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สหพันธรัฐรัสเซีย 

(Russian Federation) 

 

 

เมืองหลวง มอสโก  

 

ท่ีตั้ง อยูท้ังภูมิภาคเอเชียตอนเหนือและภูมิภาคยุโรป มีเทือกเขาอูราลเปนพรมแดนธรรมชาติ

ระหวางท้ังสองทวีป พ้ืนท่ี 17,098,242 ตร.กม. (พ้ืนท่ีใหญกวาไทยประมาณ 35 เทา) พ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก 

โดยพ้ืนท่ีมากกวา 2 ใน 3 อยูในทวีปเอเชีย แบงเปนพ้ืนดิน 16,377,742 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 720,500 ตร.กม. 

ระยะทางจากดานตะวันออกจรดตะวันตก 9,000 กม. และจากดานเหนือจรดใต 4,000 กม. มีชายแดนยาว

รวมกัน 22,407 กม. และชายฝงทะเลยาวรวมกัน 37,653 กม. 

 

อาณาเขต   

 ทิศเหนือ  จรดมหาสมุทรอารกติก 

 ทิศตะวันออก   จรดมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ 

 ทิศตะวันออกเฉียงใต ติดจีน 

 ทิศใต  ติดเกาหลีเหนือ จีน มองโกเลีย คาซัคสถาน อาเซอรไบจาน และจอรเจีย 

 ทิศตะวันตก  ติดยูเครน เบลารุส ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย 

   ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดฟนแลนด และนอรเวย 
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ภูมิประเทศ ทางตะวันตกของเทือกเขาอูราลเปนท่ีราบกวางใหญและเนินเขา ภาคไซบีเรียมีปาสนขนาดใหญ

และเปนท่ีราบผืนใหญครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางขวาง พ้ืนท่ีทางใตเปนท่ีราบสูงและเทือกเขา ชายฝงทะเลมีท้ัง

ชายฝงลาดชัน ชายฝงราบเรียบ และชายฝงราบลุม มีอาวขนาดตาง ๆ มากมาย มีคาบสมุทรขนาดใหญ คือ 

คาบสมุทรคัมชัตกาอยูทางตะวันออก และคาบสมุทรไตมีรอยูทางเหนือ โดยติดทะเล 13 แหง ไดแก 1) ทะเล

โอคอตสก 2) ทะเลญี่ปุน 3) ทะเลแคสเปยน 4) ทะเลอะซอฟ 5) ทะเลดำ 6) ทะเลบอลติก 7) ทะเลขาว 

8) ทะเลแบเรนตส 9) ทะเลคารา 10) ทะเลลัปเตฟ 11) ทะเลไซบีเรียตะวันออก 12) ทะเลชุกซี และ 13) ทะเลแบริง 

และมี 11 เสนแบงเวลา (UTC +2 ถึง UTC+12) 

 

ภูมิอากาศ หลากหลายและแตกตางตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร มีฤดูหนาวยาวนาน อากาศหนาวจัดและพ้ืนท่ี

สวนใหญปกคลุมดวยหิมะเปนเวลานานถึง 6 เดือน โดยมีภูมิอากาศแบบทุงหญาสเตปปทางตอนใต ภูมิอากาศ

แบบชื้นภาคพ้ืนทวีปในพ้ืนท่ีดานยุโรป และภูมิอากาศก่ึงอารกติกในไซบีเรียกับทุนดราในเขตข้ัวโลกเหนือ 

รัสเซียมี 4 ฤด ูไดแก ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) ฤดูใบไมผลิ (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูรอน (มิ.ย.-ส.ค.) และฤดูใบไมรวง (ก.ย.-พ.ย.)  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีน้ำมันสำรองและกาซธรรมชาติจำนวนมาก ถานหิน ปาไม แรธาตุสำคัญทาง

ยุทธศาสตรและแรธาตุหายาก อาทิ แรใยหิน (Asbestos) แรโคลัมเบียม (Columbium) หรือไนโอเบียม 

(Niobium) แรสแกนเดียม (Scandium) 

 

ประชากร 146,171,021 คน (ณ ม.ค.2564) ประกอบดวย รัสเซีย 77.7% ตาตาร 3.7% ยูเครน 1.4% 

บาชคีร 1.1% เชเชน 1% อ่ืน ๆ 10.2% และระบุไมได 3.9% โดยรัสเซียมี 124 ชาติพันธุ  

 

รายละเอียดประชากร สัดสวน ชาย 46.26% หญิง 53.74% ท่ีอยูอาศัย ในเมือง 74.9% (เมืองท่ีหนาแนน 

6 อันดับแรก ไดแก มอสโก เซนตปเตอรสเบิรก โนโวซีบีรสค ยากาเตรินเบิรก คาซาน และนิจนีนอฟโกรอด) 

ชนบท 25.2% อัตราสวนประชากรจำแนกตาม อายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 17.24% วัยรุน (15-24 ป) 9.54%  

วัยทำงาน (25-54 ป) 43.38% วัยเริ่มชรา (55-64 ป) 14.31% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 15.53% อายุขัยเฉลี่ย

ของประชากร 72.16 ป  เพศชาย 66.61 ป เพศหญิง 78.05 ป อัตราการเกิด 9.71 คนตอ 1,000 คน      

อัตราการตาย 13.4 คนตอ 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร -0.2% อัตราการยายถ่ินฐาน 1.7 คนตอ 

1,000 คน อายุเฉลี่ยหญิงตั้งครรภแรก 25.2 ป  

 

ศาสนา คริสตนิกายรัสเซียออรทอดอกซ 75% อิสลาม 10-15% หรือประมาณ 20 ลานคน (มีกวา 40 กลุม 

สวนมากเปนอิสลาม (ซุนนี)) และคริสตนิกายอ่ืน ๆ 2%   

 

ภาษา ภาษารัสเซียเปนภาษาราชการ มีผูใช 85.7% ภาษาตาตาร 3.2% ภาษาเชเชน 1% และ

ภาษาของชนกลุมนอยอ่ืน 10.1% 
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การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 99.7%  

 

การกอตั้งประเทศ  ราชวงศโรมานอฟปกครองรัสเซียตั้งแตป 2156 จนกระท่ังการโคนลมราชบัลลังกของ

ซารนิโคลัสท่ี 2 ซ่ึงเปนการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ของกลุมบอลเชวิก ท่ีมีนายวลาดีมีร เลนิน เปนผูนำ เม่ือป 2460 (ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1) กลุมบอลเชวิก 

เขาบริหารประเทศและจัดตั้งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republic-

USSR) หรือสหภาพโซเวียต (Soviet Union) ข้ึนเม่ือป 2465  

 พรรคคอมมิวนิสตบริหารปกครองสหภาพโซเวียตอยูจนถึงป 2528 หลังจากนายมิคาอิล 

กอรบาชอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ดำเนินนโยบายปฏิรูประบบสังคมนิยมภายใตยุทธศาสตรการปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการเมือง (Perestroika และ Glasnost) ซ่ึงการเปดเสรีทางการ

เมืองนำไปสูการลมสลายของสหภาพโซเวียตเม่ือป 2534 โดยแยกออกเปน 15 ประเทศ ดังนี้ 1) รัสเซีย 

2) มอลโดวา 3) เบลารุส 4) ยูเครน 5) อารเมเนีย 6) อาเซอรไบจาน 7) จอรเจีย 8) คาซัคสถาน 9) อุซเบกิสถาน 

10) เติรกเมนิสถาน 11) คีรกีซสถาน 12) ทาจิกิสถาน 13) ลัตเวีย 14) เอสโตเนีย และ 15) ลิทัวเนีย  

 

วันชาต ิ 12 มิ.ย. (วันประกาศอิสรภาพ)  

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขและมีอำนาจ

บริหารประเทศ โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระดำรงตำแหนง 6 ป (ขยายจากเดิมวาระละ 4 ป หลังการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือ 4 มี.ค.2555)  

 การเมืองของรัสเซียยังคงมีเสถียรภาพนับตั้งแตการชุมนุมประทวงขนาดใหญและประปราย

ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือ 4 ธ.ค.2554 และการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือ มี.ค.2555    

ซ่ึงขณะนั้นมีผูประทวงเรียกรองใหประธานาธิบดีวลาดีมีร ปูติน ลาออกจากตำแหนง เนื่องจากดำรงตำแหนง

ประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 3 และวิพากษวิจารณวาเปนผูนำเผด็จการท่ีครองอำนาจยาวนานถึง 12 ป จากการดำรง

ตำแหนงประธานาธิบดีติดตอกัน 2 สมัย (ระหวางป 2543-2551) และดำรงตำแหนง นรม. (ระหวางป 2551-2555) 

และเม่ือ 18 มี.ค.2561 ประธานาธิบดีปูตินลงสมัครแขงขันเลือกตั้งในนามผูสมัครอิสระและชนะการเลือกตั้ง 

ดวยคะแนนเสียง 76.66% ถือเปนการครองตำแหนงสมัยท่ี 4 ดำรงตำแหนงถึงป 2567 ท้ังนี้ พลเมืองรัสเซีย

ออกมาใชสิทธิท้ังหมด 67% ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีคูหาเลือกตั้งในและนอกรัสเซียกวา 97,027 คูหา สำหรับ

การชุมนุมตอตานรัฐบาลรัสเซียท่ีมีนาย Alexei Navalny เปนแกนนำ เม่ือ 26 มี.ค.2560 และ 12 มิ.ย.2560 

ไดรับการสนับสนุนจากชาวรัสเซีย โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและคนรุนใหมในหลาย 10 เมือง แมไมสามารถ

สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล แตก็กระตุนใหเกิดความกังวลเก่ียวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุนใหม 

รัฐบาลรัสเซียยังคงใชกฎหมายเปนเครื่องมือหลักในการบริหารและรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม ท้ังการ

ปองกันและตอตานการกอการราย และการควบคุมการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมท่ีอาจกระทบตอ

เสถียรภาพของรัฐบาล ท้ังนี้ ป 2563 ประเทศตะวันตกโจมตีและกลาวหารัฐบาลรัสเซียวาอยูเบื้องหลังการใช
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ยาพิษตอนาย Navalny เม่ือ 20 ส.ค.2563 ขณะท่ีทางการรัสเซียปฏิเสธวาไมมีสวนเก่ียวของ อยางไรก็ดี เม่ือ 

2 ก.พ.2564 นาย Navalny ถูกศาลตัดสินจำคุกเปนเวลา 2 ป 8 เดือน (เปนโทษตอเนื่องจากคำพิพากษาจำคุก 

3 ป 6 เดือนในคดีฉอโกงเม่ือป 2557 เดิมถูกคุมประพฤติ 5 ป แตละเมิด) แตนาย Navalny ยังคงเคลื่อนไหว

ผานสื่อขณะถูกควบคุมตัว อาทิ ใหสัมภาษณ นสพ.The New York Times เก่ียวกับสภาพความเปนอยู โพสต

ขอความในทวิตเตอรแสดงความยินดีกับนาย Dmitry Muratov ผูสื่อขาวชาวรัสเซียและบรรณาธิการบริหาร 

นสพ.Novaya Gazeta ท่ีไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำป 2564 ซ่ึงมีแนวเขียนบทความตอตาน

รัฐบาลเผด็จการ และเม่ือ 20 ต.ค.2564 นาย Navalny ไดรับรางวัล Sakharov Prize ประจำป 2564 ดาน

สิทธิมนุษยชนสูงสุดของสหภาพยุโรป 

 รัสเซียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ ประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนารัฐบาล 

นรม.เปนหัวหนาฝายบริหาร ใชรัฐธรรมนูญฉบับ 12 ธ.ค.2536 และมีการลงประชามติท่ัวประเทศ หวง 25 มิ.ย.-

1 ก.ค.2563 เพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญ ปรากฏวา ประชาชน 77.92% เห็นชอบรับราง ขณะท่ี 21.27% คัดคาน มีผูมา

ใชสิทธิท้ังสิ้น 67.97% จากท้ังหมดกวา 109 ลานคน โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนง

ประธานาธิบดีรัสเซียไดมากกวาสองสมัยติดตอกัน การกำหนดใหประธานาธิบดีคนปจจุบันสามารถลงสมัครรับ

เลือกตั้งไดอีกครั้งหากรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีผลบังคับใช สงผลใหประธานาธิบดีปูตินอาจอยูในอำนาจตอเนื่อง

ยาวนานถึงป 2579 รวมถึงประเด็นการขยายอำนาจรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญรัสเซีย 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีดำรงตำแหนงวาระละ 6 ป มีอำนาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรี การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีตองผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร ประธานาธิบดีมีอำนาจ

สั่งการโดยตรงตอรัฐมนตรี หรือหนวยงานดานความม่ันคง เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และมีอำนาจ

ยุบสภา ประธานาธิบดีปูตินเขาดำรงตำแหนงเปนสมัยท่ี 4 เม่ือ 7 พ.ค.2561  

 ท้ังนี้ ปจจุบันรัสเซียมีท้ังหมด 21 กระทรวง 20 หนวยงานข้ึนตรง (Federal Services and 

Agencies) 2 นิติบุคคลจัดตั้งโดยรัฐเพ่ือภารกิจเฉพาะ และมี 3 กองทุนของรัฐบาล โดยโครงสรางบริหารหนวยงาน

ของรัฐแบงเปน 3 สวนคือ 1) ภายใตกำกับดูแลของประธานาธิบดีจำนวน 14 หนวยงาน อาทิ กระทรวงการ

ตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม หนวยขาวกรอง 2) หนวยงานระดับกระทรวงภายใตกำกับ

ดูแลของรัฐบาล จำนวน 16 กระทรวง อาทิ กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษา และ 

3) หนวยงานของรัฐภายใตกำกับดูแลของรัฐบาล จำนวน 10 หนวยงาน 

 สำหรับป 2563 มีการปรับ ครม.ท่ีสำคัญ 2 ครั้ง ไดแก  

   ครั้งท่ี 1 เม่ือ 21 ม.ค.2563 ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามแตงต้ัง ครม.ชุดใหม ซ่ึงมีนายมิคาอิล มิชูสติน 

นรม.รัสเซียคนใหมเปดประชุม ครม.ครั้งแรกในวันเดียวกัน โดยมีประเด็นหลักคือการปรับปรุงงบประมาณป 2563 

และแผนงบประมาณหวงป 2564-2565 เฉพาะอยางยิ่งของกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ 

เปนการปรับ ครม.ทั้งชุด ภายหลัง ครม.ยื่นหนังสือลาออกเมื่อ 15 ม.ค.2563 โดยแตงตั้งนายมิชูสติน 

เปนนายกรัฐมนตรี แทนนายดมิตรี เมดเวเดฟ ท่ีลาออกและยายไปดำรงตำแหนงรองเลขาธิการสภาความม่ันคง

แหงชาติรัสเซีย และยุบกระทรวงกิจการคอเคซัสเหนือใหโอนภารกิจและ จนท.ไปยังกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ขณะท่ีลดตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีเหลือเพียง 9 ตำแหนง 
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 ครั้งท่ี 2 เม่ือ 10 พ.ย.2563 มีการเพ่ิมตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีใหม อีก 1 ตำแหนง รวมเปน  

รองนายกรัฐมนตรี 10 ตำแหนงเหมือนเดิม โดยแตงตั้งนายอเล็กซานเดอร โนวัค (อายุ 51 ป/ป 2565) อดีต รมว.

กระทรวงพลังงาน (ป 2555-2563) ดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตร ีและปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีอีก 5 กระทรวง ไดแก 

1) รมว.กระทรวงพลังงาน แตงตั้งนาย Nikolai Shulginov (อายุ 71 ป/ป 2565) ประธานบริหารรัฐวิสาหกิจ

องคกร RusHydro PJSC ผูประกอบการพลังงานน้ำ 2) รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตงตั้ง

นาย Alexander Kozlov (อายุ 41 ป/ป 2565) อดีต รมว.กระทรวงพัฒนาภาคตะวันออกไกลและอารกติก    

3) รมว.กระทรวงพัฒนาภาคตะวันออกไกลและอารกติก แตงตั้งนาย Alexei Chekunkov (อายุ 42 ป/ป 2565) 

ผูบริหารกองทุนพัฒนาภาคตะวันออกไกล (Far East Development Fund) และอดีตผูบริหารกองทุนรวมเพ่ือการ

ลงทุนระหวางรสัเซียกับจีน (Russia-China Investment Fund) 4) รมว.กระทรวงโยธา การเคหะ และสาธารณูปโภค 

แตงต้ังนาย Irek Faizullin (อายุ 60 ป/ป 2565) อดีต รมช.กระทรวงโยธาฯ และ 5) รมว.กระทรวงคมนาคม 

แตงตั้งนาย Vitaly Savelyev (อายุ 68 ป/ป 2565) ประธานบริหารสายการบินแหงชาติ Aeroflot 

 ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบ 2 สภา รัฐสภา (Bicameral Federal Assembly) ประกอบดวย  

1) สภาสหพันธรัฐ (Federation Council) หรือสภาสูง มีสมาชิก 170 คน (โดยผูบริหารระดับสูงและ จนท.

กฎหมายจากเขตการปกครอง 83 เขต แตงตั้งเขตละ 2 คน) วาระดำรงตำแหนง 4 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎร 

(Duma) มีสมาชิก 450 คน ใชวิธีการเลือกตั้งแบบผสม คือ การเลือกต้ังแบบแบงเขต 225 คน และระบบสัดสวน

หรือบัญชีรายชื่อของพรรค 225 คน วาระดำรงตำแหนง 5 ป (ขยายจากเดิมวาระละ 4 ปนับแตการเลือกตั้ง 

เม่ือ 4 ธ.ค.2554) การเลือกตั้งเม่ือ 18 ก.ย.2559 เร็วข้ึนจากกำหนดเดิมใน ธ.ค.2559 โดยพรรค United Russia 

(UR) มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุด 341 คน (ป 2563 เหลือ 338 คน) พรรค Communist Party of 

the Russian Federation (CPRF) 43 คน  พรรค  Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) 40 คน 

พรรค A Just Russia 23 คน พรรค Rodina 1 คน พรรค Civic Platform (CP) 1 คน และวาง 3 ตำแหนง ท้ังนี้ 

เขตไครเมียและเซวัสโตปอล ยังไมไดรับการรับรองสถานะตามกฎหมายระหวางประเทศ  

 การเลือกตั้งครั้งลาสุดหวง 17-19 ก.ย.2564 ท่ี มี ข้ึนหลายวันเนื่องจากมาตรการทาง

สาธารณสุขจากสถานการณโรค COVID-19 พรอมจัดการลงคะแนนทางออนไลนครั้งแรกใน 6 ภูมิภาคและ

แควนมอสโก โดยพรรค UR ได 324 ท่ีนั่ง (ลดลง 19 ท่ีนั่ง) รองลงมา ไดแก พรรค CPRF ได 57 ท่ีนั่ง (เพ่ิมข้ึน 

15 ท่ีนั่ง) พรรค A Just Russia ได 27 ท่ีนั่ง (เพ่ิมข้ึน 4 ท่ีนั่ง) พรรค LDPR ได 21 ท่ีนั่ง (ลดลง 18 ท่ีนั่ง) และพรรค 

New People ได 13 ท่ีนั่ง (เปนพรรคจัดตั้งใหมเม่ือ มี.ค.2563 และไดรับเลือกตั้งหลังลงสมัครครั้งแรกในรอบ 

14 ป) ขณะท่ีพรรค Rodina พรรค Party of Growth พรรค Civic Platform (CP) ไดพรรคละ 1 ท่ีนั่ง และ

ผูสมัครอีก 5 คน จากการเลือกตั้งแบงเขตเลือกตั้ง สวนการเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีข้ึนใน ก.ย.2569 

 สำหรับการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีสำคัญของรัสเซีย อาทิ ป 2555 เพ่ิมนิยาม “Foreign 

Agents” ในกฎหมายควบคุม NGOs ป 2560 กฎหมายควบคุมสื่อมวลชน ป 2562 รัสเซียแกไขปรับปรุง

กฎหมายครั้งใหญ โดยพิจารณากลั่นกรองและยกเลิกกฎระเบียบเกาท่ีลาสมัยซ่ึงนำโดยนายดมิตรี  

เมดเวเดฟ (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) อาทิ กฏหมายอธิปไตยทางอินเทอรเน็ตของรัสเซีย (Sovereign Internet Law) 
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มีผลบังคับใช ตั้งแต 1 พ.ย.2562 ป 2563 มีการแกไขกฎหมายสำคัญหลายฉบับ อาทิ กฎหมายใหสัญชาติ

รัสเซียแกชาวตางชาติ กฎหมายสินทรัพยการเงินดิจิทัลในรัสเซีย  

 ฝายตุลาการ : ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) พัฒนาการกฎหมายรัสเซียไดรับ

อิทธิพลจากกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Law) สำหรับกระบวนพิจารณาของศาลไดรับอำนาจจาก

รัฐธรรมนูญรัสเซีย เปนอิสระจากอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร มีการปรับโครงสรางครั้งลาสุดเม่ือป 

2557 ปจจุบัน รัสเซียมีศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Constitutional Court) โดยมีศาลรัฐธรรมนูญรัฐตาง ๆ 

จำนวน 16 ศาล ขณะท่ีศาลฎีกาแหงสหพันธรัฐ (Supreme Court) มีเขตอำนาจศาล 1) พิจารณาคดีท่ัวไป 

ไดแก คดีแพง (แพง/ครอบครัว/แรงงาน) คดีอาญา คดีปกครอง คดีการเมือง (ระดับ รัฐ/เมือง/เขต/ทองถ่ิน) 

และมีระบบศาลชำนัญพิเศษ ไดแก ศาลทหาร (ระดับ ทหารภาคและทหารเรือ/ทหารในฐานทัพ) และ 2) คดี

พาณิชย (ระดับภาค/อุทธรณ/รัฐและเมือง) โดยครอบคลุมศาลเมืองมอสโกและศาลทรัพยสินทางปญญา       

ซ่ึงเปนการรวมศาลพาณิชยสูงสุดเขากับศาลฎีกา เม่ือ ก.พ.2556 เพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ

พิจารณาคดี ท้ังนี้ ผูพิพากษาสังกัดพลเรือนโดยไดรับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี สำหรับอำนาจประธาน

ศาลฎีกาโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา (The Plenary Session) สามารถเชิญประธานศาลรัฐธรรมนูญ อัยการ

สูงสุด รมว.กระทรวงยุติธรรม และบุคคลอ่ืน ใหเขารวมเพ่ือขอความเห็นได 

 ป 2563 รัสเซียแกไขกฎหมายวิธีสบัญญัติประมวลพาณิชย (Russian Arbitrazh Procedural 

Code) เม่ือ 19 มิ.ย.2563 กำหนดใหศาลพาณิชยมีอำนาจศาลครอบคลุมขอพิพาทท้ังทางตรงและทางออมท่ีมี

มูลเหตุจากมาตรการคว่ำบาตรทางการคาจากตางชาติ แมในสัญญากำหนดเง่ือนไขไวเปนอยางอ่ืน เฉพาะอยางยิ่ง

ขอตกลงท่ีจะระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  

 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค พรรคการเมืองท่ีสำคัญ ไดแก 1) พรรค United Russia (UR) 

เปนพรรครัฐบาล (ป 2564 มี 324 ท่ีนั่ง) มีนายดมิตรี เมดเวเดฟ เปนหัวหนาพรรค 2) พรรค Communist Party 

of the Russian Federation (CPRF) (57 ท่ีนั่ง) มีนาย Gennady Zyuganov เปนหัวหนาพรรค 3) พรรค 

Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) (21 ท่ีนั่ง) มีนาย Vladimir Zhirinovsky เปนหัวหนาพรรค 4) พรรค 

Just Russia (27 ท่ีนั่ง) มีนาย Sergey Mironov เปนหัวหนาพรรค 5) พรรค New People (13 ท่ีนั่ง) มีนาย 

Alexey Nechayev เปนหัวหนาพรรค 6) พรรค Rodina (1 ท่ีนั่ง) มี นาย Aleksei Zhuravlyov เปนหัวหนาพรรค 

7) พรรค Party of Growth (1 ท่ีนั่ง) มีนาง Irina Mironova เปนหัวหนาพรรค  8) พรรค Civic Platform 

(CP) (1 ท่ีนั่ง) มีนาย Rifat Shaykhutdinov เปนหัวหนาพรรค และผูสมัครอิสระ 5 ท่ีนั่ง 

 รัสเซียแบงเขตการปกครองออกเปน 9 เขตสหพันธ (Federal Districts) แตละเขตบริหาร

โดยผูวาราชการเขต ซ่ึงประธานาธิบดีรัสเซียเปนผูแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูแทนประธานาธิบดี ไดแก  

1) เข ต ส ห พั น ธ ก ล า ง  (Central Federal District) 2) เข ต ส ห พั น ธ ใต  (Southern Federal District)  

3) เขตสหพันธตะวันตกเฉียงเหนือ  (Northwestern Federal District) 4) เขตสหพันธตะวันออกไกล  

(Far Eastern Federal District) 5) เขตสหพันธไซบีเรีย (Siberian Federal District) 6) เขตสหพันธอูราลส 

(Urals Federal District) 7) เขตสหพันธวอลกา (Volga Federal District) 8) เขตสหพันธคอเคซัสเหนือ 

(North Caucasian Federal District) และ 9) เขตสหพันธไครเมีย  (Crimean Federal District) จัดตั้ ง 
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เม่ือ 21 มี.ค.2557 หลังจากผนวกไครเมียเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย ซ่ึงแตละเขตสหพันธยังแบงยอย 

เปน สาธารณรัฐ (Republics) ดินแดน (Territories) แควน (Provinces) นครสหพันธ (Federal cities) 

แควนปกครองตนเอง (Autonomous oblast) และเขตปกครองตนเอง (Autonomous districts) 

 สหพันธรัฐ ประกอบดวย หนวยการปกครองรวมท้ังหมด 85 หนวย แบงเปน 22 สาธารณรัฐ 

(Republics) 9 เขตการปกครอง (Krais) 46 มณฑล (Oblasts) 3 นคร (Federal cities) ไดแก มอสโก 

เซนตปเตอรสเบิรก และเซวาสโตปอลซ่ึงมีสถานภาพเดียวกับมณฑล 4 ภาคปกครองตนเอง (Autonomous 

Okrugs) และ 1 มณฑลปกครองตนเอง (Autonomous Oblast)  

 

เศรษฐกิจ รัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีกาซธรรมชาติสำรองมากท่ีสุดในโลก มีถานหิน

สำรองมากเปนอันดับ 2 ของโลก มีน้ำมันดิบสำรองมากเปนอันดับ 8 ของโลก รัสเซียผลิตและสงกาซธรรมชาติ

เปนอันดับ 1 ของโลก ผูผลิตน้ำมันรายใหญอันดับ 3 และสงออกน้ำมันอันดับ 2 ของโลก (ป 2562) รัฐบาล

สะสมทองคำ 2,246 ตัน (มูลคา 108,000 ลานดอลลารสหรัฐ ณ 11 ต.ค.2562) และเปนประเทศท่ีสงออก

เหล็กและอะลูมิเนียมในอันดับตน ๆ ของโลก อยางไรก็ตาม การท่ีเศรษฐกิจรัสเซียพ่ึงพาภาคการสงออกน้ำมัน

และกาซธรรมชาติเปนหลัก สรางรายไดประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ ทำใหประสบปญหาจากความผันผวน

ของราคาน้ำมันในตลาดโลก เชนท่ีเกิดข้ึนในระหวางป 2558-2559 ซ่ึงซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจรัสเซียท่ีอยูใน

ภาวะถดถอยจากมาตรการลงโทษเศรษฐกิจรัสเซียของประเทศตะวันตกจากกรณียูเครน ซ่ึงดำเนินมาตั้งแต    

ป 2557 อยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหมีการตออายุการคว่ำบาตรเปนระยะ โดยป 2561 เผชิญการถูกกลาวหาจาก

กรณีเหตุลอบวางยาพิษนาย Sergey Skripal อดีต จนท.หนวยขาวกรองทหารรัสเซียและบุตรสาวใน    

สหราชอาณาจักร ท่ีเมือง Salisbury และ Amesbury และป 2563 กรณีนาย Alexei Navalny เปนแกนนำ 

 อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจรัสเซียในป 2560 เริ่มฟนตัวจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของ

รัสเซียเอง ท้ังการสงเสริมการลงทุนของตางชาติ การขยายตัวของภาคเกษตรกรรม และการแสวงหาตลาด

สงออกใหมีความหลากหลายในทุกภูมิภาค และการปรับข้ึนของราคาน้ำมันในตลาดโลก แมยังไมมีเสถียรภาพ 

ขณะท่ี คาเงินรูเบิลมีเสถียรภาพมากข้ึนจากการลดความผันผวนตามราคาน้ำมันดิบเนื่องจากขอตกลงการจำกัด

การผลิตน้ำมันของ OPEC (รูเบิลเคยผันผวนตามราคาน้ำมันมากที่สุดถึง 80% เมื่อป 2558 โดยป 2560 

ลดเหลือ 30%) ท้ังนี้ รัสเซียและสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund-IMF) ประเมินสอดคลองกันวาเศรษฐกิจรัสเซียกลับสูภาวะเติบโต กับท้ัง

พัฒนาภาคเกษตรกรรมเพ่ือรองรับความตองการภายใน จนทำใหการผลิตและสงออกสินคาเกษตรของรัสเซีย

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญตั้งแตตนป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2560 อยู ท่ี 2.6%  

โดย ก.ค.2561 GDP อยูท่ี 1.9% แมยังคงเผชิญปญหาขัดแยงระหวางรัสเซียกับสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ    

กรณียูเครน กรณีขอกลาวหาการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ และขอกลาวหาเหตุลอบวางยาพิษในสหราชอาณาจักร 

อยางไรก็ตาม การคงมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปตอรัสเซียทำใหรัสเซียแสวงหาตลาดสงออกใหม  

อยางจริงจังเพ่ือชดเชยตลาดยุโรป ท่ียังเปนคูคาอันดับ 1 ของรัสเซีย 
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 สำหรับป 2561-2563 รัสเซียยังคงไดเปรียบดุลการคายุโรป โดยสินคาท่ียุโรปนำเขาจากรัสเซีย

สวนใหญ ไดแก วัตถุดิบ พลังงาน และอาหาร โดยป 2562 ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (European Union-EU) 

ท่ีนำเขาสินคาปริมาณมากอันดับตน ไดแก ฟนแลนด ลิทัวเนีย ขณะท่ีประเทศท่ีนำเขามูลคาสูงอันดับตน คือ  

เยอรมนี เนเธอแลนด อิตาลีและโปแลนด นอกจากนี้ รัสเซียแสวงหาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ

อยางตอเนื่องท้ังระดับทวิภาคี เฉพาะอยางยิ่ง จีน อินเดีย อิหราน สิงคโปรและซาอุดีอาระเบีย และการจัดทำ

ความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศตาง ๆ กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-

EAEU) ท่ีรัสเซียเปนแกนนำ  

 นอกจากนั้น รัสเซียยังรวมมือกับประเทศผูผลิตและสงออกน้ำมันเพ่ือพยุงและกระตุนราคา

น้ำมันในตลาดโลกใหมีเสถียรภาพ อยางไรก็ดี หวงป 2563 ภาคผูประกอบการน้ำมันของรัสเซีย ไดรับ

ผลกระทบจากราคาน้ำมันตกต่ำท่ีสุดในรอบ 18 ป เนื่องจาก 2 ปจจัยสำคัญคือ ซาอุดีอาระเบียเพ่ิมกำลัง    

การผลิตเพ่ือตอบโตรัสเซียท่ีปฏิเสธการปรับลดการผลิตน้ำมันตามขอเสนอขององคการผูผลิตน้ำมันเปนสินคาออก 

(Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC) เม่ือ 6 มี.ค.2563 และความตองการน้ำมัน

ของโลกลดลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 ท้ังนี้ เม่ือ 10 มิ.ย.2563 นายกรัฐมนตรี    

มิคาอิล อนุมัติแผนยุทธศาสตรพลังงานรัสเซีย ป 2578 (Energy Strategy 2035) 

 สำหรับตลาดหลักทรัพยรัสเซียปจจุบันคือ MICEX-RTS ซ่ึงเปนการรวมตลาดหลักทรัพย       

2 แห งสำคัญ ระหว าง Russian Trading System (RTS) กับ  Moscow Interbank Currency Exchange 

(MICEX) เม่ือ ธ.ค.2554 ท้ังนี้ ลักษณะพ้ืนฐานระบบการเงินและธนาคารรัสเซียมีผูประกอบการสถาบันการเงิน

กวา 396 ธนาคาร โดยมีธนาคารพาณิชยขนาดใหญจำนวน 3 ราย ถือครองทรัพยสินกวา 51.4% ของ

ทรัพยสินธนาคารพาณิชยท้ังหมดในรัสเซีย (สถานะเม่ือ 1 มี.ค.2563) โดยมีรัฐบาลถือหุนรายใหญ ไดแก 

Sberbank และ VTB Group และเปนของเอกชนคือ Alfa Bank ท้ังนี้ ธนาคารตางชาติในรัสเซียไมอนุญาตใหจัดต้ัง

ในลักษณะสาขา (branch) แตสามารถจัดตั้งบริษัทยอย (subsidiaries) ตามเง่ือนไขการจดทะเบียนขออนุญาต 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  รูเบิล (Ruble : หรือ RUB) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  71.17 รูเบิล/ดอลลารสหรัฐ (11 พ.ย. 2564)   

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  (อัตรากลาง) 2.17 รูเบิล (11 พ.ย. 2564)   

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1.7 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ : ติดลบ -2.7% (ป 2563) ธนาคารโลก (Word Bank-WB) คาดการณ

เศรษฐกิจรสัเซียป 2564 จะเติบโต 4.3% ป 2565 อยูท่ี 2.8% และป 2566 อยูท่ี 1.8%   

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : เงินเดือนประมาณ 40,070 รูเบิล หรือ 509 ดอลลารสหรัฐ 

งบประมาณ : เกินดุล 626,000 ลานรูเบิล (ประมาณ 8,700 ลานดอลลารสหรัฐ) หวง ม.ค.-มิ.ย. 2564 ขอมูลจาก 

กค.รัสเซีย  
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หนี้ตางประเทศ : 461.2 ลานดอลลารสหรัฐ (ก.ย.2563) 

หนี้สาธารณะ : 13.7% ของ GDP เม่ือ มิ.ย.2563 หรือ ประมาณ 231.4 ลานดอลลารสหรัฐ (ต.ค.2563) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 5,600 ลานดอลลารสหรัฐ (มิ.ย. 2563) 

ทุนสำรองทองคำและเงินตราระหวางประเทศ : 582,845 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ 31 ต.ค.2563)  

แรงงาน : 69.923 ลานคน (ป 2563) ภาคการเกษตร 9.4% ภาคอุตสาหกรรม 27.6% ภาคบริการ 63%  

อัตราการวางงาน : 4.4% (ส.ค.2564)  

อัตราเงินเฟอ : 3.38% (ป 2563) คาดการณป 2564 ประมาณ 3.5-4.0% 

ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 74,440 ลานดอลลารสหรฐั (ป 2563) 

มูลคาการสงออก : 379,120 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563)  

สินคาสงออก : น้ำมันดิบ ปโตรเลียมกลั่น กาซธรรมชาติ ถานหิน ขาวสาลี เหล็ก (ป 2562) 

ตลาดสงออก : จีน 14% เนเธอรแลนด 10% เบลารุส 5% เยอรมนี 5% (ป 2562)  

มูลคาการนำเขา : 304,680 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคานำเขา : รถยนตและชิ้นสวนยานยนต ยาบรรจุหีบหอ อุปกรณกระจายเสียง เครื่องบิน คอมพิวเตอร (ป 2562) 

ตลาดนำเขา : จีน 20% เยอรมนี 13% เบลารุส 6% (ป 2562) 

 

การทหาร รัสเซียเปนมหาอำนาจดานการทหารและมีคลังอาวุธนิวเคลียร (Arms Control Association 

ประเมินเม่ือ ก.ค.2560 วา รัสเซียมีหัวรบนิวเคลียรประมาณ 7,000 ลูก) รัสเซียเริ่มปฏิรูปการทหารตั้งแต

ปลายป 2551 ท้ังการบริหารจัดการกำลังพลดวยการข้ึนเงินเดือนและเงินบำนาญเม่ือตนป 2555 เพ่ือดึงดูด

บุคลากร พรอมกับพยายามลดการเกณฑทหารเพ่ือเพ่ิมทหารอาชีพ จัดสรรอาวุธยุทโธปกรณใหมเขา

ประจำการในกองทัพตามแผนปรับปรุงภายในป 2563 ตั้งเปาหมายยกระดับการพัฒนาอาวุธไว 70% มีการฝก

ทางทหารอยางสม่ำเสมอท้ังภายในและกับประเทศพันธมิตร เชน เบลารุส จีน มองโกเลีย และประเทศอดีต

สหภาพโซเวียต รวมถึงการฝกแบบฉับพลัน และพัฒนากองกำลังรบใหมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูง รัสเซีย

ประกาศหลักนิยมทางทหารใหม เม่ือ ธ.ค.2557 หลักนิยมทางทะเลใหม เม่ือ ก.ค.2560 และระบุวาการรับ

สมาชิกใหมของเนโต โดยเฉพาะยูเครน จอรเจีย และมอลโดวาเปนภัยคุกคามอยางยิ่งตอรัสเซีย รวมถึงกรณี

มอนเตเนโกรเปนสมาชิกเนโตอยางเปนทางการเม่ือ 5 มิ.ย.2560 เนื่องจากลดทอนอิทธิพลของรัสเซียในยุโรป

ตะวันออกเฉียงใต และรัสเซียประกาศหลักการปองปรามดวยอาวุธนิวเคลียร (Basic Principles of the State 

Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence) เม่ือ 2 มิ.ย.2563 นอกจากนี้ นายนิโคไล 

ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติรัสเซีย ระบุเม่ือ ก.ค.2562 วาจะปรับปรุงยุทธศาสตรความม่ันคง

แหงชาติ (National Security Strategy) ของรัสเซียในป 2563 โดยเม่ือ 2 ก.ค.2564 ประธานาธิบดีรัสเซียประกาศใช

ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติฉบับใหมแทนฉบับเดิมป 2558 ท่ีออกมาหลังวิกฤตยูเครน โดยยุทธศาสตรความ

ม่ันคงฉบับนี้เนนถึงภัยคุกคามจากตะวันตก เปนครั้งแรกท่ีกลาวถึง “ประเทศท่ีไมเปนมิตร” รวมถึงให

ความสำคัญกับแนวคิดคานิยมดั้งเดิมและอนุรักษนิยม การสรางความสัมพันธกับประเทศเครือรัฐเอกราช (The 

Commonwealth of Independent States-CIS) จีน และอินเดีย ผานกรอบความรวมมือทวิภาคี และภายใต

แนวคิดริเริ่มพหุภาคี อาทิ Greater Eurasian Partnership, องคการความรวมมือเซ่ียงไฮ (Shanghai Cooperation 

Organization-SCO) และกลุมประเทศ BRICS 
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 ท้ังนี้ ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียท้ังทางทะเลและอากาศเปนโอกาสของรัสเซีย   

ในการแสดงขีดความสามารถทางทหารและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ ซ่ึงมีผลตอการสั่งซ้ืออาวุธ

ยุทโธปกรณของรัสเซียจากประเทศตาง ๆ ขณะเดียวกัน ก็สรางความวิตกกังวลใหเนโตวาจะเผชิญภัยคุกคาม

จากรัสเซียมากข้ึน และมีสวนทำใหเกิดความตึงเครียดทางทหารระหวางเนโตกับรัสเซียตามแนวพรมแดน

ประเทศยุโรปตะวันออก สำหรับแผนอาวุธยุทโธปกรณแหงชาติรัสเซียฉบับใหม ป 2570 (State Armament 

program 2027/Gosudarstvennaya Programma Vooruzheniya-GPV) จะมุงเนนการเสริมสรางความเชื่อม่ัน

ในการปองปรามเชิงยุทธศาสตร และการรับมือภัยคุกคามจากภายนอก 

 โครงสรางองคกรในกองทัพรัสเซีย ประกอบดวย ผูบัญชาการสูงสุดคือประธานาธิบดี โดยมี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย 1 คน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 12 คน โดยมี 3 เหลาทัพ

และ 2 กองกำลัง ไดแก ทบ. ทร. ทอ. (และอวกาศ) กองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร และกองพลรม 

 กองทัพรัสเซียมี 5 ภาค คือ ตะวันออก กลาง เหนือ (Northern Fleet ครอบคลุมมหาสมุทร

อารกติก) ตะวันตก และใต รวมกำลังพล 900,000 นาย อาทิ ทบ. 280,000 นาย ทร. 150,000 นาย         

ทอ. 165,000 นาย รัสเซียมีกำลังพลประจำ กองพลขีปนาวุธยุทธศาสตร 50,000 นาย กองพลรม 45,000 นาย 

ปฏิบัติการพิเศษ 1,000 นาย กองกำลังทางรถไฟ 29,000 นาย กองหนุน 180,000 นาย และกำลังรบก่ึงทหาร 

554,000 นาย นอกจากนี้ มีกำลังพลสำรอง 2,000,000 นาย 

 กำลังทหารในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตรวม 7 ประเทศ ไดแก 1) อารเมเนีย มีทหารรัสเซีย 

3,300 นายประจำการฐานทัพท่ี 102 ท่ี Gyumri และท่ีฐานทัพอากาศเยเรวาน โดยรัสเซียเชาฐานทัพจนถึงป 2587 

2) เบลารุส มีทหารรัสเซีย 1,500 นาย มีระบบปองกันภัยทางอากาศรวมกับรัสเซีย และรัสเซียสง บ.ขับไลแบบ 

Su-27 และขีปนาวุธปองกันภัยทางอากาศแบบ S-300 โดยรัสเซียเชาสถานีเรดารท่ี Baranovichi และมีศูนย

บัญชาการทางทะเล 1 แหง 3) จอรเจีย มีทหารรัสเซีย 7,000 นาย ท่ีฐานทัพในอับคาเซียและออสเซเตียใต (ซ่ึง

แยกตัวจากจอรเจีย) โดยเชาสิ่งอำนวยความสะดวกดานการทหารจนถึงป 2602 4) มอลโดวา มีทหารรัสเซีย 

1,500 นาย (รวมถึงทหารรักษาสันติภาพ 441 นาย) ประจำการในเขต Transdniestria 5) คาซัคสถาน รัสเซียเชา

สถานีเรดารท่ี Balkhash 6) คีรกีซสถาน มีทหารรัสเซีย 500 นาย ประจำการท่ีฐานทัพอากาศ Kant ท่ีขยาย

เวลาเชาจนถึงป 2570 โดยเม่ือ พ.ย. 2562 รัสเซียสนับสนุนเงินใหกองทัพคีรกีซสถานกวา 12 ลานดอลลารสหรัฐ 

เพ่ือยกระดับระบบเรดาร และ 7) ทาจิกิสถาน มีทหารรัสเซีย 5,000 นาย ประจำกรมทหารราบท่ี 201 ในทาจิกิสถาน 

และจะขยายเวลาเชาถึงป 2585 นอกจากนี้ รัสเซียยังรวม ทอ. (Air Force) เขากับกองกำลังปองกันการบิน

และอวกาศ (Aerospace Defence Forces) แลวต้ังใหมเปนกองทัพการบินและอวกาศ (Aerospace Forces) 

เม่ือ 1 ส.ค.2558 โดยเม่ือ ต.ค.2562 รัสเซียสนับสนุนเงินใหกองทัพทาจิกิสถานกวา 5 ลานดอลลารสหรัฐ 

 นอกจากนี้  รัสเซียมีทหาร 28,000 นาย ประจำการอยู ในคาบสมุทรไครเมีย และเชา 

ฐานทัพเรือท่ีเมือง Tartus ของซีเรีย เพ่ือสงกำลังบำรุงและใหความสนับสนุนทางเทคนิคแกเรือรบรัสเซีย     

ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน รวมท้ังสนับสนุนการปราบปรามโจรสลัดในอาวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย 

นอกจากนี้ รัสเซียและเวียดนามทำขอตกลงอนุญาตใหเรือรบรัสเซียเขาเทียบทาท่ีอาวคัมรานห เม่ือ พ.ย.2557 

ตอมา เม่ือ ก.พ.2558 รัสเซียทำขอตกลงขอใชทาเรือของเวเนซุเอลา นิการากัว คิวบา และไซปรัส เพ่ือสงกำลัง
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บำรุงหรือการซอมแซมใหแกเรือรบรัสเซีย รวมถึงการขอใชสนามบินในบางโอกาสเพ่ือเปนจุดแวะพักเติม

เชื้อเพลิงใหแก บ.ท้ิงระเบิดทางยุทธศาสตรของรัสเซียขณะลาดตระเวน นอกจากนี้ ยังอยูระหวางเจรจาขอใช

ทาเรือของสิงคโปร แอลจีเรีย และเซเชลส สำหรับปฏิบัติการในซีเรีย คาดวามีกำลังพลรัสเซียประมาณ 4,000 

นาย ประจำการท่ีฐานทัพเรือท่ีเมือง Tartus และท่ีฐานทัพอากาศ Khmeimim ใน จ.Latakia  

 รัสเซียสงทหารรวมกองกำลังรักษาสันติภาพของ OSCE ในบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา และใน

โคโซโว และสงทหารรวม กกล.รักษาสันติภาพของสหประชาชาติในโกตดิวัวร คองโก ไลบีเรีย ตะวันออกกลาง 

เซาทซูดาน ซาฮาราตะวันตก เฉพาะอยางยิ่งซูดาน ซ่ึงรัสเซียมีแผนตั้งฐานทัพเรือเพ่ือการขนสงและซอมเรือ

ของรัสเซียในทะเลแดง ซ่ึงเปนทะเลค่ันกลางระหวางซูดานกับซาอุดีอาระเบีย 

 นอกจากนี้ เม่ือ 11 พ.ย.2563 รัสเซียจัดตั้งกองกำลังสันติภาพ บริเวณฉนวนลาซึน (Lachin 

corridor) เพ่ือควบคุมสถานการณและรักษาสันติภาพจากกรณีการสูรบในพ้ืนท่ีพิพาทนากอรโน-คาราบัค 

ระหวางอาเซอรไบจานกับอารเมเนีย โดยรัสเซียประจำกำลังพล 1,960 นาย (จากกองกำลังรักษาสันติภาพและ

กองพลรักษาความสงบท่ี 15) รถลำเลียงพลหุมเกราะ 90 คัน และอุปกรณพิเศษ 380 รายการ ท้ังนี้ การสูรบ

ดังกลาวเริ่มตั้งแต 27 ก.ย.2563 โดยยืดเยื้อและรุนแรงข้ึน ท้ังอาเซอรไบจานและอารเมเนียตางประกาศ 

กฎอัยการศึกและระดมพล โดยมีรายงานการสูญเสียกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณของท้ังสองฝาย โดยเคยเกิด

เหตุปะทะกันรุนแรงในพ้ืนท่ีดังกลาว หวงฤดูรอนป 2557 เม่ือ เม.ย.2559 และเม่ือ ก.ค.2563 

 งบประมาณดานการทหารป 2563-2565 ตั้งของบประมาณป 2563 จำนวน 47,550 

ลานดอลลารสหรัฐ (หรือ ประมาณ 3.1 ลานลานรูเบิล) โดยรางงบประมาณป 2564 จำนวน 3.24 ลานลานรูเบิล 

และป 2565 จำนวน 3.3 ลานลานรูเบิล 

 ทบ .มีกำลังพลประมาณ 280,000 นาย แบงเปนเขตยุทธศาสตร 4 เขต คือ 1) West 

ศูนยบัญชาการใหญอยูเซนตปเตอรสเบิรก 2) Centre ศูนยบัญชาการใหญอยูเยคาเตรินเบิรก 3) South 

ศูนยบัญชาการใหญอยู Rostov-on-Don และ 4) East ศูนยบัญชาการใหญอยู Khabarovsk และมีศูนย

บัญชาการยุทธศาสตรรวม ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก ถ.หลัก 2,700 คัน (รุน T-72B/BA 1,100 คัน, T-80BV/U 

450 คัน, T-72B3 800 คัน, T-90/T-90A 350 คัน) และมี ถ.อยูในคลังอีก 17,500 คัน (รุน T-55, T-62, 

T-64A/B, T-72/T-72A/B, T-80B/BV/U และ T-90) ยานลาดตระเวน 1,700 คัน (รุน BRDM-2/2A 1,000 คัน 

โดยมีรุน BRDM-2 ในคลังอีก 1,000 คัน และรุน BRM-1K (CP) 700 คัน) ยานรบทหารราบหุมเกราะ 4,900 คัน 

(เชน รุน BMP-1 500 คัน, BMP-2 3,000 คัน, BMP-3 500 คัน, BTR-80A 100 คัน, BTR-82A/AM 800 คัน โดย

มีรุน BMP-1 และ BMP-2 อยูในคลังอีก 8,500 คัน) ยานสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ 6,000 คัน (รุน BMO-T, 

MT-LB และ BRT-60/70/80) ปนใหญ 4,316 กระบอก 

 สวนระบบปองกันภัยทางอากาศมีอาวุธปลอยพ้ืนสูอากาศ 1,520 ชุด เชน แบบ 9K37/9K317 

Buk (SA-11 Gadfly), 9K33M3 Osa-AKM (SA-8 Gecko), 9K35M3 Strela-120 (SA-132 Gopher), 

9K330/9K331 Tor (SA-15 Gauntlet) และ 2K22 Tunguska (SA-19 Grison) อาวุธปลอยแบบประทับบายิง 

เชน แบบ Igla-1 (SA-16 Gimlet), 9K38 Igla (SA-18 Grouse), 9K338 Igla-S (SA-24 Grinch) และ 9K34 

Strela-3 (SA-14 Gremlin) บ .ไร ค น ขั บ แ บ บ  Tu-143 Reys, Tu-243 Reys/Tu-243 Reys-D, Tu-300 

Korshun, BLA-07 และ Pchela-2 อาวุธปลอยพ้ืนสูพ้ืน เชน แบบ Tochka (SS-21 Scarab) และ Iskander-M 

(SS-26 Stone)  
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 ทร.มีกำลังพลประมาณ 150,000 นาย กองเรือใหญแบงเปน 4 ภาค ไดแก กองเรือภาคเหนือ 

(Northern Fleet) กองเรือภาคทะเลบอลติก (Baltic Fleet) กองเรือภาคทะเลดำ (Black Sea Fleet) และ

กองเรือภาคแปซิฟก (Pacific Fleet) นอกจากนั้นยังมีกองเรือเล็กทะเลแคสเปยน (Caspian Sea Flotilla) 

ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เรือดำน้ำทางยุทธศาสตร 62 ลำ เรือดำน้ำพลังนิวเคลียรติดขีปนาวุธ (SSBN) 13 ลำ 

(เปน Kalmar (Delta III) 3 ลำ, Delfin (Delta IV) 6 ลำ, Akula (Typhoon) 1 ลำ และ Borey 3 ลำ ทางยุทธวิธี 

มี 49 ลำ แยกเปนเรือดำน้ำพลังนิวเคลียรติดอาวุธปลอยนำวิถี (SSGN) Antyey (Oscar II) 8 ลำ เรือดำน้ำโจมตี

พลังนิวเคลียร (SSN) 17 ลำ (ไดแก Schuka-B (Akula II) 2 ลำ, Schuka-B (Akula I) 9 ลำ, Kondor (Sierra II) 

2 ลำ, Barracuda (Sierra I) 1 ลำ และ Schuka (Victor III) 3 ลำ และเรือดำน้ำสามารถทำสงครามปราบเรือดำน้ำ 

(SSK) 23 ลำ (ไดแก Paltus (Kilo) 16 ลำ, Varshavyanka (Kilo) 6 ลำและ Lada 1 ลำ และในป 2565 

ทร.รัสเซียจะเริ่มประจำการขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Tsirkon เพ่ือรองรับปฏิบัติการท้ังทางบกและทะเล  

ซ่ึงเปนการพัฒนาเทคโนโลยสำคัญท้ังระบบอาวุธความเร็วเหนือเสียง เลเซอรกำลังสูง และระบบหุนยนตหรือ

หุนยนตอัตโนมัติ 

 เรือรบหลักมี 33 ลำ ไดแก เรือบรรทุกเครื่องบิน Orel (Kuznetsov) 1 ลำ เรือลาดตระเวน 5 ลำ 

เรือพิฆาต 15 ลำ เรือฟริเกต 12 ลำ สวนเรือตรวจการณชายฝงมี 95 ลำ อาทิ เรือคอรเวต 48 ลำ เรือสะเทินน้ำ

สะเทินบก 45 ลำ (เปนเรือยกพลข้ึนบก 19 ลำ เรือระบายพล 28 ลำ) และเรือสงกำลังบำรุงและสนับสนุน 269 ลำ  

 ทอ.มีกำลังพลประมาณ 165,000 นาย ศูนยบัญชาการใหญอยู Balashikha ใกลมอสโก และมี

ระบบปองกันภัยทางอากาศรวมในกลุมเครือรัฐเอกราช (CIS) ครอบคลุมรัสเซีย อารเมเนีย คาซัคสถาน คีรกีซสถาน 

ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก บ.รบรวม 1,046 เครื่อง 

เปน บ.ท้ิงระเบิด 139 เครื่อง (แบบ Tu-22M3/MR Backfire C 62 เครื่อง, Tu-22MR Blackjack 1 เครื่อง, 

Tu-95MS/MS mod Bear 48 เครื่อง, Tu-95MSM Bear 12 เครื่อง, Tu-160 Blackjack 11 เครื่อง และ Tu-160 

Blackjack 11 เครื่อง) บ.ขับไล 210 เครื่อง (แบบ MiG-29/MiG-29UB Fulcrum 70 เครื่อง, MiG-31B/31BS  

Foxhound 20 เครื่ อง , MiG-31BM Foxhound 60 เครื่อง , Su-27 Flanker 50 เครื่อง และ  Su-27UB 

Flanker 10 เครื่อง) บ.ขับไล/โจมตีภาคพื้นดิน 323 เครื่อง (แบบ MiG-29SMT Fulcrum 36 เครื่อง, 

MiG-29UBT Fulcrum 6 เครื่อง, Su-27SM 2 Flanker 47 เครื่อง, Su-27SM3 Flanker 14 เครื่อง, Su-30M2 

20 เครื่อง, Su-30SM 62 เครื่อง, Su-34 Fullback 86 เครื่อง และ Su-35S Flanker 52 เครื่อง) บ.โจมตี 

295 เครื่อง (แบบ Su-24M/M2 Fencer 100 เครื่อง, Su-25 Frogfoot 40 เครื่อง, Su-25SM/SM3 Frogfoot 

140 เครื่อง และ Su-25UB Frogfoot 15 เครื่อง) บ.ลาดตระเวน/สอดแนม 87 เครื่อง (แบบ An-30 Clank 

4 เครื่อง, Su-24MR Fencer 79 เครื่อง, Tu-214ON 2 เครื่อง และ Tu-214R 2 เครื่อง ) บ.ติดระบบเตือนภัย

ลวงหนา 18 ลำ (แบบ A-50/A-50U Mainstay, Il-76SKIP) บ.เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ Il-78/Il-78M 

Midas รวม 15 เครื่อง บ.ขนสง 429 เครื่อง (ขนาดหนักรวม 111 เครื่อง เชน แบบ An-124 Condor, An-22 Cock 

และ Il-76MD/MF ขนาดกลางรวม 65 เครื่อง เชน แบบ An-12/An-12BK Cub และขนาดเบารวม 235 

เครื่อง เชน แบบ An-24 Coke, An-26 Curl, An-72 Coaler, An-140, L-410, Tu-134 Crusty และ บ.โดยสารรวม 

18 เครื่อง เชน แบบ Tu-154 Careless)  บ.ฝกรวม 231 เครื่อง เชน แบบ L-39 Albatros และ Yak-130 Mitten  
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 สวน ฮ.โจมต ีมี 340 เครื่อง (แบบ Ka-52A Hokum B 90 เครื่อง, Mi-24D/V/P Hind 100 เครื่อง, 

Mi-28N Havoc B 90 เครื่อง และ Mi-35 Hind 60 เครื่อง) ฮ.ทำสงครามอิเล็กทรอนิกส 27 เครื่อง ฮ.ขนสง 

338 เครื่ อ ง  (ขนาดหนั กแบบ  Mi-26/Mi-26T Halo 32 เครื่ อ ง  ขนาดกลางแบบ  Mi-8/Mi-8MT/Mi-

8MTsh/Mi-8MTv-5 Hip รวม 306 เครื่อง) ฮ.ฝก 39 เครื่อง (แบบ Ka-226 19 เครื่อง และ Ansat-U 20 

เครื่อง) บ.ไรคนขับแบบ Pchela-1T ระบบปองกันภัยทางอากาศ อาวุธปลอยพ้ืนสูอากาศ เชน แบบ S-300PS 

(SA-10 Grumble)/S-300PM (SA-20 Gargoyle)/S-400 (SA-21 Growler) และ 96K6 Pantsir-S1 (SA-22 

Greyhound) อาวุธปลอยอากาศสูอากาศนำวิถีดวยอินฟราเรดแบบ R-27T/ET (AA-10 Alamo B/D), R-73 

(AA-11 Archer), R-60T (AA-8 Apid) นำวิ ถีด วย  semi-active radar homing แบบ  R-27R/ER (AA-10 

Alamo A/C), R-33/33S (AA-9 Amos A/B) เปนตน 

 การเปดตัวดานอาวุธยุทโธปกรณ ท่ีสำคัญประจำป 2561 อาทิ ขีปนาวุธ Sarmat กำหนด

ประจำการในป 2563 ระบบตอตานขีปนาวุธ PL-18/Nudol A-135 ABM S-400 Iskander-M โดรนใตน้ำ

พลังงานนิวเคลียร รถถังอัตตาจร Sprut-S M1 รถถัง T-14 Armata เครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร 

Tu-22M3M ฮ.Mi-26 เครื่องบินรบ MIG-35 SU-57 ปนกลอัตโนมัติ Zu-23M รุน Sparka เทคโนโลยีการเติม

น้ำมันเครื่องบินรบกลางอากาศ และโครงการท่ีอยูในระหวางทดสอบและพัฒนา อาทิ S-500 การตอตานโดรน 

หุนยนตรบ นอกจากนี้ เปดทำการศูนยเทคโนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและวิจัยข้ันสูงทางทหารของรัสเซีย 

(Era of Military Inovation Technopolis Project) ใน 8 สาขาเฉพาะทาง อาทิ หุนยนต เทคโนโลยีชีวภาพ 

ความม่ันคงทางขอมูล นาโนเทคโนโลยี เปนตน 

 การเปดตัวดานอาวุธยุทโธปกรณท่ีสำคัญประจำป 2562 อาทิ ระบบหุนยนต Paladin ระบบ

ตอตานอากาศยาน S-350 Vityaz และ Pantsyr-SM รถกูภัยทางทหารขนาดกลาง REM-KS (Wheel-based 

middle-size recovery vehicle) ระบบติดเครื่องอัตโนมัติในสภาวะอากาศติดลบ 50 องศาเซลเซียส 

(Autonomous engine starting system), รถบรรทุกติดตั้งเครนทางทหาร KMV-20K (Military boom 

truck) ระบบปนใหญอัตราจร 2S42 Lotos อากาศยานแบบไมใชคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) 

Havy Hunter ตูบรรจุสำหรับสภาพอากาศอารกติก (Arctic-type container) นอกจากนี้ รัสเซียอยูระหวาง

เรงพัฒนาศักยภาพขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง หลังประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธ Kinzhal   

ซ่ึงมีความเร็วเหนือเสียง 10 เทาจากครื่องบินรบไอพน MIG-31 เม่ือ มี.ค.2561 มีแผนประจำการอาวุธ 

Avangard ภายในป 2562 สำหรับป  2563 รัสเซียมีแผนประจำการขีปนาวุธ Sarmat (Satan 2) เรือ         

ตัดน้ำแข็งรุนใหม 

 การเปดตัวดานอาวุธยุทโธปกรณท่ีสำคัญประจำป 2563 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 สนับสนุนทางอากาศ, Uran-6 mine-clearing 

unmanned ground vehicles (UGVs) และระบบไฮบริด BMP-3-based mine-clearing platform  
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ปญหาดานความม่ันคง 

 1) ความขัดแยงระหวางรัสเซียกับชาติตะวันตก จากกรณียูเครน รวมถึงการแสดงบทบาททาง

ทหารนำในพ้ืนท่ีเขตอิทธิพลเกาของรัสเซียเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีชายแดนติดหรือใกลกับรัสเซีย และ 

การเคลื่อนไหวทางทหารของเนโตในหลายประเทศในยุโรปท่ีมีพรมแดนติดรัสเซียท้ังทางบกและทะเล เฉพาะอยาง

ยิ่งความตึงเครียดในคาบสมุทรอารกติก 

 2) การกอการราย รัสเซียยังคงเผชิญปญหาเหตุขูวางระเบิดและเรียกคาไถเปนสกุลเงินดิจิทัล

อยางตอเนื่อง โดยกลุมกอการรายท่ีมีความเคลื่อนไหวในรัสเซีย อาทิ 1) กลุม Islamic State (IS) ตั้งคอเคซัส

เปนจังหวัดหนึ่งของการสถาปนารัฐอิสลาม (หรือมีชื่อสาขา Wilayat Kavkaz) หลังจากกลุมนิยมความรุนแรง

ในเชชเนีย ดาเกสถาน อินกูเชเตีย และคาบารดีโน-บัลคาเรีย เผยแพรคลิปวิดีโอเม่ือ 21 มิ.ย.2558 ใหสัตยาบัน

ภักดีตอกลุม และมีโฆษณาชวนเชื่อผานสื่อสังคมออนไลนภาษารัสเซีย เพ่ือหาสมาชิกใหมท่ีใชภาษารัสเซียใน

คอเคซัสเหนือและผูอพยพจากเอเชียกลาง นอกจากนั้น กลุม Caucasus Emirate (CE) ในคอเคซัสเหนือยังคง

เปนอีกภัยคุกคามสำคัญของรัสเซีย สำหรับเหตุกอการรายครั้งใหญเกิดข้ึนเม่ือ 3 เม.ย.2560 โดยระเบิดขบวนรถไฟ

ใตดินท่ีเมืองเซนตปเตอรสเบิรก และ 2) ลัทธิ Aum Shinrikyo (AUM) ซ่ึงใชรัสเซียเปนพ้ืนท่ีเคลื่อนไหวเพ่ือโจมตี

ผลประโยชนของญี่ปุน 

 3) การจัดการภาคแรงงานในอนาคต โดยป 2562 รัสเซียมีแรงงานอพยพจากตางประเทศเขา

มาในรัสเซียประมาณ 2.4 ลานคน มาจากอุซเบกิสถาน ทาจิกีสถาน คีรกีซสถาน ยูเครน คาซัคสถาน จีน 

เยอรมนี อิตาลีและเซอรเบีย ขณะท่ีอัตราการเกิดของชาวรัสเซียยังคงอยูในระดับต่ำกวาเปาหมาย 

 4) ปญหาการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ ผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของประเทศ

ตะวันตก รวมถึงปญหาภัยคุกคามทางไซเบอร การคามนุษย ยาเสพติด และผูอพยพ 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (ประเทศคูเจรจา), BIS, BRICS, 

BSEC, CBSS, CD, CE, CERN (ผูสังเกตการณ), CICA, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EAS, EBRD, EAEU, FAO, 

FATF, G-20, G-8, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, 

ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (ผูสังเกตการณ), IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA 

(ผูสังเกตการณ), MIGA, MINURSO, MONUSCO, NSG, OAS (ผูสังเกตการณ), OIC (ผูสังเกตการณ), OPCW, 

OSCE, Paris Club, PCA, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMIL, 

UNMISS, UNOCI, UNSC (แบบถาวร), UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, 

WMO, WTO, ZC, NAM (ผูสังเกตการณ)  

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีองคกรวิจัยทางวิทยาศาสตรกวา 4,000 แห ง องคกรหลักทาง

วิทยาศาสตรของรัสเซีย คือ สถาบันวิทยาศาสตร และมีสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ในสังกัดอีกหลายรอยแหง แยกตาม

สาขา เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต รัสเซียให

ความสำคัญอยางมากกับการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง การสงเสริมศักยภาพ อัจฉริยภาพของทรัพยากรบุคคล 
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ครอบคลุมท้ังพลเรือนและการทหาร เพ่ือหวังเพ่ิมรายไดจากการสงออกเทคโนโลยีระดับสูงนอกเหนือจากการ

พ่ึงพารายไดหลักจากการสงออกดานพลังงาน สำหรับการสรางศูนยนวัตกรรมท่ี  Skolkovo ใกลมอสโก 

นายกรัฐมนตรีดมิตรี เมดเวเดฟ (ตำแหนงขณะนั้น) ประกาศเม่ือ มี.ค.2553 เพ่ือเปนแหลงรวมธุรกิจเทคโนโลยี

ระดับสูงเทียบเทา Silicon Valley ในมลรัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐฯ ซ่ึงเริ่มสรางเม่ือป 2555 ยังคืบหนาไมมากนัก 

รัสเซียจะรวมมือกับจีนผลักดันโครงการดานอวกาศระหวางป 2561-2565 เชน การสำรวจดวงจันทรและ

อวกาศท่ีหางไกลออกไป พัฒนายานอวกาศและโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณฮารดแวร และการสำรวจขอมูล

จากระยะไกล รวมทั้งมีความรวมมือกับจีนในกรอบ BRICS นอกจากนี้ รัสเซียอยูระหวางพิจารณาความ

รวมมือดานอวกาศกับอินเดีย บราซิล แอฟริกาใต นิการากัว เมียนมา ชิลี เปรู อารเมเนีย และเบลารุส     

รัสเซียยังมีแผนพัฒนาศูนยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีทางทะเลรวมกับเกาหลีใต สำหรับความรวมมือระดับ   

พหุภาคีท่ีโดดเดนในป 2562 คือการประชุมสุดยอดรัสเซีย-แอฟริกา (Russia-Africa summit) และการประชุมทาง

เศรษฐกิจรัสเซีย-แอฟริกา (Russia-Africa Economic Forum) ซ่ึงจัดข้ึนครั้งแรกท่ีโซชิ เม่ือ 23-24 ต.ค.2562 

การประชุมดังกลาวมีประธานาธิบดีอับดุลฟตตาห อัซซีซี ของอียิปต รวมเปนประธาน และมีผูนำประเทศ

แอฟริกาเขารวมกวา 40 ประเทศ 

 การแพรระบาดของโรค COVID-19 ทำใหบทบาททางการแพทยและการวิจัยวัคซีนของ

รัสเซียโดดเดนข้ึน แมวารัสเซียมีจำนวนผูปวยมากเปนอันดับ 5 ของโลก (สถานะเม่ือ พ.ย.2564) โดยเปน

ประเทศแรกของโลกท่ีประกาศจดทะเบียนวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ชื่อ Sputnik V เม่ือ 11 ส.ค.2563 

พัฒนาโดยสถาบันวิจัย Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology 

รัสเซียตั้งเปาหมายขายในระดับสากลราคาไมเกินโดสละ 10 ดอลลารสหรัฐ พรอมอางวามีตนทุนการขนสงต่ำ

กวาวัคซีนของประเทศอ่ืนเนื่องจากสามารถบรรจุอยูในภาชนะท่ีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ 

ยังจดทะเบียนวัคซีนอีก 4 ชนิด คือ วัคซีน EpiVacCorona, EpiVacCorona-N พัฒนาโดยสถาบัน Vector 

วัคซีน CoviVac พัฒนาโดยสถาบัน Chumakov และวัคซีน Sputnik Light (แบบฉีดครั้งเดียว) ของสถาบัน Gamaleya  

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 1,218 แหง เสนทางรถไฟระยะทาง 87,157 กม. ถนน

ระยะทาง 1,283,387 กม. และการเดินทางโดยเรือระยะทาง 102,000 กม. ท้ังในทะเลบอลติก ทะเลขาว ทะเล

แคสเปยน ทะเลอาซอฟ และทะเลดำ และมีการใหบริการเรือพาณิชยสมุทร 2,808 ลำ (ป 2563) โดยมีของ

ตางชาติ  155 ลำ มีเมืองทาท่ีสำคัญ ไดแก  เมือง Kaliningrad, Nakhodka, Novorossiysk, Primorsk, Saint 

Petersburg และ Vostochnyy มีทอขนสง condensate 122 กม. ทอขนสงกาซ 177,700 กม. ทอขนสง

กาซปโตรเลียมเหลว 1,378 กม. ทอขนสงน้ำมัน 80,820 กม. ทอขนสงน้ำมัน/กาซ/น้ำ 40 กม. ทอขนสง

น้ำมันสำเร็จรูป 13,658 กม. และทอขนสงน้ำ 23 กม. โทรคมนาคม : มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 27.6 ลานเลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 239.7 ลานเลขหมาย จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 114.9 ลานคน (ก.ค.2561) รหัสอินเทอรเน็ต 

.ru (su เปนของสหภาพโซเวียต) 
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การเดินทาง เนื่องดวยมาตรการปองกันการแพรระบาดโรค COVID-19 ทำใหเม่ือป 2563 ไทยและรัสเซีย 

ระงับเสนทางการบินพาณิชยระหวางกันชั่วคราว แตยังคงเท่ียวบินพิเศษสำหรับอพยพชาวไทยกลับจากรัสเซีย 

และพาชาวรัสเซียกลับรัสเซียเปนระยะ ตอมาเม่ือ 1 ก.ค.2564 ไทยเปดโครงการนำรองเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวภายใตโครงการแซนดบอกซ สำหรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ครบสองเข็ม

เดินทางไปยัง จ.ภูเก็ต ตอมาเม่ือ 9 พ.ย.2564 สายการบินแหงชาติ Aeroflot ของรัสเซียกลับมาใหบริการ

เท่ียวบินรัสเซีย-ไทย และเริ่มใหบริการ 2 เท่ียวบินตอสัปดาห เสนทางมอสโก-กรุงเทพฯ และมอสโก-ภูเก็ต 

(เปดเท่ียวแรกเม่ือ 6 พ.ย.2564 เสนทางมอสโก-ภูเก็ต มีนักทองเท่ียวรัสเซีย 275 คน) นอกจากนี้ สายการบิน 

S7 ของรัสเซียกลับมาใหบริการเท่ียวบินเสนทางรัสเซีย-ไทยใน 17 ธ.ค.2564 จากตนทาง 5 แหงในรัสเซีย 

ไดแก Irkutsk, Novosibirsk, Vladivostok, Krasnoyarsk และ Khabarovsk  

 กอนวิกฤตโรค COVID-19 มีเท่ียวบินจากไทย อาทิ การบินไทย Aeroflot Russia Airlines 

และ S7 Airlines ไปถึง 5 เมืองของรัสเซีย ใชเวลาประมาณ 9-12 ชั่วโมง (ไมรวมระยะเวลาเปลี่ยนเครื่อง) ไดแก 

มอสโก เซนตปเตอรสเบิรก วลาดิวอสต็อก เออรกุสตและโนโวซีเบียรสก โดยไทยและรัสเซียลงนามความตกลง

ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหวางกันเม่ือป 2545 ทำใหผูถือหนังสือเดินทาง

ดังกลาวสามารถเดินทางเขารัสเซียไดโดยไมตองขอวีซาและสามารถอยูในรัสเซียไดนานถึง 90 วัน ตอมาเม่ือป 2548 

ท้ังสองฝายลงนามความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางกันเพ่ือจุดประสงคของ

การทองเท่ียว ทำใหคนไทยเดินทางเขารัสเซียโดยไมตองขอวีซาและสามารถอยูในรัสเซียไดนานถึง 30 วัน อนึ่ง รัสเซีย

มีความแตกตางของเวลาระหวางตะวันตกกับตะวันออก 11 เขตเวลา สวนเวลาของมอสโกชากวาไทย 3 ชม. ระหวาง เม.ย.-ต.ค. 

และชากวา 4 ชม. ระหวาง พ.ย.-มี.ค. เว็บไซตทางการขอมูลเพ่ือการทองเท่ียวคือ www.russiatourism.ru/en/ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) บทบาทในภูมิภาคตาง ๆ ของรัสเซีย อาทิ ตะวันออกกลาง แอฟริกาและการสงเสริมความ

รวมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผานกรอบความรวมมือพหุภาคี อาทิ ASEAN ARF 

APEC และทวิภาคี เฉพาะอยางยิ่งดานการทหาร ซ่ึงชวยเสริมสถานะความเปนประเทศหลัก (Major Country) 

ของรัสเซียในเวทีระหวางประเทศ 

 2) ความรวมมือระหวางรัสเซียกับจีนท้ังดานการเมืองระหวางประเทศ เศรษฐกิจ การทหาร 

และความม่ันคงเพ่ือแขงขันอิทธิพล และทาทายระเบียบโลกเดิมท่ีนำโดยสหรัฐฯ โดยจีนยังเปนประเทศท่ี

รัสเซียใหความสำคัญเปนลำดับแรกในการพัฒนาความสัมพันธเชิงยุทธศาสตรรอบดาน กับท้ังมีบทบาทนำ

รวมกันในกรอบความรวมมือตาง ๆ เชน BRICS, SCO, CICA, AIIB และ EAEU  

 3) สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองภายในของรัสเซียซ่ึงไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 

และผลจากราคาน้ำมันโลกตกต่ำตลอดป 2563 อีกท้ังสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกยังคงดำเนินมาตรการ      

คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียอยางตอเนื่อง ขณะท่ีดานการเมือง ป 2563 เริ่มมีการเปลี่ยนผานทางการเมือง   

ในระดับรัฐบาล ซ่ึงมีการปรับ ครม.อยางนอย 2 ครั้งในหวงป 2563 อีกท้ังมีการประกาศปรับ/แกไขยุทธศาสตร

และแผนตาง ๆ จำนวนมาก อาทิ ยุทธศาสตรพลังงาน ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียว 

https://www.russiatourism.ru/en/
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 4) การคงบทบาทและอิทธิพลของรัสเซียในประเทศในกลุมอดีตสหภาพโซเวียต ซ่ึงรัสเซียถือ

เปนเขตอิทธิพลและเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสำคัญในทางภูมิรัฐศาสตรท้ังดานเศรษฐกิจ พลังงาน และความม่ันคง 

เฉพาะอยางยิ่งพ้ืนท่ีเอเชียกลาง และพ้ืนท่ีพิพาทนากอรโน-คาราบัค ระหวางอารเมเนียกับอาเซอรไบจาน 

 5) บทบาทดานการทหาร การสงออกอาวุธยุทโธปกรณ และการพัฒนาศักยภาพทางทะเลและ

อวกาศของรัสเซียท่ีมีแนวโนมทาทายสหรัฐฯ กับเนโตมากยิ่งข้ึน 

 6) ปญหาการกอการรายภายในประเทศของรัสเซีย และการขยายตัวของกลุม IS ในพ้ืนท่ี

คอเคซัสเหนือและเอเชียกลาง  

 7) แนวทางการดำเนินความสัมพันธกับตางประเทศของรัสเซียท่ีเพ่ิมความระมัดระวังข้ึน เชน 

การฟนฟูความสัมพันธระดับปกติกับสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ การดำเนิน

ความสัมพันธกับมิตรประเทศท้ังพันธมิตรดั้งเดิม เชน จีน อิหราน ตุรกี ปากีสถาน และพันธมิตรใหม เชน 

อินเดีย เพ่ือคงความเปนบทบาทนำในการแกไขปญหาความขัดแยงระดับภูมิภาคและของโลก เชน วิกฤตใน

อัฟกานิสถาน ซีเรีย ลิเบีย และเมียนมา 

      

ความสัมพันธไทย-รัสเซีย 

 ไทยและรัสเซียถือวา การเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(ระหวาง 3-11 ก.ค.2440) เปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธทางการทูต โดยวันสถาปนาความสัมพันธทางการ

ทูตระหวางไทยกับรัสเซีย คือ 3 ก.ค.2440 และจัดงานครบรอบ 120 ปความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน

เม่ือป 2560 ท่ีกรุงเทพฯ มอสโก และเซนตปเตอรสเบิรก สำหรับการเยือนไทยอยางเปนทางการของ

ประธานาธิบดีปูติน ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เม่ือ ต.ค.2546 ยกระดับความสัมพันธเปนหุนสวนกัน และเม่ือป 2550 รัฐบาลท้ังสองประเทศรวมกันจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือฉลองโอกาสครบรอบ 110 ปความสัมพันธไทย-รัสเซีย โดยสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เยือนรัสเซียอยางเปนทางการในฐานะผูแทนพระองค  

(State Visit) ระหวาง 2-11 ก.ค.2550 เพ่ือรวมฉลองโอกาสดังกลาว  

 สวนการเยือนและพบปะแลกเปลี่ยนระดับผูนำ ไดแก นายดมิตรี เมดเวเดฟ (นายกรัฐมนตรี

ขณะนั้น) เยือนไทยระหวาง 7-8 เม.ย.2558 และ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นรม.เยือนรัสเซียอยางเปน

ทางการ ระหวาง 17-19 พ.ค.2559 เปนการเยือนรัสเซียของผูนำระดับ นรม.ของไทยครั้งแรกในรอบ 11 ป 

และเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) 

ที่โซชิ ระหวาง 19-20 พ.ค.2559 ในระหวางการเยือนมีการลงนามในความตกลงท้ังสิ้น 14 ฉบับ เปนความ  

ตกลงของภาครัฐ 6 ฉบับ และความตกลงของภาคเอกชน 8 ฉบับ ประกอบดวย ดานการทหาร เกษตร ประมง 

พลังงาน ธุรกรรมการเงิน และ SME นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ พบหารือกับประธานาธิบดีปูตินนอกรอบการ

ประชุมสุดยอด BRICS ท่ีจีน เม่ือ 5 ก.ย.2560 หลังจากท่ีนายเซียรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศรัสเซีย เยือนไทยระหวาง 9-10 ส.ค.2560   
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 ไทยและรัสเซียมีการหารือผานกลไกตาง ๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการพลังงานระหวาง

รัสเซีย-ไทย ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ 18 ม.ค.2560 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการคาและความ

รวมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี 3 ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ 21 เม.ย.2560 การประชุมคณะทำงานรวมวาดวย

การหารือดานความม่ันคงระหวางไทยกับรัสเซีย ครั้งท่ี 3 เม่ือ พ.ค.2560 และการประชุมคณะกรรมาธิการรวม   

วาดวยความรวมมือทวิภาคี (JC) ไทย-รัสเซีย โดยครั้งลาสุดจัดเปนครั้งท่ี 6 ท่ีมอสโก ระหวาง 14-15 ก.ค.2558  

 ดานเศรษฐกิจ รัสเซียเปนคูคาอันดับท่ี 1 ของไทยในกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) และ

เปนคูคาอันดับท่ี 32 ของโลก การคาระหวางป 2557-2559 มีมูลคาเฉลี่ยปละ 3,077.91 ลานดอลลารสหรัฐ โดย

ไทยเปนฝายขาดดุลมาโดยตลอด ตั้งแตป 2557 มูลคาการคาไทยกับรัสเซียอยูท่ี 4,900 ลานดอลลารสหรัฐ 

และชะลอตัว สำหรับการคาเม่ือป 2560 มูลคาการคาระหวางไทยกับรัสเซีย มีจำนวน 3,130 ลานดอลลารสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึน 61.2% เปนครั้งแรกในหวง 3 ปท่ีผานมา โดยป 2561 มูลคาการคารวม 113,153 ลานบาท ไทยขาดดุล 

38,437 ลานบาทหรือหดตัว 16.14% ป 2562 มูลคาการคารวม 97,559.55 ลานบาท ไทยขาดดุล 37,940 ลาน

บาทหรือหดตัว 13.78%  

 สำหรับป 2563 มูลคาการคารวม 76,962 ลานบาท ไทยสงออก 22,434 ลานบาท นำเขา 

54,528 ลานบาท ไทยขาดดุลการคา 32,094 ลานบาท สินคาสงออกของไทยท่ีสำคัญ ไดแก รถยนต อุปกรณ

และสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไมกระปองและแปรรูป และเม็ดพลาสติก  

สินคานำเขาท่ีสำคัญ ไดแก น้ำมันดิบ ปุยและยากำจัดศัตรูพืช เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินแรโลหะอ่ืน ๆ  

เศษโลหะและผลิตภัณฑ และถานหิน ท้ังนี้ ไทยและรัสเซียเล็งเห็นวา การคามีลูทางขยายตัวจากศักยภาพและ

นโยบายทางเศรษฐกิจของแตละฝาย และเห็นพองจะเพ่ิมมูลคาการคาเปน 5 เทา หรือประมาณ 10,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ภายในป 2563 ขณะท่ีมูลคาการคาทวิภาคีหวง ม.ค.-ก.ย.2564 อยูท่ี 65,579 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

18.22% เม่ือเทียบกับหวงเดียวกันของป 2563 ไทยสงออก 21,796 ลานบาท นำเขา 43,783 ลานบาท    

ไทยขาดดุลการคา 21,986 ลานบาท  

 รัสเซียสงเสริมใหไทยรวมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไกลใน 8 สาขา ไดแก 

ชิ้นสวนยานยนต เกษตรกรรม สินคาอาหาร โลจิสติกส ศูนยกระจายสินคา และการผลิตสินคาอาหารใน

ภูมิภาคตาง ๆ สำหรับการลงทุนของรัสเซียในไทยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแตป 2555-2559 มีท้ังสิ้น 

20 โครงการ รัสเซียยื่นคำขอรับการสงเสริมการลงทุนในไทยท้ังสิ้น 20 โครงการ มูลคา 2,202.2 ลานบาท 

เฉพาะป 2559 มีโครงการท่ีรัสเซียยื่นคำขอรับการสงเสริมการลงทุนในไทย 4 โครงการ มูลคารวม 16.9 ลานบาท 

 รัสเซียเปนตลาดท่ีมีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย เม่ือป 2559         

มีนักทองเท่ียวรัสเซียเดินทางมาไทย 1,089,992 คน ขยายตัว 24.4% จากป 2558 ท่ีมีจำนวน 884,085 คน 

สวนเม่ือป 2560 ประมาณ 1.4 ลานคน เนื่องจากคาเงินรูเบิลท่ีแข็งคาข้ึน ทำใหชาวรัสเซียใชจายดานการ

ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีป 2561 มีนักทองเท่ียวรัสเซียในไทย 1,472,765 คน เพ่ิมข้ึน 5% จากป 2560      

แตไทยจะเผชิญการแขงขันกับหลายประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมจากชาวรัสเซียเชนกัน เชน 

ตุรกี อียิปต จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย สำหรับนักทองเท่ียวรัสเซียท่ีเดินทางมาไทยเปนนักทองเท่ียวท่ีมี

คุณภาพมากข้ึน มีการใชจายตอหัวเพ่ิมข้ึน ท้ังการเลือกโรงแรมหรือการทำกิจกรรม 
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 สำหรับหวง ม.ค.-ธ.ค.2562 นักทองเท่ียวรัสเซียเดินทางเขาไทยจำนวนมากเปนอันดับท่ี 7 ของ

ไทยหรือจำนวน 1,481,837 คน โดยมีคาใชจายรวมท้ังปในไทยประมาณ 102,895 ลานบาท ซ่ึงสูงเปนอันดับท่ี 3     

รองจากจีนและมาเลเซีย โดยคาใชจายประมาณ 33% เปนคาท่ี พัก 24% เปนอาหารและเครื่องดื่ม  

ซ้ือสินคาประมาณ 18% คาเดินทางในประเทศประมาณ 9% ใชระยะเวลาพักผอนในไทยเฉลี่ยประมาณ 16.9 วัน 

การใชจายเฉลี่ยประมาณวันละ 4,000 บาท ซ่ึงสวนใหญ เปนนักทองเท่ียวท่ีไมไดผานทัวรแบบกลุม  

(ขอมูลจากเว็บไซตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เม่ือ 28 ต.ค.2563) 

 ขณะท่ี ม.ค.-ธ.ค.2562 นักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางไปรัสเซีย จำนวน 75,456 คน (1 เท่ียว

นับเปน 1 คน) โดยใชจายรวมท้ังปในรัสเซียประมาณ 3,148 ลานบาท โดยคาใชจายประมาณ 36% เปนคาท่ีพัก 

29% คาอาหารและเครื่องดื่ม ขณะท่ีการซ้ือสินคาประมาณ 17% คาเดินทางในประเทศประมาณ 10% ใช

ระยะเวลาพักผอนในไทยเฉลี่ยประมาณ 8.6 วัน การใชจายเฉลี่ยประมาณ 4,800 บาท/วัน ซ่ึงสวนใหญเปน

นักทองเท่ียวท่ีไมไดผานทัวรแบบกลุม (ขอมูลจากเว็บไซตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เม่ือ 30 ต.ค.2563)  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับรัสเซีย : ความตกลงวาดวยการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูต การคาและความสัมพันธทางดานกงสุลตามปกติ (ป 2484) ความตกลงวาดวยความรวมมือทาง

การคา (25 ธ.ค.2513) พิธีสารวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมทางการคา (12 พ.ค.2530) ขอตกลง

เก่ียวกับการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศ (ป 2531) ความตกลงวาดวยการจัดตั้ง

คณะกรรมาธิการรวมทวิภาคี (15 ก.ย.2536) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหงประเทศ

ไทยกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมของรัสเซีย (11 ก.ค.2540) อนุสัญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอน        

และปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได (23 ก.ย.2542 มีผลบังคับใช 15 ม.ค.2552) 

ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม (25 ก.พ.2543) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว 

(17 ต.ค.2545) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (17 ต.ค.2545) 

ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนตางตอบแทน (17 ต.ค.2545) ความตกลงวาดวยขอยุติ

การชำระหนี้ท่ีรัฐรัสเซียคงคางราชอาณาจักรไทย (21 ต.ค.2546) บันทึกความเขาใจวาดวยการสนับสนุน    

ดานการสงกำลังบำรุงทางทหาร (21 ต.ค.2546) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการศึกษา (1 ธ.ค.2547) 

ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา (13 ธ.ค.2548) ชวงป 2551-2554 

แผนการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศ ฉบับป 2551-2554 (24 ก.ค.2551) แผนปฏิบัติการรวม     

วาดวยการสงเสริมความรวมมือ ฉบับป 2553-2557 (27 พ.ย.2552) ขอตกลงดานปฏิบัติการเก่ียวกับเอกสาร

ระหวางธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK) กับธนาคาร Vneshtorgbank ของ

รัสเซีย (27 พ.ย.2552) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาธุรกิจ (27 พ.ย.2552) ความตกลงวาดวย

ความรวมมือทางวัฒนธรรม (25 ก.พ.2543) พิธีสารความตกลงการชำระหนี้คาขาวระหวางไทยกับรัสเซีย 

จำนวน 36 ลานดอลลารสหรัฐ (31 พ.ค.2554) เม่ือ 8 เม.ย.2558 ความตกลงวาดวยความรวมมือดานเทคนิคทาง

ทหารระหวางไทยกับรัสเซีย (14 ก.ย.2560) บันทึกความเขาใจดานการปกปองสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุข

ภาวะของประชาชนระหวางสำนักงานคุมครองสิทธิผูบริโภคและสวัสดิภาพของมนุษยแหงสหพันธรัฐรัสเซีย

และกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ย.2560) โครงการความรวมมือสงเสริมการทองเท่ียว
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ระหวางป 2561-2563 ภายใตกรอบการประชุมการทองเท่ียวอาเซียน + 3 (24 ม.ค.2561) นอกจากนี้ ป 2561 

อยูระหวางข้ันตอนเตรียมลงนามบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission-EEC) และอยูระหวางดำเนินการเปดทำการกงสุลใหญ

สหพันธรัฐรัสเซียประจำภูเก็ต 

 ระหวางการเยือนไทยของ นายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟ เม่ือ เม.ย.2558 มีการลงนามในความตกลง

ระหวางภาครัฐไทย-รัสเซีย จำนวน 8 ฉบับ ไดแก 1) บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานไทยกับ

กระทรวงพลังงานรัสเซียวาดวยความรวมมือดานพลังงาน 2) แผนการดำเนินกิจกรรมดานการทองเท่ียว

ระหวางไทยกับรัสเซีย 2558-2560 3) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมไทย

กับกระทรวงวัฒนธรรมรัสเซีย 4) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานยาเสพติดระหวางสำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไทยกับสำนักงานเพ่ือการควบคุมยาเสพติดรัสเซีย 5) บันทึก

ความเขาใจระหวางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทยกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย 

6) บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพาณิชยไทยกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียเพ่ือขยายและยกระดับ

ความสัมพันธดานการคาและเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกใหเกิดความสัมพันธระหวางภาคธุรกิจของ   

ท้ังสองประเทศ (MoU on Extension of Trade-Economic Cooperation) 7) ความตกลงระหวางรัฐบาลไทย

กับรัฐบาลรัสเซียวาดวยความรวมมือดานเทคนิคทหาร และ 8) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน

ความม่ันคงระหวางสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติแหงราชอาณาจักรไทยและสภาความม่ันคงแหง

สหพันธรัฐรัสเซีย 

 สวนการเยือนรัสเซียของ พลเอก ประยุทธ เม่ือ พ.ค.2559 มีการลงนามในความตกลงภาครัฐ 

ไดแก 1) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทหาร 2) บันทึกความเขาใจเรื่องความรวมมือในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมระหวางสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไทยกับหนวยขาวกรองทาง

การเงินรัสเซีย 3) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการเกษตรระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณไทย

กับกระทรวงเกษตรรัส เซีย  4) บัน ทึกความเข าใจด านการปกป องสิ่ งแวดลอมระหวางกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทย     

5) บันทึกความเขาใจวาดวยการขยายความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางกระทรวงพาณิชยแหง

ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจแหงสหพันธรัฐรัสเซียเพ่ือขยายและยกระดับความสัมพันธดาน

การคาและเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกใหเกิดความสัมพันธระหวางภาคธุรกิจของท้ังสองประเทศ และ 

6) บันทึกความเขาใจวาดวยการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑสัตวน้ำท่ีจับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑสัตวน้ำ

จากการเพาะเลี้ยงท่ีนำเขาและสงออกระหวางกรมประมงแหงราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานเฝาระวัง

สุขอนามัยพืชและสัตวแหงสหพันธรัฐรัสเซีย โดยการพบหารือครั้งสำคัญระหวาง พลเอก ประยุทธ กับ

ประธานาธิบดีปูติน เกิดข้ึนเม่ือ 14 พ.ย.2561 นอกรอบการประชุมสุดยอดรัสเซีย-อาเซียน (Russia-ASEAN 

Summit) ครั้งท่ี 3 ท่ีสิงคโปร 

 สำหรับการเยือนไทยครั้งลาสุดของ นายเมดเวเดฟ (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) เม่ือ 3-4 พ.ย.2562 

เพ่ือรวมการประชุม East Asia Summit (EAS) ท่ีกรุงเทพฯ โดยมุงเนนการขยายความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต ครอบคลุมการพัฒนาอยางยั่งยืน เทคโนโลยีดิจิทัล ความทาทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม 

และการประชุม ASEAN Business and Investment Summit 

 นอกจากนี้ หวงป 2562 มีความรวมมือดานตาง ๆ อาทิ 1) ดานสาธารณสุข ซ่ึงกระทรวง

สาธารณสุขไทยรวมกับประเทศรัสเซีย จัดประชุม “เตรียมความพรอมและตอบโตโรคติดเชื้อท่ีอาจมีแนวโนม

เกิดการระบาดในภูมิภาค” เม่ือ 16-17 ต.ค.2562 ประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออก เพ่ือพัฒนาและสราง

เครือขายความรวมมือดานการเตรียมความพรอมตอบโตสถานการณของโรคติดเชื้อแกประเทศสมาชิกเอเชีย

ตะวันออก จำนวนกวา 60 คน จาก 14 ใน 18 ประเทศสมาชิก (ขอมูลจากสำนักงานความรวมมือระหวาง

ประเทศ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค) 2) ดานโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ รวมกับกระทรวงพัฒนาดิจิทัล โทรคมนาคม และการ

สื่อสารมวลชนของรัสเซียรวมจัดประชุม “Forum on Digital Cooperation” เม่ือ 19-20 ก.ย.2562 เพ่ือการ

อำนวยความสะดวกและบริการการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ี และแผนเปดใหบริการ 5G นโยบายความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร และแนวทางการปองกันภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต และ 3) ดานการทหารผูบัญชาการ

ทหารเรือไทยและรัสเซียลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง กระทรวงกลาโหมท้ังสองประเทศวาดวยความรวมมือ

ระหวางกองทัพเรือ  

 สำหรับป 2563 ความรวมมือดานการทหาร ไดแก 1) ความตกลงวาดวยการรับกำลังพลของ

ราชอาณาจักรไทยเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแหงสหพันธรัฐรัสเซีย 

(Agreement No. 173/3/764-1 on the Requirements for the Admission of Servicemen of the 

Kingdom of Thailand for Training in Military Educational Establishments of the Ministry of 

Defence of the Russian Federation) 2) ทร.รัสเซียมอบทุนศึกษาตอท่ีโรงเรียนนายเรือรัสเซียเปน

ระยะเวลา 6 ป ซ่ึงเปนการสงนักเรียนนายเรือไทยไปศึกษาหลักสูตรท่ีรัสเซียเปนครั้งแรกในรอบ 114 ป  

 

--------------------------------------------------------- 
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นายวลาดีมีร วลาดิมีโรวิช ปูติน 

(Vladimir Vladimirovich Putin) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีรัสเซีย 

 

เกิด 7 ต.ค.2495 (อาย ุ70 ป/ป 2565) 

 

สถานท่ีเกิด เลนินกราด (ปจจุบัน คือ เมืองเซนตปเตอรสเบิรก) 

 

สถานภาพ หยากับนางลุดมีลาเม่ือ มิ.ย.2556 มีบุตรี 2 คน คือ 1) มาเรีย (อาย ุ37 ป/ป 2565) 

และ 2) คาเทรีนา (อาย ุ36 ป/ป 2565)  

การศึกษา 

ป 2503-2511 - เรียนชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนหมายเลข 193 เลนินกราด จนจบเกรด 8  

  จึงเขาโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนหมายเลข 281  

ป 2513-2518  - นิติศาสตรมหาบณัฑิตจากมหาวิทยาลัยเลนินกราด หลังจากนั้น นายอนาโตล ี

  ซอบชัค (ขณะนั้นเปนศาสตราจารยสอนกฎหมาย) ชักชวนใหรวมทำงานกับ 

  KGB ในทันที  

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2518-2527 - ทำงานกับ KGB เริ่มตนท่ีแผนกเลขานุการ และยายไปอยูฝายขาวกรอง 

  ตางประเทศประจำเลนินกราดกอนกลับเขารับการฝกอบรมดานขาวกรอง 

  ท่ีมอสโก  

ป 2528-2533 - ยายไปประจำในเยอรมนีตะวันออก (เมืองเบอรลินและเดรสเดน)  

ป 2533 - กลับรัสเซีย โดยเขาทำงานเปนผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเลนินกราด  

  รับผิดชอบดานตางประเทศ และเปนท่ีปรึกษาของนายซอบชัค ซ่ึงเปนประธาน 

  คณะกรรมการบริหารเลนินกราดแหงสหภาพโซเวียต 
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12 มิ.ย.2534-ป 2539 - เขาสูวงการเมืองระดับทองถ่ินฺ หลังการลมสลายของอดีตสหภาพโซเวียต  

  โดยลาออกจาก KGB และรวมเปนทีมงานของนายซอบชัค ซ่ึงขณะนั้นเปน 

  นายกเทศมนตรีเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยนายปูตินดำรงตำแหนงประธาน

  คณะกรรมาธิการดานกิจการระหวางประเทศ 

มี.ค.2537-ก.ย.2539  - รองนายกเทศมนตรีเมืองเซนตปเตอรสเบิรก รับผิดชอบดานความสัมพันธ 

  ระหวางประเทศ  

ก.ย.2539-ก.ค.2541 - เขารวมงานในทำเนียบประธานาธิบดีบอริส เยลตซิน  

25 ก.ค.2541 - ผูอำนวยการหนวยตอตานขาวกรองของรัสเซีย (FSB) ซ่ึงเดิมคือ KGB 

29 มี.ค.2542  - เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ และควบตำแหนงผูอำนวยการ FSB  

9 ส.ค.2542  - รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 1 ของรัสเซีย 

19 ส.ค.2542  - นายกรัฐมนตรีรัสเซีย 

31 ธ.ค.2542  - รักษาการตำแหนงประธานาธิบดีรัสเซีย หลังจากนายเยลตซินลาออกอยาง 

  กะทันหัน 

26 มี.ค.2543-มี.ค.2551 - ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 2 สมัยติดตอกันจากการไดรับเลือกตั้ง 

8 พ.ค.2551-มี.ค.2555 - ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีรัสเซีย 

4 มี.ค.2555 - ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียดวยคะแนนเสียง 63.6%   

7 พ.ค.2555  - สาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 3  

18 มี.ค.2561 -  ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียดวยคะแนนเสียง 76.6%  

7 พ.ค.2561  - สาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 4 
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คณะรัฐมนตรีรัสเซีย 

(ประกาศแตงตั้งเม่ือ 21 ม.ค.2563 และปรับเปลี่ยน 5 ตำแหนงเม่ือ 10 พ.ย.2563) 
 

 

นรม.   Mikhail Mishustin 

รอง นรม.คนท่ี 1  Andrei Belousov 

รอง นรม.และหัวหนาสำนักงานทำเนียบรัฐบาล  Dmitry Grigorenko 

รอง นรม.ฝายนโยบายการเงิน การคลัง  Alexei Overchuk 

รอง นรม.ฝายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพยและผังเมือง  Viktoria Abramchenko (Ms) 

รอง นรม.ฝายกลาโหมและอุตสาหกรรมอวกาศ  Yury Borisov 

รอง นรม.ฝายเคหะและสาธารณูปโภค  Marat Khusnullin 

รอง นรม.และผูแทนประธานาธิบดีประจำตะวันออกไกล  Yury Trutnev 

รอง นรม.ฝายวฒันธรรมและกีฬา  Dmitry Chernyshenko 

รอง นรม.ฝายนโยบายสังคม แรงงาน สุขภาพ และบำนาญ  Tatyana Golikova (Ms) 

รอง นรม.ฝายพลังงาน  Alexander Novak 

รมว.กระทรวงการคลัง  Anton Siluanov 

รมว.กระทรวงมหาดไทย   Vladimir Kolokoltsev 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Nikolai Shulginov 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ  Maksim Reshetnikov 

รมว.กระทรวงแรงงานและการคุมครองทางสังคม  Anton Kotyakov 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Vitaly Saveliev 

รมว.กระทรวงกีฬา  Oleg Matystin 

รมว.กระทรวงเกษตร  Dmitry Patrushev 

รมว.กระทรวงการพัฒนาดิจิทัลและสื่อสารมวลชน  Maksut Shadayev  

รมว.กระทรวงพัฒนาภาคตะวันออกไกลและอารกติก  Alexei Chekunov 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา  Denis Manturov 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  Alexander Kozlov 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Sergei Kravtsov 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและการศึกษาชั้นสูง  Valery Falkov 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Olga Lyubimova (Ms) 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Mikhail Murshko 

รมว.กระทรวงยุติธรรม   Konstantin Chuychenko 

รมว.กระทรวงกลาโหม   Sergei Shoigu 
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รมว.กระทรวงการตางประเทศ   Sergei Lavrov 

รมว.กระทรวงปองกันพลเรือน สถานการณฉุกเฉิน  Alexander Chupriyan รมช.คนท่ี 1 รรก.แทน  

และบรรเทาสาธารณภัย                                            เนื่องจาก Yevgeny Zinichev เสียชีวติระหวาง 

                                                                                     ปฎิบัติหนาท่ีในภูมิภาคอารกติกเม่ือ 8 ก.ย. 2564  

รมว.กระทรวงโยธา การเคหะ และสาธารณูปโภค  Irek Faizullin 

 

----------------------------------------------- 

(พ.ย.2564) 


