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มรดกตกทอดที่ชาวมองโกลมอบให้แก่อาณาจักรรัสเซีย 
 

ชยณัฐ แสนสุภา 
 

 
ภาพที่  1 ภาพวาดการเข้ามาของชาวมอลโกในรัสเซีย 

ที่มา: http://epicworldhistory.blogspot.com/2012/10/mongol-rule-of-russia.html 

 
 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากที่สุดในโลก รัสเซียตั้งอยู่ระหว่าง
ทวีปเอเชียและยุโรป ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่เช่นน้ี ส่งผลให้รัสเซียประกอบไปด้วยชน
ชาติมากกว่า 160 เช้ือชาติรวมถึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยหน่ึงในน้ันคือวัฒนธรรมของมอง
โกลที่ถูกตกทอดมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเคียฟรุส (Kievan Rus') 
 หลังจากที่เจ้าชายยาโลสลาฟ (Yaroslav the Wise) ผู้ปกครองอาณาจักรเคียฟรุสส้ินพระ
ชนม์ลง เจ้าเมืองต่าง ๆ  ภายในอาณาจักรจึงใช้โอกาสน้ีในการแยกตัวออกเป็นแคว้นอิสระ ทำให้
เคียฟรุสจากเดิมที ่เคยเป็นอาณาจักรอันรุ ่งเรืองจึงเริ ่มเสื ่อมอำนาจลง ต่อมาในปี ค.ศ. 1169 
เจ้าชายอันเดรย์ โบกอยยุบสกี (Andrei Bogoyiubsky) ผู้ปกครองเมืองวลาดิมีร์ (Vladimir) 
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สามารถยึดกรุงเคียฟ (Kiev) สำเร็จ เจ้าชายจึงประกาศให้ วลาดิมีร์เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
เคียฟรุสแทนกรุงเคียฟ  

ถึงกระน้ัน แม้อาณาจักรจะมีเมืองหลวงใหม่อย่างเมืองวลาดิมีร์ แต่บรรดาเจ้าเมืองก็ยังคง
แบ่งแยกและแย่งชิงอำนาจกัน รัสเซียจึงกลายเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอ ประกอบกับช่วงนั้นพวก
มองโกล ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตทุ่งราบทางตอนเหนือของทวีปเอเชียก็เริ่มเข้ามารุกรานภายใน
อาณาจักร โดยมีเจงกิสข่าน (Genghis Khan) เป็นผู้นำทัพ ในช่วงแรกมองโกลได้รับชัยชนะจาก
การสู้รบบริเวณแม่น้ำกัลกา (Kalka River) แต่ไม่ได้ยึดครองและเดินทัพกลับไป จนกระทั่งในปี 
ค.ศ. 1238 กองทัพมองโกลก็ได้กลับรุกรานรัสเซียอีกครั้ง ซ่ึงครั้งนี้สามารถทำลายกรุงเคียฟได้
สำเร็จและยึดครองดินแดนต่าง ๆ ของรัสเซียได้ทั ้งหมด พวกมองโกลจึงเริ ่มตั้งถิ ่น ฐานใน
อาณาจักรรัสเซียบริเวณแม่น้ำวอลก้า (Volga River) การตั้งถิ่นฐานในครั้งน้ีจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการที่อาณาจักรรัสเซียอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกล 
 หลังจากนั้น ชาวมองโกลได้ปกครองอาณาจักรของชาวรัสเซียเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี 
รัสเซ ียจึงถูกตัดขาดความสัมพันธ์จากจักรวรรดิไบแซนไทด์และโลกตะวันตกอย่างสิ ้นเชิง 
อาณาจักรรัสเซียจึงมีว ัฒนธรรมที ่ล้าหลังกว่ าอาณาจักรอ ื ่น เพราะไม่สามารถร ับความ
เจริญก้าวหน้าของอาณาจักรอื่นได้ดังที่ผ่านมาในสมัยของเจ้าชายยาโลสลาฟ รัสเซียเสียโอกาสใน
การรับความเจริญจากตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกตะวันตกได้ผ่านพ้นยุค
มืดและกำลังเข้าสู่โลกสมัยใหม่ ช่วงเวลาที่ตะวันตกอยู่ในยุครุ่งเรืองของการพัฒนา  

อย่างไรก็ดี ช่วงระยะเวลาสองร้อยปีของการปกครอง ชาวมองโกลก็ได้ทิ้งมรดกที่สำคัญไว้
ให้แก่อาณาจักรรัสเซียไว้ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ ่งหลายสิ่งที ่เกิดขึ ้นในช่วงน้ีจะ
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำที่จะเกิดขึ ้นในอาณาจักรมัสโควี (Muscovy) ต่อไป อันเป็น
ประโยชน์และมีอิทธิพลต่ออาณาจักรรัสเซียเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 
 
ศาสนา 
 มองโกลอนุญาตให้ชาวรัสเซียนับถือและปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อในศาสนาคริสต์
นิกายออร์โธดอกซ์ (Orthodox Christianity) ได้ดังเดิม ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ทำให้รัสเซียนั้นสามารถ
รักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้ ส่งผลให้ความสำคัญของคริสตจักรออร์โธดอกซ์มีเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากช่วงเวลาที่อาณาจักรเคียฟรุสที่ถูกโจมตีโดยกองทัพมองโกล มีผู้เสียชีวิตและบ้านเมือง
เสียหายเป็นจำนวนมาก สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวรัสเซีย อีกทั้งกองทัพมองโกลยังกล่าวอ้าง
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ว่า พวกเขาเป็นผู ้ที ่พระเจ้าส่งมาเพื ่อลงโทษชาวรัสเซีย ด้วยเหตุนี ้คริสตจักรออร์โธดอกซ์จึง
กลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวรัสเซีย จนกระทั่งผู้คนเริ่มหันไปเลื ่อมใสและศรัทธาในศาสนา
คริสต์เพิ่มมากขึ้น เพราะในยุคน้ันเองก็ยังมีผู้คนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในชนบทนับ
ถือลัทธิบูชาธรรมชาติอยู่ (Paganism1) 
 ศาสนาคริสต์ในยุคน้ีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งข้ึน การนับถือศาสนาจึงเริ่มกระจายไป
ยังชนบทและเข้าไปแทนที่ลัทธิบูชาธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับคณะสงฆ์ที่เริ่มกระจายตัวไปตาม
เมืองต่าง ๆ เพื่อไปสร้าง ศาสนสถาน ล้วนส่งเสริมให้คริสต์ศาสนาแข็งแกร่งและมีอำนาจมากยิ่ง
กว่าขึ้นจากสมัยของเจ้าชายวลาดิมีร์ที่ 1 ที่นำศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นศาสนาประจำอาณาจักรเคีย
ฟรุส การให้อิสระในความเชื่อภายใต้การปกครองของมองโกลจึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยต่อ
ยอดจากยุคก่อร่างสร้างวัฒนธรรม ทำให้ศาสนาเริ ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนใน
อาณาจักรมากขึ้น  

หากมองในอีกแง่หนึ่ง การที่มองโกลให้อิสระในการนับถือศาสนานับว่าเป็นการให้เกียรติ
แก่อาณาจักรเคียฟรุสด้วยเช่นกัน เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้บังคับให้มานับถือภูตผีแบบพวกมอง
โกล ในทางกลับกัน หากพวกมองโกลต่อต้านและทำลายศาสนาลง ในยุคถัดมาศาสนาคริสต์ก็
อาจจะไม่มีบทบาททางการเมืองของรัสเซียอย่างที่เคยเป็น ด้วยเหตุน้ี ศาสนาคริสต์ในรัสเซียจึงมี
บทบาทและอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในเวลาต่อมา อำนาจของศาสนจักรนำมาซึ่งการ
สนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของอาณาจักรมัสโควี 
 
ศิลปะ 
 ในยุคน้ีเกิดการเส่ือมโทรมของช่างฝีมือต่าง ๆ เน่ืองจากช่างฝีมือบางส่วนถูกฆ่าตายในช่วงที่
มองโกลเข้ามาโจมตี ส่วนช่างฝีมือที่ยังมีชีวิตรอดเหลืออยู่นั้นถูกพวกมองโกลส่งให้ไปทำงานใน
อาณาจักรมองโกเลีย (Mongolia) เพราะฉะนั้นในช่วงแรกทางอาณาจักรเคียฟรุสก็เสียแรงงาน
ช่างฝีมือจำนวนมากไป อย่างไรก็ตาม จากการที่ ศาสนาคริสต์เริ่มมีบทบาทในสังคมเคียฟรุส ผู้คน
จึงเริ่มไปโบสถ์มากขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูศิลปะ เพราะจะต้องสร้างโบสถ์ให้สวยงาม 
เพื่อที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าไปเล่ือมใสศรัทธาในคริสต์ศาสนา 

 
1 Paganism หรือลัทธินอกศาสนา ใช้เรียกผู้คนที่ไม่ได้เช่ือในคริสต์ศาสนาในความหมายเชิงดูถูกว่าเป็นพวกนอกศาสนา ลักษณะพ้ืนฐานทางศาสนา
ของคนเหล่าน้ีมักจะนับถือพระเจ้าหลายองค์ รวมทั้งยังมีการนิยมถือปฏิบัติเร่ืองจิตวิญญาณนิยม ถือผีเล่นวิญญาณ หรือวิญญาณนิยม รวมถึงเช่ือใน
ตานานลึกลับต่าง ๆ  
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 โดยผลงานสำคัญที่เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ การสร้างแท่นบูชาในโบสถ์ 
(Iconostasis) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ‘ภาพไอคอน’ ซึ่งภายในแท่นบูชาจะมีช่องลักษณะคล้าย
หน้าต่าง ภายในกรอบหน้าต่างนั้นจะประกอบไปด้วยรูปภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทางศาสนาคริสต์ 
เช่น พระสังฆราช พระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น โบสถ์ทีธ่ีโอฟาเนส (Theophanes) ได้ไปสร้างแท่นบูชาไว้
ก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน เช่น โบสถ์อันนันซิเอช่ัน (The Cathedral of the Annunciation) ที่
กรุงมอสโก หรือวัดสำแดงพระองค์ (The Church of the Transfiguration) ที่เมืองนอฟโกรอด 
(Novgorod) อันเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ ่งเรืองทางศิลปะและศาสนาควบคู่ไป
ด้วยกัน นิกายออร์โธดอกซ์นั้นเป็นเพียงนิกายเดียวในศาสนาคริสต์ที่มีแท่นบูชาลักษณะดังกลา่ว 
จึงทำให้ศาสนสถานของรัสเซียน้ันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
 

 
ภาพที่  2 (ทางซ้าย) ภาพไอคอน (Iconostasis) 

ที่มา:https://en.wikipedia.org/wiki/Iconostasis#:~:text=In%20Eastern%20Christianity%2C%20an%20iconostasis,placed%20any
where%20within%20a%20church.   

ภาพที่  3  (ทางขวา) ภาพโบสถ์อันนันซิเอช่ัน (Cathedral of the Annunciation) ในกรุงมอสโก 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_the_Annunciation,_Moscow 

 
 แม้ว่าอาณาจักรเคียฟรุสถูกตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกในยุคสมัยนี ้ก็ตาม แต่
นับเป็นเรื ่องที ่โชคดีที ่ได้ช่างจิตรกรที่มีชื ่อเสียงมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับอาณาจักรตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีนักประวัติศาสตร์2 กล่าวไว้ว่า แม้ศิลปะนี้จะมาจากไบแซนไทด์ แต่แท้จริงแล้วไบ
แซนไทด์ก็รับมาจากพวกมองโกลอีกทอดหนึ่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการฟื้นฟูศิลปะหลังจากที่
วัฒนธรรมของเคียฟรุสหยุดชะงักไปตั้งแต่ที่พวกมองโกลได้เข้ามา 

 
2 Kevin Newton, “How Russian Culture Changed Under Mongol Rule,” Study.com, https://study.com/academy/lesson/how-
russian-culture-changed-under-mongol-rule.html (accessed April 12, 2021).   

https://en.wikipedia.org/wiki/Iconostasis#:~:text=In%20Eastern%20Christianity%2C%20an%20iconostasis,placed%20anywhere%20within%20a%20church
https://en.wikipedia.org/wiki/Iconostasis#:~:text=In%20Eastern%20Christianity%2C%20an%20iconostasis,placed%20anywhere%20within%20a%20church
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_the_Annunciation,_Moscow
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ภาษา 
 ในช่วงระยะเวลากว่า 200 ปีที่มองโกลปกครองอาณาจักรเคียฟรุสน้ัน แม้จะอนุญาตให้ชาว
รัสเซียปกครองกันเองก็ตาม แต่ในบริเวณตาตาร์สถานจะต้องสื่อสารด้วยภาษามองโกลเท่าน้ัน 
ดังน้ัน คนรัสเซียจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษามองโกลเพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะตอนที่เจ้า
เมืองต้องมาส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่ข่าน รวมถึงช่วงที่ข่านทำพิธีแต่งต้ังเจ้าเมืองด้วย 

ส่ิงที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ ในสมัยของพระเจ้าวาซิลีที่ 2 (Vasily II of Moscow) ภาษามอง
โกลกลายเป็นที่นิยมสำหรับขุนนางที่ทำงานอยู่ในสภาของราชสำนักกรุงมอสโก ภายใต้การอิทธิพล
ของมอลโลก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันผู้นำจึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ทำให้ภาษามองโกลเริ่มเข้า
มามีบทบาทในอาณาจักรเคียฟรุส และส่งผลต่อภาษารัสเซียในเวลาต่อมา สังเกตจากได้คำศัพท์
ภาษารัสเซียบางคำที่มีการยืมคำศัพท์มาจากภาษามองโกล เช่น 
 

базар (bazar) ตลาด 
деньги (den’gi) เงิน 

лошадь (loshad’) มา้ 
улус (ulus) เขต 

 
นอกจากนี้ยังมีประโยคที่คนรัสเซียนิยมใช้พูดกันในปัจจุบันซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษา

มองโกลได้แก่คำว่า “Давай” ซึ่งในที่หมายถึง ...กันเถอะ อาทิ 
 

Давай выпьем чаю! (Davai vyp’yem chayu!) ไปดื่มชากันเถอะ 
 
การที่ได้ยืมคำศัพท์มาจากมองโกล ทำให้รัสเซียมีคำศัพท์ใช้ในภาษาตนเองมากขึ้น ซึ่ง

ปัจจุบันคำศัพท์เหล่านี้ก็ยังคงถูกใช้อยู่ หากมองในอีกมุมมองหนึ่งทำให้เห็นว่า รัสเซียสามารถใช้
ภาษาเรียกสิ่งของหรือกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้มีมาแต่เดิมในสังคมสมัยนั้น โดยที่พวกมองโกล
อาจจะนำสิ่งเหล่านี ้มาเผยแพร่ในอาณาจักรเคียฟรุสเป็นครั ้งแรก ทำให้ชาวรัสเซียได้รู้จักและ
เรียนรู้กับส่ิงใหม่ ๆ เช่น คำว่า ‘iarlyk’ ก็มาจากภาษามองโกล โดยมีความหมายว่า คำส่ังของข่าน 
ซึ่งในสมัยก่อนชาวรัสเซียคงจะไม่รู้จักกับคำศัพท์เหล่านี้แน่นอน ทำให้คำศัพท์ของพวกมองโกล 
กลายเป็นส่ิงใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ 
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นอกจากนี้ยังมีขุนนางบางส่วนเปล่ียนไปใช้นามสกุลตามพวกมองโกล เช่น ต้นสกุล Aksak 
หรือ Aksakova และกลายเป็นตระกูลที ่อยู ่คู ่กับสังคมรัสเซียมานาน เช่น ‘Vera Aksakova’ 
นักเขียนชาวรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันจากบันทึกประจำวัน (Diary) ของเธอที่
เขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามไครเมีย อีกทั้งยังมีชื่อเมืองในรัสเซียที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ภาษามองโกล เช่น เมืองเพนซา (Penza) คาซาน (Kazan) รวมถึงสาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน 
(Bashkortostan) สาธารณรัฐชูวัช (Chuvash) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมองโกลที่มีอยู่อย่าง
แพร่หลายและยาวนาน นอกจากนี้ คำยืม นามสกุล และชื่อเมืองภาษามองโกลเหล่านี ้จึง
ชี้ให ้เห็นว่าสังคมรัสเซียได้ร ับอิทธิพลจากมองโกล และรัสเซียเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม
หลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ 
 
กฎหมายและการพิจารณาคดี 
 

 
ภาพที่  4 ภาพของเจงกีส ข่าน (Genghis Khan) 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan 

 
กฎหมายแม่บทยัสซา เจงกิสคานิ (Yassa Genghiskhani) เป็นกฎหมายสูงสุดในการ

ปกครองของจักรวรรดิมองโกลซึ่งถูกตราขึ้นมาโดยเจงกิสข่าน เพื่อให้คนในสังคมอยู่อย่างสงบสุข 
โดยเจงกิสข่านมีนโยบายว่า เมื่อเจงกีสข่านไปรุกดินแดนใด หลังจากการยึดครองแล้วจะแต่งตั้ง
ผู้นำให้ไปปกครอง (ในบริบทน้ีหมายถึงข่าน) จะต้องนำกฎหมายดังกล่าวเข้าไปใช้ในการปกครอง
ด้วย3 

 
3 บรรยง บุญฤทธิ์, เจงกิสข่าน _ทหารม้าปิศาจแห่งมองโกล _(กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542), 97   
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หน่ึงในหลักสำคัญ 3 ประการของกฎหมายฉบับน้ี คือ การลงโทษผู้กระทำผิดอย่างไร้ความ
เมตตา ซึ่งส่งผลต่อเรื่องของการพิจารณาคดีความ จากเดิมอาณาจักรเคียฟรุสใช้วิธีการลงโทษแบบ
ประหารชีวิตกับการให้กลายเป็นชนช้ันทาสเท่าน้ัน เมื่อมองโกลได้นำกฎหมายส่วนน้ีมาใช้จึงทำให้
การลงโทษด้วยการประหารชีวิตขยายกว้างออกไป โดยที่สามารถลงโทษได้กับทุกชนชั้น บุคคลที่
ถูกประหารชีวิตจะต้องก่อคดีอาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ รวมถึงบุคคลที่มีความคิดจะทรยศ
ต่อข่าน เป็นต้น กฎหมายนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อชาวรัสเซีย เพราะได้กลายเป็นต้นแบบของการตรา
กฎหมายที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนี้ สังเกตได้จากกฎหมาย судебник ในพระเจ้าอีวานที่ 3 ก็มี
ส่วนที่ไดร้ับอิทธิพลมาจากกฎหมายของมองโกลในเรื่องของบทลงโทษที่ทารุณ 

นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหน่ึงหลักการสำคัญที่ได้กล่าวไว้ในกฎหมายฉบับน้ี คือ การเคารพนับ
ถือผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา หรือผู้ที่อาวุโสกว่าตนเอง โดยสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตของชาวเอเชีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชาวรัสเซียได้พบเจอกับวิถีชีวิตใหม่ ทำให้ในช่วงแรกอาจจะไม่
คุ้นชินกับวิถีชีวิตเหล่าน้ี การที่จะให้ส่ิงเหล่าน้ีเข้าไปเปล่ียนและมีบทบาทต่อชาวรัสเซียก็คงจะไม่ใช่
เรื่องที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่มองโกลได้ปกครองรัสเซียมากกว่า 200 ปี วิถีชีวิต
เหล่านี้ก็เริ่มแทรกซึมไปในสังคมของชาวรัสเซีย ในที่สุดก็จะกลายเป็นหนึ่งในบุคลิกและลักษณะ
นิสัยของคนรัสเซียในยุคถัดมาที่จะต้องนอบน้อมต่อผู้ที่อาวุโสกว่า ทำให้เห็นว่าชาวรัสเซียได้รับวิถี
ชีวิตของคนเอเชียผ่านชาวมองโกลในช่วงน้ีน่ันเอง 
 
กองทัพม้ารัสเซีย 

นอกจากเครื่องราชบรรณาการที่ชาวรัสเซียจะต้องส่งมอบให้ข่านอยู่เป็นประจำแล้ว รัสเซีย
ในฐานะอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกล เวลาใดที่ข่านประกาศสงครามกับดินแดน
อื่น เจ้าเมืองรัสเซียจะต้องส่งกองทัพเข้าไปช่วยทำสงครามด้วย ในช่วงเวลาน้ีเองชาวรัสเซียจึงได้
เรียนรู ้วิธีการรบในแบบของมองโกล ซึ่งจุดแข็งคือกองทัพมองโกล  คือ การจัดกองทัพใน
รูปแบบของทหารม้า หากมองย้อนกลับไปในสมัยที่ผ่านมาจะพบว่า รัสเซียรวมถึงอาณาจักรอื่นใน
ยุโรปนั้นจัดกองทัพบกซึ่งเป็นการรบบนพื้นดิน แน่นอนว่าการรบบนหลังม้าน้ันได้เปรียบกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด จึงเป็นโอกาสที่ทำให้ชาวรัสเซียเห็นจุดด้อยของกองทัพตนเองและนำมาพัฒนาปรับปรุง
ในภายหลัง 

รัสเซียจึงเป็นอาณาจักรแรก ๆ ของยุโรปที่ได้เรียนรู้วิทยาการการรบบนหลังม้าจากชนชาติ
เอเชีย ซึ่งการเรียนรู้เหล่าน้ีย่อมส่งผลต่ออาณาจักรรัสเซียในสมัยต่อมา ดังที่เห็นจากกองทหารม้าสี
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ดำในสมัยพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) ที่มีชื่อว่า “Oprichniki” กองทัพนี้ล้วน
ได้รับแรงบันดาลใจจากมองโกล อันเป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรมัสโควีเป็นอย่างมาก เพราะมี
กองทัพที่เข้มแข็งคอยควบคุมและปกป้องอาณาจักรอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดเสถียรภาพภายใน
อาณาจักร 
 

 
ภาพที่  5 ภาพทหารม้า 'Oprichniki' 

ที่มา:https://en.wikipedia.org/wiki/Oprichnik#:~:text=Oprichnik%20(Russian%3A%20опри ́чник%2C%20IPA,Russia%20from
%201565%20to%201572. 

 
นอกจากเรื่องของการจัดรูปแบบของกองทัพแล้ว การฝึกก็เป็นหนึ่งในกระบวนการรบ

เช่นกัน เพราะชาวรัสเซียไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ส่งกองทัพไปช่วยเหลืออย่างเดียว แต่ยังต้องฝึกฝน
การต่อสู้กับกองทัพมองโกล เพื่อให้มีวิธีการรบเดียวกันและเกิดความสามัคคี ผลที่เกิดขึ้นตามมา
คือ เกิดการหล่อหลอมบุคลิกภาพผ่านการฝึกฝน ทำให้บุคลิกของกองทัพทหารรัสเซียมีลักษณะที่
เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน และพยายามอย่างไม่กลัวความตาย รวมถึงการปลูกฝังแนวความคดิที่
จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนระหว่างการเดินทาง เพื่อที่จะออกไปหา
ความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ภายนอกอาณาจักรของตน ซึ่งในตอนหลังเอง รัสเซียก็ได้
นำแนวคิดนี้มาเป็นแบบอย่างในการสู้รบเพื่อใช้เป็นหลักในการขยายดินแดนของตนเองออกไป
อย่างกว้างขวาง ดังเช่นสมัยของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ที ่พระองค์
สามารถผนวกดินแดนรอบข้างอาณาจักรรัสเซียได้สำเร็จ โดยเฉพาะบริเวณทะเลบอลติก 
จนกระทั่งรัสเซียกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ 
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ในอีกแง่หนึ่งของการฝึกฝนก็สะท้อนให้เห็นว่า รัสเซียจะต้องตกอยู่ภายใต้คำสั่งของมอง
โกลเพียง ฝ่ายเดียว โดยห้ามไม่ให้ปฏิบัติในส่ิงที่นอกเหนือคำส่ัง เพราะไม่สามารถขัดคำส่ังของข่าน
ได้ หากฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษ ส่ิงน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิดของชาวรัสเซียในเวลาต่อมา 
ทำให้คนรัสเซียขาดทักษะการคิด ในขณะที่ชาวตะวันตกนั้นเริ ่มเข้าสู ่ยุ คของการฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการที่ทำให้ทุกคนต่างอยากรู้อยากเห็น ในส่ิงต่าง ๆ และก้าวออกมาจากกรอบเดิมเพื่อพิสูจน์
สิ่งที่ตนเองต้องการ รวมถึงการเกิดแนวคิดของมนุษยนิยม (Humanism) ขึ้นที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่า 
มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่าง จากที่กล่าวมาจึงกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่แสดงออกถึง
ความล้าหลังทางความคิดของพวกมองโกลที่ส่งต่อให้ชาวรัสเซีย 

 
บทสรุป 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี ทำให้เห็นว่าอิทธิพลของมองโกลที่มีต่ออาณาจักรเคียฟรุสน้ันมีอยู่
มาก ทุกส่ิงล้วนมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันออกไป ส่ิงที่ไม่ดีมักจะถูกทอดทิ้งไป ในขณะที่ส่ิงดี
ก็ยังคงถูกรักษาไว้ หลายคนมักมองว่า รัสเซียภายใต้การปกครองของมอลโกลเป็นยุคมืดของรัสเซีย 
เพราะไม่มีการพัฒนาทางสังคม อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ไม่ควรที่จะประเมินค่า
เหล่านี้ด้วย มาตรฐานของอารยธรรมและวัฒนธรรมยุคใหม่ แต่ต้องมองในประเด็นที่เกี ่ยวกับ
บริบทสภาพแวดล้อมในตอนน้ันด้วย ซึ่งในความเป็นจริงน้ันมองโกลเองก็ได้สร้างอิทธิพลในหลาย 
ๆ เรื่องให้กับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นศาสนา ภาษา หรือแม้แต่การเมืองการปกครอง ส่ิงที่กล่าวมาเป็น
ส่ิงที่ชนเผ่ามองโกลได้วางแนวหรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับชาวรัสเซีย อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ในยุคถัดมา ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะตีความว่ามองโกลสร้างพัฒนาการที่ไม่ดีต่อรัสเซีย หากมอง
กลับกันเหตุการณ์เหล่าน้ีก็มีส่วนช่วยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเอกลักษณ์ของรัสเซียด้วยเช่นกัน ดังน้ัน 
เราจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ชาวมองโกลมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนรัสเซีย ซึ่งส่ิงเหล่าน้ี
ได้กลายเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าและยังคงปรากฏให้เห็นจวบจนปัจจุบัน 
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