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บทบาททางด้านการทหารและความมั่นคงของรัสเซีย 
ต่อองคก์รความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ตัง้แต่ปี 1996 – 2007 

 

กมลชนก นามนวล 

 

– บทความน้ีเป็นการสรุปย่อจากภาคนิพนธ์เร่ือง บทบาททางด้านหารทหารและความมั่นคงของรัสเซีย 
ต่อองค์กรความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ต้ังแต่ปี 1996 – 2007 ของธันยธรณ์ บุญอินโท ปีการศึกษา 2551 – 

 

ที่มาและความสำคัญขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกแบ่งเป็น 2 ขั้วอำนาจ คือขั้วอำนาจฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งนำ
โดยสหรัฐอเมริกา และขั้วอำนาจฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียต แต่หลังจากที่สหภาพโซ
เวียตล่มสลายลงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 1991 โลกเปล่ียนจากระบบ 2 ขั้วอำนาจ กลายเป็นหลาย
ขั้วอำนาจ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นข้ัวอำนาจหลัก ส่วนจีน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่นมีบทบาทในเวที
โลกเพิ ่มขึ ้น สหพันธรัฐรัสเซียผู ้สืบทอดอำนาจต่อจากสหภาพโซเวียตไม่ยอมให้คู ่แข่งอย่าง
สหรัฐอเมริกาครองโลกแต่เพียงผู้เดียว โดยสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบอริส 
เยลต์ซิน และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้อาศัยการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อให้รัสเซีย
กลับมายิ่งใหญ่อีกคร้ัง 

ในสมัยของนายบอริส เยลต์ซิน ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีการดำเนิน
นโยบายร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเอเชียกลางอย่างสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐอุซเบกิสถานก่อตั้งองค์กรความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) เกิดขึ้นจากพื้นฐานของกลุ่มเซี่ยง
ไฮ้ 5 ซึ่งเกิดจากการลงนามข้อตกลงในปี 1996 – 1997 ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน การ
ประชุมเมื ่อเดือนกรกฎาคม 2000 ที ่ประชุมเซี ่ยงไฮ้ 5 ประกาศความสำเร็จในการสร้างความ
ไว้วางใจบริเวณชายแดน มีการริเริ่มความร่วมมือต่อต้านขบวนการก่อการร้าย การค้าอาวุธหนีภาษี 
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และบริษัทข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ที่ประชุมเห็นชอบในการสร้างศูนย์กลางความร่วมมือการก่อการ
ร้าย ณ สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน และต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2001 สาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 และได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็นองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ โดยมี
ประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 4 ประเทศ อันได้แก่ อินเดีย อิหร่าน มองโกเลีย และปากีสถาน 

รัสเซียถือว่าเอเชียกลางเป็นเขตอิทธิพลเก่า เสมือนหลังบ้านของตน จึงดำเนินความสัมพันธ์
เป็นมิตรที่ดี สมัยสหภาพโซเวียตก็เป็นผู้เข้ามาพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกลางให้เป็น
แหล่งผลิตวัตถุดิบด้านโลหะ แร่ และผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะฝ้ายให้กับสหภาพโซเวียต 
รัสเซียจึงต้องการรักษาอิทธิพลในดินแดนนี้ไว้  เอเชียกลางตั้งอยู่ตรงกลางขนาบด้วยรัสเซีย จีน 
และยุโรป ประกอบด้วยประเทศ 5 สถาน ได้แก่ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน 

ประชากรส่วนใหญ่ในเอเชียกลางนับถือศาสนาอิสลาม ในปัจจุบันประเทศมหาอำนาจไม่ว่า
จะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซีย จีน และสหภาพยุโรปก็ให้ความสนใจภูมิภาคน้ี โดยมีปัจจัยทางด้าน
พลังงานและด้านการเมืองที ่ดึงดูดให้เอเชียกลางมีความน่าสนใจยิ่งขึ ้น  นอกจากรัสเซียมีพื้นที่
ติดต่อกันแล้ว ก็ยังต้องการรักษาผลประโยชน์ที่จะได้จากเอเชียกลาง คือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
บริเวณทะเลสาบแคสเปียน สำหรับเอเชียกลางเองก็ยังคงมีความยำเกรงต่อรัสเซีย เพราะตลาด
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ของตนถูกส่งออกไปยังตลาดรัสเซีย  ส่วนจีนก็ไม่ต้องการให้
ประเทศมุสลิมเหล่านี้ไปสนับสนุนกลุ่มมุสลิมในดินแดนปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์  (Xinjiang-
Jigur autonomous region) ซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ส่วนสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปก็ต้องการขยายอิทธิพลของตนไปจนจรดพรมแดนรัสเซียและขยายอุดมการณ์
ประชาธิปไตยสู่ภูมิภาคเอเชียกลาง อันเป็นพื้นที ่ที ่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมัน ดังตัวอย่างของ
คาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติสำรองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากรัสเซีย ความสำคัญ
ทางด้านทรัพยากรที่เอเชียกลางมีอยู ่จึงเป็นอีกหนึ่ง เวทีที่ทำให้ประเทศมหาอำนาจต่อสู้แย่งชิง
เพื่อให้ได้ซึ่งการเข้ามาครอบครอง 

 

การดำเนินความสัมพันธ์ของรัสเซีย 

การดำเนินความสัมพันธ์ของรัสเซียต่อองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เกิดข้ึนตั้งแต่การดำเนิน
นโยบายต่างประเทศสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน แต่มาโดดเด่นและเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง
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ขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยที่
ผลักดันให้ปูตินอาศัยความร่วมมือภายในองค์กรนี้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารใหม่ของ
สหรัฐอเมริกาคือ การโยกย้ายกองกำลังทหารจากยุโรปตะวันตกและเอเชียตะวันออกมายัง
ตะวันออกกลางและเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียกลาง สหรัฐอเมริกาขยายอิทธิพลทางด้าน
การทหารเข้าไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื ่องการปกป้องแหล่งน้ำมันและท่อส่ง
น้ำมัน โดยกำลังไปพัฒนาฐานทัพอากาศใกล้บ่อน้ำมันใหญ่ในคาซัคสถาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนเป็นไปในลักษณะของการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ
และการทหารเพื่อท้าทายศัตรูคนเดียวกันคือสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีน
ได้ปรับเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรเมื่อทั้งสองตกลงหาทางแก้ปัญหาทางด้านพรมแดนร่วมกัน 
และรัสเซียมีมติที่จะถอนกำลังทหารออกจากมองโกเลียในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ได้ทำ
ให้สัญญาสมัยประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์บาชอฟ เป็นผลโดยสมบูรณ ์กล่าวคือมีการถอนกำลัง ลด
กำลังอาวุธ และลดกำลังทหารบริเวณชายแดน ต่อมาในปี 1996 รัสเซียและจีนมีความร่วมมือ
ระหว่างกันในรูปแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ อันจะต่อยอดเป็นกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 5 และพัฒนา
ไปสู่องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในที่สุด ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการต่อต้านภัยคุกคาม
ความมั่นคง โดยร่วมลงนามในสนธิสัญญาเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี และความร่วมมือระหว่างกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแนบแน่นมากขึ้นเมื่อปี 2006 จีนจัดงาน The Year of Russia 
ทางรัสเซียก็จัดงาน The Year of China ในปี 2007 เพื่อกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อ
สหรัฐอเมริกาขยายอิทธิพลเข้ามาในเอเชียกลางทั้งรัสเซียและจีนจึงร่วมมือกันมากขึ้นเพื ่อจะ
ปกป้องผลประโยชน์และแสดงศักยภาพอิทธิพลที่มีอยู่ในเอเชียกลาง 

 

การดำเนินนโยบายของรัสเซีย 

สหพันธรัฐรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน (1991 – 2000) และ
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน (2000 – 2008) ดำเนินการปฏิรูปนโยบายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู ้นำทั ้งสองคนเน้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออก ช่วงต้นสมัยของบอริสเยลต์ซินเน้นนโยบายต่างประเทศ
ให้ความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก ปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อ
สร้างความเจริญก้าวหน้าและให้นานาประเทศยอมรับความเป็นสหพันธรัฐ รัสเซียดำเนินการ
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เรียกร้องการเข้าเป็นสมาชิกประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 7 ซึ่งหลังจากรัสเซียได้เข้าร่วมก็ได้กลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 8 รัสเซียได้สืบสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

แต่ในช่วงปลายสมัยของเยลต์ซิน รัสเซียเห็นว่าตะวันตกไม่มีความจริงใจในการดำเนิน
นโยบายสันติเน่ืองจากการที่สหรัฐอเมริกาและตะวันตกขยายอิทธิพลเข้ามาประชิดพื้นที่ที่เป็นเขต
อิทธิพลของรัสเซีย กล่าวคื มีการรับเอาประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตเข้าเป็นสมาชิกองค์กรนา
โต้เมื่อปี 2004 ซึ่งก็คือกลุ่มประเทศรัฐบอลติก อันได้แก่ ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย นโยบาย
ต่างประเทศรัสเซียจึงปรับเปลี่ยนให้ความสำคัญกับประเทศตะวันออกโดยเน้นการร่วมมือใน
ประเทศเครือรัฐเอกราชเพื ่อสร้างเสถียรภาพให้แก่รัสเซีย  และเป็นการถ่วงดุลอำนาจ
สหรัฐอเมริกาและตะวันตกที่ขยายอิทธิพลเข้ามาต่อมาในสมัยของปูติน ปูตินเองเป็นผู้นำที่มี
ความเด็ดขาดน่าเกรงขาม นโยบายต่างประเทศภายใต้การนำของเขาจึงมุ่งเน้นไปยังการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยบนพื้นฐานผลประโยชน์ซึ ่งกันและกัน ดำเนินความสัมพันธ์เป็นหุ ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์กับจีนเพื ่อตั้งจีนเข้ามาถ่วงดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกา  แต่หลังจากเหตุการณ์ 11 
กันยายน 2001 รัสเซียก็ได้ร่วมมือกับคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคือสหรัฐอเมริกา ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่ทวีความรุนแรงคุกคามความมั่นคงและความปลอดภัยของโลก 

นโยบายต่างประเทศที่เน้นการสร้างความมั่นคงในรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช โดย
การร่วมมือภายในองค์กรของประเทศข้างต้นโดยเฉพาะความร่วมมือในองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
ที่นานาประเทศให้สนใจ เน่ืองมาจากสองประเทศกลุ่มผู้นำโลกในปัจจุบันคือรัสเซียและจีนมีความ
ร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางก่อตั้งองค์กรน้ี และเพิ่มบทบาทความสำคัญขององค์กรมากยิ่งขึ้น 
โดยองค์กรน้ีมีพัฒนาการจากกลุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 ที่ต้องการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกจนเกิดเป็นข้อตกลงในปี 1998 ยังผลให้เกิดการลดกองกำลังทหารบริเวณชายแดน และ
ข้อตกลงในปี 1997 ที่ตอ้งการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและกันบริเวณพรมแดน ซึ่งข้อตกลง
ทั้งสองข้อนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ จึงทำให้ประเทศสมาชิกดังกล่าวสามารถรวมตัวกันและ
ประกาศก่อตั้งองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ลุล่วงเมื่อปี 2001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างกันภายในองค์กร  รวมทั้งขยายความร่วมมือ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือในการต่อต้านสาม
กลุ่มชั่วร้ายที่คุกคามบ่อนทำลายความมั่นคงปลอดภัย คือกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มแบ่งแยกดินแดน 
และกลุ่มลัทธิหัวรุนแรง ซึ ่งมีผู ้นำองค์กรที่สำคัญคือรัสเซียและจีน โดยเฉพาะรัสเซียซึ ่งให้
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ความสำคัญกับองค์กรนี้อย่างยิ ่ง เพราะต้องการนำความสงบความมั่นคงปลอดภัยกลับมาสู่
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญเพื่อต้องการปกป้องผลประโยชน์ด้านพลังงานน้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติในบริเวณทะเลสาบแคสเปียน 

 

บทบาททางด้านการทหารและความมั่นคงของรัสเซีย 

รัสเซียเข้ามามีบทบาททางด้านการทหารและความมั่นคงในองค์กร ด้านความมั่นคงมี
สนับสนุนการลดกองกำลังทหารและการสร้างความไว้วางใจบริเวณพรมแดน  โดยลงนามใน
ข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง นอกจากนี้เกิดข้อตกลงในการสร้างหน่วยงานต่อต้านการก่อการ
ร้ายของภูมิภาค การประชุมรวมกันทั้งในระดับผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการทหารเป็นประจำทุก
ปีเพื่อดูการพัฒนาการขององค์กรและอภิปรายถึงสถานการณ์ในภูมิภาคที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ 

บทบาททางด้านการทหารของรัสเซียคือ สนับสนุนการซ้อมรบร่วมกันของประเทศสมาชิก
ขององค์กร ได้แก่ การซ้อมรบภายใต้ชื่อปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 2005 เป็นการซ้อมรบร่วมกัน
ระหว่างรัสเซียและจีน ซึ่งเป็นการซ้อมรบร่วมกันในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ 
การซ้อมรบในครั้งน้ีได้รับความร่วมมือจากทหารของทั้งคู่และถือว่าประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี อีกทั้งประเทศสมาชิกขององค์กรก็ได้รับการเชิญให้เข้าสังเกตการณ์การซ้อมรบเช่นกัน  
ต่อมาในปี 2007 ก็มีการซ้อมรบร่วมกันภายใต้ชื่อรหัสปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 2507 ซึ่งเป็นการ
ซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกของประเทศสมาชิก โดยวัตถุประสงค์ของการซ้อมรบเป็นไปเพื ่อการ
เตรียมตัวรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง และกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดน ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน ได้แก่ รัสเซีย กลุ่มประเทศ
เอเชียกลาง และจีน รัสเซียเองต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มกบฏเชชเนีย จีนก็ประสบปัญหากับกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนในเขตปกครองตนเองซินเจียง เอเชียกลางก็มีปัญหาเรื่องกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ซึ่ง
ปัญหาที่กล่าวมามีพื้นฐานมาจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในประเทศที่ต้องการแยกออกมาปกครอง
ตนเองนอกจากนี ้ประเทศสมาชิกมีภ ัยคุกคามจากกลุ ่มต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ
อัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและบ่อนทำลายความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศสมาชิก 
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ในบทบาททางด้านการทหารของรัสเซียต่อประเทศสมาชิกก็คือ  รัสเซียได้ดำเนินการ
ค้าขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางด้านการทหารให้แก่จีน ซึ่งจีนก็ถือเป็นลูกค้าสำคัญและเป็นลูกค้าราย
ใหญ่ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยแต่ละปีมีมูลค่า 2-3 พันล้านเหรียญสหรัฐ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนซื้อ
จากรัสเซีย ได้แก่ เครื ่องบินรบเครื ่องบินลำเลียงแบบ IL -76 เครื ่องบินเติมน้ำมันแบบ L-78 
เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบ TU-22M3 และ TU-60 นอกจากนี้รัสเซียก็ดำเนินการ
ช่วยเหลือในเรื ่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาวุธให้กับจีน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาสถานีอาวุธนิวเคลียร์เทียนวัน 

ส่วนในด้านเอเชียกลาง รัสเซียก็ได้เข้าไปตั้งฐานทัพและส่งกองกำลังทหารไปประจำการ 
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาฐานทัพและช่วยเหลือทหารที่ไปประจำการในแถบน้ัน ได้แก่ ฐาน
ทัพอากาศคานท์ในคีร์กีซสถาน ซึ่งมีกองกำลังทหาร 7,000 นายจากหน่วยทหารปืนไรเฟิลที่ 201 
ของรัสเซีย เข้าประจำการ ณ ฐานทัพในทาจิกิสถานซึ่งถือว่าเป็นฐานทัพรัสเซียในต่างประเทศที่
ใหญ่ที่สุด ในส่วนการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่รัสเซียตั้งฐานทัพประจำการในเอเชียกลาง ก็ถือว่า
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย นั่นคือรัสเซียก็ได้ขยายอิทธิพลของตน 
ด้านเอเชียกลางที่ได้อาศัยฐานทัพรัสเซียและกองกำลังรัสเซียเป็นเกราะป้องกันสหรัฐอเมริกา  อีก
ทั้งยังถือเป็นการถ่วงดุลระหว่างอำนาจของรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในเอเชียกลางอีกด้วย  อัน
เน่ืองมาจากสหรัฐอเมริกามีฐานทัพประจำอยู่ในเอเชียกลางเช่นกัน 

 

ปัจจัยในการดำเนินบทบาททางด้านการทหารและความมั่นคงของรัสเซีย 

ปัจจัยภายในที่ผลักดันให้รัสเซียเข้ามามีบทบาททางด้านการทหารและความมั่นคงใน
องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เกิดจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศของผู้นำประเทศคือ นายบอริส 
เยลต์ซิน และนายวลาดิมีร์ ปูติน โดยนโยบายต่างประเทศมีหลักสำคัญคือสนับสนุนความมั่นคง
ให้แก่ประเทศเครือรัฐเอกราชรวมทั้งเอเชียกลาง ซึ่งการดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อประเทศ
สมาชิกและการเข้ามามีบทบาทในองค์กรต่างเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติที่จะรักษาการดำรง
อยู่ของชาติ ทั้งในเรื่องดินแดนอำนาจอธิปไตยเพื่อปกป้องไม่ให้ใครมารุกราน ความมั่นคงปลอดภัย
ที่เกิดจากการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศอื่น เพื่อธำรงไว้ให้อธิปไตยของประเทศตนดำรงอยู่
ต่อไป และลดภัยคุกคามที่มีต่อประเทศด้วยการเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติที่จะแสดงออกด้วย
การกระทำต่าง ๆ ซึ ่งรัสเซียก็ได้แสดงออกด้วยการจัดซ้อมรบร่วมกันกับประเทศสมาชิก  การ
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ช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งการลงนามข้อตกลงเพื ่อสร้างความมั่นใจบริเวณ
พรมแดน การกระทำดังกล่าวก็เพื่อให้ประเทศสมาชิกยอมรับและเคารพรัสเซีย 

อีกทั้งปัจจัยภายนอกก็มีบทบาทสำคัญที่ผลักดันให้รัสเซียเข้ามามีบทบาทในองค์กร ปัจจัย
ภายนอกที่จะกล่าวถึงคือ การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและตะวันตกเข้ามายังภูมิภาคเอเชีย
กลาง เพื่อแสวงหาอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์ทางด้านพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 
โดยสหรัฐอเมริกาใช้เหตุผลอ้างในการขยายอิทธิพลดังกล่าว ว่าเป็นไปเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
หลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกายังขยายอิทธิพลเข้ามาโดย
การต้ังฐานทัพและส่งกองกำลังเข้ามาในเอเชียกลางเช่นกัน เช่น ฐานทัพในอุซเบกิสถาน และฐาน
ทัพอากาศมานาส ณ สนามบินนานาชาติบิชเชค ในคีร์กีซสถาน ที่ซึ่งสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐาน
ทัพด้วยเหตุผลเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในอัฟกานิสถาน และต้องการ
กำจัดภัยจากยาเสพติด ซึ่งมีอยู่มากทางพรมแดนอัฟกานิสถานและเอเชียกลาง โดยสหรัฐอเมริกาก็
มีความกังวลว่าจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโลก แต่สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา
ในเอเชียกลางที่ไม่สู้ดีนัก 

เมื่อเหตุการณ์สงครามกลางเมืองอะดิจัน อุซเบกิสถาน ในปี 2015 สหรัฐอเมริกาเรียกร้อง
ให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่ม
ประเทศเอเชียกลางซึ่งเปรียบเสมือนการแทรกแซงอธิปไตยของพวกเขาทางอ้อม  กลุ่มประเทศ
เอเชียกลางจึงเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอนกองกำลังที่ประจำการอยู่ออกไป แต่ให้คงกองกำลัง
ของรัสเซียไว้ได้ ซึ ่งเบื ้องหลังของการที่ให้ถอนกองกำลังของสหรัฐอเมริกาออกมีรัสเซียเป็น
ผู้เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากต้องการกำจัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนใหเ้ห็น
ว่ารัสเซียมีท่าทีประสบความสำเร็จในเอเชียกลางในการรักษาอำนาจไว้ได้ ส่วนหนึ่งมาจากการ
ที่รัสเซียมีวัฒนธรรมในบางรัฐที่เป็นอิสลามเหมือนกัน และประเทศเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับแนวทางประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนที่สหรัฐอเมริกาเผยแผ่เข้ามา 

ดังน้ัน จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่าการดำเนินนโยบายเป็นมิตรที่ดีกับจีนและประเทศเอเชีย
กลาง อีกทั้งการเข้ามามีบทบาททางด้านการทหารและความมั่นคงในองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
โดยอาศัยเครื่องมือทางการทหารในด้านการจัดซ้อมรบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก การค้าขาย
อาวุธระหว่างรัสเซียและจีน การช่วยเหลือทางด้านการทหาร การตั้งฐานทัพของรัสเซียในเอเชีย
กลาง และเครื่องมือทางความมั่นคง นั่นก็คือการลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกองค์กร
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เพื่อแก้ไขข้อพิพาทดินแดน ลดกำลังทหารบริเวณพรมแดน และสร้างความ
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ไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้สหรัฐอเมริกาขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคเอเชียกลาง  
รวมทั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางพลังงาน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติบริเวณทะเลสาบแคสเปียน 

 

แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต 

รัสเซียน่าจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกในองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มาก
ยิ่งขึ้นและคงมีอิทธิพลต่อประเทศสมาชิกมากขึ้น ปัจจุบันยังคงมีกระแสของกระบวนการก่อการ
ร้ายจากอัฟกานิสถาน ซึ่งรัสเซียกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก 
เพราะลัทธิก่อการร้ายมุสลิมดังกล่าวอาจแผ่ขยายเข้ามาในดินแดนรัสเซียได้  องค์กรความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้จึงต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนโล่กำบังและสกัดกั้นอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้าย  

กระน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกก็ต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก  
รัสเซียค้าขายอาวุธแก่จีน จีนก็ได้ประโยชน์จากอาวุธที่ต้องการ ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตอาวุธ อัน
จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางด้านกองทัพ แต่ทางรัสเซียก็คงไม่ถ่ายทอดหรือให้วิทยาการ
ล่าสุดของรัสเซียโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้จีนพัฒนาศักยภาพทางด้านการทหารย้อนกลบัมา
ทำลายรัสเซีย รัสเซียมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ด้านการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับ
จีนเพื่อจะได้มีฐานอำนาจต่อรองกับสหรัฐอเมริกา และรัสเซียยังต้องอาศัยการช่วยเหลือทางดา้น
เศรษฐกิจจากจีนอยู่ เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่สุดประเทศ
หน่ึงของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าขนาดใหญ่ของโลกเช่นกัน  

ในส่วนของเอเชียกลางก็ได้อำนาจอิทธิพลของรัสเซียมาถ่วงดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกาและ
ตะวันตกที่ขยายอิทธิพลเข้ามา โดยเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ทางพลังงานเป็นสำคัญ สำหรับ
ประเทศในเอเชียกลาง รัสเซียจึงต้องมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจและการเป็นมิตรที่ดี รัสเซียไม่
ควรเข้าแทรกแซงเรื่องภายในประเทศของเอเชียกลางหากไม่ได้รับการเรียกร้องให้เข้าช่วย ต้องเพิ่ม
งบประมาณทางด้านการทหารเพื่อดูแลฐานทัพและกองกำลังในเอเชียกลางเพื่อให้สามารถคงกอง
กำลังในเอเชียกลางไว้ได้นาน ๆ การดำเนินการใดภายในองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ต้องเคารพใน
สิทธิและความเสมอภาคของการเป็นสมาชิกองค์กร ไม่มีใครถือตนว่ามีอำนาจเหนือกว่า มุ่งเน้นการ
สร้างความปรองดองกันภายในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากที่สุด 
ลดความขัดแย้งระหว่างกัน อีกทั้งตระหนักเสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องอยู่บน
พื้นฐานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นสำคัญ 


