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ซีเรีย อาจกลายเป็นปัญหาท่ีส่ันคลอนความสัมพันธ์
ระหว่าง ๒ ขั้วอ านาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย 
หลังจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การน าของประธานาธิบดีบาชาร ์    
อัล-อัสซาด ใช้ความรุนแรงและอาวุธเคมีในการสลายการชุมนุม
และกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ซึ่งสหรัฐฯ ได้ยื่นขอให้สภา            
คองเกรสอนุมัติให้ใช้ก าลังทางทหารเข้าแทรกแซงสถานการณ์
ภายในของซีเรียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม แต่กลับถูกทัดทาน
จากรัสเซียกับจีนให้น าแนวทางการทูตมาใช้ก่อน พร้อมเสนอตัว
เปน็คนกลางในการเจรจา 

ประเด็นการปกป้องซีเรียนี้ อาจท าให้เกิดข้อสงสัยว่า  
“เหตุใดรัสเซียจึงต้องปกป้องซีเรีย” ในมุมมองของนักวิชาการ
ต่างชาติวเิคราะหจ์ากหลายแหล่งสรปุได้ ดังนี ้

ประกำรที่  ๑ รัสเซียมีการลงทุนเกี่ ย วกับระบบ
สาธารณูปโภค พลังงาน และการทอ่งเท่ียวในซเีรียในอัตราส่วนท่ี
มาก การแทรกแซงของ UN ท่ีมีสหรัฐฯ เป็นแกนหลัก และการ
เปล่ียนผู้น ารัฐบาลซีเรีย อาจกระทบต่อผลประโยชน์ดังกล่าว            
ของรสัเซยี 

ประกำรที่ ๒ รสัเซียเช่าฐานทัพเรือท่ีทาร์ทสั (Tartus) ใน
ซีเรีย ซึ่งฐานทัพเรือแห่งนี้มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง
ส าหรบัรัสเซีย เนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เพยีงทางเดียวของรสัเซยี 

ประกำรที่ ๓ จากปรากฏการณ์ Arab Spring อาจท าให้
รัสเซียมีความกังวลในอ านาจของแนวคิดแบบมุสลิมหัวรุนแรง 
เนื่องจากรัสเซียมีประชากรท่ีเป็นมุสลิมจ านวนมากและมีปัญหา
ขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่มศาสนาเรือ่ยมา โดยเฉพาะในแถบคอเคซสั 

 

ประกำรที่ ๔ รสัเซียอาจต้องการใช้ซีเรียเป็นเครือ่งมือใน
การตอ่รองใหส้หรฐัฯ ถอนโครงการระบบป้องกันขีปนาวธุออกไป
จากยโุรปตะวนัออก แลกกบัการท่ีรสัเซยีจะไมส่นบัสนนุอลั-อสัซาด 
ต่อไป 

ประกำรที ่๕ ซเีรยีเป็นผู้ซือ้อาวธุรายใหญ่ท่ีสุดของรสัเซีย 
รัฐบาลซีเรียมี สัญญาซื้ออาวุธจากอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ                 
ของรัสเซีย มูลค่ากว่า ๔ พันล้านดอลลาร ์(๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
และรัสเซียขายอาวุธให้ซีเรียปีละไม่ต่ ากว่า ๑๖๒ ล้านดอลลาร ์
(๕,๐๐๐ ล้านบาท)  

ประกำรที่ ๖ ซีเรียนอกจากเป็นมิตรประเทศของรัสเซีย
แล้ว ยังเป็นเสมือนประตูสู่ตะวันออกกลางท่ีรัสเซียก าลังจะ 
กลับมาให้ความส าคัญเช่นในอดีต หากรัสเซียสูญเสียอิทธิพลใน
ซเีรยีกเ็ท่ากบัสูญเสียช่องทางเขา้สู่ตะวนัออกกลางไปด้วย 

ประกำรที ่๗  ผู้น ารสัเซยีเกรงวา่ วธิกีารแทรกแซงดังกล่าว
อาจกลายเป็นเครื่องมือท่ีมหาอ านาจฝ่ายตรงข้ามจะใช้ลบล้าง
อ านาจของรัสเซียลงในอนาคต เช่นเดียวกับท่ีท ากับกัดดาฟีแห่ง
ลิเบยี 

ส าหรับรสัเซีย เหตุผลทุกประการข้างต้น คือ การปกป้อง
ผลประโยชนข์องประเทศท่ีมใีนซเีรยีและตะวนัออกกลาง ประกอบ
กบัเปน็การหยัง่เชิงเพือ่ดูท่าทีของนานาประเทศต่อความคิดเหน็ใน
การใช้ก าลังทางทหารแทรกแซงประเทศอืน่ๆ หากรสัเซยีเปน็หนึ่ง
ของเป้าหมายในอนาคต และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ รัสเซยีมองว่าการ
แทรกแซงด้วยก าลังทางทหารในกรณีของอริกั อัฟกานสิถาน และ
ลิเบีย นอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของประเทศแล้ว           
ยงัเปน็การแสวงหาผลประโยชนข์องมหาอ านาจต่างๆ ด้วย 

 

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์   ฉบบัที่  ๕๐/๕๖      ๒๓ - ๒๙ กนัยำยน ๒๕๕๖ 

กรณีซีเรีย และสัญญำณที่ส่งถึงนำนำชำติ  
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ขณะท่ีสหรัฐฯ ก็ยืนยันว่า รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมี
สังหารประชาชน ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ 
พันธมิตรอย่างเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และอิสราเอล จึงมี
ท่าทีไปในทิศทางเดียวกันว่า หากคณะผู้ตรวจสอบของ
สหประชาชาติ พบว่า รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีจริง ก็เป็นหน้าท่ี
ท่ีนานาประเทศจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชน              
ชาวซีเรียตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่น่าจะไม่ใช้ก าลังทางทหาร
โดยปราศจากมติของ UN เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นอยู่แล้วระหว่างสหรัฐฯ 
และพันธมิตร กับรัสเซีย จีน และอิหร่าน ซึ่งเป็นพันธมิตรของ
ซีเรียด้วย 

ฉะนั้น ในกรณีของซีเรีย หลังจากท่ีคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC มีมติเอกฉันท์เมื่อ             
วันท่ี ๒๘ ก.ย.๕๖ ในการรับรองร่างมติปลดอาวุธเคมีของ
รัฐบาลซีเรีย พร้อมกับออกค าส่ังเด็ดขาดให้รัฐบาลซีเรียท าลาย
อาวุธเคมีท่ีครอบครองอยู่ท้ังหมดภายในกลางปี ๒๕๕๗ นั้น 
รัสเซียซึ่งรับอาสาเป็นคนกลางในการเจรจาจะต้องท าให้ซีเรีย
ยอมเปิดเผยสถานท่ีเก็บพร้อมท้ังปริมาณอาวุธเคมีท่ีมีอยู่ใน
ครอบครองออกมา เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของ UN เข้าตรวจสอบ
และท าลาย ซึ่งถ้ารัสเซียท าได้ก็จะสามารถยับยั้งการโจมตีของ
สหรัฐฯ ต่อซีเรียได้  

การตรวจสอบของสหประชาชาติในกรณีซีเรีย หาก
พบว่า มีการใช้อาวุธเคมีจริง และซีเรียปฏิเสธที่จะส่งมอบอาวุธ
เคมีนั้น การพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะอยู่ภายใต้กฎบัตร

สหประชาชาติ หมวดท่ี ๗ ว่าด้วย การด าเนินการเกี่ยวกับการ
คุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระท าการ
รุกราน ข้อท่ี ๔๒ – ๕๑ ซึ่งก าหนดขอบเขตและการด าเนินการ
แทรกแซงด้วยก าลังทางอากาศ ทางทะเล และทางพื้นดิน ซึ่ง
กรณีนี้อาจกลายเป็นสงครามระหว่าง ๒ ขั้วอ านาจไปในท่ีสุด 
ควำมลงท้ำย 

ปัญหาการมองข้ามความชอบธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การปกครองด้วยระบบอุปถัมภ์ และความแตกแยก
ทางการเมือง ผนวกกับความต้องการเข้าไปมีอิทธิพล                
ทางการเมืองของชาติมหาอ านาจ จะท าให้เสถียรภาพและ
ความมั่นคงของประเทศนั้นๆ อ่อนแอลง กระท่ังแตกสลาย   
และล่มจมไปในท่ีสุด  

กรณีของลิเบีย และซีเรีย คือ หนึ่งในเหตุการณ์ท่ีเป็น
เครื่องยืนยันว่า การจะท าให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่น 
และลดช่องว่างในการแทรกแซงจากมหาอ านาจนั้น ชนช้ัน
ปกครองควรให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล ระบอบ
ประชาธิปไตย และการยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ระบบ
การบริหารประเทศและสภาพสังคมมีความเข้มแข็งจากภายใน 
ป้องกันการแทรกแซงจากภายนอก และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับเจ้าของประเทศ ซึ่งก็คือ ประชาชนนั่นเอง .... 
 

ขอ้มูลอำ้งองิ 
-กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ๑๗/๐๙/๒๐๑๓ 
-กรงุเทพธุรกจิออนไลน์: กมธ.ทหารถกสถานการณใ์นซเีรยีย า้ต้องระวัง  

: ท าไม รสัเซยี จนี อหิรา่น รวมหวัต้านมะกนัในซเีรยี 
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