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 เม่ือวันที่ 9 - 10 มิ.ย.61 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุม Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2018 ครั้งที่ 18 
ระหว่างประเทศมหาอ านาจอย่างจีน รัสเซีย และสมาชิกอีก 6 ประเทศรวมถึงผู้น าประเทศต่างๆ และตัวแทนองค์กรระดับโลก เช่น UN, 
World Bank, IMF เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดน, ต่อสู้กับปัญหาผู้ก่อการร้าย, เสริมสร้างความ
ร่วมมือในด้านความม่ันคง และต่อต้านการแพร่ขยายอ านาจของสหรัฐฯ ในเอเชียกลาง ทั้งน้ี SCO เป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านความ
ม่ันคงและเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพสูงสุดนับต้ังแต่มีการก่อต้ังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ซ่ึงในปีน้ีเน้นความร่วมมือใน
การต่อต้านการก่อการร้ายและร่วมมือกันแบบพหุภาคีทั้งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ นอกจากน้ัน SCO ยังได้รับอินเดียและปากีสถาน 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรอีกด้วย ท าให้องค์กรมีขนาดใหญ่และมีอ านาจต่อรองมากยิ่งขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าดุลอ านาจของโลกในอนาคตอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป จากที่มีเพียงสหรัฐฯ และพันธมิตรในฝั่งตะวันตกเท่าน้ันที่ก าหนดระเบียบโลก แต่หลังจากน้ีประเทศมหาอ านาจใหม่และ
พันธมิตรในฝั่งตะวันออกจะเริ่มมีอิทธิพลและอ านาจต่อรองในการก าหนดอนาคตของโลกได้ด้วยเช่นกัน 

 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO)  : ดุลยภาพใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์โลก ? 

 ในปี พ.ศ.2539 หลังสหภาพโซเวียตลม่สลาย แตกออกเป็น 15 
ประเทศ ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพรมแดนระหว่างจีนกับรัสเซียและ
ประเทศในเอเชียกลาง จงึได้มกีารรว่มมอืกนักอ่ต้ังองค์การความรว่มมอืข้ึน      
โดยจนีและรสัเซยีเชิญชวน 3 ประเทศในเอเชียกลาง อนัได้แก ่คาซคัสถาน 
คีรก์ซีสถาน และทาจกิสิถาน เข้ารว่มและใช้ช่ือองค์การน้ีว่า “เซีย่งไฮ ้5” 
ต่อมาในปี พ.ศ.2545 องค์การฯ ได้รบัอุซเบกิสถานเข้ารว่มเป็นสมาชิก
และเปลีย่นช่ือเปน็ “องค์การความรว่มมอืเซีย่งไฮ”้ (Shanghai Coopera-
tion Organization : SCO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความไว้เน้ือ
เช่ือใจและเปน็มติรประเทศท่ีดีต่อกนั 2) สง่เสรมิความรว่มมอืด้านการเมอืง 
เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีฯลฯ 3) สรา้งความรว่มมือเพือ่รกัษาสนัติภาพและ
ความมั่นคงในภมูภิาค และ 4) มุง่ไปสูก่ารก าหนดระเบียบการเมอืงท่ีเป็น
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม ซึ่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกจะต้อง
เปน็ชาติยเูรเชีย, มคีวามสมัพนัธท์างการทูตกบัรฐัสมาชิก, มฐีานะเปน็ชาติผู้
สงัเกตการณห์รือชาติคู่เจรจา และจะต้องไม่เกีย่วข้องในความขัดแย้งด้วย
ก าลงัอาวธุหรอืถูกสหประชาชาติลงโทษคว่ าบาตร โดยท่ีผา่นมาองค์การได้
รา่งกฎบตัรและมจีดุยืนรว่มกนัในการต่อสูก้ับกลุม่กอ่การรา้ย (Terrorism) 
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน (Separatism) และกลุ่มหัวรุนแรง (Extremism) 
พรอ้มปฏญิาณตนรว่มกนัวา่ จะใหค้วามรว่มมอืภายใต้กรอบพหภุาคีอยา่ง
แข็งขัน และร่วมต่อสู้กับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากความช่ัวร้ายท้ัง 3 
ประเด็นดังกล่าว (Three evil forces) เพื่อให้เกิดสันติภาพและมี
เสถียรภาพในภมูภิาค  

 การประชมุ SCO 2018 
 ล่าสุดการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งท่ี 18    
ได้ถูกจดัข้ึน ณ เมืองชิงเต่า มลฑลซานตง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมี
ผู้น า 8 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1) ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนี ส ีจิน้ผงิ 2) ประธานาธบิดีแหง่สหพนัธรฐัรสัเซีย 
วลาดิมรี ์ ปติูน 3) นายกรฐัมนตรอีนิเดีย นเรนทรา โมดี 4) ประธานาธบิดี
แหง่สาธารณรัฐคีรก์ีซสถาน โซรอนบัย แชแอนเบคอฟ 5) ประธานาธบิดี
แหง่สาธารณรัฐอสิลามปากสีถาน มามนูน ฮสุเซน 6) ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรฐัคาซัคสถาน นูรส์ุลต่าน นาซาร์บาเยฟ 7) ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรฐัทาจกิสิถาน เอมอมาล ีเราะหม์าน และ 8) ประธานาธบิดีแห่ง
สาธารณรฐัอซุเบกสิถาน เชฟคัท มรีซ์โิยเยฟ นอกจากน้ัน ยงัมผีูน้ าประเทศ
และตัวแทนองค์กรระดับโลกเข้ารว่มสงัเกตการณ ์ได้แก ่1) ประธานาธบิดี
แหง่สาธารณรฐัอสิลามอฟักานิสถาน อชัราฟ กาหนี์ 2) ประธานาธบิดีแหง่
สาธารณรฐัเบลารสุ อเลก็ซานเดอร ์ลกูาเชนโก 3) ประธานาธบิดีสาธารณรฐั
อสิลามอหิรา่น ฮสัซนั โรฮานี 4) ประธานาธดีิมองโกเลยี  คัลต์มา บตัทุลกา 
5) รองเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ เอมนิา โมฮมัเหมด็ 6) รองประธาน
ธนาคารโลก วคิตอเรยี กวากวา และ 7) ผูอ้ านวยการฝา่ยเอเชียและแปซฟิกิ
ของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ชางหยง เรย์ โดยสาระส าคัญในการ
ประชุมปน้ีีเน้นไปท่ีการรว่มมอืกนัของชาติสมาชิก ซึง่สามารถสรปุประเด็น
ส าคัญท่ีควรน าไปพจิารณาต่อไปเปน็ 3 ประเด็น ได้แก ่  
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 1. การจัดการปญัหาผูก้อ่การรา้ยในภมิูภาค จากการท่ีเอเชียกลางมปีญัหา
แบง่แยกดินแดน กลุม่หวัรนุแรงและผูก้อ่การรา้ย โดยเฉพาะกลุม่ รฐัอสิลาม (IS ) 
SCO จงึได้จดัใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบ คือ หน่วยงานต่อต้านการกอ่การรา้ยใน
ภมูภิาค (Regional Anti - Terrorism Structure of the SCO : RATS) มสี านักงาน
ใหญต้ั่งอยูใ่น อซุเบกซิสถาน นอกจากน้ันยงัมกีารซอ้มปฏบิติัการรว่มกนัระหวา่ง
ประเทศสมาชิก น าโดยจนีและรสัเซยี ซึง่เปน็การซอ้มรบขนาดใหญทุ่ก  ๆ2 ป ีภายใต้
ช่ือภารกจิเพือ่สนัติภาพ (Peace Mission)  
 2. ขอ้ตกลงนวิเคลยีรอ์หิรา่น โดยจนีและรสัเซยี เหน็ด้วยกบัข้อตกลง
นิวเคลยีรอ์หิรา่นวา่จะสามารถแกป้ญัหาของภมูภิาคได้ จนีจงึเรยีกรอ้งใหน้ าข้อตกลง
นิวเคลยีรอ์หิรา่นไปสูก่ารปฏบิติัอยา่งจรงิจงัข้อตกลงน้ีจะได้น าพาสนัติสขุกลบัมาสู่
ประชาคมโลก ท้ังน้ีข้อตกลงฯ ม ี6 ชาติรว่มลงนามเมือ่ป ี58 ได้แก ่รสัเซยี องักฤษ จนี 
ฝรัง่เศส เยอรมนี และสหรฐัฯ แต่เมือ่ พ.ค.61 สหรฐัฯ ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงฯ 
และได้บงัคับใช้มาตรการคว่ าบาตรต่ออหิรา่นอกีครัง้  
 3. ความรว่มมือดา้นการคา้ SCO พยายามขจดัปญัหาท่ีเปน็อปุสรรคต่อ
การค้าและการลงทุนพรอ้มท้ังก าหนดแนวทางรว่มกนัในการลดความซบัซอ้นของ
ข้ันตอนทางการค้า สง่เสรมิความรว่มมอืด้านการขนสง่พลงังานและการเกษตร และยงั
เน้นกระตุ้นสนิค้าอเิลก็ทรอนิกสแ์ละอตุสาหกรรมบรกิาร นอกจากน้ัน ยงัมคีวาม
พยายามในการสนับสนุนธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มอกีด้วย โดยในท่ีประชุมฯ ชาติ
สมาชิกยกเวน้ อนิเดีย ยนืยนัสนับสนุนความรเิริม่หน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทาง (Belt and 
Road Initiative : BRI)  และอนุมติัใหม้กีารด าเนินการรว่มกนั 
  ความส าคญัและพฒันาการของ SCO 
 1. SCO มอี านาจในด้านพลงังานสงูมาก จากแหลง่พลงังานของประเทศ
สมาชิกท่ีครอบครองอยูเ่ปน็จ านวนมากท่ีส าคัญประกอบด้วย รสัเซยี คาซคัสถาน โดย
มกีารจดัต้ังตลาดพลงังานในกลุม่ประเทศสมาชิก ซึง่กลายเปน็สมาคมพลงังานท่ีส าคัญ 
นอกเหนือจากองค์การกลุม่ประเทศผูส้ง่น้ ามนัออก (OPEC) 
 2. การภาคยานุวติัอนิเดียและปากสีถาน โดยท้ังสองประเทศเปน็ผู้
สงัเกตการณก์อ่นท่ีจะได้รบัเข้าเปน็สมาชิกต้ังแต่ป ี58  ซึง่ปน้ีีเปน็ครัง้แรกในการเข้า
รว่มการประชุมฯ ท้ังน้ี อนิเดียและจนียงัมคีวามขัดแยง้ระหวา่งกนัในช่วงหลายเดือนท่ี
ผา่นมา และท้ังสองประเทศยงัมคีวามเหน็ท่ีไมต่รงกนักบัข้อเสนอท่ีส าคัญอืน่  ๆเช่น การ
ท่ีจนีมาลงทุนสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ท่ีกรณพีพิาทระหวา่งอนิเดียและปากสีถาน, 
การท่ีอนิเดียไมเ่หน็ด้วยกบัการพฒันาโครงการ BRI ของจนี อยา่งไรกต็ามผูน้ าท้ังสองได้
รว่มประชุมอยา่งไมเ่ปน็ทางการในท่ีประชุมฯ ซึง่แสดงออกถึงสญัญาณท่ีดีในการ
รว่มมอืกนั และสรา้งสนัติภาพ ความมัน่คง และเศรษฐกจิในภมูภิาคระหวา่ง อนิเดีย จนี 
และปากสีถานได้ 
 3. ประเทศสมาชิกมกี าลงัทหารเปน็อนัดับต้น  ๆของโลก และยงัมอีาวธุ
นิวเคลยีรไ์วใ้นครอบครองมากท่ีสดุ โดยเฉพาะเมือ่รบัอนิเดียและปากสีถานเข้าเปน็
สมาชิก โดยปจัจบุนั SCO มสีมาชิกท่ีมอี านาจทางนิวเคลยีรถึ์ง 4 ประเทศ ท าให้
สามารถปกปอ้งประเทศสมาชิกจากการรกุราน และการแทรกแซงของประเทศนอก
กลุม่สมาชิกได้ ท้ังยงัช่วยเพิม่ความมัน่คงของประเทศสมาชิกและการจดัการกบั
ผูก้อ่การรา้ยในภมูภิาคโดยเฉพาะ IS   
 4. เพิม่ความรว่มมอืและความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิในภมูภิาค โดยประเทศ
สมาชิกท่ีมฐีานะทางการเงนิมัน่คงสามารถช่วยเหลอืประเทศสมาชิกอืน่  ๆได้ ซึง่การ
ประชุมฯ ในปน้ีี จนีได้ปลอ่ยเงนิกูใ้หก้บัประเทศสมาชิก จ านวน 15,000 ลา้นหยวน 
(ประมาณ 75,000 ลา้นบาท) และรเิริม่โครงการ BRI อกีด้วย 
 โอกาสของไทยจาก SCO  
 หลงัจากสหภาพโซเวยีตลม่สลาย เอเชียกลางได้แตกออกเปน็ประเทศต่าง  ๆ
โดยมรีสัเซยีสบืสทิธสิว่นใหญข่องสหภาพโซเวยีต ในช่วงเวลากอ่นหน้าน้ันไมน่าน 
สหรฐัฯ และยโุรปได้ใหก้ าเนิดองค์การสนธสิญัญาแอตแลนติกเหนือ  (NATO)  เพือ่
ปอ้งกนัการแพรข่ยายของลทัธคิอมมวินิสต์ แต่หลงัจากการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต 
สหรฐัฯ และพนัธมติร กไ็ด้ขยายอทิธพิลเข้ามาในเอเชียกลาง ซึง่เปน็ประเทศท่ีมี

พรมแดนติดกบัจนีและรสัเซยี โดยการเช่าฐานทัพอากาศในคีรก์สีถาน และ              
อชุเบกซีสถาน ในการท าสงครามในอฟักานิสถานและอริกั ซึง่จนีและรสัเซยีถือวา่เปน็
ภยัคุกคามต่อภมูภิาคจงึได้กอ่ต้ังองค์การเพือ่ต้านการขยายอทิธพิลของสหรฐัฯ โดยใช้
ช่ือวา่ เซีย่งไฮ ้5 ซึง่เมือ่รวมอซุเบกสิถานเข้าไปด้วยจงึได้เปลีย่นช่ือเปน็ SCO โดย
ปจัจบุนั SCO เปน็องค์กรความรว่มมอืในระดับภมูภิาคท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีและประชากร
ท่ีใหญท่ี่สดุในโลก สมาชิกขององค์กรน้ีคิดเปน็สดัสว่นได้ถึงประมาณรอ้ยละ 20 ของ
เศรษฐกจิโลก และรอ้ยละ 40 ของประชากรโลก โดยสมาชิกสว่นใหญอ่ยูใ่นเอเชียกลาง
ซึง่เปน็ทวปีท่ีอดุมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติมากท่ีสดุแหง่หน่ึงของโลก เช่น น้ ามนั 
กา๊ซธรรมชาติ  ถ่านหนิ ท าใหเ้อเชียกลางได้กา้วข้ึนมามบีทบาทในฐานะแหลง่
ทรพัยากรและแหลง่พลงังานส ารองท่ีส าคัญของโลก  
 แมป้ระเทศในเอเชียกลางจะอยูร่ว่มทวปีเอเชียกบัไทยและมคีวามสมัพนัธต่์อ
กนัมาถึง 25 ป ีแต่ความรู ้ความเข้าใจ ความสมัพนัธท์างด้านการค้า และการลงทุน
ระหวา่งกนัยงัมไีมม่ากนัก ขณะท่ีประเทศตะวนัตก, รสัเซยี, จนีและสงิคโปร ์           
กลบัมองเหน็ลูท่างหาประโยชน์จากการค้าและการลงทุนในประเทศเหลา่น้ันมากกวา่       
ไทยจงึควรหาโอกาสพฒันายกระดับเปน็ชาติคู่เจรจาหรอืชาติผูส้งัเกตการณก์บั SCO  
เพือ่เปน็ประตูสูเ่อเชียกลาง ในการเพิม่โอกาสการลงทุนและรว่มมอืทางความมัน่คง โดย
ในขณะน้ีประเทศเพือ่นบา้นอยา่งกมัพชูาได้รบัสถานะเปน็ชาติคู่เจรจาต้ังแต่ ป ี58 แลว้ 
อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่เอเชียกลางจะมทีรพัยากรปโิตรเลยีมและกา๊ซธรรมชาติอยูม่าก
แต่กม็กีารแข่งขันท่ีสงูในกลุม่น้ี เน่ืองจากกลุม่บรษิทัจากประเทศตะวนัตกได้เข้าไปเปดิ
ธรุกจิในอตุสาหกรรมเหลา่น้ันแลว้ ขณะท่ีธรุกจิท่ีน่าลงทุนอืน่ ได้แก ่สนิค้าอปุโภค - 
บรโิภค ท่ีพกัอาศัย การท่องเท่ียว ยงัเปน็ธรุกจิท่ีน่าสนใจเพราะประเทศในภมูภิาคน้ีมี
แหลง่ท่องเท่ียวซึง่น่าค้นหาอกีมาก รวมถึงการน านักท่องเท่ียวจากประเทศเอเชียกลาง
เข้ามายงัเมอืงไทย และน านักท่องเท่ียวไทยไปเท่ียว การเข้าไปบรหิารโรงแรมในประเทศ
เอเชียกลางเพือ่รองรบัการท่องเท่ียวท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต นอกจากน้ัน ภาครฐัยงัควร
หาประโยชน์จากนโยบาย BRI เพือ่เข้าสูเ่อเชียกลางและท าข้อตกลงเพือ่ใหไ้ทยสามารถ
ใช้เสน้ทางคมนาคมตามเสน้ทาง BRI ในการขนสง่สนิค้าและเพิม่ประเทศคู่ค้าใหมใ่หม้าก
ข้ึนด้วย 
 บทสง่ทา้ย   
 การกอ่ต้ังและขยายตัวของ SCO ก าลงัจะท าใหร้ะบบหน่ึงข้ัวอ านาจเปลีย่นไป
เปน็หลายข้ัวอ านาจ ไทยซึง่เปน็ประเทศขนาดกลางท่ียงัคงต้องพึง่พาประเทศ
มหาอ านาจ จงึจ าเปน็ต้องติดตามสถานการณแ์ละพฒันาการของ SCO อยา่งต่อเน่ือง
เพือ่หาจดุสมดุลในการสรา้งความรว่มมอืและเตรยีมพรอ้มรองรบัในระยะยาว ถึงแมว้า่
ไทยจะยงัไมม่โีอกาสได้เข้ารว่มหรอืมปีฏสิมัพนัธก์บั SCO แต่กค็วรศึกษาติดตามและหา
โอกาสในการเข้ารว่มเปน็ผูส้งัเกตการณใ์นการประชุมครัง้ต่อๆ  ไป เพือ่ท่ีจะได้มข้ีอมลูให้
ภาคเอกชนเข้าไปรว่มลงทุนในเอเชียกลางมากยิง่ข้ึน ในสว่นของกองทัพซึง่เปน็
หน่วยงานหลกัด้านความมัน่คงควรเตรยีมพรอ้มรองรบักบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึน 
โดยสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืทางด้านความมัน่คงกบั SCO ซึง่มปีระเทศสมาชิกท่ีมี
กองก าลงัทางทหารเปน็อนัดับต้น  ๆของโลก สรา้งโอกาสเรยีนรูเ้ทคโนโลยกีารปอ้งกนั
ประเทศ แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารการต่อต้านการกอ่การรา้ย สรา้งกลไกความรว่มมอื
ทางทหารแบบพหพุาคี และปรบัตัวเพือ่เตรยีมพรอ้มรบัสถานการณค์วามมัน่คงท่ี
เปลีย่นไปตามทิศทางของมหาอ านาจโลก และรกัษาผลประโยชน์ของชาติใหไ้ด้อยา่ง
ครอบคลมุในทุกๆ  ด้าน 
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