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   วิกฤตการณ์สงครามความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนได้ยกระดับความขัดแย้งท่ีไม่ใช่แค่ระดับพื้นท่ี 

ซึ่งมีแนวโน้มท่ียืดเยื้อและสร้างผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากมีตัวแสดงท่ีหลากหลายเข้ามาเป็นผู้เล่นใน
สถานการณ์ดังกล่าว จนอาจน าไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามขนาดใหญ่ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ความยืดเยื้อ
ของสงครามนับตั้งแต่การประกาศรับรองสถานะและส่งก าลังทหารเข้าเขตปกครองตนเองโดเนตสค์ และ       
เขตปกครองตนเองลูฮานสค์ ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครน เมื่อวันท่ี ๒๔ ก.พ.๖๕ จนถึงปัจจุบัน ได้สร้าง
ผลกระทบด้านตา่ง ๆ  ให้กับประชาคมโลกเปน็อย่างมาก ซึ่งการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ย่อมเป็นการดีส าหรับการเตรียมความพร้อมรับมือของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 
มีมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย  

การเมืองภายในประเทศยูเครน ได้แบง่ออกเปน็ ๒ ฝ่าย คอื ฝ่ายสนบัสนนุ
ความเป็นเอกราชของยูเครนเอง และฝ่ายให้รัสเซียเข้ามาสนับสนุน
กิจการภายในประเทศ ซ่ึงฉนวนเหตุที่ส าคัญคือ การท่ีประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ประกาศรับรองสถานะและส่งก าลังทหาร
เข้าเขตปกครองตนเองโดเนตสค์ (Donetsk People’s Republic: DPR) 
และเขตปกครองตนเองลูฮานสค์ (Luhansk People’s Republic: LPR) 
ในภู มิภาคดอนบาสของยู เครน  และต่อมา เม่ือ ๒๔ ก.พ.๖๕ 
ประธานาธิบดีปูติน ได้ประกาศผ่านโทรทัศน์ถึงปฏบิตักิารทางทหารใน
ยเูครนเพ่ือปกปอ้งชาวดอนบาสจากการคุกคาม และฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
จากรัฐบาลยูเครนท่ีด าเนินมาอย่างยาวนานกว่า ๘ ปี พร้อมเรียกร้อง
ให้กองก าลังยูเครนวางอาวุธ ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสก ี
ของยูเครนประกาศกฎอัยการศึกและประกาศตัดความสัมพันธ์
ทางการทูตกับรัสเซีย พร้อมท้ังให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านพักใน
ระหว่างที่กองทัพก าลังพยายามปกป้องประเทศจากการรุกรานของ
รัสเซีย แม้ว่าปัจจุบันการเจรจาจะยังคงไม่มีข้อสรุปท่ีเป็นรูปธรรม  
แต่อย่างน้อยความคืบหน้าของการเจรจาได้น ามาสู่การหยุดยิง  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการอพยพพลเรือนของยูเครนให้ออกนอก
พ้ืนท่ีตามหลักมนุษยธรรม ท่ามกลางการปฏิบัติการทางทหารท่ียังคง
ด าเนินต่อไป และอาจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการท่ี
รสัเซียใชข้ปีนาวุธไฮเปอร์โซนิค รุน่ Kinzhal ในการโจมตยีเูครน  

แนวโน้มของสงครามรัสเซีย-ยูเครน  
สถานการณ์ในปัจจุบันมีการใช้กองก าลังอย่างเต็มรูปแบบ

ความตึงเครียดดังกล่าวถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความผันผวน และมีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ยากต่อการคาดเดาส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะท่าทีและความเคล่ือนไหวของชาติตะวันตก และ NATO 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้สงครามมีการขยายตัวและยืดเยื้อ ได้แก่ ๑) ยูเครนมี
ทิศทางใกล้ชิดกับทางตะวันตกสอดคล้องกับความรู้สึกของชาวยูเครน 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีเชื่อว่าอนาคตของการพัฒนาประเทศจะอยู่กับ
ยุโรปตะวันตกมากกว่ารัสเซีย ท้ังนี ้การใกล้ชิดกับตะวันตก และ NATO 
ท่ีมากเกินไปนั้น ได้กลายเป็นชนวนเหตุท่ีส่งผลต่อความม่ันคงของ
รัสเซียเป็นอย่างมากหากยูเครนแยกตัวออกเป็นอิสระจากการ
ควบคุมของรัสเซีย ซ่ึงรัสเซียมองว่าเป็นพ้ืนท่ีของตน ตามแนวคิด 
“จักรวรรดินิยม” ด้วยรัฐมหาอ านาจต้องขยายพ้ืนท่ีควบคมุ “รฐัอารกัขา” 
๒) ปัจจัยการเมืองภายในประเทศ พลวัตทางประวัติศาสตร์ของ
ยูเครนได้สร้างให้ชาวยูเครนมีแนวคิด ๒ ขั้ว คือ ฝ่ังนิยมรัสเซีย และ
ฝ่ังนิยมตะวันตก ประกอบกับนโยบายการเมืองระหว่างประเทศเรื่อง
ชนชาติ/ชาติพันธ์ุ (Ethnopolitics) ท่ีรัฐบาลรัสเซียยังคงให้การ
สนับสนุนผู้ท่ีมีเช้ือสายรัสเซียท่ีอยู่ในรัฐอื่นๆ โดยรัฐบาลถือว่าเป็น
ภารกิจในการปกป้องและคุ้มครอง Russian Compatriot เป็นหนึ่งใน
ผลประโยชน์แห่งชาติ ๓)  แนวคิดของผู้น ารัสเซียจากการแสดงท่าที
ในการประกาศก าลังรบเข้าไปในพ้ืนท่ี เพ่ือท าภารกิจ “รกัษาสันตภิาพ” 
โดยประธานาธิบดปีูติน เรยีกส่ิงเหล่านี้ว่า“ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร”  



ซึ่งปฏิบติัการทดังกลา่วมขีึน้ เพือ่ปลดปลอ่ยยูเครนออกจาก“การสร้างรัฐ
นาซี” (Nazification) และเพื่อท าลาย“กระบวนการการสร้างรัฐ 
ทหาร” (Demilitarization)  ๔) ปจัจยัทางการเมอืงฝัง่ยุโรปทีไ่มเ่ปน็เอกภาพ 
เหน็ได้จากประเทศสมาชกิทีม่คีวามสมัพนัธท์วภิาคีอันดีกับรัสเซียและไม่
ต้องการมคีวามขดัแย้งกับรัสเซยี เชน่ ฮังการี และอิตาล ีทีอ่อกเสียงว่าจะ
ไม่ส่งทหารของตนในนาม NATO เพื่อสนับสนุนกองก าลังให้กับยูเครน 
ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการ
สนบัสนุนยูเครน เช่น เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ รวมไป
ถึงสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และ ๕) หากประเทศต่าง ๆ เคารพ 
และปฏิบติัตามกฎกติการะหวา่งประเทศ เชน่ การเคารพตามความตกลง
ที่ เ จนีวา  (The 2014 Geneva Pact) และข้อตกลงห ยุดยิงมินส ์ 
The Minsk Protocol) ด้วยการหยุดยิงของทุกฝ่ายในแคว้นดอนบาส 
เงือ่นไขการเผชญิหน้าของสงครามทีรุ่นแรงกอ็าจลดลง 
 ส าหรับโอกาสและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ได้แก่ ๑) กรณีการเจรจาประสบความส าเรจ็: การเจรจาทางการทตูมี
ประสิทธิภาพมากสามารถยุติการเผชญิหน้าและการหยุดยิง จนน าไปสูก่าร
ถอนก าลังทหารออกจากยูเครน สง่ผลใหเ้กิดการแบง่แยกดินแดนบางสว่น 
๒) กรณีการเจรจากึ่งส าเร็จ : มีสถานการณ์ตึงเครียดและมีการ
เผชิญหน้าทางการทหาร ๒.๑) โดยรัสเซียยึดครองบางแคว้นของ
ยูเครนได้ในเขตดอนบาส รวมถึงทางพื้นที่ตะวันออกของยูเครนไป
จนถึงตะวันตกของแม่น้ านีเปอร์ (Dnieper River) ซึ่งไหลผ่ากลาง
แบ่งคร่ึงประเทศยูเครน (รัสเซียเข้ายึดคร่ึงหน่ึงของประเทศยูเครน) 
๒.๒) รัสเซียขยายพื้นที่เข้าไปยึดดินแดนยูเครนเพิ่มเติมเพื่อผนวก
เมืองโอเดสซา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของยูเครนเพื่อเชื่อมต่อ
อาณาเขตยาวไปจนถึงสาธารณรัฐทรานส์นีสเตรียทางตอนใต้ของ
ยูเครน (เป็นรัฐที่แยกตัวมาจากมอลโดวา) ซึ่งหากรัสเซียยึดตอนใต้ได้
ทั้งหมดเท่ากับเป็นการตัดยูเครนไม่มีทางออกสู่ทะเลด า ๓) กรณี
รัสเซียสงครามขยายตัว : หากรัสเซียยึดพื้นที่ ยูเครนได้ทั้งหมด  
เมื่อ ร่วมกับเบลารุส สามารถจัดต้ัง  “ชนชาติสลาฟใหม่” คือ  
รวมรัสเซีย ยูเครน และเบลารุส ทั้งน้ี เมื่อมีการยึดครองพื้นที่ของ
ยูเครนแล้วจัดต้ังรัฐบาลหุ่นเชิดเข้ามาปกครอง ซึ่งอาจก่อให้เกิด ๓.๑) 
NATO ปฏิเสธการแทรกแซงทางทหารของรัสเซีย จนน าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ NATO โดย NATO และประเทศพันธมิตร
น่าจะให้ความช่วยเหลือทางทหารอย่างลับๆ ในการต่อต้านรัสเซียใน
ยูเครน ๓.๒) อาจเกิดการต่อสู้กันอย่างยาวนาน แม้จะเกิดรัฐบาลหุ่น
เชิดที่สนับสนุนรัสเซีย และความขัดแย้งอาจลุกลามไปสู่การก่อความ
ไม่สงบในระยะยาว และชาวยูเครนที่เหลือพยายามโค่นล้มระบอบ
การปกครองดังกล่าว ๓.๓) อาจเกิดการจัดกลุ่มพันธมิตรระหว่างกลุ่ม
ของรัสเซีย และกลุ่มของ NATO ซึ่งประกอบด้วยสหภาพยุโรป (EU) 
และสหรัฐฯ ในการคานอ านาจ และน าไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธ 
(Arms Race) หรือก่อใหเ้กิดสงครามตัวแทน (Proxy War) ได้ในทีส่ดุ 

ผลกระทบ 
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือว่าเป็นสงครามที่สร้างความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนชาวยูเครน และส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาค
ทั่วโลก การแสดงพลังอ านาจของทั้งรัสเซีย และ NATO ได้สร้างความ

เสียหายต่อเศรษฐกิจภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ๑) ปัญหาความ
มั่นคงด้านพลังงานของโลก (ราคาน้ ามันดิบของโลกที่มีราคาสูงขึ้น) 
อันเน่ืองมาจากการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียของของนานาชาติ  
แต่กลับสร้างผลกระทบให้กับประชาคมโลกที่ยังต้องพึ่งพาการน าเข้า
น้ าดิบและก๊าซจากรัสเซีย ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่
ส าคัญต่อท่าทีของนานาประเทศที่อาจเปลี่ยนใจไม่ร่วมกับสหรัฐฯ  
ในการคว่ าบาตรรัสเซีย ขณะที่รัสเซียมีความพยายามปรับนโยบายให้
พึ่งพาตนเองในประเทศมากย่ิงขึ้นด้วยการห้ามน าสินค้าอุปโภค
บริโภคจากประเทศที่คว่ าบาตรรัสเซีย รวมไปถึงการหันมาให้ความ
สนใจกับประเทศอ่ืนมากย่ิงขึ้นอย่างจีนและอินเดีย รวมถึงประเทศใน
ทวีปเอเชีย พร้อมทั้งคิดค้นระบบการช าระเงินแบบ“เมียร์”(MIR)  
เข้ามาเป็นทางเลือกทดแทนการพึ่งพาระบบ Visa หรือ Mastercard 
หรือแม้แต่การส่งออกน้ ามันดิบและก๊าซของรัสเซียก็จ าเป็นต้องใช้
ค่าเงิน“รูเบิล”ของรัสเซียในการซื้อขายเท่าน้ัน ๒) บทเรียนของ
สงครามนี้ อาจท าให้นานาประเทศหันมามุ่งการพัฒนาและการสะสม
อาวุธเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศของตน 
ตลอดจนพัฒนาสู่การสร้างอาวุธ (Arms Build-up) และการแข่งขัน
สะสมอาวุธ (Arms Race) เพื่อแสดงถึงแสนยานุภาพทางการทหาร 
ซึ่งอาจสร้างความหวาดระแวงหรืออาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อรัฐ
เพื่อนบ้านหรือรัฐคู่พิพาทได้ ๓) สงครามน้ีก่อให้เกิดการอพยพลี้ภัย
สงครามของชาวยูเครนเกือบ ๕ ล้านคน ออกนอกประเทศไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เช่น โปแลนด์ มอลโดวา ฮังการี สโลวาเกีย 
และโรมาเนีย ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยที่เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะ แม้ว่าสมรภูมิรบของสงครามจะอยู่ห่างไกล
จากประเทศไทยแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ัน สามารถน ามา

ถอดเป็นบทเรียนต่อกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ดังน้ี 
 ๑) การตัดสนิใจทีผ่ดิพลาดของผูน้ าประเทศ อาจสง่ผลใหเ้กดิความ
สญูเสยีและความเสยีหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ไมว่า่จะเปน็บา้นเมอืง
ถกูท าลายจากการท าสงคราม หรือผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกิจ เปน็ต้น  
 ๒) สงครามในอนาคตจะเป็นสงครามในรูปแบบสงคราม
ลูกผสม (Hybrid Warfare) โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายทั้งจาก 
การใช้ก าลังทหารและอาวุธพร้อมด้วยการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
เช่น สงครามข้อมูลข่าวสาร (Information warfare) ที่ใช้ในการระดม
มวลชนและมติมหาชน (Public Opinion) ในการก าหนดทิศทาง
การเมืองและสร้างความเข้าใจที่ผิดด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 ๓) อาวุธทางทหารแนวใหม่ถูกน ามาใช้ในสนามรบ เช่น 
ขีปนาวุธ และโดรนติดอาวุธ เป็นต้น ซึ่งกลายเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญต่อ
การท าสงครามในอนาคต 
 ๔) เศรษฐกิจถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางยุทธศาสตร์และเป็นตัว
แปรที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางของสงครามได้ 
ข้อมูลอ้างอิง 
-https://www.bloomberg.com/news/articles/2022 -06-20/russian-oil-flows-to-europe-have-
quietly-started-creeping-up 
-https://www.ascf.us/news/putin-announces-special-military-operation-for-demilitarization-and
-denazification-of-ukraine/ 
-https://www.bangkokbiznews.com/columnist/990405 
-https://www.theguardian.com/business/2022/mar/06/russians-visa-mastercard-ban-domestic-
purchases-mir 
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