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บทคัดย่อ 
บทความนี ้เป็นการสรุปย่อจากบทความเรื ่อง การมุ ่งสู ่ตะวันออกของรัสเซียและ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนหลังสงครามรัสเซีย-จอร์เจียในปี 2008 ของธัญสุดา เทพกุล 
และบทความเรื่อง สงครามรัสเซีย-จอร์เจีย (ตอนที่ 1) ของศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  

โดยมุ่งศึกษาในประเด็นการมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซียอันมีผลเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม
รัสเซีย-จอร์เจียในปี 2008 ที่ได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับตะวันตกตกต่ำลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินจากตะวันตก ตลอดจนวิกฤตยูเครนในปี 2015 อัน
นำมาสู่การผนวกแคว้นไครเมียมาเป็นของรัสเซียในเวลาต่อมา ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
เป็นส่ิงกระตุ้นให้รัสเซียถอยห่างออกจากตะวันตก แล้วเปล่ียนทิศทางของนโยบายต่างประเทศเป็น
การมุ่งสู่ตะวันออกมากยิ่งขึ้น เพื่อแสวงหาพันธมิตรจากการถูกคว่ำบาตรจากตะวันตกและสร้าง
อำนาจใหม่ที่เป็นอิสระจากตะวันตกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซียดูเหมือนจะประสบความสำเร็จกับจีนมากที่สุด  
แม้จะมีจีนเป็นตัวแสดงหลัก แต่คำว่า มุ่งสู ่ตะวันออก ของรัสเซียหมายถึงประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกคือ เอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นพันธมิตรกับตะวันตก 
(pro-western) แต่รัสเซียก็ให้ความสำคัญกับเกาหลีใต้เป็นลำดับต้น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก 
และถ้าจะกล่าวถึงความสำคัญของเกาหลีใต้ต่อการด่าเนินนโยบายมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซีย ทั้งน้ีก็
เพราะเกาหลีใต้ถือเป็นอีกหน่ึงตัวแสดงหลักรองลงมาจากจีนในนโยบายมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซีย 
 
1. แนวนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย 
 การส้ินสุดสงครามเย็นมาพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการกำเนิดขึ้นของ
รัสเซีย โดยผู้เขียนจะขอเน้นไปในสมัยการปกครองของวลาดิมีร์ ปูตินซึ่ งเป็นประธานาธิบดีคนที่
สองของรัสเซียหลังจากประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน 
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1.1. วาระแรก 
ปูตินพยายามทำให้รัสเซียกลับมามีสถานะเป็นมหาอำนาจอีกครั ้ง โดยปูตินใช้วิธีการ

ต่อต้านการครองความเป็นเจ้าในระบบโลกของสหรัฐฯ พร้อมกับสนับสนุนโลกที่มีหลายขั้วอำนาจ
อย่างเต็มที่ จากกรอบนโยบายต่างประเทศในปี 2000 จะเห็นได้ว่าปูตินได้ให้ความสำคัญกับการ
ถ่วงดุลอำนาจระหว่างตะวันตกกับเอเชีย ด้วยอัตลักษณ์ทางนโยบายเช่นน้ี จึงทำให้การกำหนด
นโยบายต่างประเทศมีทิศทางไปสู่ระดับภูมิภาคในกรอบของยูเรเชีย 

ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา ในวันที่  11 กันยายน ปี 2001 ทำให้
ประเด็นการก่อการร้ายถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามระดับโลก ซึ่ งส่งผลต่อการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศของรัสเซียเป็นอย่างมาก นโยบายต่างประเทศของรัสเซียช่วงเวลานั้น จึงมีความ
ใกล้ชิดกับตะวันตกอีกครั้ง เน่ืองจากรัสเซียมองว่าการต่อต้านการก่อการร้ายควรเป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และเหตุการณ์การก่อการร้ายน้ีถือว่าได้ทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัสเซียกับ
สหรัฐอเมริกามาถึงจุดสูงสุด 

จุดเปล่ียนของความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับรัสเซีย เกิดขึ ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาบุกอิรัก 
เน่ืองจากสหรัฐฯ รุกรานอิรักโดยใช้อำนาจเพียงฝ่ายเดียว จึงแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ยังคงยึดติดกับ
การใช้อำนาจตามอำเภอใจและเป็นเอกเทศอยู่ ประกอบกับองค์การนาโต (NATO – North 
Atlantic Treaty Organization) ยังคงขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกอย่างต่อเน่ือง อย่างเช่น
กรณีการปฏิวัติสีในจอร์เจีย ยูเครน และคีร์กีซสถาน ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศเริ่ม
เส่ือมถอยลง เพราะส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงของสหรัฐฯ เข้าสู่เขตอิทธิพลของรัสเซีย 

1.2. วาระที่สอง 
ในวาระน้ี นโยบายต่างประเทศของรัสเซียมุ่งเน้นไปที่การดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่าง

เป็นอิสระ และไม่คาดหวังให้เป็นไปตามแนวทางของตะวันตกในทุกด้าน การแสดงพฤติกรรมของ
รัสเซียในฐานะมหาอำนาจจึงดูค่อนข้างก้าวร้าวในสายตาของชาติตะวันตกและพันธมิตร ดังจะเห็น
จากการประกาศสงครามต่อจอร์เจียในปี 2008 และวิกฤตยูเครน อันนำไปสู่การผนวกคาบสมทุร
ไครเมียมาเป็นของรัสเซียในปี 2014 

จากการดำเนินนโยบายของรัสเซียสามารถวิเคราะห์ได้ว่า รัสเซียแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ก็
เพือ่ความอยู่รอดของตนเอง โดยเฉพาะประเทศที่เป็นมหาอำนาจ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมผลักดัน
ให้มหาอำนาจต้องเพิ่มอำนาจของตนมากขึ ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นหนทางที่ เหมาะสมในการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความอยู่รอด (ไม่ใช่การก้าวร้าว แต่ต้องการที่จะอยู่รอด) ซึ่งมหาอำนาจ
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จะพยายามขยายอำนาจก็ต่อเมื่อมีโอกาส และจะหยุดเมื่อเห็นว่าถูกขัดขวางและรอจังหวะที่ดีกว่า
ในเวลาต่อไป 

สงครามจอร์เจียจึงเป็นจุดเปล่ียนในนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย และเป็นแรงกระตุ้นที่
ทำให้ต้องเข้าใจในนโยบายต่างประเทศใหม่นี้ โดยมีเหตุผล 2 ประการ คือ (1) การฟื้นคืนอำนาจ
ของรัสเซียที่จะไม่ใช่ประเทศล้มละลายและอ่อนแออีกต่อไป (2) การมุ่งหน้าเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในระเบียบโลก  ที่มี
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดการอยู่ นำมาสู่การเปล่ียนแปลงในนโยบายต่างประเทศที่มุ่งไปสู่ตะวันออก
ของรัสเซียน่ันเอง 

 
2. สงครามจอร์เจีย 

สงครามจอร์เจียกับรัสเซีย (Russo-Georgian War) เกิดขึ้นในปี 2008 โดยสงครามครั้งน้ีมี
สาเหตุหลักมาจาก 3 ประเด็น (1) การต้ังฐานทัพรัสเซียในจอร์เจีย (2) ชาวเชเชนในหุบเขาปันคิซี
ของจอร์เจีย (3) กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเมืองอับคาเซีย (Abkhazia) และเมืองเซาท์ออสเซเทีย 
(South Ossetia) ซึ่งประเด็นทั้งสามข้างต้น เป็นปัญหาที่ลุกลามกลายมาเป็นสงครามในเวลา
ต่อมา ความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียคือการแบ่งแยกดินแดนในเมืองอับ
คาเซียและเซาท์ออสเซเทียเป็นสาเหตุสำคัญ 

 

 
ภาพที่  1 ภาพแผนที่สงครามจอร์เจียในปี ค.ศ. 1993 จากแผนที่จะเห็นว่าเซาท์ออสซีเชียอยู่ในจอร์เจีย และนอร์ทออสซีเชียอยู่ในรัสเซีย 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5178613 
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สงครามรัสเซียจอร์เจียเริ่มขึ้นเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 หลังการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต จอร์เจียก็ได้ประกาศตัวเป็นประเทศเอกราช อับคาเซียและเซาท์ออสเซเทียก็
ต้องการประกาศเอกราชออกจากจอร์เจียเช่นกัน (อับคาเซียและเซาท์ออสเซเทียได้รับการ
สนับสนุนจากรัสเซีย) แต่จอร์เจียต่อต้านกับความคิดนั้น เหตุการณ์จึงได้ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ  
จนนำไปสู่สงครามรัสเซียจอร์เจียในที่สุด 

ส่วนตัวผู้เขียนมองว่า ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นน้ันมาจากจอร์เจียที่กำลังจะมีแผนปฏิบัติการ
การเป็นสมาชิกขององค์การนาโต โดยภายใต้แผนน้ีจอร์เจียจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การนา
โต ซึ่งจะช่วยเพิม่ความแข็งแกร่งทางทหารของประเทศได้อย่างมาก (เป็นเพียงสมมติฐานส่วนหน่ึง
ของปัญหาเท่านั ้น) ซึ่งนำไปสู่สงครามรัสเซียจอร์เจียที่ เกิดจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์  
วัฒนธรรม และอุดมการณ์ทางการเมือง โดยสามารถวิเคราะห์สาเหตุของสงครามรัสเซียจอร์เจีย 
โดยแบ่งเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

2.1. South Ossetia 
รากเหง้าของความขัดแย้งและสงครามเกิดมาจากความขัดแย้งทางด้านเชื ้อชาติและ

เผ่าพันธุ์ ซึ่งกลายเป็นต้นตอของความขัดแย้งและสงครามทั่วโลกในขณะน้ี สำหรับในกรณีน้ีเกิดมา
จากการที่เซาท์ออสเซเทียพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนออกมาเป็นเอกราชจากจอร์เจียมาตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1990 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต แต่ความพยายามนั้นไม่สัมฤทธิผล 
เซาท์ออสเซเทียยังถือเป็นส่วนหน่ึงของประเทศจอร์เจียอยู่ อย่างไรก็ตาม เซาท์ออสเซเทียยังคง
โหยหาเอกราชเป็นอย่างมาก จึงได้มีการประกาศเอกราชไปแล้วโดยที่ยังไม่มีประเทศใดให้การ
รับรอง ประธานาธิบดีของจอร์เจียอย่างมีเคอิล ซาคัชวีลี (Mikhail Saakashvili) จึงประกาศกร้าว
ว่าจะต้องนำเอาเซาท์ออสเซเทียและอับคาเซีย ที ่ต่างต้องการประกาศเอกราชเหมือนกัน ให้
กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของจอร์เจียให้ได้ 

รากเหง้าของชาวออสเซเทียน้ันเป็นชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขตรัสเซียและมีความ
ใกล้ชิดทางชาติพันธุ์กับรัสเซีย แต่ในศตวรรษที่ 13 ชาวออสเซเทียนั้นถูกการรุกรานจากอาณาจักร
มองโกล ทำให้ชาวออสเซเทียบางส่วนต้องอพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใน
ปัจจุบัน ชาวเซาท์ออสเซเทีย (ทางใต้) ต้องการรวมกับชาติพันธุ์เดียวกันอย่างชาวนอร์ทออสเซเทีย 
(ทางเหนือ) ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองภายใต้สาธารณรัฐรัสเซีย แต่จอร์เจียปฏิเสธและไม่ยอมรับ
ช่ือของ เซาท์ออสเซเทีย โดยเรียกดินแดนดังกล่าวในช่ือดั้งเดิมแทนว่า Samachablo หรือบางทีก็
เรียกช่ือว่า Tskhinvali ซึ่งเป็นช่ือเมืองหลวงของเซาท์ออสเซเทีย แล้วความตึงเครียดก็เกิดขึ้นเมื่อ
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ประธานาธิบดีซาคัชวีลีได้รับเลือกตั้งในปี 2004 และเสนอที่จะให้มีการเจรจากับเซาท์ออสเซเทีย 
แต่การเจรจาก็ล้มเหลว ในปี 2006 เซาท์ออสเซเทียจึงก็มีการทำประชามติเพื่อประกาศเอกราช
อย่างสมบูรณ์ และน้ีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งและสงครามระหว่างจอร์เจียกับเซาท์
ออสเซเทีย 

2.2. การประกาศเอกราชของโคโซโว 
ทางตะวันตกผลักดันให้โคโซโว (Kosovo) เป็นเอกราชจากเซอร์เบีย แต่รัสเซียคัดค้าน

อย่างเต็มที่ ทางด้านผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินได้ออกมาเตือนถึงอันตรายในการ
รับรองการประกาศเอกราชของโคโซโวทั้ง ๆ ที่เซอร์เบียและรัสเซียคัดค้าน แต่ภายหลังจากที่โคโซ
โวประกาศเอกราช รัสเซียจึงตอบโต้ด้วยการให้การรับรองเอกราชของเซาท์ออสเซเทียและอับ
คาเซียบ้าง 

โดยลึก ๆ แล้ว รัสเซียมีความเช่ือว่าตะวันตกและสหรัฐฯ กำลังมีแผนการปิดล้อมรัสเซีย
โดยกรณีของโคโซโวก็ทำให้รัสเซียได้ข้อสรุปว่าตะวันตกไม่สนใจเสียงคัดค้านของรัสเซีย และน่ันคือ
จุดแตกหัก รัสเซียมองว่าขณะนี้รัสเซียกับตะวันตกกำลังอยู่ในสภาวะของความขัดแย้ง สำหรับ
รัสเซียแล้วคำถามคือจะตอบโต้กับตะวันตกอย่างไร และในที่สุดรัสเซียก็ได้ตัดสินใจตอบโต้การปิด
ล้อมของตะวันตกด้วยการเปิดฉากสงครามในครั้งน้ี 

2.3. องค์การนาโต 
ในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช และสมัยของบิล คลินตันสหรัฐฯ เคยให้

สัญญากับรัสเซียว่าองค์การนาโตจะไม่ขยายเข้าไปในเขตที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตเก่า อย่างไรก็
ตาม ในปี 1998 สหรัฐฯ ก็ผิดสัญญาด้วยการขยายองค์การนาโตเข้าไปในเขตยุโรปตะวันออก โดย
ดึงโปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเช็คฯ เข้ามาเป็นสมาชิก และต่อมาในปี 2004 มีการขยาย
สมาชิกองค์การนาโตออกไปอีก โดยขยายออกไปครอบคลุมประเทศยุโรปตะวันออกเกือบทั้งหมด 
รวมทั้งประเทศในแถบทะเลบอลติกด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้น การประชุมสุดยอดองค์การนาโตที่บูคาเรสต์ปี 2008 ได้มีความพยายามจะ
เอาจอร์เจียกับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การนาโตซึ่งทำให้รัสเซียไม่พอใจเป็นอย่างมาก 
การนำยูเครนมาเป็นสมาชิกนั้นรัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซีย ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อสหรัฐฯ ผลักดันให้จอร์เจียเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การนาโตด้วย ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าองค์การนา
โตกำลังต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบคอเคซัส ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซีย และยิ่งทำให้
รัสเซียมั่นใจว่าตะวันตกและสหรัฐฯ มีแผนการที่จะปิดล้อมและสกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียจริง ๆ 
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จะเห็นได้ชัดเจนว่าภายหลังองค์การนาโตประกาศจะดึงเอายูเครนและจอร์เจียเป็นสมาชิก 
รัสเซียก็ตอบโต้ทันที ด้วยการตัดสินใจเพิ่มและกระชับความสัมพันธ์กับเซาท์ออสเซเทียและอับคา
เซีย รัสเซียคงจะรู้สึกถูกปิดล้อมหนักขึ ้นและถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นจากตะวันตก แต่ขณะน้ี พลัง
อำนาจของรัสเซียก็เพิ่มขึ ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน ทั้งทางด้านทางทหารและเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้
รัสเซียเช่ือมันว่าจะสามารถป้องกันการปิดล้อมของตะวันตกได้ 

2.4. การกลับสู่สถานภาพอภิมหาอำนาจของรัสเซีย 
อีกสาเหตุหน่ึงที่อยู่เบื้องหลังสงครามรัสเซียจอร์เจียนั้น คือความพยายามของรัสเซียที่จะ

กลับมาเป็นอภิมหาอำนาจในโลกอีกครั้งหน่ึง หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ปูตินเคย
กล่าวไว้ว่า การล่มสลายของสหภาพโซเวียตถือเป็นความหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซีย ทำให้
ความมั่นคงของรัสเซียถูกคุกคามโดยตะวันตก ทำให้รัสเซียถูกห้อมล้อมด้วยประเทศที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อรัสเซีย และทำให้รัสเซียต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตก 

ปูตินจึงมีความต้องการที่จะสร้างเขตอิทธิพลของรัสเซียขึ้นมาใหม่ โดยได้พยายามที่จะสร้าง
ความน่าเชื ่อถือให้กับกองทัพรัสเซีย โดยพยายามที่จะทำให้เพื่อนบ้านรัสเซียเห็นว่าการเป็น
พันธมิตร องค์การนาโตและการใกล้ชิดกับตะวันตกนั้นไม่มีความหมาย ในการบุกโจมตีจอร์เจีย 
ปูตินได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากองทัพรัสเซียกลับมามีความน่าเช่ือถืออีกครั้ง และแสดงให้เห็นว่าการ
ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ของจอร์เจียก็ไม่สามารถช่วยจอร์เจียได้ โดยปูตินคงต้องการให้สงครามครั้งน้ี 
เป็นบทเรียนแก่ประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปตะวันออก คาบสมุทรบอลข่าน และเทือกเขาคอเคซัส ที่
กำลังตีตัวออกห่างจากรัสเซีย สงครามกับจอร์เจียในครั้งนี้เท่ากับเป็นการประกาศอย่างเป็น
ทางการของการกลับมาสู่สถานภาพการเป็นอภิมหาอำนาจในโลกของรัสเซียอีกครั้งหน่ึง 

 
3. การมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซีย 

จากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไปหลังสงครามเย็น ทำให้สถานะของรัสเซียในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้
มีอำนาจเหมือนสมัยเป็นสหภาพโซเวียต แนวคิดการเป็นมหาอำนาจจึงปรับเปล่ียนไปด้วย 
กล่าวคือ รัสเซียเน้นการควบคุมประเทศอื่น ๆ น้อยลง และหลีกเล่ียงการครอบงำจากมหาอำนาจ
อื่น โดยเฉพาะสหรัฐฯและจีน มากขึ้น การมุ่งสู่ตะวันออกในศตวรรษน้ีไม่ใช่ครั้งแรก ในอดีตรัสเซีย
เคยประกาศมุ่งสู่ตะวันออกมาหลายครั้ง แต่รัสเซียมักมาพร้อมกับศักยภาพที่ อ่อนแอ เผชิญกับ
อุปสรรคจากการเมืองภายใน และสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ขัดขวางความก้าวหน้าของรัสเซีย
มาโดยตลอด 
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โดยแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซียในศตวรรษนี้ ความเป็นจริงคือการ
พยายามต่อต้านการเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริม่ชัดเจนมากขึ้นจากการกล่าว
สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูติน เน่ืองในการประชุมด้านนโยบายความมั่นคง ครั้งที่ 43 ที่เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมนี ในปี 2007 ตามมาด้วยสงครามระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียในปี 2008 ที่
เป็นจุดเปล่ียนที่ชัดเจน อันส่งผลให้ความสัมพันธ์กับตะวันตกเส่ือมถอย ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินในช่วงปี 2008 – 2009 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้รัสเซียเชื่อว่าการเติบโตของ
เอเชียจะน่ามาสู่การเปลี่ยนแปลงดุลแห่งอำนาจของโลก ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความอ่อนแอทาง
เศรษฐกิจของตะวันตกที่เกิดขึ้นจากวิกฤตในช่วงนี้ ประกอบกับการผงาดขึ้นมาของจีนที่ นำพา
เอเชียให้กลายเป็นตัวแสดงทีส่ำคัญและจำเป็นต่อระบบระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพที่  2 แผนที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Asia-Pacific-region-showing-the-main-places-mentioned-in-the-
text_fig2_260992115 

 
ตั้งแต่ปี 2010 รัสเซียพยายามผลักดันนโยบายต่างประเทศมีทิศทางไปยังตะวันออก โดยเพิ่ม

บทบาทการมีส่วนร่วมด้านการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia–Pacific Region) 
มากขึ ้น ในการประชุมพิเศษที่จ ัดขึ ้น ณ เมืองฮาบารอฟสค์ ในวันที่  2 กรกฎาคม 2010 
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ประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟได้ต้ังเป้าหมายไว้สองประการ คือการกระชับความร่วมมือในด้าน
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้น และการเพิ่มบทบาทรัสเซียในองค์กรของภูมิภาค 
ด้วยเหตุน้ี จึงได้ปรากฏคำว่า “Turn to the East” ขึ้นมาในนโยบายต่างประเทศรัสเซีย อันเป็น
การส่งสัญญาณถึงการเปล่ียนแปลงในนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ของรัสเซีย โดยประเทศหรือ
ภูมิภาคที่รัสเซียให้ความสนใจมี ดังน้ี 

3.1. ญี่ปุ่น 
ญ่ีปุ่นมีความสามารถในด้านเทคโนโลยีและเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ รัสเซียจึงสามารถใช้

ญ่ีปุ่นถ่วงดุลกับอิทธิพลของจีนในความสัมพันธ์ของรัสเซียและจีนได้ แต่ปัญหาข้อพิพาทเรื่ องหมู่
เกาะคูริลถือเป็นอุปสรรคหลักในการสร้างความสัมพันธ์ 

การทีญ่ี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่แนบชิดกับสหรัฐอเมริกาเมื่อเกิดวิกฤตยูเครนในปี 2014 ญ่ีปุ่นจึงได้
เข้าร่วมมาตรการลงโทษรัสเซียของชาติตะวันตก ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับญ่ีปุ่นจึงหยุดชะงักลง 

3.2. เกาหลีใต้ 
เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหน่ึงที่มีความสำคัญต่อนโยบายมุ่งสู ่ตะวันออกของรัสเซีย 

เน่ืองจากเป็นตลาดพลังงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติ และเป็นคู่ค้าอันดับต้น ๆ กับเขต
ตะวันออกไกลรัสเซีย แม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา แต่กลับดำเนินนโยบาย
ต่างประเทศต่อรัสเซียในเชิงอิสระ เกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้าร่วมมาตรการลงโทษรัสเซียจากวิกฤต
ยูเครนในปี 2014 ยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่รัสเซียประกาศมุ่งสู่ตะวันออก เกาหลีใต้ก็เพิ่มความสนใจใน
เขตตะวันออกไกลรัสเซียมากยิ่งข้ึน 

3.3. อินเดีย 
อินเดียในอดีตเคยมีความสัมพันธ์ที่แนบชิดกับรัสเซีย เพราะเป็นพันธมิตรดั้งเดิมมาตั้งแต่

สมัยสงครามเย็น ทั ้งสองไม่ม ีความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศต่อกัน ทั ้งยังให้
ความสำคัญกับความมั่นคงในเอเชียกลางและมองการขยายตัวของลัทธิอิสลามนิยมความรุนแรง 
เป็นภัยคุกคามในภูมิภาคร่วมกัน นอกจากน้ี อินเดียยังเป็นคู่ค้าด้านอาวุธที่สำคัญของรัสเซีย แต่
เ น่ืองจากอ ินเดียเป็นประเทศหน่ึงที่ เป ็นประชาธ ิปไตยตามแบบตะวันตก จึงใกล้ช ิดกับ
สหรัฐอเมริกามากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งรัสเซียและอินเดียต่างมุ่งความสนใจไปใน
ทิศทางอื่น ๆ ทำให้อินเดียมีบทบาทเป็นเพียงคู่ค้าด้านพลังงานและอาวุธของรัสเซียเท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่รัสเซียประกาศมุ่งสู่ตะวันออก รัสเซียก็กลับมาให้ความสำคัญกับอินเดีย
อีกครั ้ง เพราะอินเดียเป็นหน่ึงในตัวแสดงที่เคยใกล้ชิดกันมาก่อนและสามารถเป็นตัวถ่วงดุล
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อิทธิพลของจีนได้ทั้งในเอเชียและในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน ตลอดจนวิกฤตยูเครนในปี 
2014 อินเดียก็ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการลงโทษรัสเซียกับชาติตะวันตก 

3.4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวันออกเฉ ียงใต้มีองค์กรความร ่วมมือระดับภ ูมิภาคคือ  อาเซียน (ASEAN – 

Association of South East Asian Nations) โดยรัสเซียให้ความสำคัญกับอาเซียนทางด้าน
การค้ามาเป็นอันดับแรกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาเป็นอันดับสอง ส่วนอาเซียนเองก็มอง
รัสเซียว่ามีศักยภาพในเชิงกลยุทธ์ที่ เป็นผู้ถ่วงดุลการค้า ในบริบทของการแข่งขันระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคน้ีรัสเซียยังถือว่ามีบทบาทน้อยอยู่ 

แม้รัสเซียยังมีบทบาทน้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังสามารถขยายบทบาทได้อยู่ 
เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้อนรับรัสเซียทั ้งในด้านการค้าและการเข้ามาเป็นผู้ถ ่วงดุล
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกากับจีน 

 
การแสดงออกอย่างเด่นชัดอย่างหนึ่งของรัสเซียหลังสงครามจอร์เจียในปี 2008 ที่

ตอบสนองต่อการมุ่งสู่ตะวันออกและแสดงถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระนั้น 
คือ การผนวกแคว้นไครเมียมาเป็นของรัสเซียหลังจากวิกฤตยูเครนในปี 2014  ทำให้ชาติ
ตะวันตกและรวมถึงบางประเทศในเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาต่างวิพากษ์วิจารณ์
กระทำของรัสเซีย วิกฤตนี้จึงเป็นตัวกระตุ้นที่ขับเร่งรัสเซียให้มุ่งไปสู่จีนยิ่งขึ้น เนื่องจากจีนมี
ท่าทีวางเฉยต่อวิกฤตยูเครน ในทำนองเดียวกันกับสงครามจอร์เจียในปี 2008 ซึ่งจีนเลือกที่จะ
ไม่แสดงความเห็นต่อประเด็นการเป็นเอกราชของเมืองอับคาเซียและเมืองเซาท์ออสเซเทีย 
ตั้งแต่น้ันมาการมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซียจึงยิ่งชัดเจน และเป็นการมุ่งสู่จีนอย่างไม่มีข้อสงสัย 
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