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 ในยุคสถานการณ์โควิดปัจจุบันน้ีนับได้ว่ารุนแรงและยิ่งทวีคูณผลลัพธ์ด้านลบให้แย่ลงไปอย่าง

ต่อเนื่อง การเอาตัวรอดหรือผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้แต่เพียงผู้เดียวนับเป็นเรื่องที่ยาก ด้วยเหตุนี้ หลาย 

ประเทศในขณะนี้จึงเกิดความร่วมมือต่อกันเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนคาดหมายและพลิกสถานการณ์ให้

กลับมาดีข้ึนได้ให้มากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 

การลงทุนทางการค้าโลกอยู่ในสภาวะทรุดโทรม แต่ความร่วมมือในขอบเขตต่าง ๆ ระหว่างจีน-รัสเซีย

กลับมีความคืบหน้าใหม่ สองประเทศร่วมกันพิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ โดยมีสหประชาชาติเป็น

แกนกลางในการพิทักษ์ลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรี ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสองฝ่ายเทา่น้ัน 

หากยังเป็นประโยชน์ต่อทั่วโลกด้วย จีนยินดีแบ่งปันโอกาสการพัฒนาร่วมกับรัสเซีย ขยายการเปิด

กว้างซึ่งกันและกัน ร่วมกันต่อต้านโรคระบาด ขับเคลื่อนความร่วมมือทุกขอบเขตเพื่อบรรลุผลสำเร็จ

ใหม่ ๆ และอัดฉีดพลังใหม่แห่งการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน

และรัสเซียท่ามกลางยุคใหม่อย่างต่อเน่ือง 

ทางด้านของรัสเซียเองนั้นมีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับจีนเพื ่อต่อสู้โรคระบาด ด้วยการ

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทวิภาคีเพื่อกลับสู่เส้นทางการเติบโตโดยเร็ว โดยรัสเซียส่งเสริมความ

ร่วมมือในขอบเขตต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรม การเกษตร การขนส่ง พลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล และการ

บินอวกาศ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับท้องถิ่นให้

ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้ก้าวไปอีกระดับ 

 เพราะฉะนั้นในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศรัสเซียจึงมีมากขึ้น  

เนื่องจากจีนและรัสเซียได้เริ่มทบทวนความคืบหน้าของความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการลงทุน  และเห็น

พ้องจะพยายามเอาชนะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด  รวมถึงร่วมกันอำนวยความ
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สะดวกแก่การกลับมาทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ และร่วมมือกันในด้านการผลิตภายใต้ความร่วมมือ

ด้านการลงทุนทวิภาคีเพื่อบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติยิ่งข้ึน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวน้ีเกิดขึ้นระหว่างการ

ประชุม ‘คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนจีนและรัสเชีย’ (China-Russia Investment 

Cooperation Committee)  

 ทางฝั่งของจีนนั้นได้กล่าวว่ามีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือในการทำงานร่วมกับรัสเซีย  

เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้นำของทั้งสองประเทศนั้นได้ตกลงกัน รวมถึงผลักดัน

นโยบายความร่วมมือด้านการลงทุนจีน-รัสเชียให้สู่ในระดับที่สูงขึ ้น กล่าวคือต้องส่งเสริมบรรดา

ผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อต่อสู้โรคระบาดใหญ่ ทั้งจีนและรัสเซียควรกระชับ

ความร่วมมือระดับท้องถิ ่น สนับสนุนผู ้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เพิ ่มความร่วมมือ 

รวมถึงควรส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน  สนับสนุนการขยายการชำระเงินและการชำระราคา

หลักทรัพย์ด้วยสกุลเงินท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของบริการทางการเงินในความร่วมมือด้าน

การลงทุนอย่างเต็มที่ 

 นับได้ว่าจีนกับรัสเซียได้เปิดตลาดการค้าการลงทุนแก่กัน  รักษาห่วงโซ่อุปทาน โครงการ

ร่วมมือหลายโครงการคืบหน้าด้วยดี รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ ทั้งสอง

ประเทศน้ันร่วมปกป้องผลประโยชน์ของกันและกันในโลกการเมืองเรื่องของอำนาจซึ่งทั้งคู่จะร่วมมือ

กันต่อไป จีนและรัสเซียจึงถือเป็นตัวอย่างการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี การสัมพันธ์ของสองประเทศผู้เป็น

มหาอำนาจร่วมกันฟื้นฟูและรักษาเสถียรภาพโลก 

 ในขณะนี้นั้นนับเป็น ‘ปีแห่งนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน-รัสเซีย’ (China-

Russia Year of Scientific and Technological Innovation) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้าน

การลงทุนทางเทคโนโลยีชั้นสูง สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

การพยายามร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยุติธรรมและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ยังถือ

เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกด้วย ในเมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

รัสเชียและจีนจึงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสานงานอย่างใกล้ชิด และสร้างความก้าวหน้า

อย่างมั่นคงในโครงการความร่วมมือด้านการลงทุนที่สำคัญน่ันเอง 
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 ทางฝ่ายของรัสเซียนั้นอย่างที่ทราบกันดีว่าได้มีการผลิตคิดค้นวัคซีนเพื่อใช้ในการต้านโควิด

ขึ้นมา โดยใช้ช่ือว่า ‘สปุตนิก วี’ (Sputnik V) โดยช่ือนี้น้ันมีที่มาที่อ้างอิงให้เห็นถึงสหภาพโซเวียตใน

การส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นดวงแรกของโลกเมื่อปี  ค.ศ. 1957 ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความสำเร็จครั้ง

ยิ่งใหญ่ของโซเวียต อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและการแผ่กว้างของมหาอำนาจมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ประเทศตะวันตกก็ต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าสหภาพโซเวียตมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเป็นอย่างมาก เมื่อครั้งที่วัคซีนสปุตนิกวีออกมาใน

ช่วงแรก ฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นต่างไม่เชื่อมั่นความสามารถในการคิดค้นวัคซีนของรั สเซีย แต่จาก

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวและการทดลองต่าง ๆ ที่น่าเช่ือถือมากขึ้นสปุตนิกวีจึง

ได้กลายเป็นตัวพิสูจน์ที่ทำให้โลกตะวันตกเห็นถึงประสิทธิภาพของรัสเซีย 

 การคิดค้นวัคซีนในปี ค.ศ. 2020  น้ันมีความคล้ายคลึงกับการแข่งขันเพื่อเดินทางไปอวกาศ

ในช่วงทศวรรษ 1950 ที่มีการปล่อยดาวเทียมสปุตนิกซึ่งอาจนับเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจอ่อน (soft 

power) ที่ถือว่าทรงพลังที่สุดของรัสเซียและเป็นตัวไต่เต้าในการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจ 

ดังนั้น ในยุคสถานการณ์โควิด การที่รัสเซียได้ปล่อยวัคซีนต้านโควิดอย่างสปุตนิกวีออกมาจึงนับเป็น

ตัวพิสูจน์หน่ึงว่าแท้จริงแล้วรัสเซียเป็นประเทศที่มีความสามารถและไม่หยุดพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจริง ๆ 

ทำให้หลาย ๆ ประเทศเริ่มเห็นถึงความสำคัญของรัสเซียว่าเป็นประเทศผู้นำและนำมาซึ่งประโยชน์  

รวมถึงเกิดความน่าเช่ือถือมากขึ้นเมื่อทางฝ่ังของรัสเซียได้พยายามหาหลักฐานหรือการทดลองวิจัยต่าง 

ๆ ออกมาให้มากขึ้น แม้ว่าในขณะนี้ตัววัคซีนอาจยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก  เพราะสำนักงาน

การแพทย์ยุโรป (European Medicines Agency: EMA) ยังไม่ได้อนุมัติวัคซีนตัวน้ี แต่การเริ่มต้นจน

มาถึงขั้นน้ีได้ก็เป็นตัวส่งเสริมที่ดีของประเทศรัสเซียเป็นอย่างมาก ทั้งน้ียังมีอีกหลาย ๆ ประเทศ เช่น

อาร์เจนตินา เม็กซิโก อิสราเอล และฟิลิปปินส์ก็ได้สั่งซื้อแล้ว อีกทั้งทางการรัสเซียก็บอกว่าได้เซ็น

สัญญาเตรียมผลิตวัคซีนในประเทศเกาหลีใต้และอินเดีย นอกจากนี้ กองทุนการลงทุนของรัสเซียยังมี

การวางแผนการดำเนินการผลิตวัคซีนสปุตนิกวีในประเทศจีนมากกว่า 100 ล้านโดส 

 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของประเทศจีนและรัสเซียในช่วงขณะน้ีนั้นเป็นไปใน

รูปแบบของการค้าและการลงทุนร่วมกัน เนื่องจากตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าประเทศจีนเป็นพื้นที่ที่
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รัสเซียได้เข้าไปทำการลงทุนผลิตวัคซีน โดยกองทุนการลงทุนโดยตรงของรัสเซีย (RDIF) เป็นผู้ให้การ

สนับสนุนทางการเงิน และประสานการพัฒนาวัคซีน ได้ร่วมมือกับบริษัทเสินเจ้ิน หยวนซิง เจนเน-เทค 

ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสปุตนิกวีในประเทศจีน ความร่วมมือของรัสเซียและจีนที่มีร่วมกันน้ี 

จะช่วยทำให้รัสเซียผลิตวัคซีนสปุตนิกวีในจีนได้และเป็นการเพิ่มผลการผลิตเนื่องจากขณะนี้ทั่วโลก

ต่างมีความต้องการในวัคซีนสปุตนิกวีมากขึ้น ในขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศตะวันตกนั้นได้มีการ

กล่าวหาประเทศจีนและรัสเซียถึงเรื่องการสร้างอิทธิพลในด้านต่าง  ๆ  กับประเทศทั่วโลก โดยใช้

วัคซีนต้านโควิดนี้เป็นตัวสื ่อกลาง ในอีกทางหนึ่งประเทศจีนและรัสเซียนั้นก็ได้กล่าวหาทางฝ่ัง

ประเทศตะวันตกเช่นกันในเรื่องที่ชาติตะวันตกพยายามกักตุนวัคซีนโควิด-19 อันเป็นการปิดกั้นโอกาส

ของประเทศอื่น ๆ ที่ยากจนในการเข้าถึงวัคซีน 

แท้จริงแล้ว ‘การทูตโดยวัคซีน’ ถือเป็นส่วนหน่ึงในความพยายามของประธานาธิบดีปูตินเพื่อ

นำรัสเซียกลับคืนสู่ความเป็นมหาอำนาจของโลกอีกคร้ังหนึ่ง ขณะน้ีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเครมลินก็อ้าง

ว่าได้รับคำสั่งซื้อขั้นต้นจาก 50 ประเทศสำหรับวัคซีนสปุตนิก วีรวม 1,200 ล้านชุดแล้ว และกำลัง

เจรจากับหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ อินเดีย จีน คาซัคสถาน และฮังการี เพื่อความร่วมมือเพิ่มเติม

เช่นกัน จากจุดน้ีแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากในเรื่องของการคิดค้นและผลิตวัคซีนต้านโควิด 

เป็นใบเบิกทางด้านเศรษฐกิจที่ดีของทั้งประเทศจีนและประเทศรัสเซีย  เนื่องจากวัคซีนนี้ได้รับความ

สนใจอย่างล้นหลาม รวมถึงเกิดข้ึนสำเร็จในจังหวะที่เหมาะสมและทันการณ์ วัคซีนของรัสเซียน้ีจึงเป็น

ตัวสำคัญที่จะช่วยกอบกู้ปัญหาด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้ 

 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาน้ี รัสเซียและจีนสรุปการเติบโตทางการค้าเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน 

มูลค่าการซื้อขายมีมูลค่ารวม 110.75 พันล้านเหรียญสหรัฐและเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในแง่รายปี แม้ว่า

การเพิ่มขึ้นจะต่ำกว่าที่บันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2560 แต่ก็มีความโดดเด่นในทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการ

ซื้อขายระหว่างสหรัฐฯ – จีนที่ลดลงเนื่องจากสงครามการค้า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกที่

ลดลงอย่างมากรวมถึงประเทศที่สหรัฐฯ ถือว่าเป็นคู่แข่งช้ันนำของโลก ไดแ้ก่ จีน และรัสเซีย 
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 จากการวิเคราะห์แล้วช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่ารัสเซียไดพ้ยายามใช้วิธีโน้มน้าวด้วยอำนาจอ่อนผ่าน

การกระจายของวัคซีนสปุคนิกวีไปตามประเทศต่าง ๆ อย่างแนบเนียนตามสถานการณ์โรคโควิดตอนน้ี 

ทำให้รัสเซียได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น อีกทั้งแล้วประเทศต่าง ๆ  ที่ไม่เชื่อใน

ศักยภาพของรัสเซียมาเนิ่นนาน เนื่องจากการคว่ำบาตรบ้าง หรือการประคับประคองเศรษฐกิจที่ไม่

เคยสำเร็จเลยบ้าง ก็ได้ยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงของรัสเซีย และอาจนำไปสู่การขยายความสัมพันธ์ที่

กว้างขวางขึ ้นเลยก็ว่าได้ เช่น บางส่วนในประเทศยุโรปเองก็ยังขาดแคลนวัคซีนต้านโควิดอยู่เป็น

จำนวนมาก ซึ่งในขณะน้ีบางประเทศก็ได้มีการตกลงทำการซื้อขายวัคซีนของรัสเซียแล้ว วัคซีนสปุตนิก 

วีน้ีนับเป็นเครื่องมือช้ินใหม่ในแผนงานโฆษณาชวนเช่ือของรัสเซียน่ันเอง 

 หากกล่าวถึงเรื่องของวัคซีนแล้ว ในทางฝ่ังของยุโรป ผู้ผลิตวัคซีนจากจีนและรัสเซียอาจได้รับ

การอนุมัติให้จำหน่ายวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในยุโรปได้ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับบริษัทผลิต

วัคซีนอื่น ๆ ซึ่งต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด เน่ืองมาจากว่าภูมิภาคยุโรปอยู่ในสภาวะขาดแคลน

วัคซีนเพราะบริษัทยาผลิตวัคซีนได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งน้ีหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปได้เล่ือน

หรือระงับแผนการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิดแล้วเน่ืองจากประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนน่ันเอง  

 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจได้ตกต่ำไปทั่วโลก เศรษฐกิจ

ของรัสเซียเองได้รับความเสียหายจากการปิดตัวลงเน่ืองจากการระบาดของโรค เศรษฐกิจที่ตกต่ำน้ัน

รุนแรงข้ึนอีกจากการล่มสลายของราคาน้ำมันซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศรัสเซีย รัสเซียจึงขาด

สภาพคล่องในด้านต่าง ๆ ภายในประเทศในขณะน้ี ด้วยเหตุน้ี รัสเซียจึงเริ่มผลักดันการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับประเทศจีนในเรื่องของการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมีแนวทางที่จะทำให้จีนออก

มาตรการขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ตกต่ำของรัสเซียและเพื่อป้องกันการว่างงานที่เพิ่มขึ้น

จากการก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม โดยรัสเซียจะยังคงใช้จ่ายของรัฐบาลในการก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงการเร่งการเปิดตัวเครือข่าย 5G ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจแล้ว การที่รัสเซียเป็นผู้ที่ยืนอยู่ในลำดับตลาดหรือการแข่งขัน

ด้านการค้า รวมถึงได้เป็นผู้นำของเทคโนโลยีการคิดค้นก้าวไกลกว่าประเทศอื่น  ๆ  จะทำให้เกิดการ

หนุนในผลกระทบที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่ให้เกิดการไหลเวียนไปในทิศทางที่ดีข้ึนได้ ทั้งการเข้าไปลงทุน
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ในจีน รวมถึงประเทศภูมิภาคเอเชียกลางอื่น ๆ และได้รับการสนับสนุนที่มากขึ้นในภูมิภาคยุโรปด้วย 

นับว่าในปัจจุบันน้ีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ได้แก่ จีนและรัสเซีย น้ันกำลังดำเนินต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทั้งสองประเทศเองได้มีการ

พบปะหารือกันบ่อยครั้ง อีกทั้งมีการร่วมมือลงทุนกิจการต่าง ๆ อีกด้วย  

ดังน้ัน สถานการณ์โควิดจึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศพันธมิตร

ต่อกัน เศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะดีขึ้นไปอีกในภายภาค

หน้า เนื่องจากว่าทางฝั่งของประเทศจีนก็เป็นประเทศมหาอำนาจเช่นกัน การที่รัสเซียผูกมิตรไว้

นั้นนับเป็นการณ์ดีในการต่อยอดพัฒนาประเทศให้กลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจได้ดังเดิม และ

ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้ในภายภาคหน้า 
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