
ยังจีนและญี่ปุ่น ผ่านทางตอนกลางของรัสเซีย เชื่อมกับท่อแก๊สที่ตอมสค์ (Tomsk) ซ่ึง
ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สส่งไปยังยุโรป และถ้าหากแผนนี้สามารถทำให้สัมฤทธิ์ผลได้จริง 
หลายประเทศตามแนวท่อที่ยังต้องพึ่งพาแก๊สจากรัสเซียจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย 
หากท่อแก๊สทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้จากเอเชียยาวไปยังยุโรป  จะทำให้รัสเซีย
สามารถยักย้ายถ่ายเทอำนาจของตนในการต่อรองกับแต่ละภูมิภาคได้ด้วยการใช้การยัก
ย้ายถ่ายเทการไหลของพลังงานในท่อ 

(2) รัสเซียพยายามรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยให้แก่ท่อน้ำมันอิหร่าน-ซีเรียที่ตน

สนับสนุน ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับซีเรีย อาร์เมเนีย และอิหร่าน อันเป็นภูมิภาคที่

สำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์พลังงานในตะวันออกกลาง เช่น ซีเรียซึ่งเป็นประเทศทางผ่าน

ของท่อน้ำมันกับท่อแก๊สที่สำคัญในตะวันออกกลางทั้งหลาย ท่อเหล่านี้ต้องตัดผ่านเพื่อ

ส่งไปขายต่อยังยุโรป อิหร่านที่มีทั้งชายฝั่งติดทะเลแคสเปียนอันจะช่วยผดุงเสถียรภาพ

ของรัสเซียในแคสเปียนด้วย อีกทั้งยังมีทางออกสู่อ่าวเปอร์เซียซ่ึงมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

ก็คือช่องแคบฮอร์มุซ โดยรัสเซียและอิหร่านได้แบ่งปันอิทธิพลของพวกตนด้วยกันเหนือ

พื้นที่ในแถบนี้ เป็นการได้เปรียบทางยุทธศาสตร์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง  เพราะช่องแคบ

ฮอร์ม ุซเป็นจุด Chokepoint ที ่สามารถควบคุมการไหลของน้ำมันและแก๊สจาก

ตะวันออกกลางไปยังเอเชียได้ เป็นการถ่วงดุลอำนาจกับอิทธิพลตะวันตกในตะวันออก

กลางได้อีกทางหนึ่ง 

(3) รัสเซียพยายามรักษาดุลอำนาจทางพลังงานของตนในทะเลแคสเปียนควบคู่ไปกับการ

รักษาอิทธิพลของตนในตะวันออกกลาง ด้วยการลงนามความร่วมมือกับคาซัคสถานใน

โครงการ Caspian Pipeline Consortium ต่อท่อน้ำมันจากคาซัคสถาน สิ้นสุดที่ท่าเรือ

โนโวรอสซีย์สก์ในรัสเซีย เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการขนส่งน้ำมันสายบากู-ทบิลิซี-เชย์ฮัน 

ทำให้การลำเลียงน้ำมันออกจากทะเลแคสเปียนไม่ต้องผ่านท่าบากูเพียงผู้เดียวอีกต่อไป 
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และการที่รัสเซีย อิหร่าน รวมถึงคาซัคสถานร่วมมือกันเป็นพันธมิตรในทะเลแคสเปียน 

ก็อาจทำให้ตุรกีซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพมากพอในการช่วงชิงอิทธิพลของพวกตนใน

ทะเลแคสเปียนต้องถูกลดอำนาจและบทบาทลงไปด้วย กระนั้นก็ตาม เอเชียกลางก็

พยายามทำตัวเป็น Swing Ally เช่นเดียวกัน อย่างการที่คาซัคสถานลงนามความร่วมมือ

สร้างโครงการท่อพลังงานร่วมกับทั้งจีนและรัสเซีย 

 

ทั้งสามสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นความพยายามของรัสเซียอย่างหนึ่งในการที่จะผลักดันตัวเอง
ให้เป็น Swing Supplier แม้ว่ารัสเซียจะไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจทางพลังงานที่สำคัญที่สุดซ่ึง
สามารถกำหนดอุปทานและราคาพลังงานเองได้ดังเช่นโอเปก แต่รัสเซียก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจ
ที่มีศักยภาพทางด้านพลังงาน (Potential Energy Superpower) ถ้าหากขาดรัสเซียไป
เสียประเทศหนึ่ง ราคาพลังงานย่อมต้องเกิดความผันผวนอย่างหนักเป็นแน่แท้ทีเดียว  

ดังนั ้น การที่รัสเซียพยายามเชื ่อมต่อท่อแก๊สและท่อน้ำมันจากยุโรปและเอเชียเข้า
ด้วยกัน การพยายามหาคู่ค้าจากหลายแหล่ง ด้วยการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับอิหร่าน ซีเรีย 
และการพยายามผูกมิตรกับประเทศส่วนใหญ่รอบแคสเปียนในเอเชียกลาง จึงถือเป็นทางออกที่
ดีสำหรับนโยบายพลังงานของรัสเซีย เมื่อไม่มีใครสามารถควบคุมปริมาณพลังงานที่รัสเซียจะ
ผลิตได้ และไม่มีใครสามารถควบคุมวาล์วแก๊สของรัสเซียได้ ก็ยิ่งทำให้รัสเซียมีอำนาจต่อรอง
มากขึ้นทั้งต่อเอเชียและยุโรป ในการที่จะใช้น้ำมันและแก๊สธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการกดดัน
ทางการเมืองต่อประเทศต่าง ๆ ที่อาจจะดำเนินนโยบายขัดแย้งให้โอนอ่อนต่อตน  

นั่นหมายถึงว่า แม้รัสเซียอาจไม่สามารถควบคุมราคาพลังงานได้โดยตรง แต่ก็สามารถ
ควบคุมได้โดยอ้อมผ่านทางการใช้ความเป็น Swing Supplier ด้วยการยักย้ายถ่ายเทพลังงานใน
มือระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ  อย่างสมดุล หรืออาจจะทำให้ใครบางคนเสียดุลถ้าหากเขาอาจทำให้
อิทธิพลรัสเซียเสียเสถียรภาพเข้า 

หากแต่แผนการแก้ปัญหาของรัสเซียดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานั้นอาจจะไม่ได้จบลงอย่าง
สวยงามดังที่รัสเซียได้คาดคิดไว้ เนื่องจากอุปสรรคท่ีสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ได้อย่างง่ายดายก็
คืออิทธิพลจากสหภาพยุโรปที่จับมือกับสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังรอเชือดคอหอยรัสเซียอยู่ใน
ยุโรปตะวันออก ตุรกี รวมถึงตะวันออกกลาง ซึ่งรัสเซียต้องยอมรับว่าอำนาจของพวกเขา
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เหนือกว่ารัสเซียในทุกด้าน ทั้งอำนาจแข็งและอำนาจอ่อน และอีกอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือ
จีน ซ่ึงกำลังสร้างโครงการ One Belt One Road เชื่อมโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน  

ถ้าหากโครงการเมกะโปรเจกต์ของจีนครั้งนี้สำเร็จก่อนการพยายามบูรณาการใด ๆ ของ
รัสเซีย ก็อาจส่งผลถึงสถานะของรัสเซียในฐานะ Energy Swing Supplier ที่ต้องสั ่นคลอน 
เพราะรัสเซียวางยุทธศาสตร์พลังงานโดยวางแผนจะเชื่อมต่อท่อพลังงานจากทั้งตะวันออกและ
ตะวันตกเข้าด้วยกัน ทำให้อำนาจของรัสเซียขึ้นอยู่กับการควบคุมปริมาณพลังงานผ่านท่อได้เป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน พลังงานเหล่านี้ก็สามารถขนส่งผ่านทางเรือและรางได้  รัสเซียไม่
ต้องการเห็นระบบรางและเรือของจีนในฐานะ Bypass หรือเส้นทางอันเป็นทางเลือกใหม่ในการ
กระจายพลังงานไปภูม ิภาคต่าง ๆ แทนท่อแก๊สและน้ำมันของตนเป็นแน่  จึงต้องหาทาง
แก้ปัญหาสำรองไว้อีกครั้ง นั่นก็คือการริเริ่มโครงการ North South Transportation Corridor 
และผูกพันธมิตรเพื่อสร้างฐานทัพตนในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะประเทศริมชายฝั่งทะเลแดง  

 

 

ภาพที่  13 แผนภาพแสดงเส้นทางสายไหมทางบกและทะเลของโครงการ BRI รวมถึงฐานทัพจีนในต่างแดน 
ที่มา: https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/08/06/caspian-developing-as-maritime-haulage-rail-hub-between-europe 
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ภาพที่  14 แผนภาพแสดงเส้นทางการขนส่งปกติ (เส้นสีน้ำเงิน)  
เปรียบเทียบกบัเส้นทางของโครงการ North South Transportation Corridor (เส้นสีแดง) 

ที่มา: https://www.gisreportsonline.com/debate-what-chinas-new-silk-road-means-for-europe,politics,2425.html 

 

ถ้าหากกางแผนที ่ เท ียบกันระหว ่าง  North South Transportation Corridor กับ
โครงการ One Belt One Road ของจีน จะเห็นได้ว่านี่คือการพยายามของรัสเซียที่จะปิดล้อม
และสกัดกั้นอิทธิพลของจีน โดย North South Transportation Corridor เป็นการเส้นทาง
การคมนาคมทางน้ำและทางบก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นระเบียงการขนส่งพลังงาน 
(Energy Transportation Corridor) ในอนาคต เส้นทางนี้เชื่อมจากอิหร่านโดยตัดผ่านทะเลแค
สเปียนไปรัสเซียและอ้อมยุโรป เชื่อมท่าเรือต่าง ๆ ในจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิ
สถานเข้าด้วยกัน และเชื ่อมเส้นทางจากรัสเซีย-อิหร่านไปอินเดีย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัสเซียก็
พยายามจะกีดกันจีนออกจากการมีส่วนร่วมและบทบาทในโครงการการบูรณาการอภิมหาโปร
เจกต์ครั้งนี้เช่นกัน  ในขณะที่โครงการ One Belt One Road ของจีนเชื่อมโลกด้วยการเริ่มต้น
จากฉงชิ่ง-มาเลเซีย-ลาว-บังกลาเทศ-จิบูตี จากนั้นจึงตัดผ่านทะเลแดง เอเธนส์ และเข้ายุโรป 
ส่วนเส้นทางบก จีนจะตัดเส้นทางคมนาคมเข้าเอเชียกลาง ผ่านไปยังอิหร่าน อิสตันบูล และ
มอสโกเป็นปลายทาง  
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ซึ ่งถ้ามองในอีกแง่แล้ว ทั ้งโครงการ One Belt One Road และ North South 
Transportation Corridor ล้วนแล้วแต่พยายามทำให้ตนกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการ
คมนาคมอันจะทำให้ทุกฝ่ายต้องพึ่งพาตน ดังจะเห็นได้จากโครงการ One Belt One Road 
ของจีนที่มีจุดบรรจบกันที่ประเทศจีน โดยที่มีกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นปลายทาง และจง
ใจกีดกันไม่ให้อิทธิพลของอินเดียเข้ามามีส่วนได้เสียในการบูรณาการครั้งนี้อย่างสิ้นเชิง ใจกีดกัน
ไม่ให้อิทธิพลของอินเดียเข้ามามีส่วนได้เสียในการบูรณาการครั้งนี้อย่างสิ้นเชิง 

กระนั้น รัสเซียเองก็ยินดีต้อนรับการมาของโครงการ One Belt One Road ที่จะตัด
ผ่านรัสเซียโดยจีน เพราะนั่นก็หมายถึงการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียผ่านเส้นทาง
ที่จีนตัดผ่านเช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกัน มันก็หมายความว่าอิทธิพลของรัสเซียต่อภูมิภาคที่
จีนตัดผ่านนั้นจะถูกลบเลือนหายไป แล้วถูกแทนที่ด้วยอิทธิพลจีน 

รัสเซียไม่ได้ต้องการที่จะล้มเลิก หรือไม่ร่วมบูรณาการกับ One Belt One Road ของ
จีน แต่ร ัสเซียต้องเร่งทำให้โครงการ North South Transportation Corridor ของตนให้
สัมฤทธิ์ผลทันเวลา รัสเซียต้องนำเอาอินเดียมาเป็นพันธมิตรร่วมกันในการบูรณาการครั้งนี้เพื่อ
ดุลอำนาจกับจีนให้ได้ และต้องทำทั้งหมดนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการ One Belt One Road 
จะสามารถใช้งานได้จริง 

โครงการดังกล่าวของรัสเซียมีศักยภาพพอที ่จะสามารถเชื ่อมต่อทางคมนาคมกับ
โครงการเดิม นั่นก็คือคลองวอลโก-ดอนสกอยที่ตัดผ่านทะเลแคสเปียนไปยังทะเลอาซอฟได้  
North South Transportation Corridor จึงเป็นการประหยัดมากกว่าสำหรับการขนส่งสินค้า
จากเอเชียใต้ (อินเดีย) ไปเอเชียกลางและรัสเซีย ในทางกลับกันนั่นก็คือการขนส่งสินค้าจาก
รัสเซียและเอเชียกลางไปยังเอเชียใต้ เพราะทางคมนาคมของรัสเซียเริ่มต้นด้วยอินเดีย เข้าสู่
เอเชียกลางและต่อไปยังรัสเซียได้โดยตรง นั่นเป็นการเชื่อมท่าการค้าที่สำคัญ ทั้งในตะวนัออก
กลาง เอเชียกลาง คอเคซัส อินเดีย และรัสเซีย  

ในขณะที่ One Belt One Road ซ่ึงแม้ว่าจะเข้ามาทางเอเชียกลางได้อย่างสะดวกก็จริง 
แต่ไม่ตอบโจทย์ต่อความประหยัดในการขนส่งระหว่างตะวันออกกลางและเอเชียกลาง ไปยังคู่
ค้าที ่มีศักยภาพสูงอย่างอินเดียและเอเชียใต้  เนื ่องจากไม่มีทางเชื่อมตรงกลางระหว่างสอง
เส้นทางอย่างโครงการ North South Transportation Corridor ของรัสเซีย  
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ข้าพเจ้ามีทรรศนะว่า จีนไม่ต้องการให้มีเส้นทางคมนาคมหรือเส้นทางขนส่งทางการ
ค้าสำคัญตัดผ่านพื้นท่ี Landbridge ซึ่งเชื ่อมระหว่างทะเลใหญ่และแคสเปียน หรือเชื่อม
ระหว่างทะเลบอลติกและทะเลดำ ซ่ึง Landbridge ดังว่าน้ีก็คือ ‘อิหร่านและรัสเซีย’ เพราะถ้า
จีนสร้างเส้นทางการคมนาคมเชื่อมระหว่างเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ำ จะทำให้เป็น
ประโยชน์ต่อรัสเซียและอิหร่านในฐานะประเทศ Landbridge อันเป็นเส้นทางสำคัญที่สินค้า
จากหลายประเทศในโครงการ One Belt One Road จะต้องลำเลียงผ่าน ข้อได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์นี้อาจทำให้ทั้งสองประเทศใช้เป็นข้ออ้างสำคัญในการต่อรองอำนาจกับจีนได้ 

อนึ่ง ถ้าหากโครงการ North South Transportation Corridor นี้ประสบสำเร็จ
ก่อน กลุ่มประเทศในเอเชียกลางอาจจะต้องมาขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของการบูรณา
การครั้งนี้ เนื่องจากไม่ต้องการถูกกีดกันออกจากแคสเปียนและกลุ่มประเทศมหาอำนาจอย่าง
รัสเซียและ Regional Power อย่างอิหร่าน เพราะนั่นจะทำให้ไม่มีมหาอำนาจใดมาถ่วงดุล
อำนาจกับจีนที่กำลังเข้ามาในเอเชียกลาง ทำให้ตนต้องพึ่งพาโครงการ One Belt One Road 
ของจีนมากเกินไป จนอาจจะทำให้เอเชียกลางกลายเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของจีนอย่าง
บังกลาเทศหรือบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังเช่น ลาว หรือกัมพูชา ถ้าหากรัสเซีย
เสียเอเชียกลางไปให้จีนนั้น ย่อมต้องส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อที่ยืนของตนในเวทีการเมืองโลก 
และต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรัสเซียอย่างแน่นอน 

มาตรการแก้ไขปัญหาที่ 2 ของรัสเซียก็คือ การเข้าไปมีอิทธิพลในแอฟริกาตะวันออก 
ดังจะเห็นได้จากการที่รัสเซียได้เซ็น MOU ร่วมกับอียิปต์ เอทริเทรีย ซูดาน มาดากัสการ์ 
โมซัมบิก และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง แล้วแต่เป็นประเทศที่มีชายฝั่งติดกับทะเลแดงทั้งสิ้น 

 โดยข้าพเจ้ามีทรรศนะว่า รัสเซียเลือกที่จะตั้งฐานทัพในประเทศเหล่านี้  เป็นเพราะ
ต้องการแผ่ขยายอิทธิพลของตนในทะเลแดง เป็นไปเพื่อปิดล้อมอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากับ
ตะวันตกในตะวันออกกลาง และเป็นการกดดันซาอุดิอาระเบียด้วยการใช้กำลังทางทหารในการ
พยายามแทรกแซงอำนาจของตนในทะเลแดง เพราะซาอุดิอาระเบียก็สามารถหลีกเลี่ยงช่อง
แคบฮอร์มุซ ส่งน้ำมันออกไปขายยังยุโรปผ่านทางคลองสุเอซได้เช่นกัน ทั้งซาอุดิอาระเบียยังเป็น
ผู้เล่นคนสำคัญของโอเปก ซ่ึงการตัดสินใจใด ๆ ของซาอุดิอาระเบียล้วนแล้วแต่สามารถส่งผลต่อ
ราคาและอุปทานของพลังงานในตลาดโลกได้ทั้งสิ้น นี่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งของรัสเซียที่มีไว้ใช้ในการ
คงไว้ซ่ึงเสถียรภาพของราคาพลังงานโดยการใช้อำนาจแข็งเข้ากดดัน 
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เหตุผลที่รัสเซียเลือกที่จะเข้าไปมีบทบาทในแอฟริกาตะวันออก ในทรรศนะของข้าพเจ้า 
เป็นการพยายามแย่งชิงอำนาจเหนือเส้นทางคมนาคมทางน้ำของตนในทะเลแดงดังที่ได้วาง
เส ้นทางไว ้ในโครงการ North South Transportation Corridor จากอ ิทธ ิพลของจีนใน
โครงการ One Belt One Road ถ้าหากพิจารณาในแผนที่ของทั้ง 2 โครงการดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่าทั้ง 2 โครงการนี้ใช้ทะเลแดงเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญเหมือนกัน  

แต่ข้าพเจ้าคิดว่าแผนการที่รัสเซียจะเข้าไปมีอิทธิพลและบทบาทในแอฟริกาตะวนัออก
อาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนัก เนื่องจากรัสเซียช้าไปในการเจรจากับประเทศในแอฟริกา
อื่น ๆ เพื่อตั้งฐานทัพของตน ทำให้จีนได้ครอบครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในทะเลแดงคือจิบูตี
ได้ก่อน ซ่ึงจิบูตีเป็น Chokepoint ของเรือจากทะเลใหญ่ที่จะเข้าไปยังทะเลแดง นั่นหมายความ
ว่า ถ้าหากรัสเซียต้องการหาทางออกที่เชื่อมทะเลแดงไปยังทะเลอาหรับ หรือจากทะเลอาหรับ
เพื่อเข้าไปยังเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางทะเลแดง อย่างไรเสียก็ต้องผ่านน่านน้ำจิบูตีซึ่งตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของจีน จีนจึงสามารถใช้อิทธิพลของตนเหนือ Chokepoint จิบูตีในฐานะอำนาจ
ต่อรองกับรัสเซีย รวมถึงรัฐอื่นที่พยายามจะเข้ามามีอิทธิพลในทะเลแดงและแอฟริกาตะวันออก
ได้อย่างแน่นอน  

 

 

ภาพที่  15 แผนภาพแสดงตำแหน่งของประเทศจิบูต ี
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ความพยายามอันยิ ่งใหญ่ของรัสเซียนี ้จึงนำมาสู่คำถามสุดท้าย: การพยายามเป็น 
Energy Swing Supplier ของรัสเซีย เหตุใดจึงมีความสำคัญมากเช่นนั้น? 

คำตอบ: เพราะความเป็น Swing Supplier ทางด้านพลังงานของรัสเซีย จะสามารถ
เสริมฐานอำนาจแข็งอันจะทำให้รัสเซียสามารถตั้งตนเป็น ‘Kingmaker’ ได้ในแกนอำนาจ
ต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาคในเวทีการเมืองโลก 

หากพิจารณาพลวัตทางอำนาจของแต่ละรัฐในภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจุบันระเบียบโลกไม่ได้
ถูกแบ่งเป็น 2 ขั้ว อย่างสหรัฐอเมริกา-สหภาพโซเวียต (Bipolar World Order) อีกแล้ว แต่มี
ลักษณะที่เป็นโลกหลายขั้วอำนาจหรือ Multipolar World Order ที่ซึ่งรัสเซียพยายามที่จะ
ผลักดันและสนับสนุนวาระใหม่นี ้มาตลอด ระเบียบโลกในปัจจุบันมีลักษณะเป็นสามขา 
(Triangular Axis) อันประกอบด้วยรัสเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา หากแต่ประเด็นที่มักถูก
มองข้ามอยู่บ่อยครั ้งก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะนี้ก็ปรากฏให้เห็นใน
ความสัมพันธ์ของ ‘ประเทศมหาอำนาจ’ (Super Power) ต่อ ‘ประเทศอำนาจนำภูมิภาค’ 
(Regional Power) และความสัมพันธ์ของประเทศ Regionl Power ต่อ Regional Power 
ด้วยกันอีกด้วย 

ความสัมพันธ์แบบสามขานี้สามารถเห็นได้ชัดจากระเบียบโลกหลักที่เป็นที่คุ้นเคยกนัดี
อย่างความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา-จีน-รัสเซีย ความสัมพันธ์ของรัสเซีย-จีน-อินเดียในภูมิภาค
เอเชียใต้ หรือความสัมพันธ์ของตะวันตก-รัสเซีย-ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และคอเคซัส จะสังเกตเห็นว่ารัสเซียพยายามนำตัวเองเข้าไปเป็นมิตรกับทุกประเทศในทุก
ภูมิภาค อย่างน้อยก็รักษาความสัมพันธ์มิให้กลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เพื่อสร้างบทบาทของ
ตนเป็นผู้เล่นคนหนึ่งผู้มีส่วนรวมในพลวัตของอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ เหล่านั้น  

ดังจะเห็นได้จากการที ่ร ัสเซียในขณะนี ้ ได้เข้ากับฝ่ ายจีนในแกนอำนาจระหว ่าง
สหรัฐอเมริกา-จีน-รัสเซีย แต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็จับคู่กับอินเดียผู้เป็นพันธมิตรกันมาอย่าง
ช้านานในแกนอำนาจของจีน-อินเดีย-รัสเซียในภูมิภาคเอเชียใต้ ยังพยายามเข้าไปเป็นผู้เล่น
สำคัญในฐานะแหล่งอุปทานพลังงานในแกนอำนาจของจีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่นในเอเชียตะวนัออก 
และสร้างความสัมพันธ์ก ับหลาย ๆ ประเทศในตะวันออกกลางที ่เป็นปฏิปักษ์กัน เช่นมี
ความสัมพันธ์อันดีกับทั้งขั้วอิหร่าน-ซีเรีย แต่ในขณะเดียวกันก็ผูกมิตรกับอิสราเอลด้วย และถ้า
หากโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านพลังงานต่าง ๆ ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้อรรถาธิบายไว้ในย่อหน้าก่อน
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หน้านั ้นประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งความพยายามที่จะเชื ่อมท่อพลังงานจาก
ตะวันออกที่ส่งพลังงานไปยังจีน และท่อในตะวันตกที่ส่งพลังงานไปยังยุโรปเข้าด้วยกัน ก็จะยิ่ง
ทำให้รัสเซียมีแต้มต่อในการใช้มันเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อต่อรองกับรัฐอื่น  ๆ ในภูมิภาค
เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น  

แน่นอนว่ารัสเซียไม่ได้เล่นบทบาทของตนในฐานะประเทศมหาอำนาจ รัสเซียรู้ตัวว่าตน
ไม่ใช่มหาอำนาจที่เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับจีน หรือสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งญ่ีปุ่นหรือเกาหลี
ใต้ได้อีกแล้ว แต่รัสเซียนำเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้ที่จะสามารถ ‘พลิกเกม’ ได้ในพลวัตทาง
อำนาจของหลายภูมิภาคท่ีตนสามารถเข้าถึงเหล่านั้น รัสเซียต้องการเป็นผู้ที่จะตัดสินเป็นคน
สุดท้ายว่าใครจะได้แต้มต่อหรือเสียเปรียบ  

กลยุทธ์ของรัสเซียสามารถเทียบได้กับการเลือกตั้งของประเทศที่มีระบบพรรคการเมือง
แบบ 2 พรรค ซ่ึงมี 2 พรรคใหญ่ที่มีคะแนนสูสีเท่าไล่เลี่ยกัน และอีกพรรคหนึ่งที่มีคะแนนน้อย
รองลงมาจากสองพรรคนั้น ถ้าหากพรรคที่ 3 ที่มีคะแนนน้อยกว่าตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับ
พรรคใดพรรคหนึ่งในสองพรรคที่กำลังแข่งขันกัน นั่นหมายความว่าพรรคใดก็ตามที่พรรคที่ 3 
ตัดสินใจร่วมรัฐบาลด้วยนั้นย่อมได้ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนั้น  

เช่นเดียวกันกับการวางตัวของรัสเซียในสถานการณ์การเมืองโลกในขณะนี้  รัสเซียไม่ได้
ลงแข่งในฐานะขั้วอำนาจใหญ่ แต่วางตัวเองเป็นขั้วอำนาจระดับรองลงมาที่ไม่ได้มีอำนาจเท่า 2 
ขั้วอำนาจใหญ่ที่กำลังแข่งขันกัน แต่รัสเซียเป็นตัวแปรสำคัญที่จะพลิกเกมว่าท้ายที่สุดแล้วใคร
จะชนะ และไม่ว่าใครจะได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนั้น ย่อมจะเป็นผลประโยชน์แก่รัสเซียใน
ท้ายที่สุดอย่างแน่นอน  
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บทสรุป: Exited to Exist 

โดยสรุป สภาพทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในแต่ละรัฐส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นมีการตัดสินใจ
ที่จะทำหรือไม่ทำอะไรแตกต่างกันไป ตามความได้เปรียบเสียเปรียบของตนทางภูมิรัฐศาสตร์  
นั่นจึงเป็นเหตุให้รัสเซียต้องออกแบบและวางแผนนโยบายทางพลังงานของตนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอีกฝ่าย ในขณะเดียวกันรัสเซียก็ต้องออกแบบอย่างไรให้ตนได้ประโยชน์มาก
ที่สุดด้วย รัสเซียก็จะใช้จุดแข็งในด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพลังงานนี้ในการพัฒนา
ตนให้กลายเป็นมหาอำนาจทางด้านพลังงาน ที่อาจจะสามารถแม้กระทั่งควบคุมอุปสงค์-อุปทาน
และราคาของพลังงานได้ เพื่อเสริมฐานอำนาจของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้น จนสามารถมีบทบาท
สำคัญในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางพลวัตของการเมืองในแต่ละภูมิภาคที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
ในฐานะ The Kingmaker 

หลังจากรัสเซียพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงในการกุมอำนาจเหนือภูมิภาคต่าง  ๆ ในยุโรป ทั้ง
ยุโรปตะวันออกและรัฐบอลข่าน รัสเซียจึงต้องหาทางออกด้วยการมุ่งไปยังเอเชียและตะวันออก
กลาง หากแต่ก็ยังต้องเผชิญขับเคี่ยวกันกับจีนในโครงการ Power of Siberia ทั้ง 2 โครงการ  
จีนเองก็ต้องการให้รัสเซียพึ่งพิงตนเป็นหลักในฐานะผู้ซ้ือพลังงานผู้มีบทบาทเด่นผู้เดียวในเอเชีย 
ในขณะที่รัสเซียก็ไม่ต้องการให้จีนผูกขาดอำนาจในฐานะผู้ซื้อรายเดียว  จึงได้มีการเจรจากับ
ประเทศอื่น เช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในการสร้างท่อแก๊สเชื่อมต่อถึงกันระหว่างทั้ง 3 ประเทศ 
เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจทางพลังงานกับจีนในเอเชีย  

นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะดึงเอาประเทศในเอเชียกลางมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
กับตนเพื่อชิงเอาความได้เปรียบเหนือจีนด้วยการใช้อำนาจในการควบคุมการไหลของพลังงาน
เป็นเครื่องมือต่อรอง นโยบายในเอเชียกลางของรัสเซียก็มีอิทธิพลมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์
อีกเช่นกันเนื่องจากเอเชียกลางเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่รัสเซียจะเสียไปไม่ได้ เพราะเอเชีย
กลางอยู่ติดกับทั้งจีน ทะเลแคสเปียน และอิหร่าน ถ้าหากรัสเซียสามารถมีอิทธิพลเหนือเอเชีย
กลางได้ นอกจากจะแปลว่าตนจะมีอิทธิพลเหนือทะเลแคสเปียน ซึ ่งนั ่นสามารถทำให้ขุม
พลังงานราคาถูกและใกล้ที่สุดที่จีนต้องพึ่งพามาอยู่ในมือตนได้แล้ว ยังสามารถใช้เอเชียกลางปู
ทางอิทธิพลของตนเพื่อปิดล้อมจีนร่วมกับอินเดียได้อีกด้วย  
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ซ่ึงทำไปพร้อมกันกับการผูกพันธมิตรกับอิหร่านและซีเรียเพื่อรักษาเสถียรภาพและความ
ได้เปรียบของเส้นทางส่งลำเลียงพลังงานของตน สองประเทศนี้มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ทาง
พลังงานเป็นอย่างยิ่ง ซีเรียเป็นประเทศที่ท่อพลังงานที่ส่งมาจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปต้อง
ตัดผ่าน อิหร่านเองก็มีช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ คือ เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียง
พลังงานจากตะวันออกกลางไปยังเอเชีย นั่นหมายความได้ว่า ใครที่ครองอำนาจเหนือช่องแคบ
ฮอร์มุซ ย่อมสามารถใช้เส้นทางส่งลำเลียงทรัพยากรที่หาทางเลี่ยง (Bypass) ได้ยากแห่งนี้เป็น
อำนาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ 

รัสเซียทะเยอทะยานกระทั่งว่ามีแผนที่จะต่อท่อแก๊สไปยังจีนผ่านเส้นอัลไต และเชื่อมท่อ
แก๊สในไซบีเรียกับท่อแก๊สสายยุโรปโดยตัดผ่านรัสเซียตอนกลาง ซึ่งการที่รัสเซียจะสามารถต่อ
ท่อแก๊สของทุกภูมิภาคที่ตนขายแก๊สให้เข้าด้วยกัน เป็นนโยบายอันได้รับอิทธิพลมาจากข้อ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของรัสเซียที่มีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่ทวีปเอเชียไปยังทวีปยุโรป การที่
รัสเซียได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ  นานานี้ เพื่อจะทำให้ตนมีสถานะเป็น Energy Swing Supplier 
ที่จะยักย้ายถ่ายเทพลังงานในมือตนไปยังภูมิภาคใด ๆ ก็ตามตามสถานการณ์การเมือง ณ 
ขณะนั้นจะอำนวยว่ารัสเซียจะใช้พลังงานอย่างไรในการกดดันทางการเมือง หรือแม้กระทั่ง ‘ให้
คุณ-ทำโทษ’ ต่อประเทศอื่น 

ความเป็น Energy Swing Supplier ของรัสเซีย ปูทางไปสู่การที่รัสเซียจะสามารถใช้
อำนาจทางด้านพลังงานที่มีในการเสริมฐานอำนาจแข็งของตนในฐานะ The Kingmaker ในแต่
ละแกนของขั้วอำนาจที่บทบาทในภูมิภาคต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากแกนอำนาจ 3 ขา (Triangular 
Axis) ในแต่ละภูมิภาค เช่น อเมริกา-จีน-รัสเซีย จีน-อินเดีย-รัสเซีย จีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น หรือ
แม้กระทั่งการเมืองในตะวันออกกลาง จะมีรัสเซียที่ได้นำตัวเองเข้าไปเป็นอีกขั้วการเมืองหนึ่ง 
(หรืออาจจะกำลังพยายามเข้าไปอีกเป็นขั้วการเมืองหนึ่ง ) ที่มีบทบาทในพลวัตทางการเมือง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเหล่านั้นทั้งสิ้น   

รัสเซียไม่ได้ถือว่าตนเล่นเกมนี้ในฐานะขั้วอำนาจใหญ่ขั้วหนึ่งอย่างสมัยที่ระเบียบโลกเคย
เป็นระบบ Bipolar World Order อีกต่อไป แต่เป็นขั้วอำนาจขนาดกลางที่แม้จะไม่ได้ถือครอง
อำนาจนำในการจัดระเบียบ (Setting Agenda) การเมืองโลกได้ตามใจตน แต่รัสเซียก็อยู่ใน
ฐานะที่สำคัญไม่ยิ ่งหย่อนไปกว่านั ้น นั ่นก็คือฐานะ The Kingmaker ที่จะเป็นคนตัดสินว่า
ระหว่างสองอำนาจใหญ่ที ่กำลังขับเคี ่ยวอยู่นั้น  ท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือ
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เสียเปรียบ หรือใครจะอยู่ต่อหรือต้องออกไป และไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะ ประเทศหนึ่งที่จะได้
ผลประโยชน์ แม้จะไม่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่ได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอนนั้น ก็คือ
รัสเซียเอง 

ทว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้รัสเซียกลายเป็น The Kingmaker ที่มีประสิทธิภาพได้จริงอย่าง
ที่ตนคาดหวังไว้นั้น จะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นก็อยู่กับว่ารัสเซียจะสามารถทำให้ตนเป็น Swing 
Supplier ทางด้านพลังงานได้จริงหรือไม่ ซึ ่งนั ่นก็ขึ้นอยู ่กับความสามารถของรัสเซียในการ
ควบคุมดุลอำนาจของตนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งอำนาจในเชิงการเมือง และอำนาจในเชิงเศรษฐกิจ
ซ่ึงตนใช้พลังงานเป็นเครื่องมือหลัก ขุมอำนาจของรัสเซียเหล่านี้จะยิ่งใหญ่หรือด้อยลง ก็สามารถ
พิจารณาได้จากความสามารถในการทำให้โครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ  ทั้งทางด้านพลังงาน
และการคมนาคมของตนให้ประสบผลสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด  

แม้บางแผนการจะเริ่มประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง  เช่น การพยายามสร้างฐาน
ทัพในแอฟริกาแถบทะเลแดง โครงการ Caspian Pipeline Consortium การผูกสัมพันธ์กับ
ประเทศยุทธศาสตร์พลังงานสำคัญในตะวันออกกลางอย่างซีเรียและอิหร่าน รวมถึงการกระชับ
มิตรกับอินเดียซึ่งถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกันในจับมือกันเพื่อปิดล้อมอิทธิพลจีน  แต่
อีกหลายโครงการก็ยังไม่เดินหน้ามากเท่าที่ควร เช่นโครงการความร่วมมือทางด้านการเชื่อมต่อ
ท่อพลังงานกับประเทศกาหลีใต้และญ่ีปุ่น หรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่ที่ตนวางแผนจะชนกับจนี
อย่าง Northsouth Transportation Corridor ที ่ย ังไม่ม ีข่าวสารความร่วมมือใดออกมาสู่
สายตาสาธารณชนอย่างชัดเจน  

จึงต้องจับตามองกันต่อไปว่า สหพันธรัฐรัสเซียภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี
แทบจะตลอดกาลอย่างวลาดิมีร์ ปูติน จะหา Exit Strategy ที่ยั่งยืนด้วยการใช้ขุมอำนาจ
ทางพลังงานท่ีตนมีเป็นตัวกรุยทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร และ Exit Strategy นี้ จะทำ
ให้รัสเซียจะสามารถพลิกกลับมามีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองโลกได้อีกครั้งหรือไม่ หรือ
จะต้องทำให้รัสเซียต้องเป็นฝ่ายเดินออกจากสนามแข่งเสียเอง 
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