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วิเคราะห์การพัฒนายุทโธปกรณ์ของประเทศรัสเซีย 
ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
อุกฤฎ์ ปะบุญเรือง 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียกับนานาชาติในอดีต 

ในสมัยสหภาพโซเวียต โจเซฟ สตาลินผู้นำของสหภาพโซเวียตในขณะน้ันมีแนวคิดที่จะเผย
แผ่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ให้แก่ประเทศรอบ ๆ เน่ืองจากเป็นประเทศแรกในประวัติศาสตร์
โลกที่เอาแนวคิดสังคมนิยมมาปกครองได้สำเร็จ ผนวกกับความต้องการขยายอาณาเขตของ
ประเทศให้กว้างไกลกว่าที่เคยเป็นมาก่อน อีกทั้งภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สองสหภาพโซเวียตน้ัน
มีแสนยานุภาพทางการทหารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการคานทำนาจทางการทหารกับ
ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งความขัดแย้งต่อกันจากแนวคิดและการปกครองต่างกัน 
โดยแสนยานุภาพที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญเป็นหลักนั้นคืออาวุธนิวเคลียร์ซึ่งพลังอำนาจใน
การทำลายล้างสูง เหตุการณ์แข่งขันทางอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งน้ีถูกเรียกว่า ‘การแข่งขันทางอาวุธ’ 
หรือที่เราคุ้นหูน่ันคือ ‘Arms race’ อีกทั้งในอดีตน้ันสหภาพโซเวียตมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก
กับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเกือบมีการกระทบกระทั่งด้วยกองทัพอย่างซึ่ง ๆ หน้าจากเหตุการณ์
วิกฤตการณ์คิวบาในปี ค.ศ. 1962 ซึ่งอาจก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 สงครามนิวเคลียร์ที่มี
ผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่สู้รบในระยะยาวเกินช่ัวชีวิตคน  

อีกทั้งช่วงสงครามเย็นเป็นช่วงทีค่วามสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาและ
พันธมิตรน้ันยำ่แย่เน่ืองจากท่าทีที่แข็งกร้าวของสหภาพโซเวียต อีกทั้งการเสริมสร้างแสนยานุภาพ
ของตนเองน้ันทำให้ประเทศมีท่าทีอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของโลกในสายตาประเทศ
ตะวันตกทั้งหลาย ความสัมพันธ์ของสหภาพโซเวียตกับประเทศตะวันตกน้ันจึงไม่สู้ดีนัก แต่ในทาง
กลับกันกลุ่มประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกับสหภาพโซเวียตก็เริม่ให้ความสำคัญพร้อมทั้งความสนใจ
ในอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหภาพโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นจีน เวียดนาม เกาหลีเหนือ  หรือแม้กระทั่ง 
กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง อีกทั้งอิทธิพลของแนวคิดสังคมนิยมได้เริ่มเข้าสู่ประเทศแถบเอเชีย
เป็นอย่างมาก  

แม้ช่วงท้ายสหภาพโซเวียตจะซบเซาอย่างหนักทางสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากการ
พยายามพัฒนาทั้งอาวุธและเทคโนโลยีทางอากาศยานแข่งขันกับสหรัฐอเมริกา แต่ก็เริ่มมีการ
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พยายามที่จะประนีประนอมเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดฉากการผ่อนคลายความตึงเครียด
ระหว่างกัน โดยการเปิดฉาก ‘การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์’ (Strategic Arms 
Limitation Talks: SALT) การเจรจาเพื่อจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ 
สหภาพโซเวียต ที่ต่อมาได้เปล่ียนมาเป็น ‘สัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์’ หรือ สตาร์ท (Strategic 
Arms Reduction Treaty: START) โดยการเจรจาเริ่มครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 
1969 ที่กลายเป็นสนธิสัญญาจำกัดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศและประเทศอื่น ๆ  
ในภายหลังก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1991 ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้คุม
ทิศทางของโลกได้โดยสมบูรณ์ (New world order)  

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตน้ันท่าทีที่แข็งกร้าวของประเทศรัสเซียน้ันก็ลดลง
แต่ก ็ไม่ตลอดไป ประเทศรัสเซียน้ันยังมีการใช้กองกำลังทางทหารจัดการกับความขัดแย้ง
ภายในประเทศจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทำให้หลายประเทศน้ันยังไม่ไว้วางใจท่าทีของรัสเซียที่ใช้
ความรุนแรงและอำนาจทางการทหารจัดการปัญหาภายในประเทศ เพราะเป็นท่าทีที่อาจจะเป็น
ภัยต่อความมั่นคงและความสงบสุขของโลกเสรีได้ในอนาคต 
 
การพัฒนากองทัพของประเทศรัสเซียในปัจจุบัน 
 รัสเซียน้ันถือว่าเป็นหน่ึงในประเทศที่ทรงอำนาจทางการทหาร ซึ่งจากการคาดคะเนจาก
สมาคมควบคุมอาวุธ (Arms control association) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2010 น้ัน
รัสเซียน่าจะมีการครอบครองอาวุธหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า 7,000 ลูก อีกทั้งภายในปลายปี ค.ศ. 
2008 รัสเซียได้มีการเริ่มต้นปฏิรูปกองทัพ ทั้งการจัดการและการบริหารกำลังพลด้วยการขึ้น
เงินเดือนและการให้บำนาญในปี ค.ศ. 2012 เพือ่เป็นการดึงเพิม่บุคลากร ผนวกกับความต้องการที่
จะลดทหารเกณฑ์และเปล่ียนให้ทหารภายในประเทศน้ันเป็นทหารอาชีพที่มีความเช่ียวชาญในการ
สู้รบมากกว่าทหารเกณฑ์ อีกทั้งยังมีการเพิ่มยุทโธปกรณ์อย่างสม่ำเสมอให้แก่รัสเซียพร้อมทั้ง
ประเทศพันธมิตร เช่น เบลารุส จีน มองโกเลีย และประเทศอดีตสหภาพโซเวียต โดยมีเป้าหมาย
ให้ทุกประเทศมีการยกระดับอาวุธจากปัจจุบันที่ 70% ภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งทุกประเทศที่กล่าว
มาน้ันได้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีการฝึกให้กำลังรบขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประเทศรัสเซียเองน้ันยังได้มีการระบุว่าการรับสมาชิกใหม่ขององค์การสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต (North Atlantic Treaty Organizatio: NATO) อย่าง
ประเทศยูเครน จอร์เจีย และมอลโตวานั้นนับว่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ต่อรัสเซีย รวมถึงกรณีเข้า
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ร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการกับองค์การนาโตของมอนเตเนโกรในปี ค.ศ. 2017 อีกด้วย 
เน่ืองจากเป็นการลดทอนอิทธิพลของรัสเซียในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้  รัสเซ ียจึงประกาศ 
‘หลักการป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์’ (Basic Principles of the State Policy of the 
Russian Federation on Nuclear Deterrence) ทั้งน้ีการปฏิบัติการทั้งทางอากาศและทาง
ทะเลของกองทัพรัสเซียน้ันนับว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพและยุทโธปกรณ์ของ
กองทัพให้กับประเทศเพือ่นบ้านได้รับชม ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการส่ังซื้ออาวุธจาก
ประเทศรัสเซีย แต่ในทางกลับกันน้ันปฏิบัติการทั้งสองอย่างน้ันกลับเป็นส่ิงที่องค์การนาโตหวั่น
เกรงเน่ืองจากประเทศสมาชิกขององค์การนาโตน้ันมีเขตแดนติดกับประเทศรัสเซียในฝ่ังตะวันตก
ทำให้มีความตึงเครียดเกิดขึ้นในเขตพรมแดนยุโรปตะวันออกกับรัสเซียมาตลอด  

โครงสร้างองค์กรในกองทัพรัสเซีย ประกอบด้วยผู้บัญชาการสูงสุดคือประธานาธิบดี โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย 1 คน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 12 คน 
โดยมี 3 เหล่าทัพและ 2 กองกำลัง ได้แก่ บก เรือ อากาศ (และอวกาศ) ขีปนาวุธยุทธศาสตร์ และ
กองพลร่ม นอกจากนี้ กองทัพรัสเซียมี 5 ภาค คือ ตะวันออก กลาง เหนือ (Northern Fleet 
ครอบคลุมมหาสมุทร อาร์กติก) ตะวันตกและใต้ รวมกำลังพล 900,000 นาย อาทิ กองทัพบก 
280,000 นาย กองทัพเรือ 150,000 นาย กองทัพอากาศ 165,000 นาย รัสเซียมีกำลังพลประจำ 
กองพลขีปนาวุธยุทธศาสตร์ 50,000 นาย กองพลร่ม 45,000 นาย ปฏิบัติการพิเศษ 1,000 นาย 
กองกำลังทางรถไฟ 29,000 นาย กองหนุน 180,000 นาย กำลังรบกึ่งทหาร 554,000 นาย และ
กำลังพลสำรอง 2,000,000 นาย นอกจากนี้ รัสเซียยังมีการประจำการในประเทศอดีตสหภาพโซ
เวียต 7 ประเทศ ได้แก่ (1) อาร์เมเนีย (2) เบลารุส (3) จอร์เจีย (4) มอลโดวา (5) คาซัคสถาน (6) 
คีร์กีซสถาน (7) ทาจิกิสถาน นอกจากนี้ รัสเซียยังมีทหาร 28,000 นายประจำการอยู่ในคาบสมุทร
ไครเมีย และเช่าฐานทัพเรือที่ เมืองทาร์ทัส (Tartus) ของซีเรียเพื่อส่งกำลังบำรุงและให้ความ
สนับสนุนทางเทคนิคแก่เรือรบรัสเซียในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

อีกทั้งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาน้ันกองทัพรัสเซียได้มีการเปิดตัวอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่  ๆ
มากมายการเปิดตัวด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญประจำปี ค.ศ. 2018 อาทิ ขีปนาวุธ Sarmat 
กำหนดประจำการในปี ค.ศ. 2020 ระบบต่อต้านขีปนาวุธ PL-18/Nudol A-135 ABM S-400 
Iskander-M โดรนใต้น้ำ พลังงานนิวเคลียร์ รถถังอัตตาจร Sprut-S M1 รถถัง T-14 Armata 
เครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ Tu-22M3M ฮ.Mi-26 เครื่องบินรบ MIG-35 SU-57 ปืนกล
อัตโนมัติ Zu-23M รุ่น Sparka เทคโนโลยีการเติม น้ำมันเครือ่งบินรบกลางอากาศ และโครงการที่
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อยู่ในระหว่างทดสอบและพัฒนา อาทิ S-500 การต่อต้านโดรน หุ่นยนต์รบ นอกจากนี้ เปิดทำการ
ศูนย์เทคโนนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและวิจัยขั้นสูงทางทหารของรัสเซีย (Era of Military 
Inovation Technopolis Project) ใน 8 สาขาเฉพาะทาง อาทิ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ ความ
มั่นคงทางข้อมูล นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

การเปิดตัวด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญประจำปี ค.ศ. 2019 อาทิ ระบบหุ่นยนต์ Paladin 
ระบบ ต่อต้านอากาศยาน S-350 Vityaz และ Pantsyr-SM รถกู้ภัยทางทหารขนาดกลาง REM-
KS (Wheel-based middle-size recovery vehicle) ระบบติดเครื่องอัตโนมัติในสภาวะอากาศ
ติดลบ 50 องศาเซลเซียส (Autonomous engine starting system) รถบรรทุกติดตั้งเครนทาง
ทหาร KMV-20K (Military boom truck) ระบบปืนใหญ่อัตราจร 2S42 Lotos อากาศยานแบบ
ไม่ใช้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) Havy Hunter ตู้บรรจุสำหรับสภาพอากาศ
อาร์กติก (Arctic-type container) นอกจากน้ี รัสเซียอยู่ระหว่าง เร่งพัฒนาศักยภาพขีปนาวุธ
ความเร็วเหนือเสียง หลังประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธ Kinzhal ซึ่งมีความเร็ว
เหนือเสียง 10 เท่าจากเครือ่งบินรบไอพ่น MIG-31 เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2019 อีกทั้ง รัสเซีย
ยังมีแผนประจำการอาวุธ Avangard ภายในปี ค.ศ. 2019 สำหรับปี ค.ศ. 2020 รัสเซียมีแผน
ประจำการขีปนาวุธ Sarmat (Satan 2) เรือตัดน้ำแข็งรุ่นใหม่ 

การเปิดตัวด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญประจำปี ค.ศ. 2020 อาทิ ระบบยิง BMPT fire 
support vehicles, Buk-M3  surface-to-air missile (SAM) systems, TOS-2  Tosochka 
multiple rocket launchers (MRLs),TBS-M3 thermobaric rockets, Su-25SM3 สนับสนุน
ทางอากาศ, Uran-6 mine-clearing unmanned ground vehicles (UGVs) และระบบไฮบริด 
BMP-3-based mine-clearing platform 
 
การพัฒนากองทัพและยุทโธปกรณ์ของรัสเซียปัจจุบันในมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เราสามารถเห็นได้ว่า แม้กระทั่งในอดีตน้ันประเทศรัสเซียเป็นหน่ึงในมหาอำนาจที่มี
แนวคิดที่จะเป็นผู้นำโลกในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงาน เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งทาง
การทหาร อันเห็นได้การพยายามที่จะรุกรานและขยายอาณาเขตของประเทศรัสเซียด้วยอำนาจ
ทางการทหาร อาทิ การบุกรุกฟินแลนด์เพื่ออาณาเขตในสงครามฤดูหนาว (Winter War) ที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความแข็งกร้าวต่อโลกตะวันตก ในปัจจุบันเองรัสเซียน้ันไม่ได้แตกต่างจากเดิม
มากเท่าไรนัก หากเพียงแต่ทุกประเทศน้ันหลีกเล่ียงการปะทะซึ่ง ๆ  หน้าที่จะสร้างเพียงแต่ความ
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เสียหายให้ทั้งสองประเทศ ดังนั้น อำนาจทางการทหารของรัสเซียน้ันในปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็น
อุปกรณ์และเครื่องมือในการดุลอำนาจของโลกและใช้ในการต่อรองเจรจามากกว่าเครื่องมือสังหาร
ที่ใช้จัดการศัตรู แต่อย่างไรก็ดี หากรัสเซียน้ันยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพ
ตนเองและพันธมิตรต่อไปน้ันจะเป็นผลเสียต่อประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ ได้เป็นผู้
กำหนดวิถีของโลกใหม่ (New world order) หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

อีกทั้งทีผ่่านมาน้ันรัสเซียเองได้รับการกดดันทางเศรษฐกิจอย่างการคว่ำบาตร (sanctions)  
จากกลุ่มประเทศองค์การนาโตจากวิกฤติการณ์ไครเมียที่รัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการใช้กองทัพ
ของตนเข้าแทรกแซง อีกทั้งแนวทางการดำเนินงานนโยบายต่างประเทศของรัสเซียน้ันยังส่งผลให้
สหรัฐอเมริกาสูญเสียการควบคุมตะวันออกกลางจากวิกฤตการณ์ซีเรีย อันกองทัพสหรัฐได้ถอน
กำลังออกไปจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ทำให้กองทัพรัสเซียที่ได้รับการอนุมัติ
ใช้น่านฟ้าจากประเทศตุรกีได้แสดงแสนยานุภาพทางกองทัพอากาศของตนเองให้กับกลุ่มประเทศ
แถบตะวันออกกลางได้ประจัก ซึ่งด้วยท่าที่กร้าวแข็งของกองทัพรัสเซียน้ันส่งผลเสียเป็นอย่างมาก
ต่อแนวคิดโลกเสรีของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้โลกรู้ว่าโลกนี้น้ันไม่ได้มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่าน้ันที่มี
อำนาจและกำลังที่จะควบคุมทิศทางของทุกส่ิงให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้ สหรัฐอเมริกาจึงให้
ความสำคัญกับการคานอำนาจและกดดันให้รัสเซียน้ันลดท่าทีแข็งกร้าวลง 

นอกจากนี้ รัสเซียเองน้ันไม่เพียงเสริมสร้างกำลังรบให้แก่กองทัพตนเองแต่หากเป็นการ
เสริมสร้างกำลังรบให้แก่ประเทศพันธมิตร อีกทั้งรัสเซียเองน้ันมีกำลังผลิตอาวุธที่สูงกว่าอเมริกา ใน
ปัจจุบันรัสเซียเริ่มมีการค้าอาวุธกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมียนมาร์
หรืออินเดีย รัสเซียยังเริม่มีส่วนแบ่งทางการตลาดค้าอาวุธกับประเทศในแถบตะวันออกกลางจาก
การซื้อขายกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งที่ก่อนหน้าน้ีการค้าขายอาวุธในแถบตะวันออกกลางน้ัน
ถูกผูกขาดในมืออเมริกาและยุโรปเพียงเท่าน้ัน ไม่เพียงแต่เท่าน้ี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
รัสเซียกับอเมริกาในปัจจุบันจึงยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกหลังจากการที่นายโจ ไบเดนประธานาธิบดีของ
อเมริกาคนปัจจุบันได้กล่าวหาว่าปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียน้ันเป็นฆาตกรจากการกระทำต่าง 
ๆ ของกองทัพรัสเซีย เหตุการณ์น้ีน้ันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก เน่ืองจากทางรัสเซียน้ันมีท่าทีที่ไม่
พอใจกับการกล่าวดังกล่าวถึงขัน้ให้ทูตรัสเซียในอเมริกาเดินทางกลับสู่รัสเซียในทันที  

การตอบโต้ของแต่ละฝ่ายอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นได้ในอนาคต ถึงแม้
ในตอนต้นของการเข้ารับตำแหน่งของไบเดนนั้นจะมีการเพ่งเล็งการฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบ
เริ่มต้นใหม่ แต่ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วโอกาสเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
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