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บทนำ 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก เอเชีย
แปซิฟิกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสตราเลเซีย 
และโอเชียเนีย ซึ่งอาจรวมไปถึงเอเชียใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีป
อเมริกาใต้ซึ ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก การเป็นที่รู้จักในนามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ได้รับความนิยมหลังจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเติบโตไป
อย่างรวดเร็วในด้านของการทูต การเมือง และเศรษฐกิจ โดยผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงในมุมมอง
ความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ รัสเซียกับอาเซียน ในช่วงเวลาภายหลังการล่ม
ของสหภาพโซเวียต  

ในช่วงเวลาภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในรัสเซียช่วงแรกเต็มไปด้วยความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่
ภายหลังการขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายวลาดิมีร์ ปูติน ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสำคัญต่อประเทศรัสเซียให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในช่วงนี้ประเทศรัสเซียได้เริ่มกลับมาให้
ความสนใจกับกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะคานอำนาจกับประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะ
มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ความสนใจกับภูมิภาคน้ีเช่นกัน ดงัน้ัน ประเทศรัสเซียจึงเริ่ม
มองหาถึงเรื่องการดำเนินความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ด้านของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ รัสเซียต้องการเขา้มามีบทบาทในองค์กรภายในภูมิภาค  

โดยเมื่อย้อนกลับไปในช่วงสหภาพโซเวียต จะเห็นได้ว่าประเทศที่รัสเซียได้มีความสัมพันธ์
ทางเศรษฐก ิจมากที ่สุด ได้แก่  เว ียดนาม ลาว ก ัมพูชา แต่เม ื ่อสหภาพโซเว ียตล่มสลาย 
ความสัมพันธ์ของรัสเซียทางเศรษฐกิจที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มลดและชะลอตัว
ลง เมื ่อหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นตลาด
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เศรษฐกิจที่น่าสนใจ รัสเซียจึงเห็นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคนี้ อันช่วงหลัง
สหภาพโซเวียตล่มสลาย รัสเซียเองจำเป็นต้องมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างการฟื้นฟู
ความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นพันธมิตรมาก่อนหน้าและการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหม่ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีอยู่แผนยุทธศาสตร์ของรัสเซียน้ี  นอกจากน้ี 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัย
ยะสำคัญในเชิงสังคมและบทบาทต่อการพัฒนาโลก โดยเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแบบ
ขับเคล่ือนมากที่สุด ซึ่งโครงสรา้งองค์กรอย่างอาเซียนได้กลายเป็นหน่ึงในองค์กรการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่ทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จึงนับว่าเป็นตลาดที่สำคัญ 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์กรอาเซียนก็ได้มีบทบาทและความสำคัญกับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียเริ่มที่จะกลับมา
ดำเนินความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่เป็นพันธมิตรมาก่อน
ในช่วงสหภาพโซเวียต ดังนั ้น ผู้ศึกษาจะศึกษาช่วงความสัมพันธ์ร ัสเซ ียกับอาเซียนสมัย
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในช่วงวาระแรกของการเป็นประธานาธิบดี โดยจะกล่าวถึงปัจจัยที่
เป็นตัวกำหนดให้รัสเซียดำเนินความสัมพันธ์ในอาเซียน 
 
ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอาเซียน 

ความสัมพันธ์รัสเซียกับอาเซียน เริ่มต้นหลังการหารือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในปี ค.ศ.
1991 ซึ่งได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์จนรัสเซียได้รับสถานะเป็นประเทศคู่ค้าเจรจากับอาเซียน ทำ
ให้ในระดับผู้นำได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนและรัสเซียครั ้งแรกในปี  ค.ศ. 2005 ที ่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่สองในปี ค.ศ. 2010 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
นอกจากนี้ ทุกปีจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือและความสัมพนัธ์
ระหว่างกัน โดยส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ของรัสเซียสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการได้
มีส่วนร่วมกับภูมิภาคผ่านอาเซียนซึ่งเปน็สถาบันหลักทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาค 
ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์รัสเซียและอาเซียนถือว่าเป็นยุคแห่งความร่วมมือ รัสเซียได้มี
นโยบายสนับสนุนความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้กรอบองค์กรระดับภูมิภาคที่สำคัญ อย่างความ
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ร่วมมือเอเชียตะวันออกและกรอบของอาเซียน อีกทั้งรัสเซียมีความเชื่อมโยงทั้งในและระหว่าง
ภูมิภาคที่ให้ความสำคัญดา้นการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 
ความสัมพันธ์รัสเซียกับอาเซียนสมัยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

หลังจากรัสเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำของประเทศ จากประธานาธิบดีเยลต์ซินเป็น
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินในปี ค.ศ. 2000 – 2008 รัสเซียนั้นมีการดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อ
เพิ่มบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศใน
ภูมิภาคทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรในช่วงสงคราม
เย็นที่ได้ห่างไปในสมัยของประธานาธิบดีเยลต์ซิน อย่างเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนที่มีการรื้อฟื้น
ความสัมพันธ์กันในฐานะอดีตพันธมิตรที่ใกล้ชิดกัน  

ประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนเกือบทุกประเทศด้วย
ตนเองและมีการพบปะแต่ละประเทศในเวทีที่สำคัญอีกหลายครั้ง ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเข้าร่วม
ประชุมสุดยอดรัสเซีย-อาเซียน ครั ้งแรกเมื ่อปี ค.ศ. 2005 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีการ
ปฏิญญาณร่วมกันของรัฐประเทศสมาชิก และมีการออกแผนการพัฒนาความร่วมมือสำหรับปี 
ค.ศ. 2005 – 2015 เกี่ยวกับความร่วมมือแบบก้าวหน้า ครอบคลุม และกระชับความสัมพันธ์กัน 
รวมถึงมีการเจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในด้านตา่ง ๆ เช่น ดา้นการเมืองและความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

ส่วนบทบาทในระดับทวิภาคีของรัสเซียต่างดำเนินไปในทิศทางที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของ
รัสเซียและบทบาทในเวทีพหุภาคีของรัสเซียก็อยู่ในสถานะที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น การน้ีรัสเซีย
ใช้เวทีพหุภาคเดิมที ่มีอยู่เป็นเวทีที่ริเริ่มใหม่และเป็นเวทีที ่ประเทศในภูมิภาคเป็นประเทศที่มี
บทบาทนำ โดยใช้เป็นโอกาสในการผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ต่อ
ตนเองทั้งการถ่วงดุลกับมหาอำนาจอื่นควบคู่ไปกับความพยายามที่จะขยายอาวุธยุทโธปกรณ์ใน
ภูมิภาคและแสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือด้านพลังงานกับแต่ละประเทศในภูมิภาค โดยความสัมพันธ์
ในพหุภาคีรัสเซียนั้นมีบทบาทอย่างยิ่งที่ปรากฏผลให้เห็นเด่นชัด คือ การที่ปูตินพยายามแสดง
บทบาทของรัสเซียว่าเป็นมหาอำนาจทั้งในยุโรปและเอเชีย โดยการที่เข้าเป็นส่วนหน่ึงในองค์กรพหุ
ภาคีต่าง ๆ ทั้งองค์กรที่รัสเซียเป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้ว โดยเฉพาะเอเปค รวมทั้งมีการประสานความ
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ร่วมมือระหว่างอาเซียน นอกจากน้ี ยังพยายามเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรที่รัสเซียเห็นว่ามี
คุณสมบัติเข้ารว่มได้เพื่อแสดงถึงความเป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคน้ี 

การที่รัสเซียพยายามมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และยังส่งเสริมบทบาทของรัสเซียให้ไดร้ับการยอมรับมากขึ้นในสถานะประเทศมหาอำนาจ
ที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกและเป็นประเทศมหาอำนาจที่จะสามารถถ่วงดุลกับมหาอำนาจอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงน้ีเราอาจจะกล่าวได้ว่ารัสเซียอาจจะต้องการใช้อาเซียน
เปน็สะพานรักษาบทบาทการเป็นมหาอำนาจของตนให้ทัดเทียมสหรัฐอเมริกาจึงหันหน้าเข้าหา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้ความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะองค์กรทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทในภูมิภาคนี้ คืออาเซยีน 
เพื่อที่จะให้รัสเซียได้มีส่วนรว่มในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงมีส่วนร่วมในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก  

ในตลอดปี ค.ศ. 2005 รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างต่อเนื ่องโดยมีการ
พบปะระหว่างประธานาธิบดีปูตินและผู้นำแต่ละประเทศในอาเซียนอยู่ตลอดอย่างเช่น ประเทศ
ไทยมีการพบปะกับนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยถึง 3 ครั้ง เป็ นต้น อีกทั้งส่วนใน
ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้น รัสเซียพยายามที่จะขยายบทบาทด้านทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ 
โดยการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในสมัยสงครามเย็น คือ เวียดนามและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ  โดยยังคงใช้เครื่องมือสำคัญ คือ อาวุธยุทโธปกรณ์ในการกระชับ
สัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับประเทศผู้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เริ่มแนบแน่นมากขึ้น
อีกทั้งยังปูทางไปสู่ความรว่มมือด้านอื่น ๆ อีกหลายมิติ  

นอกจากนี้ รัสเซียใช้โอกาสนี้ในการก้าวเข้ามาในภูมิภาคนี้ด้วยความกระตือรือร้นมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนในแหล่งพลังงานและเสนอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีซึ่งรัสเซียน้ันก็
มีความเชี ่ยวชาญและต้องการที่จะส่งออกเทคโนโลยีขณะที่หลายประเทศในภูมิภาค ได้แก่  
อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ไทย และมาเลเซียที่ไดใ้ห้ความสนใจที่จะนำพลังงานดังกล่าวมาใช้ ตรง
น้ีเราจะเห็นว่ารัสเซียมุ่งหวังที่จะใช้ความรว่มมือด้านพลังงานที่รัสเซียเป็นประเทศในฐานะผู้ส่งออก
พลังงานสู่ประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งหวังดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่รัสเซียมุ่งหน้ากระชับความสัมพันธ์ให้ความ
ร่วมมือในตอนสมัยปูตินขึ้นเป็นผู้นำช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2008 โดยเริ่มแรกที่ชัดเจนมากที ่สุด
สำหรับกลุ่มอาเซียนคือ ประเทศเวียดนามที่เป็นประเทศที่ถือเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับสหภาพ
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โซเวียตเดิม โดยเหตุการณ์การเยือนครั้งแรกของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน น้ันเป็นก้าวสำคัญ
ของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศและได้มีการสร้างกรอบทางกฎหมายใหม่
ขึ ้นมาเพื ่อให้สอดคล้องกันเพื ่อให้มีความไว้วางใจความใกล้ชิดและผลประโยชน์ในระยะยาว 
เหตุการณ์นี้มีความสำคัญกับทั้งสองประเทศรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการ
สนับสนุนสันติภาพความมั่นคงความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและทั่วโลกประเทศ 

เวียดนามและสหพันธรัฐรัสเซียได้ลงนามในคำประกาศร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ในวันที่ 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2001 ทำให้รัสเซียกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศเวียดนามที่สำคัญอันนำไปสู่ความร่วมมือสองฝ่ายอีกครั้งในยุคใหม่ทุกด้าน มีการสร้าง
กลไกทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง การป้องกันประเทศ และการ
หารือทางการเมืองอีก ทั้งมีการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีต่าง ๆ นอกจากนี้ รัสเซียยังใช้
เครื่องมือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเวียดนาม เน่ืองจากกองทัพเวียดนาม
ยังมีอาวุธรัสเซียประจำการอยู่เป็นจำนวนมากและต้องการปรับปรุงให้ทันสมัย อีกทั้งบทบาทของ
รัสเซียในเวียดนามที่สำคัญอย่างยิ่งอีกคือบทบาทด้านพลังงาน โดยรัสเซียพยายามที่จะรักษา
ผลประโยชน์ด้านพลังงานของตนไว้ในการควบคุมและดูแลอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ของเวียดนาม ส่วนน้ีอาจกล่าวได้ว่า การล่มสลายลงของสหภาพโซเวียตนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเวียดนาม แต่ก็กลับมามีความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันเมื่อมีการ
เปลี่ยนผู้นำประเทศเป็นปูติน โดยหลังปูตินขึ้นเป็นประธานาธิบดีจะเห็นได้ว่าทั้งสองประเทศมีการ
กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นและได้ร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้านทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า
อาจจะเป็นปัจจัยตัวผู้นำที่มีส่วนทำให้รัสเซียได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกัน
เหมือนเดิม  

นอกจากเวียดนามแล้ว อินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศที่รัสเซียเข้ามามีบทบาทและพยายาม
รื ้อฟื้นความสัมพันธ์ โดยใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของด้านการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มาเป็นตัว
ดำเนินกระชับความสัมพันธ์ อินโดนีเซียก็พยายามกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างต่อเน่ืองใน
ด้านน้ี มีการเยือนซึ ่งก ันและกันของผู้นำในหลายรอบปี และได้ม ีการทำข้อตกลงเกี ่ยวกับ
งบประมาณเพื่อใช้ซื้ออาวุธอีกทั้งรัสเซียยังทำข้อตกลงในดา้นพลังงาน  

มาเลเซียก็เป็นหนึ่งประเทศในอาเซียนที่รัสเซียมุ่งหน้ากระชับความสัมพันธ์  ในช่วงวาระ
แรกของปูตินนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น โดยเมื ่อปี ค.ศ. 
2007 ปูตินได้เดินทางเยือนมาเลเซียหลายครั้งในรอบหลายปี รัสเซียเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ
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การเป็นแหล่งสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับมาเลเซีย จึงทำให้มาเลเซียได้กลายเป็นผู้ซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมากรองมาจากจีนและอินเดีย โดยการที่มาเลเซียเป็นผู้ซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์มากขนาดนี้ทำให้เป็นโอกาสของรัสเซียในการปูทางไปสู่ความร่วมมือทางด้านอื่น ๆ  
กับประเทศมาเลเซีย เช่น ดา้นอวกาศ เป็นตน้  

นอกจากนี้ ประเทศที่ผู้ศึกษาจะกล่าวเสริมอีกคือประเทศไทย รัสเซียพยายามอย่าง
ต่อเนื ่องที ่จะเจาะตลาดอาวุธยุทโธปกรณ์ในไทยซึ่งใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จากตะวันตกเป็นหลัก 
โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรที่รัสเซียค่อนขา้งประสบความสำเร็จในการสร้างสัมพนัธ์
ใกล้ชิด เช่นเดียวกับฝ่ายไทยที่พยายามสร้างความใกล้ชิดเพื ่อผลประโยชน์ทางการเมืองทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทักษิณ ชินวัตรได้มีการเดินทางเยือนรัสเซียหลายครั้งและ
ผู้นำทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาแบบทวิภาคีในเวทีพหุภาคีต่าง ๆ 
 
วิเคราะห์ถึงปจัจัยที่เป็นตัวกำหนดให้รัสเซียเข้ามามีความสัมพันธ์ในอาเซียน 

ปัจจัยหลักที่กำหนดให้รัสเซียเข้ามามีความสัมพันธ์ในอาเซียนคือนโยบายต่างประเทศของ
สหพันธรัฐรัสเซีย โดยจะเห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียสมัยประธานาธิบดี 
วลาดิมีร์ ปูตินมีแนวนโยบายที่จะสร้างประเทศให้มีหลายขั้วอำนาจเพื่อตอบรับโลกยุคใหม่ 
ประธานาธิบดีปูตินเองก็ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศรัสเซียให้กลับไปสู่ความเป็นมหาอำนาจอีก
ครั้ง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็ส่งผลให้รัสเซียเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค
รวมถึงภูมิภาคอย่างเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศก็ต่างมุ่งหนา้หาพันธมิตรในภูมิภาคต่าง 
ๆ ส่ิงน้ี จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้รัสเซียเข้าไปสร้างความรว่มมือและมีบทบาทในภูมิภาคน้ี  

รัสเซียในยุคปูตินนั้นจึงมองอาเซียนเป็นเหมือนหุ้นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยขยายระบบโลก
หลายข้ัวอำนาจ รัสเซียมีจุดมุ่งหมายหลักต่ออาเซียนคือต้องการที่จะขยายอิทธิพลของตัวเองเข้าไป
ยังประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก และสรา้งความร่วมมือในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งรัสเซียต้องการ
เป็นที่ยอมรับจากอาเซียนเพื่อที่จะสามารถเข้าไปมีบทบาทเป็นสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจากตรงน้ี
เห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียในสมัยปูตินมีการดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะประเด็นการเข้ามามีบทบาททางด้านความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

รัสเซียเองต้องการขยายอิทธิพลเข้าไปในทุก ๆ ทวีปทั่วโลกอยู่แล้ว อันภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นภูมิภาคที่มีอัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลง
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อย่างมีนัยยะสำคัญในเชิงสังคมและบทบาทต่อการพัฒนาโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ  อีกทั้งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยประเทศที่กำลังพัฒนาทำให้อำนาจในการต่อรองต่าง ๆ  
น้อยกว่าประเทศใหญ่ ๆ การรวมตัวกันเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ทำให้เหล่า
ประเทศสมาชิกมีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกทั้งในเรื่องของ
ความมั่นคงและเศรษฐกิจ โดยอาเซียนถือเป็นองค์กรความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงมีหลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ทาง
การเมืองอย่างยาวนานกับหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน และต้องการที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจภายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การที่รัสเซียเข้ามามีบทบาทในด้านการเมืองและความ
มั่นคงต่ออาเซียนนั้นถือก็ถือเป็นการถ่วงดุลอำนาจกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหพันธรัฐรัสเซียจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือต่าง ๆ  รวมทั้ง
สรา้งความสัมพันธ์อันดีตอ่อาเซียนมาจนถึงปัจจุบัน 

 
บทสรุป 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์รัสเซียกับอาเซียนในสมัยประธานาธิบดีวา
ลาดิมีร์ ปูตินในช่วงวาระแรกได้ดังนี้ จะเห็นได้ว่ารัสเซียได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังที่มี
การเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศเป็นสมัยของปูติน รัสเซียมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศและเริ่ม
กลับมาให้ความสนใจเรื่องการดำเนินสัมพันธ์กับประเทศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะรักษาบทบาท
ความเป็นมหาอำนาจและสามารถถ่วงดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกาได้ โดยประเด็นที่รัสเซียสนใจ
อย่างแรกคือเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและกำลังมีบทบาทต่อการพัฒนาโลก โดยเป็นประเทศที่มี
การพัฒนาแบบขับเคลื ่อนมากที่สุดรวมถึงโครงสร้างองค์กรอย่างอาเซียนได้กลายเป็นหนึ่งใน
องค์กรการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ทำให้ภูมิภาคน้ีมีบทบาทมากขึ้น 

รัสเซียเริ่มรื้อฟ้ืนความสัมพันธก์ับประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรมาก่อนในตอนสหภาพโซเวียต
เป็นอย่างแรกและสร้างความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหม่ โดยบทบาทของรัสเซียในองค์กรอาเซียน
รัสเซียนั้นมีความแนบแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปี ค.ศ. 2005 ที่มีการจัดการประชุมรัสเซีย-
อาเซียนครั้งแรกและมีการออกแผนการพัฒนาความร่วมมือสำหรับปี ค.ศ. 2005 – 2015 ซึ่งความ
ร่วมมือที่เห็นคือมีลักษณะประเด็นในเชิงกว้างแบบก้าวหน้า ครอบคลุม และกระชับความสัมพันธ์
กัน รวมถึงมีการเจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองและความมั่นคง 
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เศรษฐกิจรัสเซียมีความก้าวหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ ทั้งพหุภาคีและทวิภาคีกับรัฐต่าง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความสัมพันธ์เชิงพหุภาคีรัสเซียนั้นมีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดคือ ปูตินพยายามที่จะแสดง
บทบาทของรัสเซียว่าเป็นมหาอำนาจโดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรพหุภาคีต่าง ๆ อีกทั ้งยัง
พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรเพื่อแสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้ ส่วน
ความสัมพันธ์เชิงทวิภาคีรัสเซียก็พยายามมุ่งหน้าเข้าไปสร้างความร่วมมือและขยายบทบาทของ
รัสเซียให้ไดร้ับการยอมรับมากขึ้นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เครื่องมือสำคัญคือ 
เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นเพื่อที่จะปูทางไปสู่ความ
ร่วมมือด้านอื่น ๆ อีกหลายมิติ เช่น ดา้นพลังงาน เป็นตน้ 

จากมุมมองด้านความมั่นคงรัสเซียพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นพลังเพื่อความ
มั่นคงในภูมิภาค โดยสามารถช่วยให้รัฐต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องด้านเศรษฐกิจ
งบประมาณเพื่อชื้ออาวุธ และใช้ประโยชน์จากข้อไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านพลังงานอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพื่อดำเนินนโยบายเชิงรุกเข้าสู่ตลาดส่งออกที่กำลังเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แม้ว่ารัสเซียจะแสวงหาความสัมพันธ์ที ่ดีขึ ้นกับทุกรัฐในภูมิภาค แต่ก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับ
ประเทศที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขายอาวุธและการ
พัฒนาความร่วมมือในด้านพลังงาน เช่น เวียดนาม  

โดยรัสเซียประสบความสำเร็จมากที่สุดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับเวียดนาม
ซึ่งเป็นพันธมิตรในช่วงสหภาพโซเวียต นอกเหนือจากการขายอาวุธรวมทั้งความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจที่มากขึ้นและความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เรื่องของการสร้างกรอบทางกฎหมายใหม่ขึ้นมา
เพื่อให้สอดคล้องกันเพื่อให้มีความไว้วางใจความใกล้ชิดและผลประโยชน์ในระยะยาวกับประเทศ
เวียดนาม รวมถึงมีการสร้างกลไกทางยุทธศาสตร์ว่าดว้ยความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง การ
ป้องกันประเทศ และการหารือทางการเมืองอีกทั้งมีการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีต่าง ๆ 

รัสเซียยังมีความคืบหน้าในการสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่มั่นคงกับทั้งมาเลเซีย
และอินโดนีเซียโดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียกับภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้
ศึกษาคิดว่าเป็นปัจจัยที่กำหนดการดำเนินความสัมพันธ์คือนโยบายต่างประเทศของปูตินที่มีเน้น
สร้างประเทศให้มีหลายขั ้วอำนาจเพื ่อตอบโจทย์ ในยุคปัจจุบัน ซึ ่งเป็นนโยบายที ่คำนึงถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะประเด็นการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีองค์กรอาเซียนเป็นตลาดเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากในภูมิภาคน้ี 
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