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ความสัมพันธ์รัสเซีย-จีนในสมัยประธานาธิบดี 

วลาดิมีร์ปูติน (ค.ศ.2000-2008) 
ศึกษากรณีความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือในการถ่วงดุลอํานาจกับสหรัฐอเมริกา

ภายใต้กรอบองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ 

         

      ความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization SCO) เป็น

ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ถูกพัฒนามาจากกลุ่มความร่วมมือ“ เซี่ยงไฮ้ 5” 

(Shanghai five) ประกอบไปด้วยสมาชิก 6 ประเทศอัน ได้แก ่ รัสเซีย จีน คาซัค

สถานคีร์กีซสถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน โดยในปี ค.ศ.2017 มีสมาชิกเพิ่ม

คือ อินเดียและปากีสถาน 
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  ความนา่สนใจของความร่วมมือดังกล่าว คือการที่มีประเทศมหาอํานาจอย่าง

รัสเซียและจีนเป็นสมาชิกซึ่งถือเป็นตัวละครหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือใน

ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เอกสารฉบับนี้จะเป็นการศึกษาความร่วมมือใน

สมัยช่วงแรกของการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีปูติน (ค.ศ. 2000-2008) 

ซึ่งจะเน้นถึงความร่วมมือทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง (การ

ต่อต้านการก่อการร้าย) และด้านพลังงาน อีกได้วิเคราะห์ถึงการถ่วงดุลอํานาจ

ของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่เอเชียกลางหรืออาณาบริเวณของอดีต

สมาชิกโซเวียตเก่า ซึ่งการศึกษาดังกล่าวสามารถทําให้เข้าใจสถานการณ์และแนว

โน้มของความร่วมมือดังกล่าวไดใ้นอนาคต 

 การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 ถือเป็นการพ่ายแพ้ของ

อุดมการณ์การคอมมิวนิสต์ (Commurism) และถือเป็นการขึ้นสู่การเป็นประเทศ

มหาอํานาจของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์หลัก

การอยู่ภายใต้ระบบโลกเดียวของสหรัฐอเมริกา (Unipolar system) ทําให้รัฐต่างๆ

ต้องแสวงหาความร่วมมือในระดับพหุภาคี (Multi-polar System) โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการรวมตัวในภูมิภาค (Regional Integration) เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ารัฐของตน

สามารถเอาชนะภัยคุกคามการแทรกแซงจากภายนอกและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์

แห่งชาติ 
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 1. แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (national interest) เป็นสิ่งที่ประเทศให้

ความสําคัญในการกําหนดนโยบายต่างประเทศ ผูน้ําประเทศจะต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักบ้างก็ว่าผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวกําหนด

พฤติกรรมทางการเมือง แต่กระนั้นแล้วผลประโยชน์แห่งชาติไม่ได้มีองค์

ประกอบที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและวัฒนธรรมของรัฐนั้นๆ 

โดยผลประโยชน์แห่งชาติสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของอํานาจความมั่งคั่ง

ความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจ เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศ 

(Rossu, 1968) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาความอยู่รอดของชาติกล่าวคือ

ความสามารถในการป้องกันการคุกคามจากภายนอก ความยังคงเป็นปึก

แผ่นสังคมวัฒนธรรมและสถาบันต่างๆของชาติ  

2. ทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพัน (Linkage Politics Theory) ว่าด้วยเรื่องปัจจัย

ภายนอก (External Factors) และปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่สร้าง

อิทธิพลและส่งผลให้รัฐบาลของรัฐหนึ่งจะต้องกําหนดนโยบายการต่าง

ประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา  

3. แนวคิดดุลแห่งอํานาจ (Balance of Power) คือการที่รัฐใดรัฐหนึ่ง

พยายามสร้างสมดุลทางอํานาจเพื่อให้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับรัฐอื่นๆ 

อีกหนึ่งกรณีคือการที่รัฐหลายๆรัฐมีการบูรณาการ (Integration) เพื่อที่จะ

สร้างอํานาจในการถ่วงดุลกับรัฐนอกกลุ่ม โดยนักสัจธรรมได้มองว่ารัฐแต่ละ

รัฐมีอํานาจเป็นของตนอยู่แล้ว ซึ่งอํานาจนั้นถือเป็นเครื่องมือในการป้องกัน

ตนเองจากรัฐภายนอก แต่ในขณะเดียวกันอํานาจก็สามารถเป็นหนึ่งในปัจจัย
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ที่ทําให้เกิดความรุนแรงหรือเป็นการเหตุในการรุกรานรัฐอื่นได้เช่นกัน ดังนั้น

รัฐแตล่ะรัฐจึงจะต้องสร้างสมดุลของอํานาจให้เกิดขึ้น 

     ความร่วมมือรัสเซีย-จีนภายใต้กรอบองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ ้ถือเป็นหนึ่ง

การบูรณาการที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสมดุลในภูมิภาค และเผยแพร่ในวันที่ 15 

มิถุนายน ค.ศ. 2001 โดยมุ่งเน้นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคการ

ต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน เชื้อชาติ กลุ่มหัวรุนแรงอีกทั้งพัฒนา

ภาพรวมของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจเเละสังคม 

 ด้านความร่วมมือด้านการเมืองนั้นองค์การความร่วมมือฯ ได้จัดให้มีการ

ประชุมสุดยอดผู้นําขึ้นทุกปีโดยจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดการประชุมขึ้นตาม

รายชื่อของประเทศสมาชิกที่เขียนดว้ยภาษารัสเซีย ซึ่งช่วง ค.ศ. 2000-2008 ขณะ

ที่ประธานาธิบดีปูตินดํารงตําแหน่งได้มีการประชุมขององค์การความร่วมมือดัง

กล่าวเป็นจํานวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีใจความสําคัญของการประชุมดังนี ้

 ครั้งที่ 1: การลงนามใน “สนธิสัญญาเชี่ยงไฮ้ “เพื่อต่อต้านความรุนแรงใน

ภูมิภาคอีกทั้งมีการการลงนามใน “ความตกลงเพื่อก่อตั้งสํานักงานต่อต้านการ

ก่อการร้ายแห่งภูมิภาค” และการลงนามใน “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ

ในความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี” ระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศจีนเพื่อรื้อฟื้นความ

สัมพันธ์ตั้งแต่สมัยสตาลินและเหมาเจ๋อตุงซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือในระดับ“ หุ้น

ส่วนทางยุทธศาสตร์”  

 ครั้งที่ 2: การลงนามในเอกสารสามฉบับอัน ได้แก ่ 1) กฎบัตรความร่วมมือ

แห่งเซี่ยงไฮ้ 2) ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งภูมิภาค 3) 

แถลงการณ์ของผู้นําสมาชิกประเทศองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเอกสาร

ทั้งสามฉบับนี้เป็นเอกสารที่เน้นยํ้าถึงความร่วมมือของประเทศสมาชิกอีกทั้ง

เอกสารทั้งสามยังได้ยึดหลักการเดียวกันกับกฏบัตรของสหประชาชาติ (United 

Nation) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์การความร่วมมือที่สามารถยอมรับได้ใน

ระดับสากล 
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 ครั้งที่ 3: การหารือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดหน่วยต่อต้านการ

ก่อการร้ายที่อุเบกิสถาน 

 ครั้งที่ 4: การริเริ่มโครงการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งภูมิภาคและการ

ประกาศต่อต้านต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามใหม่ 

 ครั้งที่ 5: การประชุมสุดยอดผู้นําองค์การในครั้งนี้ มีผู้สังเกตการถึง 4 

ประเทศอัน ได้แก่ ปากีสถาน อิหรา่น อินเดียและมองโกลเลีย (ที่ซึ่งได้เข้าร่วมในฐานะ

ของผู้สังเกตก่อนในการประชุมครั้งก่อน) นอกจากนี้ภายในการประชุมฯ ยังมีการ

ประกาศถึงภารกิจใหม่อย่างการขจัดความจากจน (Plan to fight Poverty) เพื่อที่

จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรอีกทั้งยังมีการหารือเรื่องการเข้ามา

บุกรุกพื้นที่เอเชียกลางของสหรัฐอเมริกา 

 ครั้งที่ 6: การประชุมในครั้งนี้มีการลงนามในความตกลงต่างดังนี้  

  (1). การร่วมกระทําการต่อต้านกลุ่มกอ่การร้ายในบริเวณพรมแดนรัฐ

ภาคีองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้  

  (2). ความตกลงว่าด้วยการพิสูจน์บุคคลและชอ่งทางที่มสี่วนเกี่ยวพัน

กับกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และกลุ่มหัวรุนแรงในบริเวณพรมแดนของ

รัฐพาคีโดยการประชุมสุดยอดผู้นําในครั้งนี้มีประเทศผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จํานวน 

4 ประเทศอัน ได้แก่ มองโกเลียปากีสถานอิหร่านอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียน 

(ASEAN) อีกทั้งจัดตั้งความรว่มมือเซี่ยงไฮ้อัฟกานิสถาน (SCO-Afghanistan) ที่

ต้องการปราบปรามประเด็นปัญหายาเสพติด 

 ครั้งที่ 7: การหารือประเด็นพลังงานและการจัดตั้ง “ตลาดพลังงาน” 

(Energy Market) อีกทั้งมีการลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ

มิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในระยะยาวและความร่วมมือกับองค์การสนธิ

สัญญาความมั่นคงร่วมกัน (Collective Security Treaty Organization: CSTO)  
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 ด้านการตอ่ต้านการก่อการรา้ย องค์การความร่วมมือฯ มีการซ้อมรับมือกับ

การกอ่การร้ายทุกรูปแบบในพื้นที่เอเชียกลาง มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทักษะ

ด้านการทหารให้กับประเทศสมาชิก สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่

ประเทศสมาชิก อีกทั้งเป็นการส่งสัญญาณให้แก่สหรัฐอเมริกาว่าพื้นที่เอเชียกลาง

อยู่ในการดูแลความปลอดภัยภายใต้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (เป็นการส่ง

สัญญาณจากจีนและรัสเซียถึงสหรัฐอเมริกา)  สัมพันธมิตรแห่ง ค.ศ. 2003 

(Coalition 2003) เป็นการรว่มซ้อมรบของประเทศสมาชิกขององค์การความร่วม

มือเซี่ยงไฮ้ ในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย โดยการฝึกในครั้งนี้มีการฝึกการ

รับมือกับสถานการณ์ที่มีผู้โดยสารถูกจี้บนเครื่องบิน โดยกลุ่มการก่อการร้ายข้าม

ชาติและการซ้อมอีกหนึ่งครั้งในเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกัน และทําลายฐานที่

ตั้งของผู้ก่อการร้าย 

 ยุทธการสันติภาพ ค.ศ. 2005 (Peace Mission 2005) ซึ่งยังคงมีจุด

ประสงค์ในการรบเหมือนเดิมนั่นคือการต่อต้านการก่อการร้ายหรือการรักษา

สันติภาพในพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้จัดการซ้อมรบขึ้นที่เมืองวลาดิวอสตอร์กประเทศ

รัสเซียเพื่อฝึกเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย การปิดกั้นชายฝั่ง การยกคนขึ้นบก 

ฯลฯ  

 ด้านความร่วมมือด้านพลังงานองค์การความร่วมมือฯ ได้ตระหนักถึง

อุปสงค์และอุปทานของพลังงาน (โดยเฉพาะนํ้ามัน) จึงทําใหเ้กิดความร่วมมือนี้ขึ้น

โดยมีจุดประสงค์คือการเป็นที่ปรึกษาในด้านพลังงานหรือหารือกันเพื่อการพัฒนา

ร่วมกันเช่นการสร้างท่อส่งพลังงาน (ท่อนํ้ามัน) ให้เป็นในรูปแบบของพลังงาน

ภูมิภาค 
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    บทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียกลาง และการอยู่ร่วมกับองค์การ

ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ทําใหค้วามร่วมมือฯ ได้เน้นและ

ให้ความสําคัญ ในด้านการก่อต้านภัยคุกคาม ประเด็นที่สําคัญคือประเทศสมาชิกใน

องค์การฯ อย่างทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน ครี์กีซสถานและเตริ์กเมนิ

สถาน ถือเป็นประเทศที่เคยเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียต แต่กอ่นในอดีตซึ่งรัสเซีย

ได้มองว่าเป็นพื้นที่อํานาจเก่าของตนเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อีกหนึ่งองค์การความ

ร่วมมือนั่นคือการเป็นสมาชิกเครือรัฐเอกราช Commonwealth Independent 

States: CIS)  

 ในขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีพรมแดนของประเทศที่ติดกับ

ประเทศจีน หรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของจีน

อย่าง BRI (Belt and Road Initiatve) ทําให้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮเ้ป็น

ความร่วมมือที่มีความทันซ้อนในด้านผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจทําให้

รัสเซียและจีนสามารถเกิดความขัดแย้งได้ในอนาคต 
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   สหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพล ภายในพื้นที่เอเชียกลางตั้งแต่

สมัยสงครามเย็น โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะกระจายแนวอุดมการณ์เสรีนิยม แต่ภาย

หลังเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 จุดประสงค์ที่จะกระจายแนว

อุดมการณ์ดังกล่าวจึงจบลง แต่กระนั้นแล้วเหตุการณ์ 9/11 ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 

2001 ได้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สหรัฐฯได้ตัดสินใจเข้ามาในพื้นที่เอเชียกลาง (สหรัฐฯ

อ้างว่าต้องการที่จะปราบปรามรัฐอันธพาล โดยรัฐที่สหรัฐฯได้ให้นิยามว่าเป็นรัฐ

อันธพาล ได้แก่ คิวบา อิหร่าน ซูดาน ซีเรียและเกาหลีเหนือ) นําไปสู่การจัดตั้ง

ฐานทัพของนาโต้ในภูมิภาคนั้นนอกจากนี้ยังมีประเด็นในภูมิภาคเอเชียกลางนั่นคือ

ประเด็นแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างนํ้ามันและแก๊สธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง

ประเด็นที่นานาประเทศมองว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะเข้า

มาสร้างอิทธิพลเนื่องจากในขณะนั้นสหรัฐอเมริกาได้ขอใช้สนามบินตูชานเบ เพื่อ

เป็นสถานที่ใช้เติมเชื้อเพลิง 

 ประเด็นการจัดตั้งฐานทัพของนาโด้ ได้สร้างความกังวลใจแก่รัสเซียและจีน

เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการกระทําดังกล่าวถือเป็นการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ

ภายในภูมิภาค อีกทั้งเป็นการแผ่ขยายโอกาสการเป็นสมาชิกนาโต้ใหแ้กร่ัฐในอาณา

บริเวณนั้นนําไปสู่คําประกาศของการประชุมสุดยอดผู้นําประจําปี ค.ศ. 2005 ที่กรุง

อัสทานาประเทศคาซัคสถาน ที่ได้ให้ความสําคัญว่า “องค์การความร่วมมือแห่ง

เซี่ยงไฮ้จะยึดมั่นในหลักบูรณาการแห่งดินแดนไม่แทรกแซงกิจการภายในและไม่

ยอมรับการรุกรานโดๆ ตลอดจนจะไม่ยอมรับการกระทําการต่อต้านการก่อการ

ร้ายอันมีลักษณะสองมาตรฐาน” โดยคําประกาศดังกล่าวได้เน้นยํ้าถึงวิถีปฏิบัติ 

(Norm) ขององค์การฯ ที่ยึดมั่นไว ้ซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการเคารพซึ่ง

กันและกัน อีกทั้งความเท่าเทียมที่มีให้กัน ซึ่งในที่สุดสหรัฐอเมริกาซึ่งจําเป็นต้อง

ออกจากพื้นที่ของประเทศอุซเบกิสถาน ตามที่ประธานาธิบดีคามิรอฟได้กําหนดไว้ 

(กําหนดให้สหรัฐฯนํากองทัพออกจากอุซเบกิสถานภายใน 180 วัน)  
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  องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้จึงเป็นองค์การความร่วมมือในภูมิภาคที่เน้น

เรื่องความปลอดภัย ความมั่นคง และการสร้างความเสถียรในพื้นที่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและพวกกลุ่มหัวรุ่นแรง นอกจากนี้จะเห็นได้

ว่าการประชุมส่วนมากขององค์การความร่วมมือนี้ มักจะเป็นเรื่องความมั่นคงและ

เศรษฐกิจ ตามคํากล่าวบุคคลภายนอกที่มองว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนกับ

องค์การนาโต้ของตะวันออก ที่ถูกจัดตั้งมาเพื่อสร้างสมดุลกับอํานาจของสหรัฐ ฯ 

  ถึงแม้ว่าปัจจุบันเสียงแห่งอํานาจของรัสเซียจะน้อยลง เนื่องจากการล่มสลาย

สหภาพโซเวียต (ทําให้สหรัฐฯกลายมาเป็นประเทศมหาอํานาจอยู่เพียงประเทศเดียว

และใช้อํานาจในการสร้างระเบียบโลกใหม่) ซึ่งรัสเซียสามารถใช้องค์การความร่วม

มือแห่งเซี่ยงไฮ้มาใช้เพื่อทําให้เสียงของรัสเซียนั้นหนักแน่น และมีพลังที่มากขึ้นอีก

ทั้งยังเป็นการบูรณาการที่ควบคู่กับความร่วมมือ CIS อีกจึงมองได้ว่าความรวม

มือต่างๆเป็นสิ่งที่สามารถทําให้รัสเซียยังคงไว้ซึ่งอํานาจและผลประโยชน์แห่งชาติ 

จากบริเวณพื้นที่เคยเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตเก่า
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