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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซียที่
มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยหลังสหภาพโซเวียต ค.ศ. 1990 ถึง 2015 เป็นการศึกษาถึง
ยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศก่อนและหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่สัมพันธ์ถึง
ความสัมพันธ์ของรัสเซียต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้วิจัยพบว่ามีความเกี่ยวพันกับอุดมการณ์
ทางการเมืองเป็นหลัก แต่หลังจากช่วงปลายศตวรรษที่ 20 สหภาพโซเวียตล่มสลายแนวทางเรื่อง
อุดมการณ์ทางการเมือง ระเบียบโลกต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ อิทธิพลคอมมิวนิสต์ของรัสเซียและจีนลดลง แต่รัสเซียยังคงรักษาบทบาทในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผ่านยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในการรักษาอิทธิพลในพ้ืนที่ของอดีตสหภาพโซเวียตเก่า 
และเพ่ิมความร่วมมือรูปแบบใหม่กับองค์กรทางภูมิภาคอย่างอาเซียน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรักษา
สมดุลกับชาติมหาอ านาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างสหรัฐอเมริกาฯ จีน และเพ่ือผลประโยชน์
แห่งชาติในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลภายในของรัสเซีย  

ค าส าคัญ: รัสเซีย, อาเซียน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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Abstract 

This article is a part of the research on Russia's foreign strategies and policies 
toward Southeast Asia, from 1990 to 2015, to study foreign strategies and policies 
before and after the collapse of the Soviet Union. For Soviet relations and Russia's 
relations with Southeast Asia the researcher found that it was mainly related to 
political ideologies. After the end of the 20th century, when the Soviet Union 
collapsed, the world regulations have changed and affected on Southeast Asia. 
Communist influence of Russia and China decreased, but Russia still maintains its 
role in Southeast Asia. Through the geopolitical strategies to maintain influence in 
the area of the former Soviet Union. And Russia has to increase cooperation with 
ASEAN regional organizations for the purpose of maintaining balance with the 
superpowers in the Asia-Pacific region such as the United States, China, and for their 
national interests on the development of the Far East region of Russia. 
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บทน า 

 ช่วงสหภาพโซเวียตมีการเผยแพร่อิทธิพลคอมมิวนิสต์ไปในภูมิภาคต่างๆในโลก รวมถึง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือช่วงสงครามเย็นเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ช่วงเวลาดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับแนวอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นหลัก ที่เราสามารถ
เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งความเกี่ยวพันกับอุดมการณ์ดังกล่าวออกเป็นสอง
กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีความเชื่อมโยงกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดยตรง  ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และ
กลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
และฟิลิปปินส์ โดยกลุ่มเหล่านี้มีผลส่งต่อมาสู่ความสัมพันธ์กับรัสเซียในปัจจุบัน และประกอบกับเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของสหภาพโซเวียตส่งผลต่อการเมืองโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ที่ 3 มหาอ านาจของโลก อย่างรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และ
จีนแสดงอิทธิพลอยู่ท้ังช่วงก่อนและหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้รัสเซียในปัจจุบัน
มองว่านอกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ 
“สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์” (Geopolitical Environment)  ที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวส าหรับการ
สร้างความร่วมมือทางภูมิภาครวมกันกับประเทศในพ้ืนที่ นี้  ประกอบกับอิทธิพลของจีนและ
สหรัฐอเมริกาที่คงอยู่ (Шутров А.Ю. 2013) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่รัสเซียต้องการถ่วงดุลด้านการเมือง 
แต่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคงในภูมิภาค ผลประโยชน์แห่งชาติและ
การรักษาบทบาท รวมถึงอิทธิพลในฐานะชาติมหาอ านาจที่ส าคัญ  

เนื้อหา 
 การเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเด่นชัดช่วงสงครามเย็นหรือ
ราวทศวรรษที่ 1950 ถึง 1970 เมื่อรัสเซียมีความพยายามมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก
การแสดงออกการให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ จากการเข้ามามีบทบาทในช่วงนี้ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกในฐานะมหาอ านาจฝ่ายที่สาม ในภูมิภาค ที่มีมหาอ านาจสองฝ่าย
แสดงบทบาทอยู่ อย่างจีนและสหรัฐอเมริกาท าให้เกิดมุมมองของกระบวนการการสร้างอิทธิพลของ
รัสเซียในช่วงทศวรรษที ่1950 นโยบายการสร้างอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเอเชีย เป็นที่ยอมรับว่า
การด าเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์จะให้ความส าคัญในทวีปยุโรปมากกว่าในทวีปเอเชีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้ถูกนับเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากนัก การดูแลภูมิภาคฝั่งเอเชียจึงเป็น
หน้าที่ของจีนเป็นหลักด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มขบวนการคอมมิวนิสต์ต่างๆในภูมิภาคนี้ จะเห็น
ได้ว่าโซเวียตไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าที่ควรส าหรับการปลดแอกขบวนการปลดแอกเวียดมินห์ 
จนกระท่ังมีการเจรจาเพื่อการสงบศึกเกิดขึ้นที่เจนีวาถือเป็นการแสดงบทบาทการจัดการดังกล่าวของ
สหรัฐอเมริกา (Президент России. 2018) ขณะที่โซเวียตเองดูจะมีบทบาทน้อยกว่าอันเนื่องมาจาก
เหตุผลคือมุ่งท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของตนในยุโรปตะวันออกมากกว่า และโซเวียตเองก็ไม่ได้มีความรู้
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งนโยบายและอุดมการณ์ของโซเวียตที่มีต่อประเทศที่
เพ่ิงได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขัดแย้งกันเอง การเข้ามามีบทบาทของสหภาพโซเวียตใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่อุดมการณ์
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คอมมิวนิสต์และการมีปฏิสัมพันธ์กับเวียดนาม เพราะการเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้น พร้อมกับการเคลื่อนไหว
ของคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรูปแบบของรัฐชาติเหล่านั้นที่มีความแตกต่างกัน
ส าหรับการเป็นคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งส่งผลให้ลักษณะทั่วไปของความเป็น
คอมมิวนิสต์นั้นรุนแรงขึ้น ภูมิภาคนี้ถือมีคุณสมบัติตามนโยบายของสหภาพโซเวียตค่อนข้างต่ าไม่ถือ
เป็นที่ยอมรับส าหรับโซเวียต แต่สิ่งที่เด่นชัดทางประวัติศาสตร์ขององค์กรการเคลื่อนไหวของเวียดนาม
ในช่วงต้น อย่างแกนน าส าคัญที่ชื่อ โฮ จิมิน ที่มีบทบาทส าคัญในการท างานตามเครือข่ายโคมินเทิร์น 
(COMINTERN) ท าให้เวียดนามถือเป็นประเทศเดียวในขณะนั้นที่โซเวียตยอมรับคุณสมบัติ และให้การ
ปฏิสัมพันธ์มากกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค 

 เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ระบบขั้วอ านาจสองฝ่ายได้จบลง สหภาพโซเวียตได้แตกออก
กลายเป็น 15 รัฐ และโซเวียตรัสเซียก็ได้กลายเป็นสหพันธรัฐรัสเซียส่งผลให้แนวทางเรื่องอุดมการณ์
ทางการเมือง ระเบียบโลกต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อภูมิภาคต่างๆรวมถึงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของรัสเซียและจีนได้ลดลง และสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นมหาอ านาจเดียว 
(Hegemony) ที่ส่งอิทธิพลต่อประเทศหรือภูมิภาคต่างๆทั่วโลก (กระทรวงการต่างประเทศไทย. 
2557) แต่เมื่อผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปพบว่าช่วงศตวรรษท่ี 21 ความสัมพันธ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับกลุ่มประเทศมหาอ านาจสามฝ่าย อย่างสหรัฐฯ จีนและรัสเซียก็ยังถือมีว่ามีบทบาทและมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ส าหรับรัสเซียผู้วิจัยวิเคราะยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซียที่มีต่อเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ที่มองถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงว่าคืออะไร ก่อนจะออกเป็น
แนวปฏิบัติที่สามารถมองตามแนวคิดของการกระท า (Action Theory) ว่าการแสดงออกของนโยบาย
ต่างประเทศของรัสเซียมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้น (Ekaterina Koldunova. 2017) ที่มาจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกช่วงก่อนและหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายที่พบว่า 

1. ปัจจัยผลักดันจากภายในรัสเซียที่เหมือนกันระหว่างก่อนและหลังสหภาพโซเวียต   
เกิดจากการที่รัสเซียมีแนวทางยุทธศาสตร์ที่ยึดหลักแนวคิดแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism) อย่างการรักษา
เขตอิทธิพลของสหภาพโซเวียตไว้และเน้นการรักษาสมดุลทางภูมิภาค บทบาทที่มีต่อมหาอ านาจ                  
ที่ส าคัญอย่างจนีและสหรัฐอเมริกา 

2. ปัจจัยผลักดันจากภายนอกรัสเซียยุคใหม่จะไม่ได้ให้ความส าคัญในการส่งออกอิทธิพล
ของรัสเซีย ไม่เน้นเรื่องการสร้างค่ายทางอุดมการณ์ทางการเมือง ความส าคัญไม่ได้อยู่ที่การปฏิวัติ 
หรือมีการต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตก 

3. ปัจจัยผลักดันจากภายนอกรัสเซียยุคใหม่จะเน้นหลักการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภูมิภาค เช่น กลุ่มเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States : CIS) องค์การ
ความร่วมมือเซียงไฮ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) สหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเชีย 
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(Eurasian Economic Union: EAEU) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of Southeast Asian Nations : ASEAN)  และองค์การสนธิสันญาความมั่นคงร่วม (Collective 
Security Treaty Organization : CSTO) เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้นโยบายต่างประเทศของรัสเซียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วง
หลังยุคหลังสงครามเย็นเกิดจาก 3 เหตุผล คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง อย่างที่กล่าวในส่วนน าว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มต้นจากระบบคอมมิวนิสต์ แต่ความสัมพันธ์ของโซเวียตกับเหล่าพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดจีนถือว่ามีจุดเริ่มต้นที่คลุมเครือ เพราะการเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นพร้อมกับการ
เคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรูปแบบของรัฐชาติเหล่านั้นที่มีความ
แตกต่างกันส าหรับการเป็นคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้ถือมีคุณสมบัติตาม
นโยบายของสหภาพโซเวียตค่อนข้างต่ าไม่ถือเป็นที่ยอมรับส าหรับโซเวียต เวียดนามถือมีปฏิสั มพันธ์
เด่นชัดในการรับอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์โซเวียตเข้ามามากกว่าประเด็นอ่ืนๆในอินโดจีน  

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในช่วง ค.ศ.1989 – 1990 ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางอ านาจ
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค จากทางด้านประวัติศาสตร์กล่าวได้ว่า การสิ้นสุดของทศวรรษ 1980 
เป็นการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งสงครามเย็น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัสเซียยุติการสนับสนุน
เวียดนาม ถือเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ที่ด าเนินมาตลอด ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เองก็เกิดการรวมกลุ่มทางภูมิภาค และการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนถือเป็นการ
แสดงออกที่สิ้นสุดการเผยแพร่ทางอุดมการณ์ต่าง ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิภาคที่ละลายกลุ่ม
ความสัมพันธ์ของกลุ่มภายใต้อิทธิพลคอมมิวนิสต์ หรืออุดมการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ  

 รัสเซียเองพยายามสร้างบทบาทและปรับตัวหลังยุคสงครามเย็น รัสเซียจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ทางยุทธศาสตร์ใหม่ที่สร้างการผูกมิตรกับเอเชียเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นหลัก เพ่ือตอบโต้
ตะวันตก และรัสเซียมีข้อดีคือวัฒนธรรมการเมืองของรัสเซียและเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความใกล้เคียงมากกว่ายุโรป (BBC Thai. 2005) รูปแบบความเป็นมหาอ านาจตะวันตกของรัสเซียมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากยุคสมัยจักรวรรดิรัสเซีย ยุคสหภาพโซเวียต ในยุคของสหพันธรัฐ
รัสเซียมีแนวนโยบายทางการเมืองที่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและเกี่ยวพันกับเรื่องของภูมิภาคเป็นหลัก 
เห็นได้ชัดนอกจากแนวนโยบายหันหาเอเชียแล้ว รัสเซียมีความคิดริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ในเอ เชีย
แปซิฟิกที่ว่าด้วยการแสดงบทบาทความเป็นมหาอ านาจยูเรเชีย ด้วยความส าคัญที่ว่ารัสเซียเป็นส่วน
หนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และให้ล าดับความส าคัญจากสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 
เอเชียกลาง หรือแม้แต่ตะวันออกกลาง และการเข้าหาเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถัดมาเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นส าคัญ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community)” 
 

354 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีส่วนผลักดันให้การด าเนินนโยบายเชิงการเมืองภายใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศของรัสเซียเปลี่ยนไปนอกเหนือจากเรื่องการสิ้นสุดอุดมการณ์แบบขั้ว
อ านาจ ยุคสมัยใหม่ของรัสเซียที่เปลี่ยนจากสหภาพโซเวียตเป็นสหพันธรัฐรัสเซีย แนวคิดนโยบายหัน
หาตะวันออก (Turn to East) มีการมุ้งเน้นมาที่เอเชียรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเป็น
นโยบายที่เล็งเห็นถึงความส าคัญส าหรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และบทบาทความสัมพันธ์กับ
อาเซียนจึงกลายมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับรัสเซียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จากการ
วิเคราะห์ว่าถึงมีนโยบายหันหาตะวันออก แต่รัสเซียก็ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทได้มาก ข้อจ ากัดของ
รัสเซียยังคงมีอยู่ที่โยงในประเด็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับมหาอ านาจจีนและ
สหรัฐอเมริกา  

ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
องค์กรภูมิภาคอย่างอาเซียนช่วงสหภาพโซเวียต ประเทศที่มีสถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมาก
ที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา รวมถึงความพยายามสร้างความตกลงเศรษฐกิจกับสิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายความสัมพันธ์ของรัสเซียทางเศรษฐกิจ
ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มชะลอตัวลง แต่เมื่อหลายประเทศในภูมิภาคมีการพัฒนาขึ้น
จนกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจจึงเป็นเหตุผลที่รัสเซียปัจจุบันมีการสร้างความร่วมมือ และปัจจัยระบบ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของรัสเซียภายในที่ต้องมีการฟ้ืนฟูตัวเองหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย  การ
ปฏิรูปและด าเนินแนวทางด้านเศรษฐกิจใหม่ คือ จ าเป็นต้องฟ้ืนฟูสถานะกับประเทศที่เป็นพันธมิตร
ก่อนหน้าและสร้างความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหม่ สถานการณ์ช่วงหลังในเรื่องที่ เกิดจากปัจจัยทาง
การเมืองคือความต้องการหยุดการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ านาจสหรัฐอเมริกาและรัสเซียในภูมิภาค 
แต่ในขณะเดียวกัน การลดการเผชิญหน้าอาจจะน าไปสู่การลดลงของความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่าใน
ภูมิภาค  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องส าหรับรัส เซียที่อยู่ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ในเอเชีย ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ
เชิงสังคมและบทบาทต่อการพัฒนาโลก กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแบบขับเคลื่อนมากที่สุดคือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมโครงสร้างองค์กรอย่างอาเซียน ที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากและ
กลายเป็นหนึ่งในกลไกของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค 
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ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียน 

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ช่วง ค.ศ. 1992 ถึง ค.ศ. 1999 อิทธิพลทางการเมืองและการทหารของรัสเซียมี
ทิศทางในทางบวกมากขึ้น สิ่งที่เป็นสัญญาณของความขัดแย้งหรืออันตรายในแถบภูมิภาคลดลง
ตามล าดับ แต่สิ่งที่เพ่ิมขึ้นคือความหมายและความส าคัญของการร่วมมือกันของเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งกระตุ้นต่อรัสเซียในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างแท้จริง หรือ
สิ่งที่กระตุ้นความร่วมมือของสองฝ่าย ระหว่างรัสเซียกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามเหตุผลที่ว่า 

 สภาวะทางเศรษฐกิจด้วยความที่รัสเซียเป็นตลาดใหญ่ของโลกที่มีความมั่งคั่งทาง 
ทรัพยากร พลังงานจากธรรมชาติต่างๆ พร้อมด้วยความมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ ท าให้เหล่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล็งเห็นความส าคัญ
ของรัสเซีย  

 ความส าคัญของการสร้างสมดุลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กับจีน ญี่ปุ่น อเมริกา และ
ยังมองได้ถึงความส าคัญของรัสเซียในเอเชียกลาง กลุ่มเครือรัฐเอกราชและ
ตะวันออกกลาง ก็ถือเป็นปัจจัยที่เร่งกระตุ้นความร่วมมือ 

มุมมองความสัมพันธ์ของรัสเซียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอาเซียน ที่ตั้งขึ้นเมื่อ 
ค.ศ.1967 จากมูลเหตุอิทธิพลคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคขณะนั้นที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์
กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคละลายน้ าแข็ง แนวคิดนโยบายคู่ “กลาสนอต-    
เปเลสตรอยก้า” (Glasnost-Perestroika) ของนาย มิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้น าคนสุดท้ายของสหภาพ
โซเวียต ได้ส่งผลต่อนโยบายการเมืองของรัสเซียที่มีต่อโลกและภูมิภาคต่าง  ๆ โดยในขณะนั้นจีน             
และอเมริกาก็ยังคงมีบทบาทอยู่ในเอเชีย ณ จุดนี้เองคือปัจจัยส าคัญที่ท าให้รัสเซียต้องมีการปรับตัว 
ปรับนโยบายการด าเนินความสัมพันธ์แบบใหม่เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นลดความตึงเครียดทาง
การเมืองลง อาเซียนเองก็ตระหนักว่าหลังการสิ้นสุดระเบียบโลกแบบขั้วอ านาจ การใช้ก าลังในการ
ตัดสินเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็น การหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันคือประเด็นที่ส าคัญกว่า
อย่างมาก เพื่อแสดงจุดยืนที่เป็นมิตรต่อหลายฝ่าย การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงส าหรับการขยายและเพ่ิม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนและการแลกเปลี่ยนไปมาระหว่าง
ประชาชนที่ปราศจากความเคลือบแคลงระแวงใจ มิติความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียตและประ เทศ
อาเซียนในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค หลายฝ่ายรวมถึงไทยได้แสดงการสนับสนุนที่ส าคัญต่อ
การเข้ามาปฏิสัมพันธ์ของรัสเซียในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกของ
รัสเซียในเวทีเอเปค (APEC) มีการสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือ (Consultative relations) 
กับอาเซียน เมื่อเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1991 และได้รับสถานะประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 1996 ที่กรุงจาการ์ตา (ธกส. 2558) เหล่านี้ช่วยสนับสนุนบทบาทของรัสเซีย
ในการธ ารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค  
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รัสเซียและอาเซียนสามารถที่จะหาโอกาสและสร้างความร่วมมือทางความตกลงระหว่างกัน 
เพ่ือความส าคัญในบทบาทต่อกันว่าเป็นตัวประสานในความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่ปฏิสัมพันธ์กันทั้งกลุ่ม
ภายในและภายนอกภูมิภาค และเพ่ือความร่วมมือด้านการสนับสนุนความมีเสถียรภาพและความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยความสัมพันธ์รัสเซียและประเทศอาเซียนในปัจจุบันรัสเซียมี
แนวนโยบายที่มองได้สองระดับคือ  

 ระดับที่หนึ่ง เป็นไปในรูปแบบของการสร้างความร่วมมือกันหรือการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
มุมมองและวิสัยทัศน์ของความร่วมมือกับแผนการต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมประชุมในระดับภูมิภาค ทั้งที่
เกี่ยวกับองค์กรอาเซียนหรือไม่ก็ตามแต่จะอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อมโยงความส าคัญกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก  

 ระดับที่สอง เป็นไปในรูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีรายประเทศ เช่น กับ
ประเทศ 10 สมาชิกอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา และ
บรูไน  

 ปัจจุบันความสัมพันธ์รัสเซียและอาเซียนถือว่าเป็นยุคแห่งความร่วมมือ รัสเซียได้มีนโยบาย
สนับสนุนความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้กรอบองค์กรระดับภูมิภาคที่ส าคัญอย่างความร่วมมือเอเชี ย
ตะวันออก และกรอบของอาเซียนและรัสเซียมีความเชื่อมโยงทั้งในและระหว่างภูมิภาค ที่ให้
ความส าคัญในประเด็นด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (กระทรวง
การต่างประเทศไทย. 2559) ดังต่อไปนี้ 

 ด้านการเมืองและความม่ันคง เป็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการ
ร้ายและแนวคิดสุดโต่ง ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการใช้กลไกอาเซียนทั้ง East Asia Summit 
(EAS), ASEAN Regional Forum (ARF) รวมถึง ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus 
(ADMM-Plus)  

 ด้านเศรษฐกิจ เน้นในเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย เสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย เน้นเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ทางฝ่ายรัสเซียเสนอท าความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) กับอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียน สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย และ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) รวมทั้งโครงการเส้นทาง
สายไหมของจีน 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และถือมี
ความแตกต่างกับรัสเซีย ท าให้มีแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือการศึกษาและผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่นก าหนดปีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย รวมไปถึง
การให้ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม การสนับสนุนหน่วยงานสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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 ตามที่เอกอัคราชทูตรัสเซียประจ าประเทศไทย นายคีริล์ บาร์สกี้ ได้กล่าวว่าส าหรับอาเซียน
และรัสเซียในยุคสมัยใหม่ ถือว่าจ าเป็นที่จะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน สร้างกลไกเพ่ือด าเนิน
ความสัมพันธ์ อันเนื่องปัญหาต่างในโลกยุคหลังสงครามเย็นมีความซับซ้อนและสร้างความล าบากมาก
ขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก ใจความส าคัญของอาเซียนและรัสเซียนับตั้งแต่การ
สถาปนาความร่วมมือ รัสเซียมีความพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับอาเซียน อย่างที่เห็นว่ามี
การประชุมรัฐมนตรีระดับสูง เน้นความส าคัญทางด้าน ความมั่นคงทางภูมิภาค การลงทุน ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประเด็นใหม่ของโลกอย่างเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติ 
การก่อการร้ายทางไซเบอร์ การแลกเปลี่ยนทางทักษะเทคโนโลยี งานฝีมือต่าง ๆ รวมถึงประเด็นการศึกษา 
การท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นมิติที่กล่าวได้ว่ามีความหลากหลายมากกว่าช่วงสงครามเย็น (มติชน. 2561) 

 นอกจากนี้แล้วส าหรับความร่วมมือใหม่ที่เกิดขึ้นที่รัสเซียเป็นแกนกลางที่พยายามสร้างความ
ร่วมมือ เชื่อมโยงระหว่างองค์กรภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
(Eurasian Economic Union: EAEU) กับอาเซียนในเชิงพหุภาคีและทวิภาคี ให้มีการท างานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น ที่หากเกิดความร่วมมือระหว่างกันรัสเซียสามารถใช้ประโยชน์เชื่ อมโยงสู่
ความร่วมมือกับกลุ่มเครือรัฐเอกราช (CIS) ที่เป็นกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต และรวมถึงกับ
มหาอ านาจจีน ตามโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนได้ (One Belt One Road initiative: 
OBOR) ที่อาเซียนมีกรอบความร่วมมืออยู่ ตามแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 การรวมตัวกันระหว่างกลุ่มประเทศรัสเซีย จีน เครือรัฐเอกราช สหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย และโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (ที่มาแนวคิดภาพ: Russia APEC Study Center) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        CIS 

 

 

                     EAEU 

RUSSIA 

                                                        

                                         

ASEAN+3 

CHINA 

ASEAN 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community)” 
 

358 
 

 การที่นโยบายต่างประเทศรัสเซียในปัจจุบันเน้นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์
ผ่านความร่วมมืออาเซียนในนิยามจากความสัมพันธ์เกิดจาก 

 ประการแรก ภูมิภาคย่อยนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์การเมืองที่มีการแข่งขัน
ระหว่างสหรัฐฯและจีน "เวทีการต่อสู้" ไม่ใช่แยกส่วนระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ส่วนเรื่องของ
ทะเลจีนใต้ที่เป็นประเด็นร่วมกันและเป็น "ยุทธศาสตร์หลัก" ของภูมิภาคย่อยนี้ 

 ประการที่สอง มีความขัดแย้งที่เพ่ิมขึ้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องพหุภาคีและปัญหา              
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ แต่ทัศนะอาเซียนมีแนวโน้มที่พัฒนาเพ่ิมขึ้นร่วมกับโครงการเอเปค (Asia-
Pacific Economic Cooperation, APEC) กับการจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิค ขึ้น (Free 
Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP) ที่ผลักดันให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือความมั่นคงของ
ภูมิภาค 

 ประการที่สาม การเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกกับสหรัฐฯ 
การเกิดความกดดันของสหรัฐฯ ต่อจีนเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาของไต้หวัน หรือปัญหา
การพัฒนาของอุตสาหกรรมทหารจีนที่มีความซับซ้อนต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 

 นอกจากนี้แล้วพลวัตของการด าเนินนโยบายสร้างความสัมพันธ์ของรัสเซียที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายประเทศ (Klemlin. 2010) และปัจจัยที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์กับมหาอ านาจ อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ลดการแข่งขันทางการเมืองลง แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการเร่งสร้างความสัมพันธ์กับรัฐและองค์กรแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมขึ้น 
ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย (Multidimensional relationships) ที่รวมถึงด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และรวมถึงปัญหาที่เกิดในทะเลจีนใต้ก็ถือเป็นส่วนผลักดันเช่นกัน            
ท าให้มองได้ว่าความสัมพันธ์คู่มหาอ านาจอย่างรัสเซีย-จีน และรัสเซีย-สหรัฐอเมริกา หลังการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับประเด็นกับสิ่งที่รัสเซียต้องการในปัจจุบันคือ  

ข้อที่ 1 รัสเซียต้องการรักษาสถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อที่ 2 รัสเซียต้องการเป็นพันธมิตรที่เลือกจีนและเวียดนามเนื่องจากประเด็นในข้อที่ 1 

 ข้อที่ 3 รัสเซียไม่มีทางเลือกในบทบาทของทะเลจีนใต้ ท าให้ต้องเลือกจีนเป็นพันธมิตร  

 ข้อที่ 4 รัสเซียมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพ้ืนที่เผชิญหน้าของสหรัฐอเมริกาและจีน 

 จากข้อที่ 1-4 ส่งผลให้รัสเซียต้องการเน้นยุทธศาสตร์ภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สร้างความร่วมมือกับอาเซียนในเชิงพหุพาคีเพ่ือรักษาสมดุลการแข่งขันทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
ระดับทวิภาคีนั้นยังถือว่าเวียดนามมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับรัสเซียมากที่สุดในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และกับมหาอ านาจอย่างจีนรัสเซียเน้นการสร้างความร่วมมือกับจีน โดยเชื่อมเวียดนามและ
อาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) เชื่อมโยงกับแนวคิดของจีนที่สร้าง
ความร่วมมือบนเส้นทางสายไหมใหม่ (OBOR) 
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 ดังนั้น โดยสรุปจากการศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซียที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยหลังสหภาพโซเวียต ค.ศ. 1990 ถึง 2015 ที่เป็นการศึกษาถึงยุทธศาสตร์
และนโยบายต่างประเทศก่อนและหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่สัมพันธ์ถึงความสัมพันธ์ของ
รัสเซียต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้วิจัยพบว่ายุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศรัสเซียมี
ความสัมพันธ์กับผลประโยชน์แห่งชาติหลังการสิ้นสุดเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง และรัสเซียต้องการ
รักษาบทบาทและความสัมพันธ์ในเขตอิทธิพลโซเวียตเก่า ความสัมพันธ์ที่มีต่อมหาอ านาจโลกอย่างจีน
และสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การมีบทบาทและอ านาจ ท าให้รัสเซียจ าเป็นต้องเน้นใน
เรื่องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก และการเป็นหุ้นส่วน
กับอาเซียนแม้ว่ารัสเซียจะมีปริมาณการค้าที่น้อยกว่าจีนหรือสหรัฐอเมริกาก็ตาม 
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