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“รัสเซียจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่เน่ืองในวันแห่งชัยชนะ อวดยุทโธปกรณ์ชนิดใหม่ รวมถึงรถถังเทอร์มิเนเตอร์ ที่พร้อมรบในสงคราม
นิวเคลียร์ และ เครื่องบินรบ มิก-๓๑ ซูเปอร์โซนิก ที่ติดอาวุธมิสไซล์คินชาล โดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งเพิ่งสาบานตนรับต าแหน่ง
ประธานาธิบดีสมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๑ หลังชนะการเลือกต้ังเมื่อเดือน มี.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ได้กล่าวสุนทรพจน์กลางจัตุรัสแดงในกรุงมอสโก  
ต่อหน้าทหารและทหารผ่านศึกรวมประมาณ ๑๓,๐๐๐ นาย ที่มาร่วมเดินขบวนสวนสนามในวันร าลึกครบรอบ ๗๓  ปี ชัยชนะเหนือกองทัพนาซี
เยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ ที่ผ่านมา โดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยด้วยว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนมากที่
น ามาแสดงในพิธีสวนสนามครั้งน้ีผ่านการทดสอบในซีเรียมาแล้ว ทั้งน้ี การแสดงแสนยานุภาพในครั้งน้ีมีอาวุธยุทโธปกรณ์รวม ๑๕๙ ชนิด        
ซึ่งรวมถึงอากาศยาน ๗๕ ล า และยังมีหุ่นยนต์กู้ระเบิดที่กองทัพรัสเซียใช้ในเมืองพัลเมราและอาเลปโปของซีเรีย และรถถังไร้คนขับ นอกจากน้ียัง

วิเคราะห์แสนยานุภาพล่าสุดของกองทัพรัสเซีย 

รัสเซียอวดแสนยานุภาพกองทัพในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะเหนือนาซี 
(Victory Day) 
 รัสเซียฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งท่ี ๒ (Victory Day) 
อย่างย่ิงใหญ่ โดยจัดพิธีสวนสนามท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก โดยขนยุทโธปกรณ์
ทันสมัยท้ังเครื่องบินรบ รถถัง และขีปนาวุธ เพ่ือแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ
อวดสายตาชาวโลก พิธีสวนสนามนี้จะจัดข้ึนอย่างย่ิงใหญ่ในวันท่ี ๙ พ.ค.ของทุกปี 
ต้ังแต่ปี ๑๙๙๖ ณ จัตุรัสแดงกลางกรุงมอสโก เพ่ือเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท่ี
กองทัพโซเวียตมีชัยเหนือกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เมื่อปี ๑๙๔๕ โดย
เป็นสงคราม Great Patriotic War ท่ีกินเวลาเกือบ ๔ ปี ระหว่างปี ๑๙๔๑ – 
๑๙๔๕ มีชาวโซเวียตเสียชีวิตมากถึง ๒๖.๖ ล้านคน โดยศึกครั้งนั้นมีทหารราว ๘ – 
๑๓ ล้านคน เข้าร่วมสู้รบตามสมรภูมิต่างๆ ต้ังแต่เหนือสุดท่ีทะเลแบเร็นตส์ จนจรด
ใต้สุดท่ีทะเลด า ใช้รถถังและปืนใหญ่อัตตาจร ๖,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ คัน ปืนใหญ่และ
ปืนครก ๘๕,๐๐๐ – ๑๖๕,๐๐๐ กระบอก และเครือ่งบิน ๗,๐๐๐ – ๑๙,๐๐๐ ล า 
 ส าหรับปีน้ีงานสวนสนามใช้บุคลากรทั้งหมดกว่า ๑๓,๐๐๐ คน 
ยานพาหนะ ๑๕๙ คัน รวมถึง  เครื่องบิน ๗๕ ล า เรียกได้ ว่าแสดง
แสนยานุภาพอย่างเต็มเปี่ยมทั้งเครื่องบินรบ โดรน รถถัง ยานรบทหารราบ 
ยานหุ้มเกราะ ปืนใหญ่อัตตาจร และขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ อาทิ 
 Su-57 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ยุค ๕ ที่พัฒนาโดยบริษัท Sukhoi 

ทดสอบบินครั้งแรกในปี ๒๐๑๐ ด้วยจุดเด่นที่เทคโนโลยีสเตลธ์ ซึ่งออกแบบ
มา ให้ สามาร ถหลบ เลี่ ย งก า รตรวจจั บของร ะบบ เร ดาร์ ไ ด้  โ ดย
กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการส่งเครื่องบินรบ Su-57 จ านวน ๒ ล า     
ไปซีเรียเพ่ือปฏิบัติภารกิจทดสอบสู้รบเมื่อเดือน ก.พ.๖๑ ที่ผ่านมา 
 Kinzhal เป็นอาวุธปล่อยน าวิถีพิสัยไกลที่สามารถเคล่ือนที่ในอากาศ
ได้เร็วกว่า ๑๐ เท่าของความเร็วเสียง (Hypersonic) เปิดตัวโดยประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร์ ปูติน ในระหว่างแถลงนโยบายประจ าปีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๑ 
พร้อมอวดโฉมบนเครื่องบินรบแบบ MiG-31K โดยสามารถทะลวงแนวป้องกัน
ขีปนาวุธของข้าศึกและโจมตเีป้าหมายได้อย่างแม่นย า 
 RS-24 Yars หรือ Topol-MR เป็นระบบขีปนาวุธข้ามทวีปที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง สามารถติดต้ังหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง ๑๐ หัว และมี
พิสัยท าการไกลถึง ๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร ปัจจุบันรัสเซียมีขีปนาวุธ RS-24 
Yars จ านวน ๗๓ หน่วย แบ่งเป็นขีปนาวุธที่ติดต้ังบนแท่นยิงเคลื่อนที่ ๖๓ 
หน่วย และในหลุมไซโล ๑๐ หน่วย 
 T-14 Armata เป็นรถถังประจัญบานหลัก (MBT) สามารถเคล่ือนที่
ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีระบบอาวุธทันสมัย ประกอบด้วยป้อมปืนอัตโนมัติ
ขนาดล ากล้อง ๑๒๕ มม. ปืนกลยิงเร็วอัตโนมัติขนาด ๑๒.๕ มม. และระบบ
ต่อต้านจรวดท าลายรถถังที่มากับเทคโนโลยีป้องกันเชิงรุก (Active Protection 
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พิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะ ๙ พ.ค.๖๑   



 Uran-9 รถถังขนาดเล็กติดต้ังป้อมปืนขนาดล ากล้อง ๓๐ มม. 
สามารถยิงรัวได้ถึง ๔๐๐ นัดต่อนาที ติดต้ังจรวดต่อต้านรถถังที่ ยิงไ ด้ไกล         
๔ กิโลเมตร ความแม่นย าในการโจมตีเป้าหมายสูงถึง ๙๐% 
 S-400 Triumf ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดของ
กองทัพรัสเซียเปรียบเทียบได้กับระบบป้องกันขีปนาวุธแบบ Patriot ของสหรัฐฯ ซึ่ง
สามารถสกดักัน้ขีปนาวุธและจรวดร่อนน าวิถีบนอากาศ รวมถึงยิงท าลายเครื่องบินรบ
และอากาศยานไรน้ักบินได้ด้วยรัศมีท าการไกลถึง ๔๐๐ กโิลเมตร 
 นอกจากยุทโธปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ยังมีระบบอาวุธน าวิถีจากพื้นสู่
อากาศแบบ Buk-M2, รถถัง T-72, ยานหุ้มเกราะ Tigr-M, ยานรบทหารราบ 
Kurganets-25, เครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-160 และ Tu-22M3, โดรน Katran 
และ Korsar, เฮลิคอปเตอร์ทหาร Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52 Alligator และ 
Mi-24P ที่ถูกน ามาอวดแสนยานุภาพในครั้งนี้อีกด้วย 
วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบ 
 ปีนี้งานสวนสนามจัดข้ึนในช่วงเวลาที่รัสเซียก าลังถูกกดดันจาก
สหรัฐฯ และชาติสมาชิกองค์การนาโต ทั้งจากกรณีพิพาทเรื่องการผนวกดินแดน
ไครเมีย การใช้อาวุธเคมี ในสงครามกลางเมืองซีเรีย และการลอบสังหารอดีต
สายลับรัสเซียที่แปรพักตร์ไปอยู่อังกฤษ ไปจนถึงกรณีแทรกแซงการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๐๑๖  
 ความพิเศษของการสวนสนามในครั้งนี้  นอกจากเป็นการเสริม
อ านาจความย่ิงใหญ่ของผู้น ารัสเซียอย่างปูติน  แล้วยังส่อนัยยะภาพของ
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ าสมัย และความพร้อมของเข้ียวเล็บหมี
ขาวที่จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ปฏิปักษ์ได้หากมีการใช้ก าลังทางทหารในการ
แก้ปัญหากรณีพิพาท 
 อีกหนึ่งความพิเศษของการสวนสนามปีนี้ยังอยู่ที่การปรากฏตัวของ
นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ซึ่งเป็นแขกพิเศษที่เดินทางมา
ชมขบวนพาเหรดของกองทัพรัสเซีย เพราะรัสเซียกับอิสราเอลมีความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อน เนื่องจากรัสเซียเป็นพันธมิตรกับทั้ งอิสราเอลและอิหร่าน แต่ใน
ขณะเดียวกัน อิหร่านกับอิสราเอลกลับเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่บาดหมางกันมาช้านาน 
การเยือนของเนทันยาฮูมีข้ึนในช่วงที่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านส่อเค้าล่มทุกขณะ 
เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงฯ 
เพราะเห็นว่าเงื่อนไขที่อิหร่านรับปาก ๖ ชาติมหาอ านาจ เพื่อแลกกับการไม่ถูก
คว่ าบาตรเมื่อปี ๒๐๑๕ นั้นมีข้อบกพร่องมากมาย และข้อตกลงนี้จะไม่สามารถ
หยุดย้ังอิหร่านให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปได้ ขณะที่อิสราเอลเป็นประเทศที่
ออกมาเปิดโปงเอกสารลับที่บ่งช้ีว่าอิหร่านโกหกและแอบลักลอบพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์โดยละเมิดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งสวนทางกับเจตนารมณ์ของ
รัสเซียที่ต้องการให้สหรัฐฯ และนานาชาติผ่อนปรนความเข้มงวดต่ออิหร่าน 
 นอกจากนั้น ในการกล่าวสุนทรพจน์กับเหล่าผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการทหารของรัสเซีย ปูติน ยังได้แถลงเกี่ยวกับแสนยานุภาพทางทหาร
ของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย - สหรัฐฯ โดยกล่าวว่าอาวุธที่
ทันสมัยมีส่วนท าให้ศักยภาพของกองทัพรัสเซียเพิ่มข้ึนมากมาย ซึ่งความสัมพันธ์

ที่ผ่านมาระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ได้เข้าสู่ระดับเดียวกับยุคหลังสงครามเย็นอัน
เนื่ องมาจากสงครามในซี เรี ย  ค าก ล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเ ลือก ต้ัง
ประธานาธิบดีอเมริกา เมื่อปี ๒๐๑๖ และความเห็นต่างในประเด็นควบคุมอาวุธ
นิวเคลียร์ ผู้น ารัสเซียยังได้กล่าวถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงใหม่ “อาวอง
การ์ด” (Avangard) และขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่ “ซาร์มัต” (Sarmat) ซึ่งเตรียม
เ ข้ าปร ะจ า ก าร ใ นอี ก ไม่ กี่ ปี ข้ า งหน้ า  ร วม ถึ ง ขีปน า วุ ธ เ ร็ ว เหนื อ เ สี ย ง              
“คินซัล” (Kinzhal) ที่ปัจจุบันถูกส่งเข้าประจ าการแล้วในจังหวัดทหารบกใต้ของ
รัสเซีย โดย อาวองการ์ด เป็นขีปนาวุธพิสัยข้ามทวีปที่สามารถพุ่งไปในช้ัน
บรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียง ๒๐ เท่า อาวุธชนิดนี้สามารถเปล่ียนทั้ง
เส้นทางและระดับความสูงระหว่างพุ่งเข้าหาเป้าหมาย ส่งผลให้ไม่มีระบบป้องกัน
ภัยทางอากาศหรือป้องกันขีปนาวุธไหนๆ ท าลายมันได้ การที่รัสเซียก าลังพัฒนา
อาวุธทรงอานุภาพใหม่ขีปนาวุธที่สามารถบรรจุและน าส่งหัวรบนิวเคลียร์ สู่
เป้าหมายด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิก และจรวดร่อนน าวิถีที่มีพิสัยท าการไม่
จ ากัดชนิดที่ท าใ ห้ระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธขององค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แอตแลนติกเหนือ (NATO) ไร้ความหมาย เป็นนัยยะให้เห็นว่ารัสเซียส่งสาส์นถึง
ประเทศที่พยายามแข่งขันด้านอาวุธกับรัสเซียตลอด ๑๕ ปีที่ ผ่านมา และใช้
มาตรการคว่ าบาตรอย่างผิดกฎหมาย เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบเหนือรัสเซีย 
รวมถึง ปิดกั้นการพัฒนาประเทศรัสเซียแต่ไม่สามารถปิดล้อมรัสเซียได้ ด้วยพิสัย
การโจมตีที่ ไม่จ ากัดของจรวดร่อนน าวิถีแบบใหม่ที่ ขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์ ท าให้สามารถใช้ในหลายยุทธวิธีที่จ าเป็น ซึ่งรัสเซียได้พัฒนาข้ึนเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ประเทศไทยและกองทัพจึงต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
ต่อเ น่ือง เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ การก าหนดจุดยืนและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ รวมถึงการวางตัวกับประเทศต่างๆ ที่อยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
 ในส่วนของกองทัพไทยเน่ืองจากไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์มา
อย่างยาวนาน ๑๒๐ ปี มีความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือต่อกันที่เป็น
ประโยชน์ในหลายเรื่อง เช่น ด้านการแลกเปล่ียนการเยือน การฝึก การศึกษา 
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกองทัพของ ๒ 
ประเทศเป็นรากฐานที่ส าคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพต่อไปในอนาคต  
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