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สงครามรัสเซีย-ยูเครน สะท้อนบทเรียนจีน-ไต้หวัน 
 สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นภาพบทเรียนที่ชัดเจนยิ่งต่อไต้หวันในการถูกสั่นคลอนอธิปไตยของตนจากจีน 
นับต้ังแต่ไต้หวันได้ยกระดับการเฝ้าระวังด้านความม่ันคงอย่างใกล้ชิดจากการที่จีนมุ่งเดินหน้าหลักการ “หน่ึงประเทศ สองระบบ” 
ทั้งยังประกาศกร้าวว่า ไต้หวันจะได้รับอ านาจในการปกครองตนเองหากกลับมารวมประเทศกับจีน ทั้งน้ี จีนได้ผ่านกฎหมายที่
เรียกว่า “กฎหมายต่อต้านการแยกตัว” ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า จีนมีสิทธิใช้วิธีการไม่สันติต่อไต้หวันได้ หากไต้หวันยัง
พยายามแยกตัวออกจากจีน นอกเหนือจากการที่จีนได้บังคับใช้ “กฎหมายความม่ันคงแห่งชาติ” ในฮ่องกงในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
เหล่าน้ี  ถือเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการมีอ านาจมากขึ้นของจีนในภูมิภาคเอเซีย (The Rise of China) ในขณะที่สหรัฐฯ ได้แสดง
บทบาทผู้น าโลกด้วยการแสดงอ านาจในการปกป้องประเทศพันธมิตร ซ่ึงก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าสหรัฐฯ จะสามารถป้องกันการ
แย่งชิงอ านาจในสมรภูมิต่าง ๆ ของโลกได้ ดังบทเรียนกรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่โลกได้ประจักษ์อยู่ในขณะน้ี… 

ปมความขัดแย้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
         ฉนวนความขัดแย้งที่ยืดเย้ือมาอย่างยาวนาน จนปะทุสู่สงครามน้ัน 
เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเรื่องบูรณภาพของ
ดินแดน ทั้งจากผลประโยชน์มหาศาลในยูเครนที่มีความส าคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเศรษฐกิจของรัสเซียซึ่งเป็นอดีตมหาอ านาจเก่า
ในภูมิภาคน้ี นอกเหนือจากการที่รัสเซียยังคงพยายามรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติของตน ในขณะที่ สหรัฐฯ พยายามท่ีจะรักษาความเป็นมหาอ านาจ
อันดับหน่ึงของโลกไว้ เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติตน โดยไม่ยอมให้ชาติใดเข้า
ครอบครองดินแดนยูเรเซยีได้ พรอ้มทัง้มุง่มัน่สกดักัน้การขยายอทิธิพลของรสัเซยีเปน็
ส าคญั อย่างไรกต็าม ด้วยเหตุทีร่สัเซยีและยูเครนน้ันมปีระวัติศาสตรร์ว่มกนัอย่าง
ยาวนานและถือเปน็ชาวสลาฟตะวันออกทีม่ดิีนแดนสว่นหน่ึงเปน็ของสหภาพโซเวียต
นับต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๔๖๕ ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายลงในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ส่งผลให้ทั้งรัสเซียและยูเครนแยกตัวออกเป็นประเทศเอกราช และเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน กล่าวคือ 
ยูเครนซึ่งมีพรมแดนทางตะวันออกเกือบทั้งหมดติดกับรัสเซีย ท้ังมีประชากร
ส่วนหน่ึงอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกและทางใต้ รวมถึงคาบสมุทรไครเมีย 
(กลุ่มฝักใฝ่รัสเซีย) มีแนวคิดและวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับรัสเซีย ใช้ภาษารัสเซีย
เป็นภาษาราชการ และมีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่
ประชากรอีกส่วนหน่ึงของยูเครนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับ
ยุโรป (กลุ่มฝักใฝ่สหภาพยุโรปและองค์การนาโต้) มีแนวคิดและวิถีชีวิต
ใกล้เคียงกับชาวยุโรป แต่ใช้ภาษายูเครน และมีรายได้หลักมาจากภาค
เกษตรกรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างประชากรทั้งสองส่วนอยู่หลาย
ประการ ต่อมาเมื่อยูเครนเริ่มเปิดรับระบบทุนนิยมเข้ามา จึงท าให้เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ระหว่างประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่
แตกต่างกันดังกล่าว นอกเหนือจากปัจจัยความแตกต่างด้านชาติพันธ์ุ 
ประวัติศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจ โดยปัจจัยเหล่าน้ีได้ส่งผลให้
ยูเครนขาดความเป็นหน่ึงเดียวกัน น าไปสู่การเกิดวิกฤตบูรณภาพแห่ง
ดินแดน (Territorial Integrity) และปมความขัดแย้งในที่สุด  

 สถานการณ์จีน-ไต้หวัน 
       การแบ่งแยกระหว่างจีนและไต้หวันเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เกิดการสู้รบข้ึนในจีนแผ่นดินใหญ่ระหว่างกองก าลังรัฐบาลชาตินิยมและ
พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งในปี ค.ศ. ๑๙๔๙ พรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะ จาก
การที่ เหมา เจ๋อตุง ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ เข้ายึดกรุงปักกิ่ง ท าให้ก๊กมินต๋ัง 
พรรคชาตินิยม ต้องหลีกหนีไปไต้หวัน กลายเป็นหน่ึงในพรรคการเมืองที่
ส าคัญที่สุดของไต้หวันและได้ปกครองเกาะไต้หวันนับต้ังแต่น้ันมา ในขณะที่
จีนได้พยายามกดดันทางการทูตต่อประเทศต่าง ๆ ไม่ให้ยอมรับไต้หวัน หรือ
ห้ามท าการใด ๆ ที่จะสื่อได้ว่าเป็นการยอมรับไต้หวัน นอกเหนือจาก   
ความพยายามใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางทหารในการท าให้การรวมชาติ
เกิดข้ึน อาทิ การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจีนใช้งบประมาณ
ด้านกลาโหมสูงกว่าทุกชาติในโลก (ยกเ ว้นสหรัฐฯ) ในการแสดง
แสนยานุภาพทั้งทางทะเล จนกระทั่งถึงเทคโนโลยีขีปนาวุธ เครื่องบิน และ
การโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งน้ี จากความขัดแย้งที่เกิดข้ึนน้ัน ผู้เชี่ยวชาญจาก
ตะวันตกได้ให้ความเห็นว่า สิ่ งที่ ไ ต้ห วันอาจจะท าไ ด้ดีที่สุด น่ันคือ        
ความพยายามชะลอการโจมตีจากจีน และพยายามป้องกันไม่ให้กองก าลัง
สะเทินน้ าสะเทินบกของจีนยกพลข้ึนฝั่ง รวมทั้งการใช้ยุทธวิธีโจมตีแบบ
กองโจรในระหว่างที่ไต้หวันรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะ
จากสหรัฐฯ ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญและขายอาวุธให้ไต้หวัน ซึ่งรัฐบาล
สหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนที่จะยืนหยัดเคียงข้างไต้หวัน หากถูก
จนีรกุราน แมว่้าสหรฐัฯ จะยึดมัน่ในนโยบาย “จนีเดียว (One-China Policy)” ก็ตาม 
ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจของไต้หวันมีความส าคัญอย่างย่ิงในการเป็นแหล่งผลิต
ไมโครชิป (Microchips) ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีครองส่วนแบ่งเกินกว่า
ครึ่งหน่ึงของตลาดโลกรวมถึงการเป็นพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ของ
สหรัฐฯ ดังน้ัน การเข้าครอบครองไต้หวันของจีนจะท าให้จีนสามารถที่จะ
ควบคุมหน่ึงในอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดของโลกได้น่ันเอง 
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ความเคลื่อนไหวของไต้หวัน 
 การรุกรานยูเครนของรัสเซีย ได้สะท้อนถึงภาพความคล้ายคลึงกัน
จากกรณีบทบาทของจีนที่มีต่อไต้หวัน ซึ่งไต้หวันเองก็เกรงว่าจีนจะเดินเกม
เหมือนรัสเซีย ไต้หวันจึงได้เรียนรู้แนวทางในการปกป้องตนเองจากบทเรียน
ยูเครนเช่นกัน ท้ังน้ี มี ๒ ประเด็นที่ส าคัญย่ิงต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
ไต้หวัน ประเด็นแรก คือ ด้านอาวุธ จะเห็นได้ว่าชาวยูเครนใช้เพียงอาวุธ
ขนาดเล็กเพ่ือต่อสู้กับอาวุธใหญ่ของรัสเซีย และประเด็นที่ ๒ จะเห็นได้ว่า 
ชายชาวยูเครนทุกคนล้วนมีความพร้อมที่จะเป็นทหารและมุ่งมั่นใน       
การปกป้องประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเป็นอย่างย่ิงส าหรับไต้หวัน  
 เมื่อพิจารณาไต้หวัน จะพบว่า ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเตรียดบน
ช่องแคบไต้หวัน ไต้หวันได้มีความพยายามในการเตรียมกองก าลังและ
เตรียมความพร้อมในการปกป้องตนเองเป็นอย่างดีย่ิง โดยได้จัดต้ัง      
หน่วยระดมก าลงัปอ้งกนัทัง้หมด (All-Out Defense Mobilization Agency) ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของกระทรวงกลาโหมแห่งชาติไต้หวัน (Ministry Of National 
Defense: MND) พร้อมทั้งออกคู่มือแนะน าประชาชนในการเอาตัวรอดจาก
สงคราม (War Survival Guide) ซึ่งมีเน้ือหามุ่งเน้นการเอาตัวรอดหาก
เผชิญภัยคุกคามจากสงคราม หลังมีกรณีตัวอย่างจากยูเครน โดยคู่มือฯ น้ี 
ยังได้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อวิกฤตต่าง ๆ อาทิ การค้นหาหลุมหลบภัย  
หากเกิดการโจมตีทางอากาศผ่านการสแกน QR Code รายการสิ่งของที่
ควรกักตุนในยามสงคราม จุดบริการอาหารและน้ าด่ืม รวมถึงวิธีการเตรียม
ชุดปฐมพยาบาลและค าแนะน าการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น  
 ไต้หวันได้ให้ความส าคัญย่ิง ประการแรก นอกเหนือจากการลงทุนใน 
การปอ้งกนัอสมมาตร (Asymmetric Defenses) ขีปนาวุธต่อต้านเรอืรบ (Anti-Ship 
Cruise   Missiles) ทุน่ระเบดิในทะเล (Sea Mines) และขีปนาวุธพ้ืนสูอ่ากาศ (Surface
-to-Air Missiles) เน่ืองจากไต้หวันได้จดัล าดับความส าคญัยุทโธปกรณต์ามขนาดไว้ โดย
ในป ีค.ศ. ๒๐๑๙ ไต้หวันได้ซือ้เครือ่งบนิขับไล ่F-16V จ านวน ๖๖ ล า จากสหรฐัฯ 
นอกจากน้ี ไต้หวันยังมกีองก าลงัทางทะเลและกองทพัทางอากาศขนาดใหญ่ทีพ่รอ้ม
ด้วยอาวุธยุทโธปกรณค์รบครนั รวมทัง้ขีดความสามารถในการตอบโต้การโจมตีกลบั
ด้วยขีปนาวุธล้ าสมัยที่ได้รบัการสนับสนุนจากชาติพันธมิตร ทั้งน้ี ด้วยแนวคิด         
การปอ้งกนัแบบองคร์วม (Overall Defense Concept) ซึง่เปน็ยุทธศาสตรท์างทหาร
แนวใหมข่องไต้หวัน ไต้หวันจงึมุง่ไปทีก่ารสกดักัน้จนีในไต้หวัน ซึง่ไมใ่ชเ่ฉพาะเพียง   
ชอ่งแคบไต้หวันเทา่น้ัน ซึง่ยุทธศาสตรดั์งกลา่วได้การรบัรองจากประธานาธิบดีไช ่     
องิเหวิน ในป ีค.ศ. ๒๐๑๙ ทีเ่ชือ่มัน่ว่าจะท าใหค้วามมัน่คงทางทหารของไต้หวันม ี      
ความได้เปรยีบทางยุทธศาสตรแ์ละเชงิยุทธวิธีมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่เผชญิ
กบัภยัคกุคามจากจนี อย่างไรกต็าม เมือ่เกดิสงครามรสัเซยี-ยูเครน หน่วยงาน MND จงึ
ได้ชะลอบทบาทน้ี พรอ้มกบัทีม่กีารหย่ังดูทา่ทจีนีและติดตามบทเรยีนของยูเครนต่อไป  
 ประการที่ ๒ คือ การเข้ามาของชาติมหาอ านาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
ซึ่งเข้ามาสร้างความระแวงและความวิตกกังวลต่อแนวทางการแก้ปัญหา
และเจตนารมณ์การต่อสู้ของไต้หวัน นับต้ังแต่การเปลี่ยนจากการเกณฑ์
ทหารไปเป็นกองก าลังอาสาสมัครทั้งหมด และกองทัพไต้หวันได้พยายาม
อย่างย่ิงในการเปิดรับสมัครคนหนุ่มสาวเข้ามารับใช้ชาติ เน่ืองด้วยไต้หวันมี
ข้อจ ากดัในเรือ่งจ านวนประชากรทีม่เีพียง ๒๓ ลา้นคน ทัง้น้ี นับต้ังแต่ป ีค.ศ. ๒๐๑๗ 
ทหารกองหนุนของไต้หวันต้องเผชิญกับการรับภารกิจที่ท้าทายมากข้ึน  
ด้วยเหตุน้ี เพียงแค่การฝึกอบรมเท่าน้ัน จึงไม่เพียงพอต่อการรับมือหากจีน
รุกรานไต้หวัน กองทัพไต้หวันจึงแก้ปัญหาน้ี ด้วยการปรับขยายระยะเวลา

การเกณฑ์ทหารกองหนุนจาก ๔ เดือน เป็น ๑ ปี รวมถึงการเสนอให้ผู้หญิง
เข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งแรก โดยหน่วยงาน MND ได้พยายาม
ยกระดับการฝึกทหารกองหนุนและการท างานประสานระหว่างกองทัพ 
รวมถึงกระทรวงอื่น ๆ ของไต้หวันอีกด้วย 
  นอกจากน้ี มูลนิธิความคิดเห็นสาธารณะไต้หวัน (Taiwanese     
Public Opinion Foundation) ซึ่ ง เ ป็นห น่วยงาน เอกชนไ ต้ห วันไ ด้
ด าเนินการส ารวจชาวไต้หวันที่มีอายุระหว่าง ๒๐ ปี จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
ผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘ ไม่เชื่อว่าสหรัฐฯ จะเข้ามาปกป้อง
ประเทศไต้หวัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากความคิดเห็นเดิมที่ร้อยละ ๒๘.๕ ที่อาจแสดง
ถึงอีกนัยหน่ึงว่า ชาวไต้หวันเกิดความไม่เชื่อถือต่อสหรัฐฯ จากกรณีบทเรียน
สงครามยูเครน-รัสเซีย อย่างไรก็ดี สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดน้ัน คือ การที่
สหรัฐฯ มีโอกาสขายอาวุธจ านวนมากจากการออกมาประกาศยืนหยัดเคียง
ข้างในการสนับสนุนและป้องกันไต้หวันจากการรุกรานจากจีน ส าหรับ
ประเด็นน้ี ญ่ีปุ่นได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติความคลุมเครือใน        
เชิงยุทธศาสตร์และขอให้แสดงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนไต้หวัน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวไต้หวันที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนต่อไต้หวันในอนาคต ด้วยเหตุน้ี 
ไต้หวันจึงต้องวางแผนในการป้องกันตนเองมากข้ึน ซึ่งแม้ไต้หวันเองจะไม่มี
โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ใด ๆ ก็ตาม แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไต้หวันได้
ด าเนินการซื้อขีปนาวุธ (Ballistic) และขีปนาวุธเรือรบ (Cruise Missiles) 
เพ่ือปกป้องการรุกรานจากจีน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความยืดเย้ือของ
สงครามรัสเซีย-ยูเครน อาจส่งผลให้ไต้หวันขยายโครงการนิวเคลียร์       
แม้สหรัฐฯ น้ัน จะมุ่งป้องกันการแผ่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม ดังน้ัน 
สหรัฐฯ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องชี้แจงและมีความชัดเจนในแง่ยุทธศาสตร์
ต่อไต้หวันท่ามกลางสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันทวีความรุนแรงในปัจจุบัน  
 สรุปได้ว่า บทเรียนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แม้จะเป็น        
แรงกระตุ้นให้ไต้หวันมุ่งรักษาเสถียรภาพของตนมากย่ิงข้ึนในอนาคต      
จากความคล้ายคลึงกันหลายประเด็นจากสงครามยูเครน-รัสเซียข้างต้น
โดยเฉพาะการมีชาติมหาอ านาจยักษ์ ใหญ่เป็นตัวสนับสนุนก็ตาม          
ทว่า ไต้หวันยังมีจุดแข็งกว่ายูเครน ในประเด็นที่มีทะเลบนช่องแคบไต้หวัน
เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างเกาะไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งอาจท า
ให้กองทัพจีนเคลื่อนก าลังพลรุกไต้หวันได้ยากกว่ากรณีรัสเซียบุกยูเครน      
ซึ่งปัจจุบันไต้หวันยังคงมีความท้าทายหลายประการที่ก าลังเผชิญอยู่ และมี
ข้อจ ากัดในการฝึกทหารกองหนุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไต้หวันยังคงต้อง
จับตาและติดตามปฏิบั ติการการต่อต้านรัสเซียของยูเครนที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างใกล้ชิดร่วมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนกังวลและหวาดระแวง
เช่นกัน แม้ ว่าล่าสุดทางสหรัฐฯ ได้ออกมายืนกรานที่จะไม่สนับสนุน      
การประกาศเอกราชของไต้หวัน และระบุว่านโยบายของสหรัฐฯ ไม่เคย
เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงยึดหลักการจีนเดียวเช่นเดิม แต่อย่างไรก็ตาม 
สหรัฐฯ ยังคงมีพันธะที่จะช่วยเหลือไต้หวันให้สามารถปกป้องตัวเองได้ และ
ยังคงต้องจับตานโยบายและการเคลื่อนไหวของจีนที่เปลี่ยนไปอย่างใกล้ชิด
เช่นกัน 
 

ที่มา: https://www.rand.org/blog/2022/05/ukraine-war-is-motivating-taiwan-
to-better-secure-its.html 
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