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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค (สีแดง) ภายในสหภาพโซเวียต ซ่ึงปัจจุบันรู้จักกันในนามสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_Union_-_Kazakh_SSR.svg 

 
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics: USSR) 

คือประเทศที่เกิดจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่ม 15 สาธารณรัฐ อันได้แก่ 
รัสเซีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ยูเครน มอลโดวา จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน โดยมีรัฐบาลกลางอยู่ที่
เมืองมอสโกซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต อย่างไรก็ตาม จุดจบของสหภาพโซเวียตเกิด
จากความขัดแย้งของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าการบูรณาการดังกล่าวสวนทางกับ
พัฒนาการของโลกในยุคปัจจุบัน หรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) การเข้ามาของ
เทคโนโลยี กำลังการผลิตที่มากขึ้น และความหลากหลายของการผลิตจากประเทศทุนนิยมที่ถูก
ขับเคล่ือนด้วยการแข่งขันของภาคเอกชน ทำให้สหภาพโซเวียตถึงการล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. 1991 

สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Republic of Kazakhstan) ได้ประกาศเอกราชเมื ่อวันที ่ 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1991 แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตยังคง

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_Union_-_Kazakh_SSR.svg
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เห็นอยู ่ได้อย่างชัดเจนผ่านความเป็นอยู ่ของคนโดยทั ่วไป อาทิ ผ่านทางภาษา  จากการที่
คาซัคสถานยังคงใช้ตัวอักษรซิริลลิก (Cyrillic script) หรือการที่มีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงพูดภาษา
รัสเซียในการส่ือสาร โดยมีคำพูดของชาวอุซเบก (คนอุซเบกิสถาน) ที่พูดว่า “หากคุณต้องการเป็น
คนรัสเซีย คุณจะต้องเรียนรู้การเป็นคนคาซัคให้ได้ก่อน” อีกทั้งการที่หญิงชาวคาซัคคนนึงไดเ้อ่ย
อ้างว่า “พวกเราสามารถพูดภาษารัสเซียได้ดีกว่าและชัดเจนกว่าคนรัสเซียด้วยซ้ำ” (Dave, 2007) 
นอกจากนี้ ยังสามารถพบร่องรอยของวัฒนธรรมได้ผ่านสถาปัตยกรรมแบบโซเวียตที่ย ังคง
หลงเหลือให้เห็นได้ทั่วไปในเมืองอัลมาตี เช่น โรงแรมคาซัคสถาน (Hotel Kazakhstan) โรงละคร 
Auezov (Auezov Theatre) และโรงละครสัตว์คาซัคสถาน (Kazakh State Circus) เป็นต้น 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสามารถในการอ่านเขียนของแต่ละภาษาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 

โดยอิงจากสำมะโนประชากรปี 2009 (คำนวณโดยใช้หน่วยเป็นร้อยละ) 

 

Language Literacy: 
Kazakh Russian English 
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74.0 2.9 62.0 94.4 3.4 84.8 15.4 2.6 7.7 

Kazakhs 98.4 2.3 93.2 92.1 4.4 79.1 17.5 2.9 9.0 
Russian 25.3 2.5 6.3 98.5 1.0 96.7 12.6 2.1 5.6 
Uzbeks 95.5 12.5 61.7 92.9 10.3 68.3 10.7 2.3 5.4 

Ukrainians 21.5 2.0 5.2 98.9 0.9 97.1 8.0 1.3 3.7 
Uigurs 93.7 9.7 60.8 95.8 6.4 81.8 15.7 2.6 7.2 
Tartars 72.6 6.3 33.7 98.4 1.7 94.7 14.2 2.3 6.7 

Germans 24.7 2.5 7.9 99.0 0.9 96.9 9.1 1.5 4.4 
Koreans 43.5 3.7 10.5 98.0 1.4 95.5 24.2 3.5 11.4 

(Marat Shibutov, 2019) 
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จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงความสามารถในการอ่านเขียนของแต่ละภาษาของแต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์ สามารถสรุปได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีความรู้และความเข้าใจภาษารัสเซียมาก
เป็นอันดับ 1 (สามารถอ่านออกและเขียนภาษารัสเซียได้ ) รองลงมาคือภาษาคาซัค และ
ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ข้อสังเกตคือ แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์คาซัค แต่ประชากรทั้งประเทศมีความสามารถในการเรียนรู้ (อ่านและเขียน) ภาษารัสเซีย
มากกว่าภาษาคาซัค ซึ่งโดยปกติภาษาที่ได้รับความนิยมในการใช้ในชีวิตประจำวันมักจะเป็น
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดของประเทศ แต่สำหรับคาซัคสถานที่มีประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากรัสเซียมาอย่างยาวนาน ทั้งการอยู่ภายใต้อาณาจักรรัสเซียในศตวรรษที่ 18 และการ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทำให้ประชากรส่วนมากมีความคุ้นชิน
กับภาษารัสเซียมากกว่าภาษาคาซัคของตน 

การสร้างรัฐ (State-Building) คือการที่กลุ่มคนกลุ่มหน่ึง (รัฐบาล) สร้างระเบียบแบบแผน 
สร้างกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างสังคม รูปแบบการปกครอง การใช้อำนาจของ
ผู้ปกครอง ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีอาณาเขต (Territory) และอำนาจอธิปไตย (Sovereignty) ที่
ชัดเจน ส่วนการสร้างชาติ (Nation-Building) คือการทำให้กลุ่มคนและชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในดินแดน
มีพันธะร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น พูดภาษาเดียวกัน มีตำนานความเช่ือ  
ประวัติศาสตร์ บรรทัดฐานของสังคมที่เหมือนกัน เป็นต้น ซึ่งการที่จะมีพันธะร่วมกันได้จะต้องมี
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่ถูกออกแบบโดยรัฐ เพื ่อที ่จะมั ่นใจได ้ว่า 
หลักสูตรหรือผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าวจะสามารถทำให้กลุ่มคนต่าง ๆ  มีความรู้สึกนึกคิด
เป็นแบบเดียวกัน มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งในชาติเดียวกัน 

สิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับรัฐเกิดใหม่อย่างคาซัคสถาน คือการที่รัฐจะต้องกำหนดอำนาจ
การควบคุมในดินแดน (Authority in the Territorial) ให้มีความชัดเจน อีกทั้งสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา โดยรัฐธรรมนูญ
คาซัคสถาน ได้กล่าวไว้ถึงความเป็นสาธารณรัฐใหม่ว่าเป็นรัฐที่มีความเป็น ‘เอกภาพ ประชาธิปไตย 
และรัฐโลกวิสัย’ (Secular State) และการวางภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีเป็น เสม ือน 
‘สัญลักษณ์’ หรือ ‘ผู้ค้ำประกันความเป็นเอกภาพของผู้คน’ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศคาซัคสถานตามกระบวนการการสร้างรัฐและการ
สร้างชาติกลับเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่สร้างภาพฝันในรัฐธรรมนูญของรัฐเท่านั้น ในทางปฏิบัติแล้ว 
นโยบายและกฎหมายต่าง ๆ น้ันถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มชาติพันธุ์หน่ึงใช้เพื่อเป็นเครื่องมือใน
บร ิหารประ เทศเท ่ าน ั ้ น  (Narottum, 2006) โดยกระบวนการสร ้ า งชาต ิคาซ ัคสถาน 
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(Kazakhstanization) ได้เชิดชูความเหนือกว่าของกลุ่มชาติพันธุ์คาซัค ยกตัวอย่างที่สามารถเห็น
ได้ชัดที่สุดคือ ธงชาติของคาซัคสถาน ที่มีนกอินทรีและลายประดับแนวตั้ง ซึ่งเป็นศิลปะของชาว
คาซัค หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ ์วิทยาแห่งมหาวิทยาลัยยูเรเชียที ่นูร์ -ซุลตันที่หยิบยก
สัญลักษณ์และวัตถุโบราณต่าง ๆ ของวัฒนธรรมของกลุ่มเตอร์กิกและมองโกล ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมที่รัฐต้องการแสดงให้เห็นถึงชาติกำเนิดกลุ่มของตน (กลุ่มของชนชั้นปกครองปัจจุบนั) 
โดยประธานาธิบดีนูร์ซุลตัน นาซาร์บาเยฟของสาธารณรัฐคาซัคสถานได้เผยมุมมองที่แสดงให้เห็น
ว่า ประเทศคาซัคสถานเป็นศูนย์กลางของกลุ่มชาติพันธุ ์คาซัค ส่วนความหลากหลายของ
คาซัคสถานนั้น เป็นผลลัพธ์มาจากการย้ายถิ่นฐานหรืออพยพของเหล่าชาติพันธุ์อื่นที่เข้ามาใน
ดินแดนของคาซัคสถานเท่าน้ัน (Jiri Melich, 2013) 

 
แผนผังแสดงการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครอง (The Process of Regime Change) 

 
(Gel'man, 2008) 

 
สิ่งที ่ถูกสืบทอดจากสหภาพโซเวียต (Legacy of the past) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ

ปกครอง โครงสร้างอำนาจทางสังคม หรือว่าวัฒนธรรมของรัฐสังคมนิคม เป็นปัจจัยหลักของการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น โดยส่งผลกระทบโดยตรงถึง โครงสร้างของเหล่าอภิชนหรือชนช้ันนำ (Elite 
Structure) ซึ่งจะเป็นตัวทำหน้าที่ควบคุมระบบการเมือง  

โดยรูปแบบโครงสร้างของชนช้ันนำจะถูกปรับเปล่ียนเป็นอย่างไรน้ัน อยู่กับปัจจัยภายนอก 
(External Factor) เช่น ความพ่ายแพ้ของอุดมการณ์สังคมนิยมของสหภาพโซเวียต ทำให้รัฐบาล
คาซัคสถานจะต้องหาแนวทางใหม่ในการออกแบบโครงสร้างฯ เพื่อไม่ให้รัฐบาลของตนมีจุดจบ
เช่นเดียวกันกับสหภาพโซเวียตในอดีต อีกทั้งจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป  นั่นคือการ
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เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) นั่นคือ ความต่อเนื่องจากอดีต การดำรง
ตำแหน่งประธานาธิบดีของนูร์ซุลตัน นาซาร์บาเยฟ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสาธารณรัฐ
สังคมนิยมโซเวียตคาซัคตั้งแต่สมัยของสหภาพโซเวียต  

นอกจากนี้ โครงสร้างของชนช้ันนำยังมีรายละเอียดภายในอีกเช่นกัน คือการรวมกลุ่มของ
ชนช้ันนำ ความเข้าใจซึ่งกันและกันของชนช้ันนำแต่ละกลุ่ม (แน่นอนว่าชนช้ันนำ ไม่ได้มีเพียงกลุ่ม
เดียว) จึงนำมาสู ่สิ ่งต่อมา คือการแบ่งปันทรัพยากรและความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ 
(Resource distribution and uncertainty) เน ื ่องจากชนชั ้นนำแต ่ละกลุ ่มต ่างม ีท ุนหรือ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต่างกัน (ทรัพยากรในที่นี้ สามารถหมายถึงสิ่งที่ถูกสืบทอดจากสหภาพโซ
เวียตได้ด้วย) การรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มชนชั้นนำจึงถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแบ่งบัน
ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวนำมาสู่ความตกลงซึ่งกันและกัน (Relative 
Cost of Strategies) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีทั้งรูปแบบของการบีบบังคับ (Coercion) หรือ
จะเป็นรูปแบบของการร่วมมือกัน (Cooperation) และไม่ว่าความสัมพันธ์ในโครงสร้างจะเป็น
อย่างไร ผลสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม (Outcome of Conflict of Actors) จะไป
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบอบการปกครอง (Regime change) แล้วจึงสรุปเป็นสถาบันทาง
การเมือง (Political Institutions) 

นอกจากเหตุผลด้านมรดกจากสหภาพโซเวียตแล้ว การเป็นรัฐเกิดใหม่หลังสงครามเย็น  
ภายใต้ระบบโลกเดียวของสหรัฐอเมริกา (Unipolar World) ที่เชิดชูแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย 
และเศรษฐกิจแบบระบบตลาด ทำให้ปัจจุบันคาซัคสถานได้มีโครงสร้างทางการเมืองระบบรัฐสภา
เช ่นเด ียวกับทางสหรัฐอเมริกา อ ันประกอบไปด้วย  1) ฝ ่ายบร ิหาร ซ ึ ่งประกอบไปด้วย
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (มีการดัดแปลงเล็กน้อย) 2) ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมี
หน้าที่รับรองกฎหมายจากสมาชิก และ 3) ฝ่ายตุลาการ ที่มีศาลฎีกาคอยควบคุมและเป็นส่ือกลาง
ในการตัดสินใจในส่ิงที่สำคัญ  

แต่อย่างไรก็ตาม คาซัคสถานที่เป็นรัฐเกิดใหม่จากระบบสังคมนิยมยังคงมีกลิ่นกลายของ
ความเป็นอำนาจนิยมอยู่ ประชาธิปไตยในอุดมคติกับการเมืองปัจจุบันจึงกลับกลายเป็นสิ่งที่
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง (Pavlovic, 2003) คาซัคสถานที่แม้จะมีระบบหลายพรรคตามรูปแบบ
ของอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่อำนาจที่แท้จริงกลับที่อยู่ประธานาธิปดีแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่า
จะมีการปรับรัฐธรรมนูญปี 2007 เพื่อลดและกระจายอำนาจของประธานาธิบดีแล้ว แต่กฎหมาย
ดังกล่าวกลับไม่มีการใช้กับประธานาธิบดีนาซาร์บาเยฟ (กลุ่มงานเอเชียกลาง กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา, 2555) 
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ตารางแสดงตัวอักษรภาษาคาซัคที่เขียนด้วยตัวอักษรละติน 

 
(Kumenov, 2017) 

 
ตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างความเป็นชาติของคาซัคสถาน คือการ

ออกกฤษฎีกา ฉบับที่ 569 ซึ่งว่าด้วยการเปลี่ยนตัวอักษรของภาษาคาซัคจากตัวอักษรอักษร
ซิริลลิกที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นอักษรละติน 
(Latin script) โดยประธานาธิบดีนูร์ซุลตัน นาซาร์บาเยฟได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2025 
สื่อในประเทศคาซัคสถาน อาทิ หนังสือ ข่าวในโทรทัศน์ ป้ายตามทางเดินต่าง ๆ  จะเปลี่ยนมาใช้
ตัวอักษรละตินทั้งหมด อีกทั้งมีการสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษา คณะครู อาจารย์ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสอนภาษาคาซัคด้วยตัวอักษรละตินให้แก่เด็ก
นักเรียนรุ่นใหม่ของคาซัคสถาน โดยชื่อทางการของสาธารณรัฐคาซัคสถานจาก ‘Қазақстан 

Республикасы’ ซึ่งเขียนด้วยอักษรซิริลลิกจะกลายเป็น ‘Qazaqstan Respy’blikasy’  ซึ่ง
เขียนด้วยอักษรละติน (Linn, 2017) 

การสร้างรัฐสร้างชาติจึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของรัฐเอกราชในการสร้างระบบ
การปกครอง โครงสร้างทางสังคมและการเมืองในรูปแบบของตนเองตามเงื่อนไขของสังคมและ
บริบททางสังคม สาธารณรัฐคาซัคสถานมีความท้าทายอยู่หลายอย่างในการสร้างระบบการ
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ปกครองของตน อันเน่ืองมาจากความหลากหลายของเช้ือชาติและมรดกที่ถูกสืบทอดจากการเคย
เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดจากระบบอำนาจนิยม และการถืออำนาจ
ของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง การสร้างชาติจึงเป็นส่ิงที่รัฐบาลของประธานาธิบดีนูร์ซุลตัน นาซาร์บาเยฟ
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสร้างชาติถือเป็นกระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ของคน
ในชาติ ให้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความผูกพันกัน ประธานาธิบดีฯ จึงได้ให้ความหวัง
กับนโยบายใหม่ (กฤษฎีกา ฉบับที่ 569) ที่จะเปลี่ยนสร้างอัตลักษณ์ทางภาษาให้กับคาซัคสถาน
มากขึ้นในอนาคต 
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