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วิเคราะห์ระเบียบโลกและบทบาทของรสัเซีย 
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

 
มธุรดา ศรีมิ่งเมืองนิเวช 

 
ในช่วงเวลาปัจจุบัน ทั่วโลกตกอยู่ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สิ่งที่เป็นที่

ต้องการอย่างยิ่งคือ วัคซีน ที่ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่เพียงเท่านั้น ในสถานการณ์โลก
ปัจจุบันวัคซีนจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าประเทศ
มหาอำนาจที่มีปัจจัยพร้อมทั้งทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี สถานที่  และเงินทุนจะสามารถผลิต
วัคซีนออกมาเพื่อแจกจ่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนเป็นของตนเองและแจกจ่ายไปยังประเทศ
อื่น ๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก (April, 2021) โดยวัคซีนมีชื ่อว่า ‘สปุตนิก วี’ (Sputnik V) มี
ประสิทธิภาพ 91.6% ที ่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากามาเลยา (Gamaleya Research 
Institute of Epidemiology and Microbiology) และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
ลงทุนโดยตรงของรัสเซีย (Russian Direct Investment Fund: RDIF) โดยวัคซีนสปุตนิก วีของ
รัสเซียเป็นวัคซีนที่ทำงานโดยใช้ไวรัสเป็นพาหะ (viral vector vaccine) แบบเดียวกับวัคซีนแอส 
ตราเซเนกา (AstraZeneca) ที่พัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักร 

สถานการณ์ของรัสเซียก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 หลังจากการโดนแซงชัน (Sanction) 
จากตะวันตกทำให้รัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งการพัฒนาภายในประเทศอย่างจริงจัง
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ การเป็นรายใหญ่ในการส่งออก นโยบายหันหน้าสู่ตะวันออกที่มีการ
ทำข้อตกลงทางการค้ารวมไปถึงความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ กับประเทศแถบตะวันออกมากยิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการเริ ่มกลับเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังจากการเปลี ่ยน แปลง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 
 
วิเคราะห์ระเบียบโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 

จากการระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินนโยบายในการรับมือและแก้ไข
ต่อสถานการณ์ระบาดของแต่ละประเทศทั่วโลก วัคซีนคือตัวแปรหลักที่จะกำหนดระเบียบโลกใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมีแนวโน้มความมั่นคงโลกหลังโควิด-19 ซึ่งสามารถแยกได้ ดังน้ี 
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1. ด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1.1. แนวโน้มการกลับมาของกระแสชาตินิยม (The Rise of Nationalism) กล่าวคือ 

ท่ามกลางวิกฤตประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะพึ่งพารัฐบาลของตนเอง  รัฐบาลหลาย
ประเทศมองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาที่เลือกให้
ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนให้พลเมืองในชาติตนเองให้เร็วที่สุด รวมถึงการกว้าน
ซื้อวัคซีนเพื่อสำรองมากกว่าจำนวนพลเมืองส่งผลให้วัคซีนขาดตลาดและราคาสูงข้ึน 

1.2. ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาขององค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) เห็นได้จากความล่าช้า การส่ือสารที่ไม่
ชัดเจนและการเพิกเฉยต่อคำเตือนของสาธารณะสุขไต้หวัน ส่งผลกระทบต่อบทบาท
และความน่าเช่ือถือขององค์กรระหว่างประเทศ อย่างโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีน
โควิด-19 ระดับโลก (Covid-19 Vaccines Global Access Facility: COVAX) ที่มี
แนวโน้มจะล้มเหลวสูง เพราะยังขาดเงินทุนในการดำเนินการและวัคซีนที่ขาดตลาด 

1.3. การเมืองเชิงอัตลักษณ์ กล่าวคือ กระแสการเหยียดเช้ือชาติ (Racism) ตัวอย่างเช่น 
กระแสการเหยียดกลุ่มคนผิวสีในสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากอัตราการติดเช้ือโควิด-19 และ
เสียชีวิตจากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณะสุขและการเหยียด
เช้ือชาติเอเชียในกลุ่มประเทศยุโรป 

1.4. เน้นกิจการภายในประเทศ (Inward) ระเบียบโลกหลังโควิด-19 มีแนวโน้มส่งผลให้
เก ิดการแยกตัวกัน (Decoupling) และมองข้ามประเด็นปัญหาระดับภูมิภาค 
(Regional) และระดับโลก (Global Problems) เช่น ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) หรือการอพยพของผู้ลี้ภัยขนานใหญ่ (Large-scale 
Immigration) เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินค้าและ
บริการสาธารณะสุขและผลกระทบต่อการจ้างงานทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งใน
ระเบียบโลกหลังโควิด-19 มีแนวโน้มว่า ประเด็นเรื่องโรคระบาดจะมีความสำคัญ
เทียบเท่ากับประเด็นระดับโลกอื่น ๆ 

1.5. การบูรณาการของสหภาพยุโรป (EU Integration) มีแนวโน้มอ ่อนแอลง 
เนื ่องจากแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศสมาชิก รวมไปถึงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านสาธารณะสุขจะส่งผลถึงความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น กรณีของอิตาลีที่ขอความช่วยเหลือด้านสาธารณะสุขต่อ
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ประเทศพันธมิตรอย่างกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดใด ด้วย
เหตุน้ี อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ระเบียบโลกหลังโควิด-19 การบูรณาการและพัฒนาของ
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปไม่เป็นเอกภาพ 

1.6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับ
โลกที่มีการพยายามแก้ไขและป้องกันในปัจจุบัน ในปี 2020 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 องศาฟาเรนไฮต์ จากสถิติตั้งแต่ปี 1880 ในอนาคตอันใกล้จะ
ทำให้การใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก หรือพลังงานหมุนเวียนขึ้นมามี
บทบาทอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือ  

a) ทำให้เกิดการก้าวเข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนแบบเรียลไทม์  และการใช้
ข้อกำหนดระยะเวลาในการตกลงชำระค่าพลังงานระยะสั้น (Short Energy 
Settlement Period) มากขึ้น เช่น ในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป (EU) แต่ยังมีจุดอ่อนจากสภาวะธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้
มีการผันผวนของราคาสูง  

b) การขยายตัวของการค้าเสรีในตลาดพลังงานโลกเมื่อแนวโน้มพลังงานเปล่ียน
ไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ประเทศที่เคยเป็นมาตราฐานด้านพลังงาน
ฟอสซิลระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกา รัสเซีย หรือประเทศในตะวันออกกลาง
ก็ไม่สามารถที่จะสวนกระแสโลกได้ เพราะจำเป็นต้องพึ่งพาตลาดพลังงาน
ระหว่างประเทศ โดยรายงานด้านพลังงานหมุนเวียนปี 2019 ของสำนักงาน
พลังงานสากล (IEA: International Energy Agency) ระบุว่าตลาดพลังงาน
หมุนเวียนจะเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วอีก 50% ภายในปี 2024 

จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น มัน
ไม่ใช่บทสรุปหรือข้อการันตีว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของประเทศมหาอำนาจอย่าง
สหรัฐอเมริกาหรือรัสเซีย แต่เป็นหลาย ๆ ปัจจัยที่จะรวมกันให้อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ
อ่อนลง อีกทั้งยังมีประเทศ Raising power อย่างจีนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และยังเป็นประเทศที่สามารถผลิตและส่งออกวัคซีนรวมไปถึงควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ได้ก่อนหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าประเทศประชาธิปไตยสังคมนิยมอย่างจีน 
จะก้าวข้ึนมามีบทบาทในการจัดระเบียบโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 
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2. ด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก 
2.1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 

กล่าวคือ การเกิดแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Slowdown) 
หรือ เศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) 

2.2. เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุ
ว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างน้อย 2 
ไตรมาส และคาดการณ์ว่าอาจฉุดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงครึ่งหน่ึงอยู่ที่
ร้อยละ 1.5 

2.3. รายงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ระบุว่าหลังจาก
สถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลก
หดตัวลงและกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) 

2.4. แนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกหลัง (COVID-19) จะดำเนินไปในทิศทางลัทธิชาตินิยม
ท า ง เ ศ ร ษฐก ิ จ  ( Economic Nationalism) ห ร ื อ ล ั ท ธ ิ ป ก ป ้ อ ง ก า ร ค้ า 
(Protectionism) มากขึ้น กล่าวคือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อระบบ
การค้าระหว่างประเทศของโลก สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายและผลกระทบที่รัฐพึ่งพิง
นะรบการผลิตระหว่างประเทศมากเกินไป 

2.5. การระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปัญหาการหยุดชะงักของ
การผลิต (Supply Disruption) จึงส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply 
Chains) เกิดการหยุดชะงักเช่นกันซึ่งอาจส่งผลกระทบหลายทอดจากหลายประเทศ
ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน 

2.6. เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) ภายใต้สถานการณ์ 
โควิด-19 ที่วัคซีนจะเข้ามามีผลอย่างมากต่อการจัดระเบียบโลกในอนาคตอันใกล้น้ี 
แต ่อย ่างไรก ็ตามปัจจัยด้านเทคโนโลย ีที ่กำลังพ ัฒนาก ็ม ีผลอย่างมาก การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ยังคงดำเนินต่อโดย
แกนกลางค ือ เทคโนโลยี ป ัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence: AI) และ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IOT) กล่าวคือ  
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a) การแข่งขันระหว่างประเทศจะสูงขึ้นเพราะการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต
สินค้าและบริการ ส่งผลให้ห่วงโซ่และการผลิตสั้นลง เป็นการลดการพึ่งพา
ทรัพยากรมนุษย์ 

b) พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปโดยใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต
มากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเร่งให้เกิดการกระจายตัวของการผลิตเข้าสู่
ยุคที ่ 3 (The Third Unbundling) ซ ึ ่งยิ ่งทำให้หลายภาคอุตสาหกรรม
เช่ือมโยงกันมากขึ้น อีกทั้งข้อตกลงทางการค้าเสรีอาจถูกเดินหน้าในรูปแบบ
กว้างขวาง (Comprehensive) และมีมาตรฐานสูง (High Standard) 

c) การทำสัญญาซื้อขายและธุรกรรมทางการเงินทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ผ่านระบบบล็อกเชน 

d) สตาร์ทอัพที่ให้บริการเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) จะ
เติบโตอย่างรวดเร็วจากแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ทำให้โอกาสที่
ประเทศกำลังพัฒนาจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองเป็นไปได้ยาก 

 
บทบาทของรัสเซียในเวทีโลก 

รัสเซียในบทบาทของประเทศมหาอำนาจ (Great Power) ที่มีความต้องการแข่งขันเพื่อให้
ได้มาซึ่งอิทธิพลในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นที่แน่นอนว่าถ้าประเทศไหนในโลกประสบความสำเร็จ
ในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเทศนั้นจะมีโอกาสที่จะตั ้งหลักและเริ ่มต้นใหม่ได้ก ่อน
ประเทศอื่น รวมไปถึงสามารถใช้วัคซีนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการทูต อำนาจอิทธิพลทางการเมือง 
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ถ้าสปุตนิค วีของรัสเซียประสบความสำเร็จอาจคาดการณ์ได้ว่า 

1. ด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1.1. Eastern Europe: ในพื้นที่ยุโรปตะวันออกหรือกลุ ่มอดีตสหภาพโซเวียตนั ้นเป็น

พื้นที่ที่รัสเซียให้ความสนใจเป็นพิเศษในการหาโอกาสเพื่อกลับไปมีอิทธิพล เน่ืองจาก
ก่อนหน้าน้ีบางประเทศในกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตเริ่มหันไปให้ความร่วมมือและเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และเนื่องจากการขอความช่วยเหลือด้าน
วัคซีนระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออกและกลุ่มสหภาพยุโรปไม่มีความคืบหน้า
มากนัก ในจุดน้ีจึงเป็นแต้มต่อที่จะให้รัสเซียได้มีโอกาสกลับเข้ามามีอิทธิพลและหาก
วัคซีนของรัสเซียอย่างสปุตนิค วีประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพและ
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สามารถดำเนินการแจกจ่ายได้อย่างรวดเร็วกว่าวัคซีนจากกลุ่มสหภาพยุโรป อาจทำ
ให้เกิดการเปล่ียนในเรื่องของพันธมิตรกับประเทศมหาอำนาจในอนาคต 

1.2. สหภาพยุโรป: หลายประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโปเป็นประเทศที่สามารถผลิต
วัคซีนเองได้รวมไปถึงมีกำลังพอที่จะนำเข้าวัคซีนสำหรับประชากรในประเทศ อีกทั้ง
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปยังมีการทำข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีน
และสาธารณะสุขกับประเทศอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือน้ัน
ล่าช้าทำให้หลายประเทศต้องหันมาพึ่งพาวัคซีนจากรัสเซีย อาทิ ประเทศในกลุ่ม
ยุโรปตะวันออกบางประเทศ หรือตัวอย่างในกรณีของอิตาลีที่ได้ขอความช่วยเหลือ
จากประเทศพันธมิตรในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม 
ในขณะที่รัสเซียดำเนินการอย่างเต็มที่ในการส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์และ
สาธารณะสุขให้แก่อิตาลี ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป จากจุดน้ี
ถ้าวัคซีนของรัสเซียประสบความสำเร็จท่าทีของรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมไปถึงบทบาทของ 
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation: 
NATO) อาจทำให้ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตหรือเศรษฐกิจของรัสเซียกับบาง
ประเทศในสหภาพยุโรปมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นในอนาคต 

1.3. ตะวันออกกลาง: ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีการแข่งขันด้านอิทธิพลระหว่าง
รัสเซียและสหรัฐอเมริกาอย่างดุเดือด แต่ในเรื่องของวัคซีนนั ้นทางสหรัฐอเมริกา
ไม่ได้มีการดำเนินข้อตกลงกับภูมิภาคนี้มากนัก จึงทำให้รัสเซียมีโอกาสในการทำ
ข้อตกลงกับหลายประเทศในภูมิภาคน้ี อาทิ เป็นแหล่งทดสอบ ผลิต และกระจาย
วัคซีนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ แลกกับการเข้าถึงวัคซีนของรัสเซียเป็นประเทศแรก ๆ 
เช่น อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หากวัคซีนของรัสเซียประสบ
ความสำเร็จอาจส่งผลให้การม ีอ ิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคนี ้มากขึ ้นกว่า
สหรัฐอเมริกา จากเดิมที ่รัสเซียพยายามเข้ามาในฐานะ Indispensable Broker 
Nation แต่การทำข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องของวัคซีนด้านสุขภาพอาจนำมาซึ่ง
อิทธิพลทั้งในด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจที่มากขึ้น 
แต่ยังมีตัวแปรหลักอย่างจีนที่แทรกซึมเข้ามาในภูมิภาคน้ีเช่นกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
อย่างเส้นทางสายไหมหรือการค้าอาวุธร่วมกันรวมไปถึงวัคซีนของจีนก็มีการทำ
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ข้อตกลงกันกับภูมิภาคน้ี ดังน้ัน จีนถือเป็นอีกหน่ึงคู่แข่งที่รัสเซียไม่ควรประมาทและ
บางประเทศที่มีการนำเข้าวัคซีนจากฝั่งสหรัฐหรือยุโรปตะวันตก เพื่อเป็นการคาน
อำนาจไม่ให้หนักไปหารัสเซียจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามการที่สหรัฐ ไม่ได้มีการบุก
ตลาดตะวันออกกลางก็จะเป็นโอกาสอันดีให้รัสเซียสามารถเข้ามาอิทธิพลได้มากกว่า 

1.4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การโดนแซงชันจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มยุโรปตะวันตก
ส่งผลให้รัสเซียมีการดำเนินนโยบายหันหน้าสู่ตะวันออก (Look East Policy) ซึ่ง
การที่วัคซีนของรัสเซียได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วเป็นผลให้รัสเซียสามารถบุก
ตลาดอาเซียนได้เป็นวัคซีนตัวแรก ๆ รัสเซียได้ทำข้อตกลงซื้อขายวัคซีนกับหลาย
ประเทศในอาเซียนและร่วมมือกับฟิลิปปินส์เพื ่อเป็นประเทศที่ใช้ทดสอบวัคซีน 
อย่างไรก็ตามหลายประเทศรวมถึงฟิลิปปินส์ยังคงมีการนำเข้าวัคซีนจากจีน สหรัฐ 
และยุโรปตะวันเป็นการเล่นเกมทางการเมืองและการถ่วงดุลอำนาจ หากวัคซีนของ
รัสเซียประสบความสำเร็จการเข้ามาในภูมิภาคนี้จะทำให้รัสเซียยิ่งมีอิทธิพลและ
ส่งผลดีต่อรัสเซียมากขึ้น จากนโยบายหันหน้าสู ่ตะวันออก ความต้องการทาง
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจะทำให้รัสเซียได้อิทธิพลในส่วนนี้ไปและส่ง
ผลดีต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของรัสเซียนำไปสู่การมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ตามมา 

1.5. แอฟริกา: แอฟริกาเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่รัสเซียให้ความสนใจและพยายามเข้าไปมี
บทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะในแง่ความมั่นคงและการทหารรวมไปถึงการซื้อ
ขายอาวุธ ในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 รัสเซียได้ร่วมมือกับแอลจีเรียเพื่อเป็นแหล่ง
ผลิตในภูมิภาคและได้รับวัคซีนเป็นประเทศแรก ๆ  อีกหนึ่งปัจจัยคือบางประเทศใน
แอฟริกามีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการนำเข้าวัคซีนเพื่อประชาชนในประเทศ ถ้าวัคซีน
ของรัสเซียประสบความสำเร็จและสามารถนำเข้ามาแจกจ่ายในแอฟริกาได้ ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบของการบริจาคหรืออื่น ๆ ก็จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัสเซีย
อย่างยิ่ง จะทำให้บทบาทของรัสเซียเด่นชัดข้ึนในภูมิภาคน้ี 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
ถ้าวัคซีนสปุตนิค วีของรัสเซียประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่อิทธิพลด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศที่จะได้รับการพัฒนา แต่รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วย
เช่นกัน หลังจากการฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างประเทศหรือการลงทุน ภาพลักษณ์ของ
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รัสเซียจะเปลี่ยนไปเมื่อได้รับการไว้วางใจมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจหลายประเทศมีการฟื้นตัวจาก
วัคซีนของรัสเซียจะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียเติบโตมากพอที่จะมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ และ
ภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น การเป็นผู้นำของเศรษฐกิจโลกจะนำไปสู่การเป็นมหาอำนาจของโลก  

แต่อย่างไรก็ตาม สงครามวัคซีนไม่ได้มีเพียงแค่รัสเซียแต่ยังมีจีน สหรัฐ ยุโรปตะวันตก 
อินเดีย และประเทศที่ผลิตวัคซีนได้ประเทศอื่น ๆ ที ่มีแนวคิดเดียวกันในการใช้ว ัคซีนเป็น
ใบเบิกทางทางการทูตและเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ  ดังนั้น ถ้าวัคซีนของรัสเซียประสบความสำเร็จใน
เชิงประสิทธิภาพสูงสุดและเร็วที ่สุดจะทำให้รัสเซียสามารถยืนในเวทีโลกได้ในฐานะประเทศ
มหาอำนาจในอนาคต 
 
บทสรุปของสงครามวัคซีน 
 

ประเทศ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

รัสเซีย 
วัคซีน สปุตนิค วี ของรัสเซีย 

เป็นวัคซีน โควิด-19 ตัวแรกของโลก 
ที่มีประกาศอนมุัติใช้งานจริง 

ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของประสิทธิภาพและผลข้างเคียง 
เพราะในขณะที่วัคซีนสปุคนิค วีได้ถูกประกาศใช้จริง 

วัคซีนยังไม่ผ่านการทดสอบเฟสสุดท้าย 

จีน 

จีนเป็นประเทศสามารถผลิตวัคซีน 
ได้รวดเร็วเนื่องจากการฟื้นตัว

ภายในประเทศ รวมไปถึงจีนเป็น
ประเทศที่มีเงินทุนหนา 

ภาพลักษณ์ของจีนจากต้นเหตุของการแพร่เช้ือโควิด-
19 สร้างความเสียหายให้ทั่วโลกทำให้ความน่าเช่ือถือ

ของจีนลดต่ำลง 

สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในชาติแรก ๆ  
ที่สามารถผลิตวัคซีนได้ อีกทั้งยังขึ้น

ช่ือว่าสามารถผลิตวัคซีนได้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าชาติกลุ่มอื่น ๆ 

การแพรร่ะบาดภายในประเทศเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ เมื่อมีวัคซีนออกมาจึงมุ่งเน้นกับกกั

เก็บวัคซีนให้กับประชากรภายในประเทศ อีกทั้งสหรัฐ
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ

สหรัฐดูไม่ค่อยดีในสายตาประชาคมนานาชาติ 

อินเดีย 

อินเดียสามารถผลิตวัคซีนของตนเอง
ได้ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะขาย 

แจกจ่ายและบริจาควัคซีนไปให้ชาติ
อื่นด้วย อีกทั้งอนิเดียยังสามารถผลิต
วัคซีนได้ในราคาที่ถูกกว่าชาติอื่น ๆ 

ผู้ฉีดวัคซีนรอบแรกในวันที่ 16 ม.ค. มีผลข้างเคียง (ไม่
ร้ายแรง) จำนวน 7,580 รายเมื่อนับถึงวันที่ 31 ม.ค. 
จากจำนวนของผู้ที่ได้รับวัคซีนและมีผลข้างเคียงอาจ

ส่งผลถึงความน่าเช่ือถือในวัคซีนของอินเดีย 
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การพัฒนาวัคซีนและการประสบความสำเร็จเชิงประสิทธิภาพนั้นมีผลอย่างมากต่อ
ภาพลักษณ์ อิทธิพล และการกำหนดระเบียบโลกภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ของกลุ่ม
ประเทศมหาอำนาจ เพราะนอกจากวัคซีนจะเป็นเครื่องมือด้านสุขภาพแล้ว วัคซีนยังเป็นเครื่องมือ
ทางการทูตที่แต่ละขั้วอำนาจจะใช้ในการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น  

อย่างไรก็ตาม เอียน เบรมเมอร์ (Ian Bremmer) ได้มีการคาดการณ์ถึงการทูตวัคซีน 3 
ฉากทัศน์ซึ่งอาจวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจได้ ดังน้ี 

1. สหรัฐอเมริกา: ชาตินิยมวัคซีนเต็มรูปแบบ (Vaccine Nationalism) กล่าวคือ ประเทศ
มหาอำนาจมักใช้ทั้งอำนาจทางวิทยาการ เศรษฐกิจ และการเมืองที่จะผลิตหรือหาทาง
ครอบครองวัคซีนเพื่อประเทศและคนในชาติของตนเองก่อน จะส่งผลให้ประเทศที่มีรายได้
น้อยถึงปานกลางเข้าถึงวัคซีนได้ยาก ช้า และมีราคาสูง นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ยัง
สามารถเห็นได้จากสหภาพยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา เหล่าประเทศที ่มี
ปัจจัยการเงินมากพอที่จะกว้านซื้อวัคซีนไปในจำนวนที่มากกว่าจำนวนประชากรหลายเท่า 

2. วัคซีนคือสมบัติของทั้งโลก: กล่าวคือ รัฐบาลแต่ละประเทศทั่วโลกอาศัยความร่วมมือแบบ
พหุภาคีจัดสรรวัคซีนให้ทุกประเทศอย่างเท่าเทียม นำไปสู่โครงการโคแวกซ์ที่ได้รับความ
ร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรค
ระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: CEPI) และองค ์กร
พันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวี (Gavi)  

3. รัสเซีย จีน และอินเดีย: การกระจายวัคซีนแบบลูกผสม กล่าวคือ จะยังคงมีประเทศ
จำนวนหนึ่งสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ก่อนประเทศอื่นด้วยการใช้อำนาจทางการเงินและ
การเมือง ในขณะเดียวกันองค์กรพหุภาคีก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยจัดสรรวัคซีนให้กับประเทศ
อื่น ๆ ทั่วโลก 
อย่างไรก็ตาม สงครามวัคซีนที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจจะส่งผลไปถึงการ

เป็นผู้กำหนดระเบียบโลกในอนาคต ไม่ว่าขั้วอำนาจไหนจะประสบผลสำเร็จในการทดลอง
วัคซีนก็จะทำให้ขั ้วอำนาจนั้นมีวัคซีนเป็นใบเบิกทางในการขยายอิทธิพลทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ และการทูต   อีกทั้งประเทศที่ประสบความสำเร็จจะสามารถควบคุมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดและนำไปสู่การฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจได้ก่อน ซึ่งทำให้ประเทศนั้นมีภาพลักษณ์
ที่ดี คือมีความสามารถและเชื่อถือได้ ในสายตาประชาคมโลก  


