บทความ
เรื่อง "ความสัมพันธ์อันชื่นมื่น ...ระหว่างรัสเซียและจีน "
"Russia and China: An Uneasy Friendship"
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีน: จากอดีตถึงปัจจุบัน วิกฤติยูเครนในปัจจุบันส่งผลให้รัสเซีย และจีน
ต้องกระชับความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น ท่ามกลางความคลางแคลงใจระหว่างกัน
ความสัม พันธ์ที่ใ กล้ชิ ดระหว่างรัสเซีย และจีน เริ่ม ขึ้นอย่างจริงจังภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้ว ย
เหตุผลสาคัญต่างๆ อาทิ การคานอานาจและการแผ่อิทธิพลของสหรัฐฯ และความต้องการที่จะกระจายขั้วมหาอานาจของ
โลก รัสเซียในฐานะหนึ่งในประเทศมหาอานาจในอดีตที่ถูกลดบทบาทลง กาลังพยายามที่จะฟื้นฟูสถานะเดิม ของตน จีน
ในฐานะขั้วมหาอานาจใหม่ ก็รู้สึกขุ่นเคืองกับความพยายามของสหรัฐฯ ที่ต้องการจากัดการขยายอิทธิพลของตน ทั้งสอง
ประเทศในฐานะสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาติ ที่ยังคงปกครองประเทศแบบอานาจเบ็จเสร็จ ต่างมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการริด ลอนการแทรกแซงต่างๆ จากประเทศเสรีตะวัน ตก ทั้งนี้ หลังจากรัสเซี ย และจีน ได้ยุติกรณีพิพาทที่
ยาวนานด้านอาณาเขตระหว่างกันได้ ในปี 2551 รัสเซีย มองว่า การกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีนในปฏิบัติ
การซ้อมรบร่วมกันในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความมั่นคงต่อรัสเซีย โดยเฉพาะขัดขวางการขยายอานาจขององค์การนาโต
อย่างไรก็ตาม มิตรภาพระหว่างรัสเซียและจีน ยังคงมีความเปราะบางซ่อนอยู่หลายประการ เช่ น ในปี
2533 เมื่อ รัส เซีย ได้ ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ จีน พัฒนาความทัน สมั ย แก่ กองกาลัง ทหาร ซึ่งรั สเซีย เองก็ได้ ประโยชน์ จาก
การขยายตลาดส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ประเทศกาลังประสบภาวะซบเซาจากการสั่งซื้อภายใน แต่ตั้งแต่กลางทศวรรษ
ที่ผ่านมา พัฒนาการที่ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธของจีนกลับส่งผลกระทบต่อยอดส่งออกอุตสาหกรรมอาวุธ
ของรัสเซีย อย่า งหลีกเลี่ย งไม่ ได้ นอกจากนี้ รัสเซีย ยังกัง วลเกี่ย วกับประเด็นการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้อ น
การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมภายในของจี นที่ ปัจจุ บัน อยู่ใ นภาวะชะลอตัว และส่ง ผลให้โ ครงการร่ วมมื อระหว่างกัน ต้อ ง
หยุดชะงัก อาทิ การยับยั้งโครงการก่อสร้างการต่อท่อก๊าซธรรมชาติผ่านไซบีเรีย ไปยังจีนเมื่อปี 2549 ที่ทั้งสองประเทศ
ยังไม่สามารถตกลงราคากันได้ เป็นต้น
อย่า งไรก็ดี ความกั งวลดังกล่า วอาจกลายเป็น ประเด็น ปลี กย่อ ยไป เมื่อรั สเซี ย ประสบปัญ หาวิ กฤติ
การเมืองกับยูเ ครน และโดนแทรกแซงจากกลุ่ม ประเทศทางตะวันตก ส่ง ผลให้รัสเซีย จ าเป็นต้องเหความสนใจมายั ง
ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น เพื่อเป็นตลาดส่งออกและแหล่งเงินทุนแห่งใหม่ ซึ่งสาหรับจีนแล้ว การเบนความสนใจภายใต้ภาวะ
จาเป็นของรัสเซียในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสทองหลายต่อ ทั้งศักยภาพในการต่อรองราคาการนาเข้าทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ป้อนอุตสาหกรรมภายในของประเทศ การรักษาไว้ซึ่งโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมพื้นฐานต่างๆ กับรัสเซีย ที่ก่อนหน้านี้
อาจต้องสูญเสียแก่ทางสหภาพยุโรป และการเป็นแหล่งเงินทุนแก่รัสเซีย ซึ่งขณะเดีย วกันส่งผลประโยชน์ต่อบริษัทใน
ประเทศของจีนด้วย เป็นต้น
ปัจจุบันรัสเซียและจีนมีความร่วมมือซ้อมรบร่วมกันในน่านน้าภูมิภาคต่างๆ ทั้งทางแถบเมดิเตอร์เรเนีย น
และแปซิฟิก เพื่อเป็นการส่งสารอย่างมีนัยสาคัญต่อสหรัฐฯ และประเทศสัม พันธมิตร สาหรับรัสเซีย แล้ว ความร่วมมือ
ดังกล่าว อาจถือเป็นสัญญาณของการประกาศความเข้ม แข็งและศักยภาพในการขยายอานาจทางการทหารในภูมิภาค
ขณะที่จีน การซ้อมรบย่อยดังกล่าว คือส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อสร้างความเข้ม แข็ง แก่กองทัพเพื่อ บรรลุเป้าหมาย
"ความฝันของจีน" ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ นอกจากประเด็นความมั่นคง ปฏิบัติการซ้อมรบดังกล่าวยังหมายรวมถึงหน้าต่า ง
เศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้จีนขายเรือรบขีปนาวุธพิสัย ไกล (China's Type 054A Guided-Missile Frigate) แก่รัสเซีย
รวมถึงการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน
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ทั้งนี้ ในทางทฤษฎี ประเด็นการแทรกแซงของรัสเซียต่อยูเครนและไครเมียนั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
ต่างประเทศของจีนระดับสูงสุด ในด้านการไม่แ ทรกแซงและแบ่งแยกรัฐ แต่ใ นทางปฏิบัติ จีน กลับมีท่าที เพิกเฉยต่ อ
การออกเสีย งคัดค้า นรัสเซีย ในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาชาติ ขณะเดีย วกันกั บสื่อต่า งๆ ของจีน ที่
ประโคมข่าวเพื่อให้การสนับสนุนการตัดสินใจของรัสเซียในครั้งนี้ ซึ่งดูเหมือนว่า จีนน่าจะรู้สึกยินดี ด้วยซ้ากับ การเกิดขึ้น
ของสงครามเย็นระลอกใหม่ในซีกโลกตะวันตก ที่ ท้ายที่สุดแล้ว อาจช่วยลดทอนอานาจของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย ใน
อนาคต
หลักฐานที่ช่วยยืนยันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัสเซีย กับจีนในครั้งนี้ อาทิ การเซ็นสัญญาโครงการ
ความร่วมมือการต่อท่อลาเลียงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียผ่านไซบีเรียไปจีน ที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
30 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 รวมถึงโครงการต่ อท่อลาเลีย งก๊าซขนาดใหญ่เพิ่ม เติม จานวน 30 ชุด (Business
Communication Manager: bcm) ทางด้านตะวันตกของไซบีเรีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจีนมีท่าที
ความเป็นต่อสูงในการต่อรองราคา
สาหรับประเด็นความสัมพันธ์อันเปราะบางของรัสเซียและจีน เป็นที่น่าสังเกตุ เพิ่ม เติม ว่า ความสัม พันธ์
ของทั้งสองประเทศยังมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ที่สาคัญอยู่หลายประการ ได้แก่
 ประเด็นการแข่งขันเพื่อความเป็นใหญ่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งครั้งหนึ่งเปรีย บได้กับสนาม
หลั ง บ้ านของรั ส เซีย เป็ นผลให้ ป ระธานาธิ บดี ว ลาดิ มี ร์ ปู ติ น ต้ อ งการก่ อ ตั้ง สหภาพเศรษฐกิ จยู เ รเซี ย น (Eurasian
Economic Union) เพื่อลดทอนการขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียกลาง จากโครงการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน
ในปัจจุบัน
 ขณะที่จีนก็พยายามใช้ประโยชน์จากองค์การความร่วมมือเซี่ย งไฮ้ (Shanghai Co-operation
Organization: SCO) ซึ่งเป็นองค์การการเมือง เศรษฐกิจและการทหารในทวีปยูเรเชีย ก่อตั้งในปี 2544 ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เพื่อประสานและ
กระชับความร่วมมือด้านต่างๆ และความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างกันในภูมิภาค
 ประเด็นที่รัสเซียมีความร่วมมือทางทหารและเครือข่ายก๊าซธรรมชาติกับประเทศที่เรีย กได้ว่า
เป็นคู่อริกับจีนในปัจจุบัน อาทิ อินเดียและเวียดนาม เป็นต้น รวมถึง
 ประเด็นความรู้สึกขุ่นเคืองของรัสเซีย กับสถานการณ์ที่เป็นต่อของจีนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสาหรับ
รัสเซียแล้ว การกระชับความสัมพันธ์กับจีนในครั้งนี้ อาจเปรียบได้กับยาขมหม้อใหญ่ ขณะที่จีนกลับ เปรีย บเสมือนสารับ
อาหารอันโอชา แม้ในอนาคตจะยังไม่มีใครสรุปได้ว่า ยาและอาหารขนานนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความร่วมมือของทั้ง
สองประเทศได้มากน้อยเพียงใด
โดยสรุป ความร่วมมื อระหว่างรัสเซีย และจีนอาจไม่ราบรื่นอย่างที่คิด เนื่องจากพื้นฐานความขัดแย้ ง
ระหว่างกันทางประวัติศาสตร์ รวมถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่เอเชียกลาง ที่ปัจจุบันจีนได้เข้ามามีบทบาททาง
การค้าที่สูงกว่ารัสเซียกว่าสองเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของการนาเข้าพลังงานธรรมชาติทั้งหมด และได้ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกพลังงานของรัสเซียที่เคยเป็นผู้ส่งออกสาคัญรายเดียวของภูมิภาค ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังไม่รวมถึงนโยบาย
เส้นทางสายไหมใหม่ศ ตวรรษที่ 21 ที่จี นต้อ งการพัฒ นาและขยายโครงสร้า งพื้น ฐาน พลั งงาน และเส้นทางการค้ า
พาดผ่านจีนตะวันตก เอเชียกลาง และสหภาพยุโรป ที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian

-๓Economic Union: EEU) ของรัสเซียอย่างมีนัยสาคัญ ปัญหาข้างต้นอาจมากเพียงพอที่ จะส่งผลให้ความไม่ลงรอยกันของ
ทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ในทางกลับกัน หากทั้งสองประเทศสามารถมองข้ามความขัดแย้งและประสาน
ความร่วมมือกันได้ ความเชื่อมโยงของดินแดนสองทวีป จะก่อให้เกิดความเป็นยูเรเชีย ที่ จะส่งผลต่อการพัฒนาความมั่นคง
และขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจครั้งสาคัญของทั้งสองภูมิภาค
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