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 ความท้าทายของรัสเซียในการรุกรานยูเครน :  
บทเรียนในสงครามสมัยใหม่  

 รสัเซยีลม้เหลวในการบรรลวุตัถปุระสงคส์่วนใหญใ่นการรกุรานยเูครน เนือ่งจากการวางแผนทางทหารที่
ไมด่ีหรอืไมส่มบรูณ,์ ปญัหาดา้นโลจสิตกิส ์ความพรอ้มรบต่า่ และขอ้บกพรอ่งอืน่ ๆ ซึง่ไดบ้ัน่ทอนประสทิธภิาพ
ทางทหารของรสัเซยี โดยความทา้ทายเหลา่นี้ ไดส้่งผลกระทบตอ่การปฏบิตักิารทางอากาศ ภาคพืน้ดนิ ไซ
เบอร ์ และการเดนิเรอืของรสัเซยีอยา่งรนุแรง ทา่ใหก้องทพัรัสเซยีตอ้งทบทวนการฝกึปฏบิตั ิ โครงสรา้งองคก์ร 
วฒันธรรม การขนส่ง นโยบายการจดัหาและการเกบ็รกัษา และความพยายามในการวางแผน อยา่งไรกต็าม
รสัเซยียงัคงพยายามผนวกและควบคมุสว่นต่าง ๆ ของยเูครนตะวนัออกและใตไ้ว.้..... 

โดยการวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์บทเรียนจากทาง
อากาศ ภาคพื้นดิน ไซเบอร์ และโดเมนอื่น ๆ ของรัสเซีย 
ภายหลังการรุกรานกรุงมอสโกในยูเครนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งจะน่าเสนอบทเรียนทางทหารท่ีส่าคัญท่ีสุด
ในช่วงสามเดือนแรกของสงคราม และบทเรียนเหล่านี้บอก
อะไรเกี่ยวกับอนาคตของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วางแผนและการด่าเนินการทางทหาร ระดับปฏิบัติการ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ใ ช้ก่ า ลั ง ท า ง ยุ ท ธ วิ ธี กั บ วั ต ถุป ร ะ ส ง ค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ และรวมถึงด้านต่างๆ เช่น การยิงและการซ้อม
รบ การขนส่ง ข่าวกรอง การบังคับบัญชาและการควบคุม และ
การวางแผน 

เพื่อตอบค่าถามหลัก การวิเคราะห์นี้น่าข้อมูลมาใช้
อย่างหลากหลาย หนึ่ง ในนั้นรวมถึงการรวบรวมและ
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักและรองเกี่ยวกับสงคราม รวมถึง
การประเมินทางทหารและข่าวกรองจากประเทศตะวันตก 
อีกประการหนึ่งคือแผนท่ีการจัดการก่าลังในสนามรบ  
ซึ่งนักวิเคราะห์ของ CSIS ได้รวบรวมและประเมินกิจกรรม
ทางยุทธวิธีและการปฏิบั ติการของรัสเซียและยู เครน  

แม้ว่าสงครามในยูเครนจะยังอีกยาวไกล การวิเคราะห์นี้มี
ข้อสรุปเบ้ืองต้นหลายประการ 

 ประการแรก กองทัพรัสเซียเผชิญกับความท้าทาย
ด้านโลจิสติกส์อย่างมาก โดยในช่วงแรกของสงคราม 
กองก่าลังภาคพื้นของรัสเซียได้เผชิญกับความท้าทาย
ด้านโลจิสติกส์และการควบคุมและการส่ังการในพื้นท่ี
ปฏิบัติการภายในยูเครนส่วนหนึ่งเป็นเพราะการฝึก 
และการวางแผนท่ีไม่ดี ส่าหรับการขนส่งซึ่งไร้ถนน 
และรางรถไฟ ท่าให้กองก่าลังภาคพื้นของรัสเซียไม่
สามารถเคล่ือนย้ายเช้ือเพลิง อาวุธยุทโธปกรณ์ ช้ินส่วน
อะ ไห ล่  และวั ส ดุอื่ น  ๆ  ไ ด้อย่ า ง รวดเร็ ว  และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งก่าลังบ่ารุงสนับสนุนหน่วยเคล่ือนท่ี
ข้างหน้าส่งผลให้การส่งเสบียงไม่สามารถทันความ
ต้องการของทหารท่ีต้องมีการสู้รบท่ียาวนานรวมถึง
ยานพาหนะขนส่งไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม 
อี ก ท้ั ง  ก า ร โ จม ตี ร ะย ะ ไ กลขอ ง รั ส เ ซี ย ยั ง ข า ด
ประสิทธิภาพเนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีแม่นย่ามีไม่
เพียงพอ 
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ประการที่สอง  แผนการโจมตีภาคพื้นดินของ
รัสเซียท่ีได้จัดท่าขึ้นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้อาจท่าได้ไม่รอบ
ด้าน เช่น การประเมินศักยภาพของกองทัพยูเครน และ
ปฏิกิริยาการตอบสนองของประชากร อย่างไรก็ตามการเข้า
ยึดอาณาเขตเป็นวัตถุประสงค์ทางการเมืองท่ีส่าคัญของผู้
ก่าหนดนโยบายของรัสเซีย แต่การควบคุมอาณาเขตใน
ต่างประเทศท่ีมีประชากรยูเครนนั้นเป็นความท้าทาย
ส่าหรับกองทัพรัสเซีย นอกจากนี้ กองก่าลังรัสเซียขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรวบรวมอาวุธท่ีได้ยึด
มาจากยูเครน รวมถึงการประสานงานระหว่างอ่านาจทาง
บก ก่าลังทางอากาศ และการยิงระยะไกล กองก่าลังรุกราน
ของรัสเซียยังเล็กเกินไปท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ อีกท้ัง ยัง
ขาดการป้องกันการจัดหาอาวุธ ระบบ เช้ือเพลิง และความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ จากต่างประเทศท่ีส่งต่อให้แก่ยูเครน
ทางด้านตะวันตกของยูเครน 
 ประการที่สาม ปฏิบัติการทางไซเบอร์เชิงรุกของ
รัสเซียและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวในการเข้ายึด
ครองระบบ หรือคุกคามโครงสร้างพื้นฐานท่ีส่าคัญเป็น
เวลานาน โดยหน่วยงานด้านการทหารและข่าวกรองของ
รัสเซีย ด่าเนินการโจมตีทางไซเบอร์และใช้สงคราม
อิเล็กทรอนิกส์กับยูเครน ซึ่งรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ท่ี
ท่าลายระบบของรัฐบาลยูเครนหลายร้อยแห่งและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส่าคัญ แต่อย่างไรก็ตามยูเครนเปิดภาย
ว่าการโจมตีเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยูเครน โดยยูเครน
ได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เช่น บริษัทเอกชน 
รัฐบาลจากประเทศตะวันตก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ของรัฐและนอกภาครัฐ 

 
 ความท้าทายของรัสเซีย 
นอกจากนี้ ปฏิบัติการทางทหารแบบสายฟ้าแลบ 

(Blitzkrieg Military Operation) กองทัพรัสเซียยังเผชิญกับ
ความท้าทายหลายประการในการเข้ายึดพื้นท่ีในยูเครน โดย
ปัญหาเหล่านี้มีส่วนท่าให้เจ้าหน้าท่ีทหารระดับสูงหลายคนถูก
ปลดหรือถูกสังหารในสนามรบ อย่างไรก็ตาม การสูญเสีย
เจ้าหน้าท่ีทหารระดับสูงของรัสเซียนั้นส่งผลให้ประสิทธิภาพใน

การส่ังการและการควบคุมของกองทัพรัสเซียไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว้ 
 ส่าหรับการปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียในยูเครนมี
ลักษณะเฉพาะ โดยเน้นการโจมตีระยะไกลซึ่งมีเป้าหมายเป็น
ท้ังทหารและพลเรือน เพื่อบ่อนท่าลายความสามารถของ
กองทัพยูเครนในการท่าสงคราม อีกท้ังท่าให้ประชาชนสูญเสีย
ท้ังขวัญและก่าลังใจ นอกจากนี้ปฏิบัติการทางอากาศของ
รัสเซียได้มีการน่าอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned 
Aerial Vehicle : UAV) เข้าร่วมในการปฏิบั ติภารกิจด้วย 
อย่างไรก็ตาม กองทัพรัสเซียต้องเผชิญกับความท้าทายหลาย
ประการในการปฏิบัติการทางอากาศ ได้แก่ ๑) ยูเครนท่ีมี
ความสามารถในการป้องกันทางอากาศท่ีดี เช่น ระบบป้องกัน
ภัยทางอากาศแบบพกพา (Stinger man-portable air-
defense systems) ๒) ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน  
S-300 และระบบอื่น ๆ ท่ียูเครนได้รับการสนับสนุนมาจาก
ประเทศตะวันตก 

โดยสรุปการวิเคราะห์นี้ช้ีให้เห็นว่ารัสเซียต้องเผชิญกับ
ความท้าทายหลายประการ กองทัพอากาศรัสเซียอาจไม่ได้มี
ศักยภาพเหนือกองทัพยูเครน ในขณะท่ีรัสเซียมีอาวุธน่าวิถีท่ี
แม่นย่าและพิสัยไกลเหลืออยู่ไม่มาก อีกท้ัง ยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวเนื่องจากการคว่่า
บาตรทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกอีกด้วย 

 
ท่ีมา : https://www.csis.org/analysis/russias-ill-fated
-invasion-ukraine-lessons-modern-warfare 
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