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พัฒนาการการบูรณาการเครือรฐัเอกราช: 
จากสหภาพโซเวียต เครือรัฐเอกราช สู่การบูรณาการใหม่ 

 
ปิยะฉัตร การสมเจตน ์

 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการประมวลความรู้ผู้เขียนจากการบรรยายของอาจารย์ วัฒนะ คุ้นวงศ์ 
ผู ้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ซึ ่งได้บรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา  
รศ.323 ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 อาจารย์วัฒนะได้เสนอให้
ผู ้ฟังบรรยายลองมองกระบวนการการบูรณาการ จากสหภาพโซเวียตสู ่เครือรัฐเอกราช  
และจากเครือรัฐเอกราชสู่การบูรณาการใหม่ ภายใต้กรอบของทฤษฎีในการศึกษาการบูรณาการ
สหภาพยุโรป สามทฤษฎีหลัก (Grand Theory) ได้แก่ แนวคิดเน้นความร่วมมือโดยรัฐบาล
สมาชิก ( Intergovermentalism) แนวคิดภารกิจนิยม (Functionalism) และแนวคิดหลัง
ภารกิจนิยม (Postfunctionalism) บทความนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาในฐานะภาพสะท้อนมุมมอง
ความคิดของผู้เขียนที่มีต่อกระบวนการและพัฒนาการของการบูรณาการนี้ 
 ในบทความช ิ ้นนี้จะเสนอ ‘พ ัฒนาการการบ ูรณาการของ เคร ือร ัฐ เอกราช ’ 
(Commonwealth Independent States) โดยมีแนวคิดเน้นความร่วมมือโดยรัฐบาลสมาชิก 
แนวคิดภารกิจนิยม และแนวคิดหลังภารกิจนิยมเป็นกรอบแนวคิดหลัก มีจุดประสงค์เพื่อ
นำเสนอมุมมองต่อ การการล่มสลายของการบูรณาการสหภาพโซเวียต การริเริ่มการบูรณาการ
เครือรัฐเอกราช บทบาทของการบูรณาการเครือรัฐเอกราช การเสื่อมสลายของการบูรณาการ
เครือรัฐเอกราช และทางออกของการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 
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จากสหภาพโซเวียต เครือรัฐเอกราช สู่การบูรณาการใหม่ 

 
ปิยะฉัตร การสมเจตน ์

 

 
แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1984 

  

ในปี ค.ศ.1991 ภายใต้บรรยากาศการประกาศตัวเป็นเอกราชของรัฐสมาชิกทั้งสิบห้า 
การบูรณาการแบบสหภาพโซเวียตได้ล่มสลาย ศูนย์กลางอำนาจอย่างพรรคคอมมิวนิสต์เองก็
หมดบทบาทและยุบตัวลง การบูรณาการแบบ ‘เครือรัฐเอกราช’ จึงได้ก่อตัวขึ ้นทดแทน
สหภาพโซเวียตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภูมิภาคนี้ จากเดิมที่มหาอำนาจในภูมิภาค
ผูกขาดอยู่กับรัสเซียเพียงประเทศเดียว เครือรัฐเอกราชได้เปิดช่องว่างให้บรรดามหาอำนาจจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้มากขึ้น พัฒนาการการบูรณา
การเครือรัฐเอกราชจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับการมองภาพพัฒนาการความสัมพันธ์ของ
แต่ละประเทศภายในภูมิภาคนี้ หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
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ในบทความชิ้นนีจ้ะเสนอพัฒนาการการบูรณาการเครือรัฐเอกราช นับตั้งแต่การล่มสลาย
ของการบูรณาการสหภาพโซเวียต การริเริ่มการบูรณาการเครือรัฐเอกราช บทบาทของการบูร
ณาการเครือรัฐเอกราช การเสื่อมสลายของการบูรณาการเครือรัฐเอกราช และทางออกของ
การบูรณาการเครือรัฐเอกราช โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดหลังภารกิจนิยม แนวคิดเน้นความ
ร่วมมือโดยรัฐบาลสมาชิก และแนวคิดภารกิจนิยมเป็นหลัก 

 
1. การล่มสลายของการบูรณาการสหภาพโซเวียต 

 
“…เรามีทุกสิ ่งทุกอย่างมากมาย ทั้งที ่ดิน น้ำมัน แก๊ส ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งหลาย พระเจ้ายังให้คนที่ฉลาดและมีความสามารถกับเราอย่างล้นเหลือ ถึงกระนั้น 
เรากลับมีชีวิตอยู่ในสภาพที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าคนที่อาศัยอยู่ในประเทศอุตสาหกรรม 
และยังคงตกต่ำตามหลังพวกเขามากขึ้นทุกที เหตุผลก็ชัดเจนอยู่แล้ว ประเทศนี้กำลังดิ้น
รนกับพันธนาการของการสั่งการระบบราชการซึ่งถูกกำหนดให้ทำตามอุดมการณ์และ
อดทนก้มหน้าแบกรับภาระที่หนักหน่วงของการแข่งขันด้านอาวุธ ระบบที่เราอยู่ตอนนี้
มาถึงทางตันแล้ว การปฏิรูปแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งก็เยอะมาก ได้
ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประเทศนี้กำลังย่ำอยู่กับที่ เราไม่สามารถอยู่แบบนี้ได้อีกต่อไป 
เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างอย่างถอนรากถอนโคน…”   

– มิฮาอิล กอร์บาชอฟ (as cited in Reuters, 1991)  

 
ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายได้กล่าวอำลาตำแหน่งพร้อมกับทิ้งข้อความ

อธิบายปัญหาภายในสหภาพโซเวียตได้อย่างตรงประเด็น นั่นคือ ‘การสั่งการระบบราชการ’ 
เมื ่อเรามองให้ลึกลงไปในระบบสั ่งการนี ้ เราก็จะเห็นได้ว่า ‘พรรคคอมมิวนิสต์’ ผู ้ ท่ี
วางรากฐานและรักษาระบบเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหมด  ในฐานะรัฐบาลกลางพรรค
คอมมิวนิสต์เอง เป็นผู ้ที ่สร้างระบบซึ่งไร้ประสิทธิภาพ ทั้งระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจ 
ประกอบกับการถูกปิดล้อมจากตะวันตกและการปะทะกับโลกาภิวัฒน์ พรรคคอมมิวนิสต์จึงล่ม
สลายลงไปพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  ในปี ค.ศ.1991 
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1.1. ระบบราชการ 
นับตั้งแต่การปฏิวัติสังคมนิยมปี ค.ศ.1917 สหภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกที่ใช้และ

พัฒนาระบบสังคมนิยมขึ้น ภายใต้การนำของสตาลินพรรคคอมมิวนิสต์ได้ผูกขาดอำนาจทั้งหมด
และกลายเป็นระบบราชการซึ่งมีการสั่งการจากบนลงล่าง  (Top-Down) พรรคเป็นผู้ตัดสินใจ
ทุกอย่างภายในรัฐ ควบคุมดูแลการดำเนินชีวิตประชาชนทั้งหมด ตั้งแต่อาหารการกิน ชีวิตการ
ทำงาน ไปจนถึงสถานที่หลับนอน  

โครงสร้างการบริหารลักษณะนี้จึงแข็งตัวอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ เนื ่องจาก ในระบบ
ราชการอำนาจสูงสุดในการบริหารนั้นอยู่ในมือของคนไม่กี่ไม่กี่คน กลุ่มซึ่งถือครองอำนาจอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานมีชีวิตความเป็นอยู่ดี กล่าวได้ว่าคนยิ่งมีอำนาจมากยิ่งเหินห่างจากความเป็นอยู่
ของคนทั่วไป การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนจึงไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญ กลุ่ม
อำนาจให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์และอำนาจ ท้ายที่สุด กลุ่มอำนาจเหล่านี้จึง
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่สั่นคลอนฐานอำนาจตน ประเทศจึงไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
เมื่อพรรคไม่ปรับเปลี่ยน ระบบราชการซ่ึงไร้ประสิทธิภาพจึงอยู่และส่งผลสำคัญต่อการล่มสลาย 

 
1.2. ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน 
นอกจากนี้ พรรคในฐานะองค์กรสูงสุดได้ยึดกรรมสิทธิ ์ส ่วนบุคคลและสร้างระบบ

เศรษฐกิจวางแผนจากส่วนกลาง มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการแบ่งงานกันทำระหว่างรัฐ
ภายใต้การควบคุมของพรรค รัฐเป็นผู้วางแผนรูปแบบ วิธีการ และปริมาณการผลิต โดยไม่มี
เอกชนอื่นมาร่วมประกอบธุรกิจ เมื่อรัฐผูกขาดทั้งตลาด การผลิตจึงเป็นรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ โดยไม่
เน้นการพัฒนาคุณภาพ เพราะรัฐเป็นพ่อค้ารายเดียวในตลาด การผลิตจึงเน้นปริมาณเพื่อให้
เพียงพอหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ ระบบเศรษฐกิจนี้อาจใช้ได้ผลในช่วงแรกของการพัฒนา การ
เปลี่ยนจากการเกษตรเป็นการอุตสาหกรรม แต่เมื่อพัฒนาต่อไปต้องอาศัยการคิดริเริ ่มและ
นวัตกรรม ระบบวางแผนจึงมีจุดอ่อนในการขยายตัวเศรษฐกิจและนำสู่ภาวะชะงักงัน  (อนุช 
อาภาภิรม, 2013, น.89)  
 นอกจากจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนแล้ว สหภาพโซเวียตยังต้องเผชิญ
ปัญหาเศรษฐกิจและภาระทางการเงินในหลายประเด็น เช่น (1) การสนับสนุนเงินทุนในประเทศ
บริวารและประเทศโลกที่สาม (2) การลงทุนโครงการอวกาศ (มากกว่าเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่เลี้ยงปากท้อง) (3) การแข่งขันสะสมและพัฒนาอาวุธกับสหรัฐอเมริกา (4) การ
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ติดหล่มสงครามในอัฟกานิสถานกว่าเก้าปี (5) เหตุการณ์เชอร์โนบิลที่ทำให้สูญเสียเงินที่ลงทุน
มหาศาล (5) ราคาน้ำมันลดต่ำลงส่งผลให้รายได้หลักของโซเวียตหดตัวลง 

ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนซึ่งมีลักษณะไม่คล่องตัวเป็นทุนเดิม ประกอบกับปัญหา
เศรษฐกิจและภาระทางการเงินก่อให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งกระทบการคงอยู่รัฐโดยตรง 

 

 
แผนที่แสดงประเทศที่แยกตัวเป็นเอกราชหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

 
1.3. การถูกปิดล้อมจากตะวันตก 
ในขณะเดียวกัน ด้วยระบบทุนนิยม เศรษฐกิจของค่ายเสรีขยายตัวและพัฒนาอย่าง

รวดเร็วไปพร้อมกับกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยีและการคมนาคมโลก โซเวียตผู้นำค่าย
สังคมนิยมซึ่งอยู ่อย่างโดดเดี่ยว อาศัยได้เพียงการพัฒนาจากทรัพยากรที่ตนมี การพัฒนา
วิทยาการใหม่จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเดิมทีรัสเซียไม่ได้พัฒนาวิทยาการด้วย
ตนเอง แต่รับมาจากยุโรปในสมัยซาร์ปีเตอร์มหาราช พื้นฐานวิทยาการโดยทั่วไปโซเวียตจึงล้า
หลังกว่ายุโรป แม้จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ แต่นั ่นเป็นเพียงอานิสงค์จากเยอรมันหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจโซเวียตเองก็เป็นระบบปิดหมุนเวียนเพียงภายใน ไม่ได้เชื่อมไป
กับโลกทั้งใบเหมือนค่ายเสรี การแบ่งโลกเป็นสองค่ายจึงทำให้โซเวียตเสมือนถูกปิดล้อมจากโลก
เสรีตะวันตก การถูกปิดล้อมนั้นส่งผลเสียต่อการพัฒนาและความอยู่รอดของสหภาพโซเวียต 
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ดังนั้น การบูรณาการแบบปิดเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันและแบ่งงานกันทำระหว่างรัฐ
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางจึงถึงทางตัน เพื่อไม่ให้โซเวียตล้มเหลวใน
สภาพความเป็นรัฐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม เพื่อรับวิทยาการใหม่ให้ทัดเทียมค่ายเสรี  
สหภาพโซเวียตจึงปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ ไปใช้ระบบเดียวกับค่ายเสรี โซเวียตจึงต้องใช้ 
‘ระบบทุนนิยม’ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

 
1.4. การปะทะกับโลกาภิวัฒน์ 
ทุนนิยมได้เข้ามาในโซเวียตพร้อมกับการปรับรื้อโครงสร้างทางการเมืองผ่านนโยบายเป

เรสทรอยก้า โดยมีเป้าหมายที่จะปรับระบบภายในเพื่อคงไว้ซึ่งการบูรณาการสหภาพโซเวียต 
แต่ในยุคสมัยที่โลกทั้งใบเชื่อมต่อกัน การนำเข้าระบบทุนนิยมก็เป็นการนำเข้าค่านิยมอื่นด้วย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค่านิยมทางการเมืองใหม่ที่ส่งเสริมหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
เสรีภาพในการเคลื่อนที่ เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  แม่แบบความคิดจาก
ตะวันตกจึงได้เข้ามาขัดแย้งและปะทะกับแนวคิดทางสังคมโซเวียตดั้งเดิม  ค่านิยมทางการเมือง
ใหม่ได้ปะทะกับค่านิยมทางการเมืองเดิมที่มี 

 
ปัญหาของโครงสร้างการบูรณาการแบบปิด ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน และการ

ระบบราชการที่แข็งตัวไร้ประสิทธิภาพ รอการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา  ผสานกับการเร่งของ
โลกาภิวัฒน์ที่บีบให้รับแนวคิดและค่านิยมใหม่เข้ามา โซเวียตซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงสร้างการบูร
ณาการด้วยอุดมการณ์สังคมนิยมจึงขัดแย้งกับค่านิยมใหม่ประชาธิปไตยสอดคล้องไปกับแนวคิด
หลังภารกิจนิยม การขัดแย้งกับค่านิยมใหม่ทำให้บทบาทของค่านิยมซึ่งเป็นแกนกลางของ
การบูรณาการสหภาพโซเวียตลดลง เมื่อค่านิยมความเชื่อซึ่งเป็นแกนกลางของการบูรณาการ
สร้างความเคลือบแคลงในความเหมาะสม จึงถึงจุดสิ้นสุดของการบูรณาการ สหภาพโซเวียต
เกิดการระเบิดภายในสังคม แต่ละรัฐไม่เชื่อมั่นในการบูรณาการจึงพากันแยกตัวเป็นสิบห้ารัฐ 
พรรคคอมมิวนิสต์ศูนย์กลางอำนาจหมดบทบาทและยุบตัวลง นำไปสู่จุดสิ้นสุดของการบูรณา
การสหภาพโซเวียต 
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2. การริเร่ิมการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 
หลังการสิ้นสุดของการบูรณาการสหภาพโซเวียต อดีตรัฐสมาชิกได้จับมือร่วมกันทำงาน

กันอีกครั้งภายใต้กรอบการบูรณาการเครือรัฐเอกราช โดยการผลักดันและตัวแสดงที่มีบทบาท
ต่อการริเริ่มการบูรณาการสามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิดเน้นความร่วมมือโดยรัฐบาลสมาชิก
และแนวภารกิจนิยมเป็นแกนหลัก ดังนี้ 

 
2.1. การริเร่ิมการบูรณาการใต้กรอบแนวคิดเน้นความร่วมมือโดยรัฐบาล 
สอดคล้องกับแนวคิดเน้นความร่วมมือโดยรฐับาล การบูรณาการเครือรัฐเอกราชมีรัฐเป็น

ตัวแสดงหลัก ในสมัยสหภาพโซเวียต องค์กรเหนือชาติหรือรัฐบาลกลางอย่างพรรคคอมมิวนิสต์
เป็นผู้ที่ครอบครองอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่าง ภาคประชาชนหรือภาคเอกชนไม่มีอำนาจใน
การตัดสินใจหรืออำนาจในการกดดันพรรคคอมมิวนิสต์ได้เลย แต่รัฐบาลของแต่ละรัฐสมาชิก
เป็นตัวแสดงที่มีบทบาท รัฐสมาชิกเป็นผู้ที่มองเห็นทิศทางของการบูรณาการเดิม รัฐสมาชิกมอง
ว่าพรรคไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการและประเมินว่าการบูรณาการในลักษณะนี้เป็นภาระ
ที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศเสียมากกว่า ในฐานะตัวแสดงที่มีบทบาท ความไม่เชื่อมั่นของรัฐ
สมาชิกจึงส่งผลให้ถึงจุดส้ินสุดของการบูรณาการสหภาพโซเวียต  

ระหว่างกระบวนล่มสลายของการบูรณาการสหภาพโซเวียต เมื่อรัฐสมาชิกเสียความ
เชื่อมั่น พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะองค์กรเหนือชาติจึงได้หมดบทบาทลง รัฐสมาชิกได้ทวงคืน
อำนาจอธิปไตยของตนผ่านการประกาศแยกตัวเป็นอิสระ แต่ละรัฐบาลจึงได้มองทิศทางของรัฐ
ตนและเห็นความสำคัญของการริเริ่มการบูรณาการใหม่ที่สามารถทดแทนส่วนที่ขาดหายไปสัก
ระยะหนึ่ง การบูรณาการที่สามารถพึ่งพากันได้ โดยที่ไม่กลายเป็นภาระ การบูรณาการที่จะช่วย
รักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคโดยที่ไม่สกัดกั้นการหาความร่วมมือจากภายนอก การบูรณา
การที่สามารถรักษาการรวมกลุ่มกันไว้ โดยที่แต่ละรัฐไม่เสียอธิปไตยของตน ในปี ค.ศ.1991 
ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตจึงเกิดการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ท่ีเรียกว่า ‘เครือรัฐเอกราช’  

โดยการบูรณาการเครือรัฐเอกราชนั้นมีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ การริเริ่ม
การบูรณาการนี้ถูกกำหนดโดยมหาอำนาจ การรวมกลุ่มของประเทศอดีตสหภาพโซเวียตมี
จุดมุ่งหมายทางการเมืองเพื่อสร้างดุลอำนาจ เครือรัฐเอกราชในฐานะดุลอำนาจรักษาความ
เสถียรภาพทางการเมืองภายในภูมิภาคต้องทำหน้าที่ต้านกระแสการขยายอำนาจของตะวันตก  
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ซึ่งจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความวุ่นวายทางการเมืองหลังการล่มสลายของโซเวียต 
อันเป็นการป้องกันสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อดังเช่นการล่มสลายของยูโกสลาเวีย 

 

 
แผนที่แสดงประเทศสมาชิกเครือรัฐเอกราชในปี ค.ศ.1993 

 
นอกจากนี้ รัสเซียซ่ึงเดิมทีผูกขาดเป็นมหาอำนาจเดียวที่มีในภูมิภาคได้เกิดการเสื่อมถอย

ทางอำนาจ สืบเนื่องจากการล่มสลายของโซเวียต รัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจได้เสียพื้นที ่หรือ
พรรคคอมมิวนิสต์ในการแสดงอิทธิพลเดิม อันเป็นการเปิดช่องว่างแห่งโอกาสให้ภูมิภาคอื่นเข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งเพื่อการกดบทบาทมหาอำนาจรัสเซียซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์และเพื่อ
การเข้าถึงการใช้น้ำมัน รัสเซียจึงจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เครือรัฐเอกราชเป็นกลไกครอบงำควบคุมสถานการณ์ภายในภูมิภาค ใช้
คานอำนาจตะวันตก และใชป้กปักรักษาเขตผลประโยชน์ของรัสเซียเอง 

ตัวแสดงรัฐผู้มองเห็นทิศทางการเมืองภายในภูมิภาคและตัดสินใจริเริ่มการบูรณาการ 
เครือรัฐเอกราชจึงเข้ามาทำหน้าท่ีทดแทนสหภาพโซเวียต เครือรัฐเอกราชถูกใช้เป็นตัวกลาง
ในการสร้างและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ในแง่การรักษาความมั่นคงทางการเมือง ต่อต้าน
กระแสอิทธิพลมหาอำนาจอื่น รักษาผลประโยชน์และอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค ดังนั้น 
เครือรัฐเอกราชมีรัฐเป็นตัวแสดงหลักในการผลักดันการบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง
การเมืองของรัฐและกลุ่มการบูรณาการนี้ 
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2.2. การริเร่ิมการบูรณาการใต้กรอบแนวคิดภารกิจนิยม 
ในภูมิภาคนี้ แม้ภาคส่วนอื่นจะไม่มีอำนาจในการกดดันกับรัฐบาลได้เท่าใดนัก แต่รัฐนั้น

มีความสลับซับซ้อนกว่าแค่ตัวแสดงรัฐสอดคล้องกับแนวคิดภารกิจนิยม เราไม่สามารถปฏิเสธได้
เลยว่า ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร รวมถึงองค์ประกอบ
ซึ่งทำหน้าที ่อยู่ภายในรัฐนั ้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตัวแสดงรัฐ  เครือรัฐเอกราชเป็น
มากกว่าเวทีแย่งชิงอำนาจของตัวแสดงรัฐ แต่ยังเป็นเวทีเจรจาผลประโยชน์ กล่าวได้ว่า ภาค
ส่วนอื่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐในผลักดันการบูรณาการ 

โดยปัจจัยทางเชื้อชาติส่งผลต่อการบูรณาการอย่างเห็นได้ชัด เดิมทีเมื่อสหภาพโซเวียต
แสดงท่าทีกำลังจะล่มสลาย กอร์บาชอฟในฐานะประธานาธิบดีได้ร่างสนธิสัญญาที่จะปรับ
โครงสร้างทางการเมืองใหม่ โดยปรับเปลี่ยนให้  ‘สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต’ 
กลายเป็นสมาพันธรัฐใหม่ (confederation) ซึ่งมีชื่อว่า ‘สหภาพสาธารณรัฐเอกราชโซเวียต’ 
(Union of Soviet Sovereign Republics) อย่างไรก็ดี จากการลงนามรัฐอิสลามทั้งห้าเข้าร่วม 
ในขณะที่รัฐสลาฟมีเพียงสองรัฐ (รัสเซียและเบลารุส) การไม่เข้าร่วมของรัฐสลาฟยูเครนทำให้ 
บอริส เยลต์ซิน ประธานาธิบดีโซเวียตรัสเซียในขณะนั้นไม่เชื่อมั่นในการบูรณาการนี้  

 

 
แผนที่แสดงแผนการบูรณาการสหภาพใหม่ ‘สหภาพสาธารณรัฐเอกราชโซเวียต’ ของกอร์บาชอฟ 
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เยลต์ซินไม่อยากสูญเสียยูเครนไปจากการบูรณาการและมองว่าสนธิสัญญาที่ปราศจาก
ยูเครนนั้นจะทำให้รัสเซียตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากการสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับรัฐอิสลามเอเชีย
กลาง การเสียรัฐสลาฟยูเครนอาจทำให้รัสเซียเสียดุลอำนาจในการควบคุมรัฐอิสลามซ่ึงมีจำนวน
มากกว่า เยลต์ซินจึงตัดสินใจเจรจากับยูเครนนอกขอบข่ายสนธิสัญญาใหม่ของกอร์บาชอฟนี้ 
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1991 เครือรัฐเอกราชจึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะรวมสามรัฐเชื้อ
ชาติสลาฟเพื่อเป็นแกนหลักของการบูรณาการประเทศอดีตสหภาพโซเวียต  จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยทางเชื้อชาตินั้นส่งผลสำคัญในการปรับทิศทางของสหภาพโซเวียตไปสู่เครือรัฐเอกราช 

นอกจากปัจจัยทางเชื้อชาติ ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ส่งผลสำคัญต่อการบูรณาการเครือรัฐ
เอกราช เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีร่วมกันในภูมิภาคนั้นสำคัญต่อประเทศ
อดีตสหภาพโซเวียตสอดคล้องไปกับทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน เดิมทีการบูรณาการสหภาพโซ
เวียตมีระบบการแบ่งงานกันทำ โดยแต่ละรัฐมีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย ทั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนและระบอบพรรค
คอมมิวนิสต์ล่มสลายตามไปด้วย ส่งผลให้แต่ละรัฐขาดการเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่เดิมใช้ร่วมกัน 
ถือเป็นการพังทลายของเครือข่ายระหว่างรัฐ 

 

 
ภาพแสดงสัดส่วนสินค้าส่งออกของอุซเบกิสถาน ในปี ค.ศ.1995 

 
การพังทลายของเครือข่ายระหว่างรัฐส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลเศรษฐกิจเดิม  และ

สำหรับรัฐเล็กอาจส่งผลให้เศรษฐกิจพังทลาย ยกตัวอย่างกรณีประเทศอุซเบกิสถาน แหล่งผลิต
ฝ้าย เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย อุซเบกิสถานสูญเสียความสามารถในการส่งออกฝ้ายดิบเพื่อ
นำไปทอเป็นผ้าฝ้ายในโรงงานของประเทศรัสเซีย ส่งผลให้เศรษฐกิจของอุซเบกิสถานสามารถ
พังทลายลงได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ (Serhii Plokhy, 2014, p. 390)  
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การสูญเสียการบูรณาการในลักษณะนี้จึงส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของแต่ละรัฐใน
ภูมิภาคนี้ เนื่องจากแต่ละรัฐเคยใช้ทรัพยากรร่วมกัน การเปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพาทรัพยากรที่มี
แต่ภายในรัฐทันทีเลยก็คงไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงรัฐให้อยู่รอด ดังกรณีของอุซเบกิสถานหรือ
บรรดารัฐในเอเชียกลางซึ่งพึ่งพารัสเซียอยู่ อีกทั้งแต่ละรัฐยังมีเงื่อนไขตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป การพัฒนาให้รัฐสมบูรณ์พร้อมทุกด้านนั้นอุดมคติเกินกว่าจะทำได้จริงในเวลาอันสั้น แต่
การทดแทนสินค้าจากภูมิภาคอื่นก็ไม่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืนเช่นกัน การรักษาการพึ่งพาของ
ทรัพยากรจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่แต่ละรัฐคำนึง  

บรรดารัฐในเอเชียกลางนั้นจำเป็นและต้องการรักษาการพึ่งพาจากรัสเซีย แม้บรรดารัฐ
อิสลามไม่ได้พอใจกับการก่อตั้งของ ‘เครือรัฐสลาฟ’ เท่าใดนัก แต่การเป็นศัตรูกับรัสเซียนั้นไม่
เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ เอเชียกลางยังไม่เห็นว่าผลประโยชน์จากการเข้าร่วมสมาพันธรัฐของ
กอร์บาชอฟนั้นจะมากกว่าเครือรัฐเอกราช ซึ่งสามารถให้อิสรภาพโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การ
ควบคุมรัฐบาลกลาง ด้วยเหตุนี้ ใต้การนำของนูร์ซุลตัน นาซาร์บายิฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน 
เอเชียกลางจึงได้เข้าร่วมกับเครือรัฐเอกราชในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1991   

 
ดังนั้น บรรดารัฐทั้งหลายนั้นก็ต่างมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการบูรณาการเครือรัฐ

เอกราชเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนั้น โดยอิทธิพลที่ส่งผลสำคัญต่อการบูรณาการมาจาก
ปัจจัยทางเชื้อชาติและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะคงไว้ซึ่งอำนาจต่อรองของรัฐสลาฟและการ
รักษาการพึ่งพาของรัฐอิสลาม 
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3. บทบาทของการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 
การล่มสลายของมหาอำนาจสหภาพโซเวียตไม่ใช่ส่ิงที่คาดหมายไว้ การสร้างเครือรัฐเอก

ราชก็เช่นกัน เครือรัฐเอกราชนั้นเกิดจากความไม่เชื่อมั่นในสมาพันธรัฐใหม่ของเยลต์ซิน มันจึง
เป็นเพียงการบูรณาการที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่การบูรณาการเพื่อพัฒนา
ความเข้มข้นของความร่วมมือ กล่าวได้ว่า การบูรณาการเครือรัฐเอกราชนั้นถูกสร้างขึ้นมา
เป็นเครื่องมือท่ีรองรับการล่มสลายเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในระยะหนึ่งเท่านั้น  

เมื่อเครือรัฐเอกราชไม่ได้มีความเข้มข้นของความสัมพันธ์มากนัก จึงเกิดการบูรณาการ
ภายหลากหลายเพื่อใช้หาผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐซึ่งเห็นพ้องในการพัฒนาความสัมพันธท์ี่
เข้มข้นขึ้น  ส่งผลให้แต่ละรัฐน้ันได้พัฒนาแนวทางความสัมพันธ์ของตนเอง และเกิดการรวมกลุม่
ใหม่ทับซ้อนกันตามความเข้มข้นดังที่เห็นในแผนภาพข้างล่าง  เครือรัฐเอกราชในฐานะการบูร
ณาการแบบหลวมจึงเป็นการเปิดพื ้นที ่ให ้บรรดาประเทศอดีตสหภาพโซเวียตพัฒนา
ความสัมพันธ์ตนตามความสัมพันธ์ทางการเมือง เชื้อชาติ ตามสำนึกคิด ความร่วมมือไม่ได้ถูกผูก
ติดกับแค่กรอบเดียวดังที ่เคยเป็นในอดีต แต่มีความซับซ้อนไปดังกระแสการเมืองระหว่าง
ประเทศในยุคปัจจุบัน 

 

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบูรณาการภายในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 
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สำหรับประเทศเจ้าถิ ่นแล้ว รัสเซียได้ใช้เครือรัฐเอกราชเป็นตัวกลางในการควบคุม
สถานการณ์ภายในภูมิภาคทดแทนสหภาพโซเวียต บทบาทของประเทศเจ้าถิ่นของรัสเซียได้
สูญเสียไปหลังการสิ้นสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ รัสเซียในฐานะประเทศเจ้าถิ่นนั้นต้องการรักษา
เขตผลประโยชน์เดิม รัสเซียจึงใช้เครือรัฐเอกราชเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงบทบาทของ
การเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคและใช้เป็นดุลอำนาจถ่วงต้านการขยายอิทธิพลของตะวันตก ซ่ึง
เป็นภัยคุกคามจะเข้ามาบ่อนทำลายความมั่นคงของรัสเซียผ่านรัฐที่อ่อนแอ (เพราะการคงอยู่
ของรัสเซียเป็นภัยคุกคามของมหาอำนาจอื่นในทำนองเดียวกัน เนื่องจากรัสเซียครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์และมีวิทยาการทางการทหารในระดับสูง) เครือรัฐเอกราชจึงทำหน้าที่เป็น
สัญลักษณ์เขตผลประโยชน์ของรัสเซียซ่ึงตะวันตกไม่อาจรุกล้ำมาโดยง่าย  

ถึงกระนั้น เครือรัฐเอกราชถูกออกแบบมาเป็นการบูรณาการแบบหลวมซึ่งให้อิสระกับ
บรรดารัฐสมาชิกในการติดต่อคบค้าสมาคม ไม่เพียงแต่การติดต่อและสร้างความร่วมมือกันเอง
ภายในภูมิภาค แต่ให้อิสระในการสร้างความร่วมมืออื่นกับโลกภายนอกด้วย  แตกต่างจาก
สหภาพโซเวียตที่เป็นการบูรณาการแบบปิดซึ ่งจำกัดการติดต่อ การค้าขาย และเข้าร่วมกับ
การบูรณาการอื่น การบูรณาการอย่างเป็นอิสระนี้จึงเปลี่ยนแปลงทิศทางพัฒนาการและ
ทิศทางความสัมพันธ์ของรัฐในภูมิภาคนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ   

 

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบูรณาการเครือรัฐเอกราชกับการบูรณาการที่มีมหาอำนาจอื่นเข้ามาบทบาท 

 

Shanghai Cooperation Organization (SCO)

Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

Caspian Economic Cooperation Organization
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การบูรณาการแบบหลวมนี้ได้เปิดโอกาสให้มหาอำนาจอื่นเข้ามามีบทบาทในภูมิภาค 
การเมืองภายในภูมิภาคนี้จึงมีสลับซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มหาอำนาจภายนอก ยกตัวอย่าง
เช่น จีน อินเดีย อิหร่าน ตุรกี ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ผ่านองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ รัฐ
สมาชิกจึงได้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้ 

อย่างกรณีองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศริมฝั่งทะเลดำ (Organization 
of the Black Sea Economic Cooperation: BSEC) ผลประโยชน์หลักจากความร่วมมือคือ 
การทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการขนส่งพลังงานที่สามารถเข้าถึงน้ำมันจากทะเลปิดแคสเปียนผ่าน
เรือหรือท่อขนส่งในทะเลดำ  เมื่อมีองค์กรความร่วมมืออื่นเข้ามาร่วมแสวงหาผลประโยชน์ การ
เข้าถึงน้ำมันในทะเลแคสเปียนจึงไม่ได้ผูกขาดในกำมือของรัสเซียแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป ตุรกี
เช่นกันที่มีส่วนในการขนถ่ายน้ำมันจากในภูมิภาคด้วย ผ่านท่อส่งในเส้นทางทีซีบี (Baku-
Tbilisi-Ceyhan: BTC) บริบททางการเมืองภายในภูมิภาคนี้จึงเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อมีตัว
แสดงอื่นเข้ามามีบทบาท มันได้เป็นการบูรณาการคู่ขนานกับการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 

เพราะนอกจากรัฐสมาชิกจะได้ผลประโยชน์จากความร่วมมือที่หลากหลายแล้ว เครือรัฐ
เอกราชยังได้เปิดโอกาสให้รัฐสมาชิกเชื่อมต่อกับมหาอำนาจอื่นเพื่อคานอำนาจประเทศเจ้าถิ่น
อย่างรัสเซีย เครือรัฐเอกราชจึงเป็นเวทีเจรจาต่อรองผลประโยชน์ โดยที่มีมหาอำนาจอื่นเป็นอีก
ทางเลือกของบรรดารัฐสมาชิกในการสร้างความร่วมมือ ซ่ึงดีกว่าการปล่อยให้รัสเซียมีอำนาจคุม
โต๊ะเจรจากอบโกยผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว  

 
ดังนั้น เครือรัฐเอกราชจึงได้ทำหน้าที่เป็นกลไกในการครอบงำและต้านอิทธิพลตะวันตก

ของรัสเซีย แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ได้เป็นเวทีเจรจาต่อรอง เป็นที่ถ่วงดุลอำนาจรัสเซียของรัฐ
อื่น โดยมีมหาอำนาจภายนอกเป็นตัวแปรในการแย่งชิงผลประโยชน์ นอกจากการรองรับการล่ม
สลายสหภาพโซเว ียต เคร ือร ัฐเอกราชจึงเป ็นพื ้นท่ีให้บรรดารัฐได้ปร ับและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับโลก 

 
 
 
 

 



RUSSIAN STUDIES PROGRAM 

 

 

15 

4. การเสื่อมสลายของการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 
สายสัมพันธ์ที่ยึดโยงภูมิภาคนี้ ตั ้งแต่สมัยจักรวรรดิรัสเซียจนถึงสหภาพโซเวียต ได้

ก่อกำเนิดเครือรัฐเอกราชขึ้นมา ถึงกระนั้นด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่างและความไม่ลงรอยกันเป็น
รากฐานทำให้เครือข่ายความสัมพันธ์นี้กำลังเบาบางลง เป้าหมายที่มีร่วมกันก็เลือนราง อิทธิพล
ภายนอกจึงเข้ามามีบทบาททำให้แต่ละรัฐสมาชิกมีทิศทางทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่าง
กัน เครือรัฐเอกราชในฐานะที่เป็นองค์กรยึดโยงทั้งภูมิภาคไว้จึงกำลังเสื่อมบทบาทลงไปตาม
กาลเวลา  

 
4.1. ความขัดแย้งภายใน 
เครือรัฐเอกราชนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมสองทวีปและเต็มไปด้วยความหลากหลาย 

ไม่ว่าจะทางชาติพันธ์ ภาษา ศาสนา สำนึกคิด หรือค่านิยม ด้วยความความหลากหลายนี้การ
รวมกลุ่มจึง ‘ขาดแกนกลางที่ยึดโยงอัตลักษณ์ร่วม’ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการบูรณาการ
ตามทฤษฎีประกอบสร้าง (constructivist theory) สามรัฐสลาฟที่ถูกวางให้เป็นแกนหลักกม็ี
ความอ่อนแอ สลาฟยูเครนแม้มีศาสนาและชาติพันธ์ร่วม แต่ต่างตรงทัศนคติและขาดในสำนึก
ร่วม ดังนั้น ความแตกต่างจึงเป็นรากฐานแห่งความไม่มั่นคงในการบูรณาการ  

 

 
แผนที่แสดงบริเวณที่มีความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งไว้ 
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นอกจากนี้ ความขัดแย้งพื้นที่ตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตทำให้ปัญหาอัตลักษณ์ซับซ้อนขึน้ 
สตาลินได้จัดสรรให้ดินแดนอย่าง  ‘เซาท์ออสซีเชียและอับคาเซีย’ (South Ossetia and 
Abkhazia) ไปผนวกกับจอร์เจีย เมื่อมีบรรยากาศการแยกตัวในช่วงการล่มสลายของสหภาพโซ
เวียต ความขัดแย้งด้านพื้นที ่นี้จึงเด่นชัดขึ้นมา เนื่องจาก ดินแดนเหล่านี ้ไม่สามารถแยกตัว
ออกมาได้ดังรัฐอื่น แม้จะมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองก็ตาม  

 

 
แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่มีชาวรัสเซียอาศัยในบริเวณประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 

 
เช่นเดียวกับทางเทือกเขาคอเคซัส สตาลินได้ยก ‘นากอร์โน-คาราบัค’ (Nagorno-

Karabakh) พื้นที่ซึ่งชาวอาร์เมเนียอาศัยอยู่ให้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซอร์ไบจาน จึงเกิดปัญหา
การแบ่งแยกดินแดน ในอีกด้านหนึ่ง ชาวรัสเซียจำนวนมากที่ถูกย้ายไปพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็เป็นหนึ ่งในฉนวนปัญหา ไม่ว่าจะในมอลโดวาที่ ‘ทรานส์นีสเตร ีย’ 
(Transnistria) ในยูเครนที่ไครเมีย (Crimea) และที่ยูเครนตะวันออกอย่าง ‘ดอนบัสส์และลู
ฮันสค์’ (Donetsk and Luhansk) ชาวรัสเซียเหล่านี้ต่างเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนเช่นกัน 
 ขัดแย้งทางอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ที่กล่าวไปนั้นมีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ เนื่องจาก 
มันเป็นช่องว่างในการทำลายเสถียรภาพเพื่อกีดกันการเข้าหาตะวันตกของจอร์เจีย ยูเครน และ
มอลโดวา อันเป็นการคงไว้ซ่ึงเขตผลประโยชน์ของรัสเซีย ในอีกด้านหนึ่ง รัสเซียพยายามคงดุล
การสู้รบเพื่อรักษาความขัดแย้งไว้ที่อาเซอร์ไบจานซ่ึงมีน้ำมันเพื่อควบคุมไม่ให้โตเร็วเกินและรั้ง
การร่วมมือตะวันตกจนออกร่มอิทธิพลของรัสเซีย รัสเซียจึงถือว่าเป็นแกนกลางของปัญหา
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ทั้งหมดที่เลี้ยงความขัดแย้งไว้เป็นเครื่องมอืในการคงบทบาทในภูมิภาค มันจึงเป็นความขัดแย้งที่
ไม่สามารถคลี่คลายได้ หรือ ความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งไว้ (frozen conflict)  

การครอบงำของรัสเซียและความละเอียดอ่อนของอัตลักษณ์ ทำให้ความขัดแย้งนี้ถูกแช่
แข็งไว้ไม่สามารถยุติลงได้ มันเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่ยังไม่สงบและพร้อมจะปะทุออกมาเรื่อย ๆ 
เป็นปัจจัยแห่งความไม่มั่นคงในเครือรัฐเอกราช ด้วยกระแสการแยกตัวหรือกระแสชาตินิยมนี้ได้
สวนกระแสการบูรณาการซ่ึงเป็นกระแสหลักของการพัฒนา ความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ได้นี้จึง
ได้ถ่วงการเจริญความร่วมมือเครือรัฐเอกราช ทำนองเดียวกับที่ถ่วงการเจริญประเทศนั้น กล่าว
ได้ว่า นับตั้งแต่มีพื้นที่ให้ความขัดแย้งในการบูรณาการ ความแตกแยกก็ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว  

 
4.2. ความไม่ชัดเจนของเป้าหมาย 
เครือรัฐเอกราชนั้นถูกสร้างขึ ้นมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสหภาพโซเวียต โดยมี

เป้าหมายเพื่อค้ำพยุงความแตกสลายให้เป็นไปอย่างมั่นคงที่สุด นิ่มนวลที่สุด ไม่ไปซ้ำกับรอยกับ
ยูโกสลาเวีย ซ่ึงจบลงด้วยความรุนแรงและการนองเลือด ถึงกระนั้น เมื่อเศรษฐกิจของประเทศ
อดีตสหภาพโซเวียตฟื้นตัวจากแรงสะเทือนของการล่มสลายแล้ว เครือรัฐเอกราชก็ยังคงไม่มี
ทิศทางร่วมกันที่ชัดเจนว่าจะเดินทางไปสู่จุดใดในอนาคต 

เมื่อพิจารณาจากข้อตกลงด้านการเศรษฐกิจ จะสังเกตได้ว่าข้อตกลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งพลังงาน ถึงกระนั้น แม้แต่ในขอบเขตของเรื่องพลังงานเองก็ตาม ข้อตกลงนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรในทางปฏิบัติ เหมือนกับว่าสิ่งที่ดำเนินไปทั้งหมดคือการป้องกันไม่ให้
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เคยมีมาในสมัยโซเวียตขาดหายไปอย่างสมบูรณ์เพียงเท่านั้น 
(Jayashekar, 1993, p.1999) 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงจำกัดอยู่เพียงเขตการค้าเสรีและดูไม่มีวี่แววที่จะพัฒนาสู่
ตลาดร่วม จากจุดนี้เราจะเห็นได้ว่า นอกจากวัตถุประสงค์ทางการเมืองของรัสเซีย เครือรัฐเอก
ราชนั้นไม่มีเป้าหมายการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตชัดเจนเลย มันจึงทำหน้าที่ได้เป็นเพียง
โต๊ะให้บรรดาผู้นำของรัฐสมาชิกมาร่วมประชุมตามโครงสร้าง โดยที่ไม่มีประสิทธิภาพจะผลิตผล
สำเร็จใดใดที่เป็นชิ้นเป็นอันได้เลย ไม่มีค่าเงินรูเบิลร่วม ไม่มีธนาคารกลาง กลับกลายเป็นว่า คำ
ว่า ‘เครือรัฐเอกราช’ นั้นถูกใช้เพื่อเรียก ‘พื้นท่ีเครือรัฐเอกราช’ ซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของรัสเซีย 
มากเสียยิ่งกว่าการเรียก ‘องค์กรเครือรัฐเอกราช’ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง  
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ด้วยเหตุนี้ เครือรัฐเอกราชจึงถือว่าสำเร็จในหน้าที่การรองรับการล่มสลายอย่างสันติ แต่
ด้วยโครงสร้างซึ่งมีการ ‘เกี่ยวพันกันน้อยที่สุด ด้วยจำนวนสมาชิกที่มากที่สุด’ ได้พิสูจน์ให้เห็น
อย่างแจ่มชัดแล้วว่าไม่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นการบูรณาการที่มีลักษณะเข้มข้นและหลายมิติ
ได้ (Van der Togt, T., Montesano, F., & Kozak, 2015, p.13) เครือรัฐเอกราชจึงขาดความ
ร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากการเป็นสัญลักษณ์ของเขตผลประโยชน์
รัสเซียแล้ว มันจึงไม่มีบทบาทหรือหน้าที่อื่นที่จำเป็นเท่าใดนัก  

 
4.3. การเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก 
ค่านิยมทางการเมืองใหม่ สิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยได้เข้ามาในภูมิภาคและนำ

สหภาพโซเวียตไปสู่การล่มสลาย เมื่อค่านิยมพัฒนาเข้มข้นขึ้นได้ส่งผลต่อเนื่องให้เครือรัฐเอก
ราชเสื่อมสลายในทำนองเดียวกัน แม้เครือรัฐเอกราชเองจะถูกก่อตั้งเพื่อประกันความมั่นคง
ภายในและป้องกันอิทธิพลตะวันตกในภูมิภาคก็ตาม แต่ผลประโยชน์น้ีมีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง ประเทศที่ถือตนเป็นเจ้าถิ่นอย่างรัสเซียเป็นผู้ที่ไม่ต้องการให้ตะวันตกเข้า
มามีอิทธิพลในเขตผลประโยชน์หรือเขตกันชน (buffer zone) ของตน 

ถึงกระนั้น มีบางรัฐที่ไม่เห็นประโยชน์จากการต่อต้านอิทธิพลตะวันตกเหมือนรัสเซีย ไม่
เห็นประโยชน์จากการขยายความร่วมมือเครือรัฐเอกราชเท่ากับการขยายความร่วมมือกับ
ตะวันตก รัฐน้ันเกิด ‘ปฏิวัติสี’ (Color Revolution) ประชาชนประท้วงรัฐบาลคอร์รัปชั่นและ
เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติ มันทำให้จอร์เจียและยูเครนได้ใช้ความสำเร็จของปฏิวัตินำ
ประเทศไปสู่ทิศทางทางการเมืองใหม่หลังจากนั้น  

 

 
แผนที่แสดงประเทศที่เกิดการปฏิวัติสี 
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ปฏิวัติสไีด้นำนักการเมืองกลุ่มใหม่ที่ฝักใฝ่ตะวันตกขึ้นสู่อำนาจ มันจึงสะท้อนถึงการลุก
คืบครั้งสำคัญของอิทธิพลตะวันตกในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ อิทธิพลตะวันตกยังแทรกซึมเข้ามา
ผ่านช่องทางอื่น ไม่ว่าจะผ่านตุรกีซ่ึงเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ที่มีความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์และ
ภาษากับอาเซอร์ไบจาน ได้มาสนับสนุนการสร้างท่อส่งน้ำมันและแก๊สที่จะมาคู่ขนานกับของ
รัสเซีย หรือจะผ่านโรมาเนียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียว
แน่นทางชาติพันธ์และภาษากับมอลโดวา 

ดังนั้น ตะวันตกได้อาศัยช่องว่างจากความสัมพันธ์เดิมตามประวัติศาสตร์และทัศนคติ
ท่ีแตกต่างในการแทรกตัวเข้ามามีบทบาทเป็นทางเลือกให้กับภูมิภาคนี้ จอร์เจียและยูเครนได้
หันหลังให้กับการอยู่ใต้อ ิทธิพลรัสเซียในเครือรัฐเอกราชและหันหน้าไปเข้าหาตะว ันตก  
มอลโดวาและอาเซอร์ไบจานร่วมมือคู่ขนานกับตะวันตก สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า มุมมองที่มีต่อ
อิทธิพลภายนอกนั้นต่างกันไปตามผลประโยชน์ของแต่ละรัฐ  และมุมมองที่แตกต่างนี้ได้ลดทอน
บทบาทเครือรัฐเอกราชในการทำหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามภายนอกลง 

 
4.4. บริบททางการเมืองท่ีแปรเปลี่ยน 
เมื่อเครือรัฐเอกราชได้เปิดโอกาสให้มหาอำนาจภายนอกแทรกตัวเข้ามา มันได้ส่งผล

สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางและบริบททางการเมืองในภูมิภาคนี้ ยูเครนและ
รัฐที่ร่วมเดินในทางเดียวกันนี้ต่างก็ตระหนักถึงตะวันตกในฐานะทางเลือกที่จะมาช่วยสนับสนุน
การถ่วงดุลอำนาจของรัสเซีย สนับสนุนการรวมกลุ ่มทางเลือกอย่าง ‘องค์การกวมเพื่อ
ประชาธิปไตยและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ’ (GUAM Organization for Democracy 
and Economic Development) ซ่ึงจะมาเปลี่ยนบริบททางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ 

 
ภาพเปรียบเทียบคู่ค้าของยูเครน ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซีย 
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เนื่องจาก ความร่วมมือคู่ขนานกับตะวันตกได้ไปลดการผูกขาดอำนาจเดียวในภูมิภาค
ของรัสเซียลง นำไปสู่การแสดงบทบาทของมหาอำนาจภายนอกในหลายด้าน  อย่างด้าน
เศรษฐกิจ สหภาพยุโรปได้เข้ามาเป็นคู่ค้ารายสำคัญ โดยเฉพาะของยูเครนซ่ึงเห็นถึงผลประโยชน์
กับสหภาพยุโรปมากกว่า เพราะเป็นหนึ่งในสามของการค้าระหว่างประเทศของยูเครน ในขณะ
ที่รัสเซียน้อยกว่าเป็นเท่าตัว สะท้อนถึงการพึ่งพาและอิทธิพลของรัสเซียที่ลดน้อยลง อันเ ป็น
ทางที่นำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองกับสหภาพยุโรป 

ด้านพลังงาน เดิมทีการเข้าถึงพลังงานในทะเลแคสเปียนถูกควบคุมโดยรัสเซียแทบจะ
ทั้งหมด ดังเส้นสีเขียวในภาพ จึงเกิดความพยายามเลี่ยงเส้นทางของรัสเซียในปี ค.ศ. 2002 
สหรัฐอเมริกาได้สร้างท่อส่งน้ำมันในเส้นทางบีทีซี (Baku-Tbilisi-Ceyhan: BTC) ที่คู่ขนานกับ
การเส้นทางส่งน้ำมันสู่ตลาดยุโรปของรัสเซีย “…ถือเป็นการสลายการผูกขาดของรัสเซียเหนือ
การไหลเวียนของพลังงานในทะเลสาบแคสเปียน…” (จิตติภัทร พูนขำ, 2008, น.56) และ
กระจายผลประโยชน์ให้ประเทศริมฝั่งทะเลแคสเปียน ประเทศผู้ขนส่ง ประเทศผู้บริโภค 

 

 
แผนที่ท่อส่งน้ำมันในภูมิภาครอบทะเลแคสเปียน 
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ตุรกีเป็นมหาอำนาจที่เข้ามาถ่วงดุลและปันผลประโยชน์จากการขนส่งพลังงานของ
ประเทศเจ้าถิ่น ยุโรปสามารถลดการพึ่งพาน้ำมันรัสเซียไปพร้อมกับการขยายบทบาทในภูมิภาค 
อาเซอร์ไบจานก็กอบโกยผลประโยชน์จากความร่วมมือด้านพลังงาน จอร์เจียกลายเป็นอีกหนึ่งผู้
เล่นในเวทีพลังงานระหว่างประเทศ คาซัคสถานและเติร ์กเมนิสถานเองก็มีทางเลือกอื่น
นอกเหนือจากรัสเซียในการขนส่งน้ำมันไปสู่ตลาดยุโรป 

ด้านความมั่นคง จีนได้ร่วมมามีบทบาทในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียกลาง
ผ่านองค์การความร่วมมือเซี ่ยงไฮ้ โดยมีบทบาทในการต่อต้านสิ่งที ่จะเข้ามาทำลายความ
เสถียรภาพของภูมิภาค ไม่ว ่าจะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายและยาเสพติดที ่มาจาก
อัฟกานิสถาน ซ่ึงอาจรวมไปถึงการปฏิวัติสีและภัยคุกคามจากการตั้งฐานทัพขององค์การนาโต้ 
จีนจึงเข้ามาร่วมมือกับรัสเซียระดมกำลังในการป้องกันจุดอ่อนทางภูมิภาคเอเชียกลาง เช่น 
คีร ์ก ีซสถานที่อำนาจรัฐล้มเหลวและความสามารถในการปกป้องตนเองต่ำทำให้เป็นจุด
เปราะบางที่ภัยคุกคามจะเข้ามาทะลวงเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของภูมิภาคได้  

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น การเข้ามามีบทบาทของมหาอำนาจภายนอกไม่ว่าจะในด้านใดใด 
หรือไม่ว่าจะมีจุดประสงค์อะไร การแสดงบทบาทในภูมิภาคที่เคยถูกผูกขาดนั้นต่างก็ถือเป็นการ
กระจายอำนาจของประเทศเจ้าถิ่น ทำให้อำนาจในการครอบงำของรัสเซียนั้นจางลง บริบททาง
การเมืองนี้จึงเปลี่ยนไปในทำนองเดียวกัน การผูกขาดอำนาจของประเทศเจ้าถิ่นรัสเซียจึงไม่มี
อีกต่อไป ภูมิภาคจึงเกิดความหลากหลายของดุลอำนาจ อันเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐท่ีรู้สึกว่า
รัสเซียเป็นภัยคุกคาม สามารถแสดงตัวตนต่อต้านรัสเซียขึ้นมาได้ในภูมิภาคนี้ 

จอร์เจีย ยูเครน มอลโดวา และอาเซอร์ไบจาน ซึ่งไม่ต้องการตกอยู่ใต้ร่มเงาของรัสเซีย
และฝักใฝ ่การร ่วมม ือกับตะว ันตกได ้รวมตัวก ันจ ัดต ั ้งเป ็น “องค์การกวม” (GUAM 
Organization) โดยมีจุดประสงค์หลักคือการต่อต้านการครอบงำของรัสเซีย มันจึงเป็นดุลแห่ง
อำนาจใหม่ในภูมิภาคที่ขึ้นมาท้าทายกับอำนาจของรัสเซียที่มองตนเป็นประเทศเจ้าถิ่น ภูมิภาค
นี้จึงมีความหลากหลายของดุลอำนาจอย่างที่ไม่เคยมีมา 

ความหลากหลายของดุลอำนาจนี้จึงไปกัดกร่อนเครือรัฐเอกราชซึ่งมีสถานะเป็นเขต
อิทธิพลของรัสเซีย เพราะมันไปเป็นการรวมกลุ่มทางเลือก (ที่ไม่ใช่กลุ่มของตะวันตกโดยตรง) 
ให้กับบรรดารัฐที่ไม่ต้องการอยู่ใต้การครอบงำของรัสเซีย มันเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้อิทธิพลของ
รัสเซียในพื ้นที่ เครือรัฐเอกราชนั ้นเลือนลางลง โดยเฉพาะในภูม ิภาคคอเคซัส  ซึ ่งม ีทั้ง
อาเซอร์ไบจานและจอร์เจียที่เข้าร่วม รัสเซียเหลืออิทธิพลอย่างเต็มที่เพียงในอาร์เมเนีย ซ้ำมันยัง
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ไปขัดผลประโยชน์การส่งน้ำมันของรัสเซียทั้งทางยูเครนและทางทะเลดำ น้ำมันที่เคยถูกใช้เป็น
เครื ่องมือในการกดดันให้น้อมตามก็เริ ่มใช้ไม่ได้ผล อย่างในกรณีจอร์เจียที่หันไปพึ่งน้ำมัน
อาเซอร์ไบจาน 

 

 
แผนที่รัฐสมาชิกองค์การกวม (GUAM Organization) 

 
ดังนั้น เครือรัฐเอกราชเปิดช่องว่างให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาแสดงบทบาทและปัน

ผลประโยชน์จากรัสเซีย ส่งผลให้บริบททางการเมืองในภูมิภาคเปลี่ยนไป ทิศทางของแต่ละรัฐก็
ยิ่งแตกต่างกัน เกิดดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคอย่างองค์การกวมที่เข้ามาต่อต้านการครอบงำ
ของรัสเซีย ทำให้รัฐสมาชิกก็เหมือนจะมีทางเลือกอ่ืน (ท่ีดูจะเป็นมิตรกว่า) และมันได้ทำลาย
เอกภาพของเครือรัฐเอกราชลง 

กล่าวได้ว่า นับตั้งแต่ค่านิยมทางการเมืองจากตะวันตก (ประชาธิปไตย) ได้เข้ามาใน
ภูมิภาค มันก็ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและไปสนับสนุนให้กระแสชาตินิยม กระแสการแบ่งแยก
ดินแดน และกระแสการปฏิวัติสีขยายตัว จนกระทั่งมาปะทะกับความเป็นเอกภาพอันเบาบาง
ของเครือรัฐเอกราช อัตลักษณ์แห่งชาติและมุมมองต่อเครือรัฐเอกราชที่แตกต่างกันออกไป 
ส่งผลให้ภายในภูมิภาคนั้นมีทิศทางการบูรณาการที่ต่างกัน ความขัดแย้งและแตกต่างทั้งหลาย
จึงได้ส่งผลให้เครือรัฐเอกราชนั้นเสื่อมบทบาทในการยึดโยงภูมิภาคเอาไว้ ไม่ สามารถทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถมีเป้าหมายในทางเดียวกัน  

ในท้ายที่สุด เครือรัฐเอกราชนั้นกำลังเสื่อมสลายลง เหลือเพียงการเป็นสัญลักษณ์
ของเขตอิทธิพลรัสเซียที่ยังคงอยู่ ความเป็นไปของเครือรัฐเอกราชนั้นอยู่ในมือของรัสเซีย
แล้ว ชะตาของเครือรัฐเอกราช รัสเซียเป็นผู้กำหนด 
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5. ทางออกของการบูรณาการเครือรัฐเอกราช 
รัสเซียได้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพ ความไม่มีเอกภาพ และความสายสัมพันธ์ที่กำลัง

คลายลงของเครือรัฐเอกราชอย่างแจ่มชัด เพราะ มันกระทบโดยตรงกับรัสเซียซึ่งต้องการใช้
ประโยชน์จากมันในการควบคุมสถานการณ์ภายในภูมิภาค ขณะที่เครือรัฐเอกราชกำลังเสื่อม
สลายลง รัสเซียซ่ึงถือตนเป็นประเทศเจ้าถิ่นก็มิอาจปล่อยให้พื้นที่อิทธิพลของตนนั้นถูกคลื่นซัด
กัดเซาะลงไปเรื่อย ๆ รัสเซียจึงพยายามฟื้นฟู (หรือกู้คืน) ภูมิภาค ด้วยการทดแทนการบูรณา
การเก่าด้วยการพัฒนาสองการบูรณาการใหม่ ท่ีถือได้ว่าเป็นทางออกของเครือรัฐเอกราช 
(หรือรัสเซีย) ในการคงการยึดโยงภูมิภาคไว้ 

รัสเซียได้ผลักดันให้การบูรณาการ “สภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย” (Eurasian Economic 
Union: EAEU) และ “องค์การสนธิส ัญญาความมั ่นคงร่วมกัน” (Collective Security 
Treaty Organization: CSTO) เพื่อให้สองการบูรณาการนี้เข้ามาแทนที่เครือรัฐเอกราชที่กำลัง
เสื่อมสลายลง ทั้งสองไม่ใช่การบูรณาการใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นเพียงเพื่อเป้าหมายทดแทนเครือรัฐเอก
ราช (อย่างที่เครือรัฐเอกราชเคยไปทดแทนสหภาพโซเวียต) แต่ทั้งสองนี้ถูกพัฒนามาตั้งแตม่า
หลายปีแล้วเพื่อพัฒนาความเข้มข้นของการบูรณาการในภูมิภาค 
 

 
การบูรณาการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและองค์การสนธิสัญญาความม่ันคงร่วมกัน 

 
“สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย” พัฒนามาจากการลงนามของสหภาพศุลกากร (Custom 

Union) ของรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน ในปี ค.ศ.1995 ต่อมาคีร์กีซสถานและทาจิกิสถาน
ได้ร่วมลงนามกับอีกสามประเทศภายใต้สนธิสัญญาการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
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และมนุษยธรรม (Economic and Humanitarian Areas) เมื่อความร่วมมือพัฒนาชัดเจนขึ้นก็
ก่อตั้งเป็น กลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Community: EURASEC)  

ในปี ค.ศ.2000 หลังจากนั้นก็พัฒนาความร่วมมือและโครงสร้างพื้นฐานเป็นสหภาพ
ศุลกากรยูเรเซีย โดยที่มีสามประเทศแกนหลัก (รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน) อยู่ (ในขณะที่อีก
สองประเทศยอมรับแต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วม) จนกระทั่งสามแกนหลักได้ยกระดบัได้
เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจยูเรเซีย ในปี ค.ศ.2015 โดยมีอาร์เมเนียและคีร์กีซสถานตามมาสมทบ 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนั ้นมีการพัฒนา มีความ
ร่วมมือ มีพลวัติ แตกต่างจากเครือรัฐเอกราช การบูรณาการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนั้นใช้
เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนขับความร่วมมือสอดคล้องไปกับแนวคิดภารกิจนิยมใหม่ ทำให้
ประเทศสมาชิกยังมีอิสระ ไม่กระทบอำนาจอธิปไตยรัฐอย่างรุนแรงและรวดเร็วเกินไป อีกทั้งทำ
ให้การบูรณาการสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่มีความขัดแย้งมากนัก  จนกระทั่งนำไปสู่
การจัดตั้งองค์กรกลางในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จ 

 

 
ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในปี ค.ศ. 2017 

 
กล่าวได้ว่า ‘สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย’ นั้นไม่เพียงแต่มีศักยภาพ แต่มีทั้งความสามารถ

และความพร้อมที่จะเข้ามาแทนที่เครือรัฐเอกราช เพราะ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนั้นมี
พัฒนาการความร่วมมือท่ีมีลักษณะเข้มแข็งมากกว่า เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคได้จริง มี
การเตรียมการบูรณาการอย่างเป็นระบบไม่เหมือนลักษณะของเครือรัฐเอกราชท่ีเป็นการบูร
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ณาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจึงสามารถประสบความสำเร็จในการ
เป็นองค์กรที่ดูแลภาคเศรษฐกิจแทนที่เครือรัฐเอกราชได้อย่างไม่ต้องสงสัย 

ถึงกระนั้น ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์แล้ว ภูมิภาคนี้ไม่อาจขาดการบูรณาการด้านความ
มั่นคงได้ หรืออาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่า รัสเซียไม่ต้องการเสียเขตอิทธิพลที่จะใช้เป็นเขตกัน
ชนป้องกันภัยคุกคามชาติ ในขณะที่รัฐที่อ่อนแอก็ต้องการพึ่งรัสเซียให้เข้ามาดูแลความมั่นคงใน
พื้นที่เช่นกัน การบูรณาการนี้จึงเป็นการผสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายในด้านความมั่นคง 

โดยเริ่มแรกนั้น “องค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกัน”  มีลักษณะเป็น ‘สนธิสัญญา
ความมั่นคงร่วม’ เพื่อรักษาความร่วมมือทางการทหารหลังการล่มสลายไว้ เมื่อมีความรว่มมือ
มากขึ้นก็ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการผลักดันให้สนธิสัญญากลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศเต็มตัว
ในปี ค.ศ.1992 โดยช่วงแรกจำนวนรัฐสมาชิกยังไม่มีความคงตัวมากเท่าใดนัก รัฐสมาชิกเข้าร่วม
และถอนตัวตามมุมมองที่ว่ามันเป็นผลประโยชน์หรือภัยคุกคามกันแน่ ปัจจุบันการบูรณาการนี้
ประกอบด้วยหกรัฐ ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน  

 

 
แผนที่องค์การสนธิสัญญาความม่ันคงร่วมกัน ในปี ค.ศ. 2000 

ที่มา: https://www.reddit.com/r/imaginarymaps/comments/ 
ien6f3/the_collective_security_treaty_organization_csto/ 

 
องค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันนั้นมีลักษณะเป็นพันธมิตรทางการทหาร เป็น

ช่องทางทางการทหารและความมั่นคงที่สามารถเคลื่อนกองทัพไปยังพื ้นที่เสี ่ยงได้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อยับยั้งการส่งยาเสพติดที่จะเข้ามาทางเอเชียกลางจากอัฟกานิสถาน ป้องกัน
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อิทธิพลตะวันตกอย่างการปฏิว ัต ิสี (ซึ ่งจะกระทบกับรัฐสมาชิกซึ ่งปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีลักษณะเป็นอำนาจนิยม) ต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
กลาง ดูแลควบคุมพื้นที่ความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งไว้ เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ การปูทางออกของเครือรัฐเอกราชด้วยการแบ่งการบูรณาการออกเป็นสองมติิ
นั้นจึงเป็นการเอาข้อดีมากลบข้อเสียเดิม เนื่องจาก การบูรณาการเครือรัฐเอกราชนั้นทั้งใหญ่โต
และครอบคลุมในหลายมิติ แต่ก็มีลักษณะเป็นสายสัมพันธ์เบาบาง มันจึงไม่สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การแบ่งการบูรณาการออกเป็นสองมิติที่มีขนาดเล็กลงจะทำให้
สายสัมพันธ์นั้นสามารถถักทอไปได้อย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็ง ทั้งสองจึงไม่ใช่แผนแก้ปัญหา
เฉพาะ แต่เป็นการยกระดับความร่วมมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ทั้งสองเป็นการบูรณาการที่
มีประสิทธิภาพและสามารถยึดโยงภูมิภาคได้ โดยที่ประเทศเจ้าถิ่นอย่างรัสเซียก็สามารถควบคุม
สถานการณ์ภายในและรัฐที่อ่อนแอก็ยังสามารถพึ่งพารัสเซียไว้ได้  

 

 
ภาพธงสัญลักษณ์ของเครือรัฐเอกราช 

 
ดังนั้น การบูรณาการท้ัง “สภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย” และ “องค์การสนธิสัญญาความ

มั่นคงร่วมกัน” น่าจะเป็นบูรณาการใหม่ที่ใช้เป็นยึดโยงภูมิภาคไว้  ในขณะท่ี ‘เครือรัฐเอก
ราช’ ก็คงถูกท้ิงไว้ให้เป็นเพียงสัญลักษณ์เขตอิทธิพลรัสเซีย โดยท่ีไม่มีบทบาทหรือหน้าท่ีใด
เป็นรูปธรรมต่อไป  

สำหรับเส้นตายของเครือรัฐเอกราชนั้นจะถูกขีดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อใด เมื่อนั้นก็คง
จะเป็นวันท่ีรัสเซียได้คำตอบแล้วว่า ‘เขตอิทธิพลท่ีร่อยหรอ’ นี้ไม่มีประโยชน์ท่ีจะเก็บรักษา
ไว้ แล้ว เมื่อนั้น จะคือ เมื่อไหร่ กัน ท่ีรัสเซียยอมปล่อยให้ตะวันตกเข้ามาในเขตอิทธิพลตน
ได้อย่างสบายใจ ? 
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