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การล่มสลายของสหภาพโซเวยีตมอียู ่๒ ปจัจัย คือ ๑) ระบบ
เศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง และ ๒) ระบอบบรหิารแบบโซ
เวยีตและพรรคบอลเชวกิ หรอืพรรคคอมมวินสิต์แหง่สหภาพโซเวียต 
ผ่านมา ๒๐ ป ีรสัเซยีกลับขึน้มาผงาดภายใต้สโลแกน “เสือซอ่นเล็บ” 
ด้วยปจัจัย ๔ ขอ้ คือ ๑) ความอดทนของประชาชนรสัเซยีและส่ิงตกค้างจาก
ระบอบโซเวยีต ๒) การสรา้งรฐับาลกลางท่ีเขม้แขง็ในระบอบปกครองใหม่
ส าเรจ็ ๓) น้ ามนัและการพฒันาเศรษฐกจิ และ ๔) การออ่นก าลังของสหรฐัฯ 

ท่ีช่วยใหร้สัเซยีฟืน้ตัว 
 รัสเซียมองว่าอาเซียนเป็น
ความรว่มมอืในระดับภมูภิาคท่ีแขง็แกรง่ 
โดยไทยเปน็แกนหลักส าคัญของอาเซยีน 
ซึง่รสัเซยีต้องการใหม้คีวามรว่มมอืด้าน
ความมัน่คงผ่านกรอบความรว่มมอืต่างๆ 
โดยไทยสามารถเป็นฐานและประตู
ของรัสเซียสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ ส าหรบัรสัเซยีเองกส็ามารถเปน็สะพานเช่ือมไทยกบักลุ่มประเทศ
เครอืรฐัเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) โดย
ไทยและรสัเซยีเหน็พอ้งถงึความส าคัญในประเด็นความมัน่คงทางอาหาร
และความรว่มมือในสาขาเกษตร รวมถึงการสนับสนุนจากรัสเซียใน
ฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาติ (UNSC) 
ส าหรบัการลงสมคัรรบัเลือกต้ังของไทยในต าแหนง่สมาชิกของ UNSC 
วาระปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหวา่งกนั การประชุมเจซไีทย-รสัเซยี ครัง้ท่ี ๕ ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ – ๒๙ 
ม.ีค.๕๖ เปน็การกระชับความสัมพนัธท์างการทูต ๑๑๕ ป ีเพือ่ยกระดับสู่
ความเปน็หุน้ส่วนยทุธศาสตร ์เนือ่งจากไทยกบัรสัเซยีมคีวามสัมพนัธท์างการ
ทูตมายาวนาน การประชุมในครัง้นีไ้ด้หารอืในความสัมพนัธท์วภิาคีระหวา่ง
ไทยกบัรสัเซยี โดยเฉพาะด้านการค้า ท่ีต้องการเพิม่มลูค่าการค้าระหวา่งไทย
กบัรสัเซยีเปน็สองเท่า โดยไทยก าลังพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและเพิม่ความ

เช่ือมโยง เพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในป ี๒๕๕๘  
กำรสร้ำงควำมสมดุลทำงยุทธศำสตร์ของรัสเซีย 

ประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน (Vladimir 
Vladimirovich Putin) ใช้นโยบายการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นไปท่ี 
“การพฒันาทางด้านพลังการผลิต” เพือ่มุง่พฒันาใหร้สัเชียกา้วสู่การ
เป็นอภิมหาอ านาจด้านพลังงาน และฟื้นฟูอุตสาหกรรมนิวเคลียร ์    
เพื่อท าให้การเมืองเกิดเสถียรภาพและความมั่นคง ซึ่งในปี ๒๕๕๔  
ลัทธิจักรวรรดินิยมฯ ท่ีน าโดย จีน อินเดีย รัสเซีย และบราซิล 
พยายามรวมกลุ่มกนั เพือ่คานอ านาจอทิธพิลของสหรฐัฯ และองักฤษ 
ซึ่งการรวมกลุ่มกันนี้ท าให้เกิดการได้เปรียบในเกมเศรษฐกิจ ท้ังนี ้
สหรฐัฯ ได้สรา้งแนวปราการเพือ่ต้านยนัฝ่ายสังคมนยิมไล่มาต้ังแต่ ญีปุ่น่ 
เกาหลีใต้ ใต้หวนั ฮอ่งกง สิงคโปร ์และไทย ซึง่รสัเซยีและจีนได้เปล่ียน
ยุทธศาสตร์โลกจากยุคการแข่งขันทางด้านสงคราม มาแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความ
พรอ้มเขา้สู่ “การจัดระเบยีบโลกใหม”่ รสัเซยีก าลังกลับมามีบทบาท
ในเอเชียอาคเนย์ ท้ังทาง ด้าน เศรษฐกิ จและคว ามมั่ นค ง          
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเมืองภายในประเทศและ
ปรับท่าทีนโยบายต่างๆ ต่อประเทศในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็น
ช่วงพอดีกับท่ีอาเซียนต้องการมหาอ านาจอื่นมาถ่วงดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ และจีน โดยรัสเซียกับอาเซียนมีจุดร่วมเหมือนกัน
ในเรื่อง การส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
โดยสนับสนุนกระบวนการพหุภาคีภายใต้กรอบขององค์การ
สหประชาชาติ ท่ีน ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันรัสเซียออกกฎหมายว่าด้วยการลงทุนในภาคยุทธศาสตร์
ของระบบเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่จ ากดัการลงทุนจาก
ต่างประเทศในวิสาหกิจ ๔๒ ประเภท ท่ีถือเป็นยุทธศาสตร์ ได้แก ่
นวิเคลียร ์อาวธุ การรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ เครือ่งบิน 
อวกาศ วทิย ุโทรทัศน ์และทรพัยากรธรรมชาติ 

สหภาพโซเวียตในอดีตมีความน่าสนใจในมิติหนึ่ง แต่เมื่อแตกสลายออกเป็น ๑๕ ประเทศ ก็มีความน่าสนใจในอีกมิติ
หนึ่ง โดยเฉพาะทิศทางการด าเนินนโยบายทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงระบอบเศรษฐกิจ ท าให้รัสเซีย
วันนี้กลายเป็นมหาอ านาจทางโลกตะวันออก.... 

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์     ฉบับที่  ๔๗/๕๖         ๒ - ๘ กันยำยน ๒๕๕๖ 

ยุทธศำสตร์รัสเซีย ป ี๒๐๑๓ 
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ประธานาธบิดีวลาดิเมยีร ์ปติูน แหง่รสัเซยี ต้องการใหก้องทัพ
รสัเซยีมีการปฏริูป และเรง่ยกระดับด้านแสนยานภุาพ เพือ่ใหอ้ านาจ
ทางทหารของรัสเซียทัดเทียมกับสหรัฐฯ และชาติสมาชิกองค์การ
สนธสัิญญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนอื (NATO) โดยสรา้ง “ความสมดุล
ทางยุทธศาสตร์” ให้เกิดขึ้นในเวทีโลก และแสนยานุภาพของ
กองทัพรสัเซยีต้องก้าวขึ้นไปสู่ระดับใหม่ในระยะเวลา ๓ - ๕ ปี โดย
มแีผนจัดต้ังกองเรือรบใหม ่เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจการณ์และรกัษาความ
มัน่คงในทะเลเมดิเตอรเ์รเนยีน ท่ีอยูก่ึง่กลางระหวา่งยโุรปและแอฟรกิา 
เพือ่ชดเชยฐานทัพเรอืท่ีเมอืงทารทั์สทางตะวนัตกของซเีรยี ท่ีก าลังถกู
คุกคามจากผลของสงครามกลางเมอืงในซเีรยี 

กองทัพโซเวียต หรือ กองทัพแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อต้ัง
ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพอากาศ และ
กองทัพเรอื หนว่ยขปีนาวธุทางยทุธศาสตร ์ก าลังปอ้งกนัห้วงอากาศ-
อวกาศรสัเซยี และหนว่ยพลร่มรัสเซีย โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
คือ ประธานาธบิดี วลาดิเมยีร ์ปติูน มรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
คือ พลเอกเซอร์เกย์ ชอย์กู และประธานคณะเสนาธิการทหาร คือ 
พลโทวาเลยร์ี ่เกราซมิอฟ ท้ังนี ้กองเรอืแปซฟิกิของรสัเซยี ประกอบด้วย 
เรอืด าน้ ายทุธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์ติดอาวุธนิวเคลียร์ เรือด าน้ า
อเนกประสงค์ เรอืรบส าหรับปฏิบัติการในทะเลลึกและปฏิบัติการใน
ย่านใกล้ฝ่ัง เครื่องบินท้ิงระเบิดยุทธศาสตร์ Tu-22M3 Tu-142 
เครื่องบินขับไล่โจมตี MiG-31 เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินปราบเรือด า
น้ า รวมถงึ ระบบปอ้งกนัชายฝ่ังแบบ S-300  
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของรัสเซีย – ซีเรีย – อินเดีย 
– เวียดนำม – เมียนมำร์ และจีน มีดังนี้: 

รัสเซีย – ซีเรีย : รฐับาลรสัเซยีขายขีปนาวุธต่อต้านอากาศ
ยาน S-300 ท่ีมสีมรรถนะสูงแกร่ฐับาลซเีรยี โดยเขา้ประจ าการพรอ้ม
ระบบเรดาหท่ี์ทันสมยั มรีะยะยงิครอบคลุม ๒๐๐ กโิลเมตร ซึง่จะเปน็
ภยัคุกคามต่อกองทัพอากาศอสิราเอล และกลายเปน็ประเด็นระหวา่ง
รสัเซยีกบัชาติตะวนัตกและอสิราเอล รัสเซีย – อินเดีย : รัสเซียมี
ความร่วมมือด้านกลาโหมอันแนบแน่นกับอินเดีย โดยก าลังจะ
ส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินวิกรมทิตย์  (Vikromditya) ให้
กองทัพเรืออินเดีย และมีการท าข้อตกลงจ าหน่ายเครื่องบินขับไล่ 
จรวดร่อนแบบบราห์มอส เรือรบผิวน้ า เรือด าน้ าพลังงานนิวเคลียร ์
รถถัง โครงการด้านพลังงานและไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ เพี่อรักษา
ผลประโยชนเ์ชิงยทุธศาสตรต่์าง  ๆของอนิเดีย เปน็การสรา้งแสนยานภุาพ 
และการปอ้งปรามท่ีมปีระสิทธภิาพในระยะยาว รัสเซีย – เวียดนำม : 
รัสเซียและเวียดนามมีข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศร่วมกันมา
นาน โดยรัสเซียช่วยสร้างกองเรือด าน้ าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับรัสเซีย และ

เป็นหนึ่งในความส าคัญเร่งด่วนของนโยบายต่างประเทศรัสเซีย 
โดยเฉพาะความร่วมมือของกองทัพเรือในอ่าวคัมราน ซึ่งเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการตอบโต้อิทธิพลของจีนใน
ทะเลจีนใต้ รัสเซีย – เมียนมำร์ : กองทัพเมียนมาร์มีความร่วมมือ
ด้านกลาโหมและอาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซีย โดยใช้ยุทโธปกรณ์ท่ี
ผลิตในรัสเซียเป็นหลัก เช่น เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์โจมตี 
อากาศยานปีกหมุน จรวดต่อสู้อากาศยาน และรถถงั T-72 ปจัจุบนั
ประจ าการท่ีฐานทัพอากาศเมงกะลาโดง กรงุยา่งกุง้ รัสเซีย – จีน : 
รัสเซียและจีนต่างมีฐานะทางยุทธศาสตร์ อยู่ในอันดับแรกของ
สถานการณ์ทางการทูตท่ัวไป และมีการส่งเสริมความร่วมมือ
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โดยส่งเสริ มนโยบายด้าน
การต่างประเทศท่ีมีต่อเอเชีย-แปซิฟิก เป็นหลัก โดยรัสเซียเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซียง
ไ ฮ้   (Shanghai Cooperation Organization: SCO ) แล ะ
คว ามร่ ว มมื อ เศรษฐกิ จ เอ เ ชีย -แปซิ ฟิ ก  (Asia -  Pacific      
Economic Cooperation: APEC) และมีการเจรจาเกี่ยวกับ
การก่อสร้างท่อส่งก๊าซ การเตรียมเปิดโครงการร่วมมือด้าน
การบิน การลงทุน และพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านการทหารกับจีนในระดับสูง เพื่อ
มุง่กระชับความรว่มมอืหุน้ส่วนยุทธศาสตร์ เนื่องจากจีนคือโอกาส
ท่ียิ่งใหญ่ของรัสเซียและรัสเซียต้องการความร่วมมือจากจีนเพื่อ
แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ... 
ข้อมูลอ้ำงอิง 
- http://www.mcot.net/News 
- http://www.nstda.or.th 
- http://www.dailynews.co.th/politicals/193949 
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