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การดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหาเชชเนีย 
ช่วงปี ค.ศ. 1994 – 2004 

 

อาริยา ฉัตรกุล 

 

– บทความทางวิชาการน้ีเป็นการสรุปมาจากภาคนิพนธ์เร่ือง การดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหาเชชเนีย 
ช่วงปี ค.ศ. 1994-2004 ของบวรลักษณ์ การทวีวัฒน์ ปีการศึกษา 2549 – 

 

การดำเนินนโยบายอย่างแข็งกร้าวของรัสเซียต่อปัญหาเชชเนียได้ยกระดับความรุนแรงขึ้น
มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เน่ืองจากกลุ่มกบฏเชชเนียได้นำเอาวิธีการก่อการร้ายแบบแผนใหม่มาใช้
ในการต่อรองกับรัฐบาลกลางได้มากขึ้น โดยวิธีการก่อการร้ายแบบแผนใหม่ได้มุ่งเน้นในการสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก ดังน้ัน รัสเซียจึง
ต้องดำเนินนโยบายต่อปัญหาเชชเนียอย่างเด็ดขาด แข็งกร้าว ไร้ซึ่งการผ่อนปรน 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานมูลเหตุซึ่งเป็นปมขัดแย้งในอดีต และภาพรวมของปัญหาเชชเนียในสมัย

ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

1.1. ข้อมูลพื้นฐาน 

เชชเนีย (Chechnya) หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐเชเชน (Chechen Republic) ตั้งอยู่
บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย มีพื ้นที ่ทั ้งหมด 15,300 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมืองสตาฟโรโปล ไคร (Stavropol Krai) ทางตะวันออกติด
กับรัฐดาเกสถาน (Dagestan) ทางใต้ติดกับประเทศจอร์เจีย (Georgia) ทางตะวันตกติดกับ
ดินแดนออสเซเทียตอนเหนือ (North Ossetia) และอินกูเชเทีย (Republic of Ingushetia) เชช
เนียมีประชากรรวมทั้งส้ิน 1,103,686 คน โดยมีประชากรที่เป็นเช้ือชาติรัสเซียและเชเชนอาศัยอยู่
ร่วมกัน เชชเนียมีสถานะเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเอง (Autonomous Republic) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในเขตเศรษฐกิจของรัสเซียที่ตั้งอยู่แถบคอเคซัสเหนือ ภาษาที่ใช้คือภาษาเชเชนและภาษา
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รัสเซีย มีประธานาธิบดีคือ อลู อัลคฮานอฟ (Alu Alkhanov) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี  
ค.ศ. 2004 – 2007 หลังจากนั้นรามซาน คาดีรอฟ (Ramzan Kadyrov) จึงขึ้นมาดำรงตำแหน่ง
แทนในปี ค.ศ. 2007 เนื่องจากเชชเนียเป็นดินแดนที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและศาสนา
จากรัสเซียเป็นอย่างมาก จึงทำให้ก่อเกิดความขัดแย้งเรื่อยมา โดยมูลเหตุของปัญหานั้นเกิดขึ้น
ตั้งแต่สมัยอดีต และยังคงดำเนินเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีทีท่าว่าจะจบส้ินลง 

1.2. มูลเหตุปมขัดแย้งในอดีต 

ความขัดแย้งระหว่างเชชเนียและรัสเซียดำเนินมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต โดยเป็นความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ และผู้ที่ถูกรุกราน ความขัดแย้งที่สำคัญหลาย
เหตุการณ์ในอดีต ล้วนกลายมาเป็นปมความขัดแย้งที่มีขึ้นในปัจจุบัน เน่ืองจากเดิมทีดินแดนส่วนน้ี
ก่อนจะถูกจักรวรรดิร ัสเซียผนวกนั ้นมีประชากรอาศัยอยู ่ในบริเวณดังกล่าวมาช้านาน  โดย
ประชากรเหล่านี้มีศาสนาประจำคือ อิสลามนิกายสุหน่ี และมีเชื้อชาติเป็นชาวเซไมท์ (Semites) 
ซึ่งแท้จริงแล้วมีเชื้อสายมาจากอาหรับ และมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบเชชเนีย หรือที่เรียกว่าแถบ
คอเคซัสเหนือมาตั้งแต่สมัยโบราณ รัสเซียมีความสนใจในพื้นที่แถบน้ีมาโดยตลอด เพราะดินแดน
แถบนี้เป็นเส้นทางการค้า และจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งติดอยู่กับอาณาจักรออตโตมันเติร์กที่
แก่งแย่งอำนาจกับรัสเซียในหลาย ๆ ด้านมาโดยตลอด 

ในปี ค.ศ. 1604-1605 เจ้าชายบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov) แห่งรัสเซีย ส่งทหาร
เข้ายึดดินแดนดาเกสถาน และเชชเนีย โดยใช้ทหารคอสแซค (Cossacks) บุกเข้ายึดครอง แต่ไม่
สามารถทำได้สำเร็จ เพราะชาวเชเชน ชาวดาเกสถาน และอาณาจักรออตโตมันเติร์กร่วมมือกัน
ตอบโต้ กองกำลังทหารรัสเซียจึงต้องถอยทัพกลับ 

ในปี ค.ศ. 1783 ในรัชสมัยจักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 2 (Catherine The Great) ทรงเป็น
ผู้นำของจักรวรรดิรัสเซีย พระองค์ได้ขยายดินแดนลงมาทางตอนใต้ และสามารถทำการผนวก
ดินแดนดังกล่าวไว้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรรัสเซีย เน่ืองจากจอร์เจียไม่สามารถต้านทานการทำ
สงครามกับตุรกีและเปอร์เซียได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวมตัวกับรัสเซียเพื่อความช่วยเหลือ
ทางด้านการทหาร โดยการทำสนธิสัญญาจอร์เจียฟสกี (Treaty of Georgievski) 

หลังจากนั้นมา ชาวเชเชนก็มีการเรียกร้องที่จะแยกตัวออกมาอยู่หลายครั้ง  แต่ไม่สำเร็จ 
สาเหตุที่ชาวเชเชนต้องการแยกตัวออกมามีอยู่หลายสาเหตุ  เช่น ความแตกต่างด้านศาสนา เช้ือ
ชาติ รวมถึงเรื่องการกดข่ีประชาชนในพื้นที่เขตเชชเนียอย่างหนักในสมัยโจเซฟ สตาลิน (Joseph 
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Stalin) ในช่วงปี ค.ศ. 1922 – 1953 ซึ ่งรัฐบาลโซเว ียตม ีการกำหนดใช้นโยบายนารวม 
(Collectivized Farm) และในปี ค.ศ. 1944 ซึ ่งตรงกับสมัยสงครามโลกครั ้งที่  2 สตาลินก็ส่ัง
เนรเทศชาวเชเชนให้ไปอยู่ไซบีเรีย และทะเลทรายในคาซัคสถาน เพราะสตาลินกล่าวหาว่าชาว 
เชเชนนั้นก่อการกบฏโดยให้การช่วยเหลือทหารนาซีในการโจมตีรัสเซีย  ด้วยสาเหตุนี้เอง 
ชาวเชเชนจึงเกิดความคับแค้นใจเป็นอย่างมาก และยังคงต่อต้านรัฐบาลรัสเซียอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1985 สมัยที่มิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachyov) เป็นผู้นำของโซเวยีต 
ผู้ริเริ่มนโยบายกลาสต์นอต และเปเรสตรอยกา จึงทำให้เกิดกระแสชาตินิยมในกลุ่มประเทศบริวาร
เก่าของสหภาพโซเวียตเกิดการเรียกร้องเอกราชจนนำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในที่สุด 
โดยเชชเนียเองก็ประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 ทันทีที่
สหภาพโซเวียตล่มสลาย 

1.3. สงครามกลางเมืองระหว่างรัสเซียและเชชเนียปี ค.ศ. 1994 – 1999 

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างเชชเนียและรัสเซียได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังการ
ล่มสลายของสหภาพโซเวียต หลายแคว้นรอบเชชเนีย เช่น อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย และจอร์เจีย 
ต่างพากันประกาศเอกราชโดยสมบูรณ์ เว้นแต่เชชเนียที่ยังคงต้องเป็นเขตปกครองตนเองอยู่ภายใต้
รัสเซีย ทำให้ชาวเชเชนจำนวนมากลุกฮือพากันเรียกร้องเอกราช และในขณะน้ันเอง รัสเซียก็กำลัง
เผชิญหน้ากับปัญหาจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศมากมาย เช่น ความวุ ่นวายทาง
การเมืองภายในประเทศ อันเนื ่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสังคมนิยม 
(Socialism) ไปเป็นประชาธิปไตย (Democracy) ความวุ ่นวายทางการเมืองส่งผลให้เกิดการ
ละเลยปัญหาความขัดแย้งในดินแดนคอเคซัสเหนือ จึงเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม
เรียกร้องอิสรภาพหลายกลุ่ม มีทั้งกลุ่มที่ใช้สันติวิธีและกลุ่มที่ใช้กำลังต่อต้าน ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 
1992 ประธานาธิบดีโซคคาร์ ดูดาเยฟ (Dzhokhar Dudaev) ของเชชเนียไม่ยอมลงนาม
สนธิสัญญารับอำนาจปกครองตนเองเพียงบางส่วน ซึ่งเป็นการยอมรับฐานะความเป็นรัฐใน
ปกครองของสาธารณรัฐรัสเซีย จึงเป็นเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 
ค.ศ. 1994 โดยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน (Boris Yeltsin) ซึ่งเป็นผู้นำรัสเซียในขณะนั้น ได้
ออกคำสั่งให้ส่งกองกำลังทหารเข้าไปปราบปรามการเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนถึง  40,000 
นาย ทำให้การสู้รบยืดเยื้อเป็นเวลาเกือบ 2 ปี และส้ินสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1996 ยังผลให้
มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รัสเซียได้มีการยอมตกลงให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองแก่กลุ่มกบฏแยก
ดินแดนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องการเป็นเอกราชของเชชเนีย 
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ต่อมาประธานาธิบดีอาสลาน มาสฮาดอฟ (Aslan Maskhadov) ผู้ได้รับการสนับสนุนจาก
รัสเซีย ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีของเชชเนียในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 แต่ภายหลัง 
อำนาจของประธานาธิบดีมาสฮาดอฟเสื่อมถอยลง เนื่องจากอดีตหัวหน้ากองกำลังกบฏแบ่งแยก
ดินแดนซึ่งอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของเชชเนียได้ต้ังตนให้มีอำนาจเป็นเอกเทศ ทำให้ประธานาธิบดีมาส
ฮาดอฟมีอำนาจปกครองเพียงบางส่วน พื้นที่ที่เหลือกลายเป็นดินแดนเถื่อน ไร้กฎหมาย อีกทั้งยังมี
การลักพาตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานอยู่ในเชช
เนียหลายครั้ง โดยเป็นผลมาจากคำส่ังของนายพลชามิล บาซาเยฟ (Shamil Basayev) ที่ได้ช่ือว่า
เป็นหัวหน้ากองโจรเชชเนียที่สำคัญและมีอำนาจมากที่สุด โดยมีคฮาททับ (Khattab) ซึ่งเป็นชาว
ซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้ช่วยผู้มีความเช่ียวชาญในการดำเนินกลยุทธ์เพื่อแบ่งแยกดินแดน จึงส่งผลให้
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเริ่มขยายอำนาจมากขึ้นโดยไร้ซึ่งความยำเกรงต่อรัสเซีย 

1.4. ภาพรวมของปัญหาเชชเนียในปี ค.ศ. 2000 – 2004 

ภาพรวมในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2004 ซึ่งตรงกับสมัยที่วลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) 
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ปัญหาในเชชเนียมักแสดงออกมาในด้านของการก่อการร้ายมากกว่า
การทำสงครามต่อต้านโดยตรงตามที่เคยมีมา การทำสงครามโดยตรงได้แปรเปลี่ยนเป็นการทำ
สงครามการก่อการร้ายแบบแผนใหม่แทน โดยการก่อความไม่สงบน้ันจะเพ่งเล็งไปที่ประชาชนผู้ไม่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยการนำชีวิตประชาชนจำนวนมากมาเป็นข้อต่อรอง รวมทั้งกลุ่มก่อร้ายได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรก่อการร้ายสากล เช่น การจ้ีเครื่องบินเพื่อเรียกร้องให้ยุติการโจมตีในวันที่ 
15 มีนาคม ค.ศ. 2001, วิกฤตการณ์โรงละครมอสโกในวันที่ 23 – 26 ตุลาคม ค.ศ. 2002, และ
เหตุสังหารหมู่โรงเรียนเบสลานในปี ค.ศ. 2004 ฯลฯ สถานการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นไปในรูปแบบ
การก่อการร้ายแผนใหม่ ซึ่งมีการนำเอาชีวิตประชาชนจำนวนมากมาเป็นเครื่องมือ สร้างความ
สูญเสียอย่างมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อการร้ายในช่วงปี 1980 อีกทั้งกลุ่มกบฏยังมีการใช้
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยอันจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้างยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ปัญหาความไม่สงบดังกล่าวจึงยังผลให้ความมั่นคงของรัสเซียต้องระส่ำระสาย ส่งผลให้
รัฐบาลรัสเซียตัดสินใจแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อปัญหาการก่อการร้ายมากขึ้น โดยไม่มีท่าทีว่าจะโอน
อ่อนอีกต่อไป 
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2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายแข็งกร้าวของรัสเซียต่อเชชเนีย ในช่วงปี ค.ศ. 
1999 – 2004 และแนวโน้มปัญหาเชชเนียในอนาคต 

2.1. การดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหากบฏแบ่งแยกดินแดนในเชชเนีย 
ในช่วงปี ค.ศ. 1994 – 1999 

ปัญหาเริ่มมาจากประธานาธิบดีโซคคาร์ ดูดาเยฟแห่งเชชเนียได้ประกาศให้เชชเนียเป็นเอก
ราชอย่างเด็ดขาดจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 ภายหลังการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต หากแต่รัสเซียไม่ยอมรับรองการประกาศเอกราชดังกล่าวและถือว่าเชชเนีย
ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น โดยเมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม ค.ศ. 1994 ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ได้ส่งกองกำลังทหารกว่า 40,000 นายเข้า
ยังสาธารณรัฐเชชเนียเพื่อปราบปรามการเคล่ือนไหว การสู้รบยืดเยื้อเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี และ
ส้ินสุดลงในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1996 เมื่อรัสเซียยอมรับให้สิทธิในการปกครองตนเองแก่กลุ่มกบฏ
แบ่งแยกดินแดนเพียงชั่วคราว จนกว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องการเป็นเอกราชของเชชเนีย แต่แล้ว
ปัญหาเชชเนียก็ได้ปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1999 เมื่อนายพลชามิล บาซาเยฟ นำ
กำลังพลเข้าบุกยึดดาเกสถาน พร้อมทั้งประกาศว่าจะปลดปล่อยดินแดนตอนเหนือของเทือกเขา
คอเคซัสจากรัสเซีย และเปล่ียนเป็นรัฐอิสลามอิสระ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัสเซียต้องส่งกอง
กำลังเข้าโจมตีที่ตั้งของนายพลบาซาเยฟในเขตเชชเนียตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 และได้
อ้างว่าเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในรัสเซียในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 1999 เป็นฝีมือของกองกำลัง
กบฏเชชเนีย รัสเซียยึดครองพื้นที่ของเชชเนียไว้ได้ทั้งหมด รวมไปถึงบุกยึดกรุงกรอซนี (Grozny) 
เมืองหลวงของเชชเนียได้สำเร็จ 

จะเห็นได้ว่าในสมัยที่บอริส เยลต์ซินเป็นประธานาธิบดี เขาได้ต่อต้านการก่อความไม่สงบ
ด้วยการดำเนินนโยบายอันแข็งกร้าวต่อกบฏเชชเนียโดยส่งกองกำลังทหารเข้าไปปราบปรามดว้ย
ความรุนแรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีมาตรการผ่อนปรนให้สิทธิในการปกครองตนเองแก่กลุ่มกบฏ
แบ่งแยกดินแดนเพียงช่ัวคราว เพื่อไม่ให้สงครามยืดเยื้อ และเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่า
น้ี อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุนายพลบาซาเยฟยึดดาเกสถาน และประกาศว่าจะปลดปล่อย
ดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซีย พร้อมทั้งจะเปลี่ยนให้เป็นรัฐอิสลามอิสระ จึง
แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติรัสเซีย  เพราะ
เหตุการณ์น้ีเป็นการยกระดับความรุนแรง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกองกำลัง และพรรคพวกของกลุ่ม
กบฏแบ่งแยกดินแดนให้มีอำนาจมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อกรกับรัสเซีย ด้วยเหตุน้ี รัสเซียจึงเลือกดำเนิน
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นโยบายปฏิบัติการทางทหารที่แข็งกร้าวและรุนแรงมากขึ้นเพื่อจัดการกับกบฏเชชเนียแทนการใช้
วิถีในการเจรจาทางการเมือง โดยการเพิ่มกองกำลังทหารเข้าไปยังเขตเชชเนีย และกวาดล้างอย่าง
ราบคาบโดยไม่เจาะจงเฉพาะพื้นที่ตั้งของฝ่ายกบฏ 

2.2. การดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหากบฏแบ่งแยกดินแดนในเชชเนียปี ค.ศ. 
2000 – 2004 

ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัสเซียจะดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวต่อปัญหากบฏเชช
เนีย แต่ก็ไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ได้หมดส้ิน ซึ่งในสมัยที่วลาดิมีร์ ปูติน ขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประธานาธิบดี รัสเซียก็มุ่งเน้นความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่อต้านการก่อความไม่สงบหรือ
การก่อการร้าย โดยภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื ่อ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ที ่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รัสเซียได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านสงครามการก่อการร้ายร่วมกับองค์การ
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต (NATO) โดยสาเหตุในการเข้าร่วมองค์การนาโต
เป็นเพราะความสำคัญต่อผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลัก  เพราะรัสเซียยังคงต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาการก่อการร้ายภายในประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ ไขได้ การร่วมมือกับชาติ
มหาอำนาจนั้นก็เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย  และสหรัฐอเมริกาในช่วง
ภายหลังสงครามเย็นให้พัฒนา และเพื ่อเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ในด้านอื ่น  ๆ เช่น 
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง แต่หลังจากรัสเซียได้ร่วมมือในการ
ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้าย สถานการณ์ในรัสเซียก็ทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก เกิด
การก่อความไม่สงบครั้งใหญ่อันได้แก่ เหตุการณ์ ณ โรงละครมอสโก และเหตุการณ์ ณ โรงเรียน
ประถมหมายเลขหนึ่งเบสลาน 

ความแตกต่างในการดำเนินนโยบายน้ันได้เปล่ียนไปจากครั้งก่อน จากการดำเนินนโยบาย
ทางการทหารโดยใช้กำลังจากกองทัพทหารเพื่อแก้ปัญหาในการทำสงคราม แต่เน่ืองจากกระบวน
ทัศน์ในการดำเนินการของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนนั้นได้เปลี่ยนไปใช้การก่อการร้ายแบบแผน
ใหม่ ซ ึ ่งมีการร่วมมือกันกับองค์กรก่อการร้ายสากล ทำให้ความสำคัญของปัญหาระดับ
ภายในประเทศขยายใหญ่ไปสู่ระดับโลก เนื่องจากมีตัวแปรที่อ่อนไหวคือศาสนาอิสลามเข้ามา
เกี ่ยวข้อง และรูปแบบการก่อการร้ายแบบแผนใหม่ยังมุ่งเน้นไปที่การนำชีวิตของประชาชนผู้
บริสุทธิ์จำนวนมากมาเป็นตัวประกัน และ/หรือเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมือง ทำให้
รัสเซียไม่สามารถใช้กำลังทหารอย่างเต็มที ่ได้เหมือนสงครามครั ้งก่อน ๆ และต้องเปลี่ยนมาใช้
วิธีการปฏิบัติงานช่วยตัวประกันจากหน่วยรบพิเศษแทน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานดังกล่าว
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ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวประกันเป็นหลัก หากแต่มุ่งเน้นที่จะปลิดชีพตัวผู้ก่อการร้าย 
แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการดำเนินนโยบายต่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยไม่มีการผ่อนปรนใด ๆ 
รัสเซียมีแนวความเช่ือที่ว่าแนวคิดที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ เช่น อุดมการณ์ที่จะดำเนินนโยบาย
สร้างสันติภาพ ไม่เหมาะสมกับรัสเซีย เพราะรัสเซียมุ่งเน้นดำเนินนโยบายที่เป็นรูปธรรม และ
สามารถนำมาใช้ได้จริง กล่าวคือรัสเซียเป็นนักปฏิบัติ ไม่ใช่นักทฤษฎี น่ันจึงเป็นสาเหตุที่รัสเซียต้อง
ดำเนินนโยบายแข็งกร้าวเพราะรัสเซียคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและความมั่นคงของชาติเป็น
หลัก แม้ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายในทางลบ ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหาได้อย่างถาวร แต่ด้วยศักดิ์ศรี
ของรัสเซียจากในสมัยสหภาพโซเวียตที่เคยมีความยิ่งใหญ่ถึงขนาดเป็นคู่แข่งกับสหรัฐอเมริกา จึง
ไม่สามารถยอมรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนได้ 

2.3. แนวโน้มของปัญหาเชชเนียในอนาคต 

แนวโน้มของปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชชเนียและรัสเซียน้ัน นับเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิด
ขึ้นมาอย่างยาวนาน มีโอกาสที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งของการก่อการร้าย เน่ืองจากรัสเซียยังคง
ใช้นโยบายทางด้านยุทธศาสตร์เชิงลบในการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดสันติภาพ
ได้ยากหากยังคงใช้นโยบายดังกล่าว เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างกลุ่มกบฏเชชเนียและรัสเซีย
ยังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งนโยบายที่รัสเซียเลือกนำมาใช้ยังคงทำให้เกิดความขัดแย้งที่มากขึ้น
กว่าเดิม เน่ืองด้วยสาเหตุด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติเป็นปัจจัยหลัก ส่วนปัจจัยอื่นที่
มีส่วนกำหนดการดำเนินต่อของความขัดแย้ง มีดังน้ี 

(1) ปัจจัยด้านตัวผู้นำ 

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้หาเสียงโดยเสนอนโยบายว่าจะมีการจัดการต่อ
กลุ่มกบฏเชชเนียที่ก่อความไม่สงบอย่างเด็ดขาด ดังนั้นหากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน
เปลี่ยนนโยบายอาจส่งผลถึงการสนับสนุนทางการเมืองในตำแหน่งประธานาธิบดีอย่าง
แน่นอน 

(2) ปัจจัยด้านกลุ่มกบฏเชชเนีย 

กลุ่มกบฏเชชเนียยังคงมีการใช้ความรุนแรงต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยที ่จะผลักดันให้
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินยังคงดำเนินนโยบายที่มีความรุนแรงในการปราบปรามกลุ่ม
กบฏต่อไปเพื่อรักษาความสงบ และรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ 
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(3) ปัจจัยด้านกระแสความตื่นตัวของมุสลิมหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ.  
2001 ส่งผลให้ความขัดแย้งปัญหาเชชเนียทวีความรุนแรงขึ้น 

เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือ 9/11 (ไนน์วันวัน) เป็นการโจมตีพลี
ชีพที่ประสานกัน 4 ครั้ง เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในนครนิวยอร์ก และพื้นที่วอชิงตัน ดี.ซี. 
โดยฝีมือของผู ้ก่อการร้าย 19 คนจากกลุ่มอัลกออิดะห์ (Al-Qaeda) หรืออิสลามฝ่ัง
ตะวันออกกลาง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระตุ้นกลุ่มกบฏเชชเนียที่นับถือศาสนาอิสลาม
เหมือนกันให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการก่อการร้ายที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

(4) ปัจจัยด้านการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อปัญหาเชชเนียไม่เป็นผล 

การต่อต้านการใช้ความรุนแรงของรัสเซียต่อเชชเนียเป็นลักษณะตาต่อตา ฟันต่อ
ฟัน คือไม่ใช้วิถีการเจรจาทางการเมือง แต่กลับใช้นโยบายในการปราบปรามอย่างรุนแรง 
และมุ่งเน้นในการสังหารพวกกบฏเชชเนียให้สิ ้นซาก ดังนั ้นเชชเนียจึงโต้กลับด้วยการ
ยกระดับความรุนแรงในการก่อการร้ายเช่นเดียวกัน นั่นคือเปลี่ยนเป็นการนำเอาชีวิตผู้
บริสุทธิ ์มาเป็นตัวประกันในการต่อรองกับรัสเซียแทน และยังได้รับแรงสนับสนุนจาก
องค์กรก่อการร้ายสากลอีกด้วย ยิ่งทำให้เห็นชัดแล้วว่าการต่อต้านความรุนแรงของรัสเซีย
ต่อเชชเนียน้ันไม่เป็นผล 

(5) ปัจจัยด้านกระแสการสร้างอิสลามในภูมิภาคคอเคซัสตอนเหนือมีมาก 

กระแสการสร้างรัฐอิสลามและรัฐอิสระมีผลอย่างมากที่จะทำให้เกิดแนวโน้มในการ
ก่อการร้ายที่มีความรุนแรง และมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิม ตัวแปรที่อ่อนไหวคือศาสนา
อิสลามได้เข้ามามีบทบาททำให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ก่อการร้าย หากกลุ่มกบฏเชชเนีย
ได้สมัครพรรคพวกจากกองกำลังจากอิสลามในภูมิภาคคอเคซัสเหนือเพิ่มขึ้น สถานการณ์
อาจแย่ลง และยากเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้ 

(6) ปัจจัยด้านแนวคิดของผู้นำที่ดำเนินนโยบายเรียกร้องสันติภาพถูกเมิน 

การที่ผู้นำสายการดำเนินนโยบายสันติพยายามใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา เช่น อัส
ลาน มัสคาดอฟ และอัคมัด คัสยารอฟ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากทั้งทางรัสเซีย และทาง
กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนเชชเนีย อีกทั้งในปี ค.ศ. 2004 แต่ทั้งสองกลับถูกลอบสังหารในเวลา
ต่อมา ซึ่งอาจทำให้ผู้นำรุ่นใหม่ถูกหมางเมินเช่นเดียวกัน หรืออาจไม่มีใครกล้าขึ้นเป็นผู ้นำ 
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เพราะเกรงว่าจะมีจุดจบเช่นเดียวกับผู้นำในอดีต ทำให้เชชเนียและรัสเซียยังคงดำเนินนโยบาย
ที่แข็งกร้าวต่อกันอยู่อย่างเคย และความขัดแย้งก็ดำเนินไปอย่างไม่มีท่าทีว่าจะส้ินสุด 

 

3. บทสรุปผลการดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหาเชชเนีย 

3.1. ผลการดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหาเชชเนียตามมุมมองของรัสเซีย 

ผลของการดำเนินนโยบายรัสเซียต่อปัญหาเชชเนียในมุมมองของชาวรัสเซียนั้น  มีความ
แตกต่างกันตามทัศนคติ บทบาท และหน้าที่ของชาวรัสเซีย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นมุมมองของ
ประชาชนชาวรัสเซียทั่วไป และมุมมองของผู้นำชาวรัสเซีย 

(1) ตามมุมมองของประชาชนชาวรัสเซียทั่วไปต่อการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าว
ของรัสเซีย 

การดำเนินนโยบายของรัฐบาลต่อปัญหากบฏแบ่งแยกดินแดนของเชชเนียใน
มุมมองของประชาชนชาวรัสเซียทั่วไปล้วนมีความแตกต่างกันไปตามทัศนคติของแต่ละ
บุคคล โดยในอดีต ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวน้ี  
เนื่องจากชาวรัสเซียมีทัศนคติว่าการดำเนินการปราบปรามผู้ก่อการร้ายแบบเด็ดขาดน้ัน
เป็นเรื่องที่สมควรทำ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยคือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
ในรัสเซีย และเหล่าประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของทหารรัสเซียที่
ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน เช่น ผู้สูญเสียจากภัยสงคราม ผู้สูญเสียจาก
กรณีการก่อการร้าย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าทัศนคติของชาวรัสเซียที่ใหก้าร
สนับสนุนนโยบายอันแข็งกร้าวน้ีได้มีจำนวนลดน้อยลง 

(2) ตามมุมมองของผู้นำ 

มุมมองของผู้นำรัสเซียยังคงมุ่งเน้นในการดำเนินนโยบายดังกล่าวโดยไม่หวั่นไหว
ต่อคำวิจารณ์ใด ๆ จากประชาคมโลก เนื่องจากรัสเซียเห็นว่าเป็นปัญหาภายในประเทศ 
และการดำเนินการน้ันย่อมต้องถูกกำหนดโดยรัฐเท่าน้ัน แม้ว่าจะเกิดข้อเรียกร้องจากกลุ่ม
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนภายใน หรือภายนอกประเทศก็ตาม 
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3.2. ผลการดำเนินนโยบายของรัสเซียต่อปัญหาเชชเนียตามมุมมองของต่างชาติ 

รัสเซียถูกโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลของประเทศตะวันตก รวมถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ว่าได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ในเรื่องการปฏิบัติของรัสเซียที่ไม่ยอมแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีเจรจาาทางการเมือง แต่ใช้กำลังทหารในการแก้ปัญหาฝ่ายกบฏอย่างรุนแรง เช่น
การกวาดล้างโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะพื้นที่ตั้งของฝ่ายกบฏในสงครามเชชเนียค
รั้งที่หนึ่งและสอง รวมทั้งเน้นการโจมตีทางอากาศเป็นหลัก ซึ่งทำให้เกิดผลเสียในวงกว้าง และ
ควบคุมความเสียหายได้ยาก เป็นผลให้ประชาชนชาวเชชเนีย ทั้งเด็ก สตรี และผู้สูงอายุเสียชีวิต
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนกว่า 50,000 คน ได้กลายเป็นผู้อพยพล้ีภัยไปยังดินแดนข้างเคียง  

ปัญหาเชชเนียส่งผลให้รัสเซียสูญเสียงบประมาณอย่างมหาศาล ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ และ
กำลังคน นอกจากจะดำเนินการส่งทหารอาชีพไปรบแล้ว รัฐบาลรัสเซียยังให้เกณฑ์เยาวชนซึ่งยังไม่
บรรลุนิติภาวะไปออกรบร่วมด้วย กรณีดังกล่าวทำให้รัสเซียได้รับการประณามจากนานาชาติ และ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 

 


