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บทความเชิงวิชาการเรื่อง ผลกระทบจากการกลืน
กลายให้เป็นรัสเซียในกลุ่มรัฐบอลติก ในช่วงสหภาพ

โซเวียต ค.ศ. 1940-1990 
บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการวิเคราะห์จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลกระทบจากการกลืนกลายให้เป็น

รัสเซียในกลุ่มรัฐบอลติกในช่วงสหภาพโซเวียต ค.ศ. 1940-1990” ของนิจนพนธ์ โพธิ์อุไร สาขาวิชารัสเซียศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภายหลังจากการปฏิวัติในเดือนตุลาคม ค.ศ.1917 วลาดิเมียร์ เลนินได้สถาปนา
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตขึ้น โดยในช่วงแรกสหภาพโซเวียตประกอบไปด้วย 
3 รัฐ และในเวลาต่อมาสหภาพโซเวียต ได้ขยายอิทธิพลเข้าไปในดินแดนที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรรัสเซีย จนกระทั่งในปีค.ศ.1940 สหภาพโซเวียตมีสาธารณรัฐภายใน
ทั้งหมด 15 รัฐ อย่างไรก็ตามรัฐที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งมีความแตกต่างจากชาวสลา
ฟรัสเซียเปน็อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิตที่สําคัญบางรัฐยังถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมกับสหภาพโซเวียตหนึ่งในนั้นคือกลุ่มรัฐ
บอลติก อันได้แก่ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนียซึ่งประชาชนในรัฐดังกล่าวมีความเอือม
ระอาต่อรัสเซียเป็นอย่างมาก  
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ดังนั้นเพื่อทําให้รัฐเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้การดูแลที่เข้มงวด พรรคคอมมิวนิสต์จึง
จําเป็นต้องนํานโยบายที่มีชื่อว่า “กระบวนการกลืนกลายให้เป็นรัสเซีย (Russification)” 
เข้ามาเป็นเครื่องมือสําหรับใช้ในการปกครองประเทศ ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้พรรคมีอํานาจ 
รวมถึงสามารถจัดการผู้ที่ไม่ภักดีและไม่เชื่อมั่นต่อความเป็นรัสเซียได้อย่างชอบธรรม  

กระบวนการกลืนกลายให้เป็นรัสเซีย คือกระบวนการที่เข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางสังคมในแต่ละพื้นที่เพื่อกลมกลืนสํานึกเดิมและสร้างสํานึกความเป็นรัสเซียเข้าไป
แทนที่ด้วยการกําหนดรูปแบบความเป็นรัสเซียในหลายด้าน เช่น การกําหนดให้ภาษา
รัสเซียเปน็ภาษาราชการแทนภาษาท้องถิ่น การปลูกฝังแนวความคิดสังคมนิยมผา่นการ
อ่านวรรณกรรมทางการเมืองการอพยพประชากรชาวรัสเซียเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ
กลืนกลายให้เป็นรัสเซีย เป็นต้น  

    กระบวนการกลืนกลายปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยของซารีนา แคเธอรีนที่ 2 
(Catherine the Great) ซึ่งนโยบายนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายในช่วงจักรวรรดิรัสเซีย
เท่าใดนัก แต่นโยบายนี้จะปรากฏอย่างชัดเจนในสมัยของสหภาพโซเวียต ในสมัยการ
ปกครองของจักรวรรดิรัสเซียกลุ่มรัฐบอลติกประกอบไปด้วยอาณาจักรลิโวเนีย 
(Kingdom of Livonia) และราชรัฐลิทัวเนีย (Grand Duchy of Lithuania) โดยความ
สัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรทั้งสองแห่งรัฐบอลติกและรัสเซียมีมาตั้งแต่อดีตทว่าความ
สัมพันธ์ดังกล่าวไม่เป็นมิตรเท่าใดนัก อันเนื่องมาจากดินแดนบริเวณทะเลบอลติกถือเป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญต่อจักรวรรดิรัสเซีย กล่าวคือทะเลบอลติกสามารถสร้างท่าเรือนํ้า
อุ่นที่สามารถติดต่อค้าขายกับประเทศในยุโรปตะวันตกได้ ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นที่
ต้องการของจักรวรรดิรัสเซียส่งผลให้เกิดการทําสงครามระหว่างรัฐอยู่บ่อยครั้งจน
กระทั่งศตวรรษที่ 18 อาณาจักรลิโวเนียและราชรัฐลิทัวเนียก็ถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของจักรวรรดิรัสเซีย  
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ในสมัยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) และซาริน่าแคเธอรีนที่ 2 
ตามลําดับ เมื่อรัฐบอลติกกลายเป็นเขตการปกครองหนึ่งของรัสเซียทางจักรวรรดิรัสเซีย

ยินยอมให้ใช้กฎหมายในการปกครองตนเองได้ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมชาติของรัฐเหล่านี้เกิดขึ้น 
ซารีนาแคเธอรีนที่ 2 จึงนํากระบวนการกลืนกลายให้
เป็นรัสเซียเข้ามาใช้กับรัฐบอลติกเป็นครั้งแรก โดย
เริ่มจากการบังคับให้ประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิกเปลี่ยนมานับถือนิกายออร์โธดอกซ์
จากนั้นจึงออกประกาศให้ทุกโรงเรียนใช้ภาษารัสเซีย
ในการเรียนการสอนรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องใช้
อักษรซิริลลิกเท่านั้น แม้ว่าในช่วงนี้นโยบายดังกล่าว
จะไม่ได้เคร่งครัดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กลุ่มรัฐ
บอลติกได้รับผลกระทบที่จะถูกสั่งสมมาจนถึงสมัย
การปกครองของสหภาพโซเวียตจนกรทั้งถึงสมัย  

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 กระแสชาตินิยมได้เข้ามา
เผยแพร่ในกลุ่มรัฐบอลติกทําให้ประชาชนในรัฐเอสโต

เนีย ลัตเวียและลิทัวเนียก่อตั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเรียก
ร้องเอกราชจากจักรวรรดิรัสเซีย แต่ในเวลาต่อมากลุ่มเหล่านี้ก็ถูกปราบปรามโดยรัฐบาล
ของพระเจา้ซารน์ิโคลัสที่ 2 (Nicolas II of Russia) จนกระทั่ง ค.ศ. 1917 พรรคบอลเชวิก
ประสบความสําเร็จในการปฏิวัติรัสเซียจึงเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเป็นแบบ
สังคมนิยม ซึ่ง ณ ขณะนั้นเองอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําให้พรรคบอลเชวิก
ตัดสินใจที่จะให้รัสเซียถอนตัวออกจากสงครามครั้งนี้จึงเกิดการลงนามใน สนธิสัญญา 
เบรสต-์ลิตอฟสค์ (Treaty of Brest-Litovsk) ส่งผลให้รัสเซียต้องสละดินแดนบริเวณ
ทะเลบอลติกทั้งหมดให้แก่เยอรมนี และในเวลาถัดมาเยอรมนีกพ็่ายแพ้ในสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนียจึงได้รับเอกราชเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และ
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 รัฐทั้งสามจึงกลายเป็นสาธารณรัฐอิสระ  
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อย่างไรก็ตามรัฐบอลติกทั้ง 3 แห่งได้รับอิสรภาพเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ในวัน
ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1939 สหภาพโซเวียตและเยอรมนีได้ทําพิธีสารลับในกติกาสัญญาไม่
รุกรานกันระหว่าง นาซี-โซเวียต (Nazi-Soviet Non-Aggression Pact) เพื่อการแบ่งเขต
อิทธิพลระหว่างกัน โดยเยอรมนีจะได้ดินแดนในส่วนของโปแลนด์และลิทัวเนีย ส่วนสหภาพ
โซเวียตจะได้ครอบครองดินแดนบางส่วนของโปแลนด์ ยูเครน และเบียโลรัสเซีย รวมถึง
ฟินแลนด์และกลุ่มรัฐบอลติกดว้ย  

   หลังจากการทํากติกาสัญญาดังกล่าวได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ เยอรมนีเริ่มบุกโจมตี
โปแลนด์สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงอุบัติขึ้น ในขณะที่สหภาพโซเวียตก็ส่งกองกําลังทหาร
เข้าไปในฟินแลนด์และได้รับชัยชนะกลับมา ถือเป็นโอกาสที่ดีของโซเวียตที่จะเริ่มเข้าไปยึด
ครองดินแดนทั้งหมดของรัฐบอลติก ในปีค.ศ.1940 สหภาพโซเวียตจึงส่งกองทัพเข้าไป
กดดันรัฐบาลของเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนียเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นซึ่งฝ่ายที่ชนะ
การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลโซเวียตทําให้รัฐทั้งสามมีความชอบธรรมที่จะกลาย
เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งใหม่ภายใต้สหภาพโซเวียต ในช่วงเวลาเดียวกันหลังจากที่
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เยอรมนีพ่ายแพ้จากการสู้รบกับอังกฤษ กองทัพนาซีจึงตัดสินใจบุกโจมตีสหภาพ
โซเวียตด้วยการ เข้าไปครอบครองดินแดนรัฐบอลติกทั้งหมดทําให้เกิดการต่อสู้กัน
ระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียต เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กองทัพนาซีเป็น
ฝ่ายแพ้จึงต้องถอนกําลังออกจากรัฐบอลติก ในปลายปีค.ศ. 1944 สหภาพโซเวียตจึง
เข้ามายึดครองพื้นที่ดังกล่าวและจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้น พร้อมทั้งประกาศใหท้ั้งสาม
รัฐแห่งบอลติกเข้าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตทันที กลุ่มรัฐบอลติกจึงมีสถานะ
เป็นหนึ่งในสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต อันประกอบไปด้วย สาธารณรัฐสังคมนิยม
โซเวียต เอสโตเนีย สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
โซเวียตลิทัวเนียเมื่อสหภาพโซเวียตกลับมามีอํานาจเหนือรัฐบอลติกทั้งสาม ทางพรรค
คอมมิวนิสต์มีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในรัฐทั้งหมดด้วยการ
ลดทอนอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ในรัฐดังกล่าว  

ดังนั้นนโยบายการกลืนกลายให้เป็นรัสเซียจึงถูกนํามาใช้กับกลุ่มประเทศบอลติก
อีกครั้ง โดยเริ่มจากภาคเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลได้นําระบบนารวม (Collectivization) เข้ามา
ใช้ด้วยการยึดที่ดินทั้งหมดให้กลายเป็นของส่วนกลางและบังคับให้ชาวนาเข้าร่วม
โครงการนี้เพื่อส่งผลผลิตทางการเกษตรให้แก่รัฐ อีกทั้งยังมีการขยายอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและเคมีพร้อมทั้งอพยพชาวรัสเซียจํานวนมากให้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าว 
เพื่อเข้าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและนําวิถีชีวิตของชาวรัสเซียเข้าไปแทนที่วิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่นนั้นใหห้มดไปในส่วนของภาคสังคม  ปัญญาชนและชาวนาที่มีฐาะรํ่ารวย
รวยมากกว่า 300,000 คนถูกจับกุมและเนรเทศไปยังค่ายกักกันแรงงานที่ไซบีเรีย 
เนื่องจากโดนกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ ในขณะที่ภาค
การศึกษาซึ่งเป็นด้านที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในสมัยการ
ปกครอง ของลิโอนิด เบรจเนฟ (Leonid Brezhnev) ผู้ซึ่งออกประกาศกฤษฎีกา ค.ศ. 
1978 ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือการกําหนดให้ทุกรัฐ ในสหภาพโซเวียตใชภ้าษารัสเซียเป็น
ภาษาราชการและห้ามใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างเด็ดขาด การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ภาษารัสเซียเช่นเดียวกันกับตาราเรียนการสอบ
และปริญญานิพนธ์ล้วนต้องใชภ้าษารัสเซียเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเขียนประวัติศาสตร์
ที่มีสหภาพโซเวียต เป็นศูนย์กลางในการช่วยก่อรูปของสังคมขึ้นมาใหม่และเน้นยํ้าให้เห็น
ถึงความสําคัญในการสร้างจักรวรรดิแห่งการปฏิวัติรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดคอมมิวนิสต์อีกด้วย 
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จากการที่พรรคคอมมิวนิสต์นํานโยบายการกลืนกลายให้เป็นรัสเซียเข้ามาในใช้
กลุ่มรัฐบอลติก สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ดังนี้ผลกระทบทางวัฒนธรรมปรากฏอย่างเห็นได้ชัดจากกรณีของ
การกลืนกลายผ่านภาษาท้องถิ่นของ รัฐบอลติก อันได้แก่ การกลืนกลายในภาษาเอสโต
เนียภาษาลัตเวียและภาษาลิทัวเนียเมื่อสหภาพโซเวียตเข้ามามีอิทธิพลเหนือเอสโตเนีย 
ภาษารัสเซียจึงเข้ามาแทนที่ภาษาเยอรมันที่ถูกใช้เป็นภาษาสองและส่งผลต่อภาษาเอสโต
เนีย โดยเฉพาะโครงสร้างทางประโยคและการออกเสียงในแบบภาษารัสเซียเนื่องจากการที่
เอสโตเนียกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตซึ่งต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบ
สังคมนิยม ทําให้มีคําศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมาใช้ในลักษณะคํายืม เช่น Kulak (ชาวนารวย) 
Oblast (ชื่อเรียกเขต การปกครอง) เป็นต้น อย่างไรก็ดีกฤษฎีกาของเบรชเนฟที่ถูก
ประกาศออกมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบให้กับโรงเรียน ส่วนใหญ่ในเอสโตเนีย เพราะเอสโตเนีย
มีอัตลักษณท์ี่ค่อนข้างเข้มแข็งเมื่อเทียบกับลิทัวเนียและลัตเวีย ซึ่งมาจากการที่ชาวเอสโต
เนียมองรัฐบาลโซเวียตในฐานะที่เป็นภัยคุกคาม ทําให้การกลืนกลายนี้ไม่ค่อยเห็นผลที่
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ชัดเจน สังเกตได้จากการลดลงของจํานวนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษา
เอสโตเนีย  

ในช่วงปี ค.ศ. 1980-1982 ที่ลดลงจากร้อยละ 77 เหลือร้อยละ 73 การกลืนกลาย
ในภาษาลัตเวียได้รับผลกระทบอย่างมากในด้านสื่อต่าง ๆ โดย 3 ใน 4 ของรายการ 
โทรทัศน์ที่ออกอากาศสาธารณะถูกแปรเปลี่ยนจากภาษาลัตเวียไปเป็นภาษารัสเซีย ส่วนที่
เหลือจะเป็น ภาษารัสเซียผสมกับภาษาลัตเวีย ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือวรรณกรรม ที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาลัตเวียมักที่จะถูก
ทําลาย ทําให้สื่อสิ่งพิมพ์มีจํานวนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 52 จากร้อยละ 90 ซึ่ง
วรรณกรรมเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด จากเดิมที่มี 455 เล่ม เหลือเพียงแค่ 
164 เล่ม ดังนั้นภาษารัสเซียจึงเข้าไปมีอิทธิพลต่อภาษาลัตเวียอย่างมาก โดยเฉพาะตัว
อักษรภาษาลัตเวีย ในบางตัวที่มีการออกเสียงคล้ายคลึงกับภาษารัสเซีย อาทิตัวอักษร č 
ในภาษาลัตเวีย (ออกเสียงคล้าย ตัวอักษร ч ในภาษารัสเซีย) š (ออกเสียงคล้ายตัวอักษร 
ш) ž (ออกเสียงคลา้ยคล้ายตัวอักษร ж) 5 เป็นต้น ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพล
มาจากภาษารัสเซีย รวมไปถึงไวยากรณ์ลัตเวียก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษารัสเซียด้วย 
เช่น การใชก้ารกทั้ง 6 ชนิด เป็นต้น  

การกลืนกลายในภาษาลิทัวเนียในช่วงปีค.ศ. 1970 รัฐบาลและการเมืองไม่มีการใช้
ภาษาลิทัวเนียในการสื่อสาร สังเกตได้จากผลการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค
ที่มักถูกบันทึกเป็นภาษารัสเซีย ยิ่งไปกว่านั้นพรรคคอมมิวนิสต์ใช้โฆษณาชวนเชื่อโน้มนา้ว
ประชาชนให้เรียนภาษารัสเซีย โดยอ้างว่าเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ ใน
ช่วงนี้จํานวนคนใช้ภาษาลิทัวเนียจึงลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 80 เหลือเพียงแค่
ร้อยละ 50 กระบวนการกลืนกลายนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อด้านวัฒนธรรมแต่ยังส่งผล
ต่อด้านสังคมอีกด้วย  

ซึ่งผลกระทบทางสังคมที่สําคัญ คือการกลืนกลายผ่านประชากรด้วยการเนรเทศ
ชาวบอลติกออกไปและแทนที่ด้วยประชากรชาวรัสเซีย อันจะนําไปสู่กระแสการต่อต้านใน
เวลาถัดมา โดยในปี ค.ศ. 1941 รัฐบาลโซเวียต ได้วางแผนการเข้าจับกุมประชาชนทีต่่อ
ต้านระบบการปกครองของสหภาพโซเวียต โดยมีนายพลอีวาน เซอร์รอฟ รองหัวหน้า
ตํารวจรักษาความปลอดภัยของสหภาพโซเวียตได้ลงนามในกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจับกุมผู้ที่ต่อต้านในรัฐบอลติก ภายหลังจากนั้นไม่นานภารกิจการเนรเทศ
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ประชาชนชาวบอลติกไปยังค่ายกักกันแรงงานที่ไซบีเรียก็ได้เริ่มต้นขึ้นนักการเมือง
ฝ่ายตรงข้ามพรรคคอมมิวนิสต์ อดีตทหารและ กองทัพซาร์ ผู้ประกอบการของบริษัท
ต่างชาติ เจ้าหน้าที่ในสถานทูตต่างประเทศ และชาวนารํ่ารวย บุคคลกลุ่มนี้มักจะได้รับการ
เพ่งเล็งจากรัฐบาลโซเวียตและถูกบุกรุกที่พักอาศัยเป็นประจําเพื่อเข้าจับกุมและพาขึ้น
รถไฟไปยังค่ายแรงงานในเขตไซบีเรีย การจับกุมและเนรเทศดําเนินการมานานกว่า 10 ปี 
ทําให้ชาวบอลติกมากกวา่ 300,000 คนถูกเนรเทศไปยังพื้นทีห่่างไกลและไม่สามารถกลับ
มายังภูมิลําเนาของตนเองได้อีก ผลที่เกิดขึ้นคือจํานวนประชากรชาวบอลติกลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดในทางกลับกันประชากรชาวสลาฟรัสเซียกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากนโยบายการอพยพชาวรัสเซียเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของรัฐบอลติกเพื่อ
ทดแทนชาวบอลติกที่ถูกเนรเทศและเพื่อกลืนกลายวัฒนธรรมท้องถิ่นของรัฐบอลติกทั้ง
สาม การเนรเทศชาวบอลติกและการแทนที่ด้วยการให้ชาวรัสเซียอพยพเข้ามาในรัฐ
บอลติก ส่งผลต่อสัดส่วนของชาวบอลติกและชาวรัสเซียเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างปี ค.ศ. 
1959-1979 ชาวเอสโตเนียมีจํานวนลดลงจากร้อยละ 75 เหลือเพียงแค่ร้อยละ 65 ใน
ขณะที่ประชากรชาวรัสเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 28 ส่วนชาวลัตเวียมีจํานวน
ลดลงจากร้อยละ 62 เหลือเพียงร้อยละ 54 ในขณะที่ประชากร ชาวรัสเซียเพิ่มจากร้อยละ 
27 เป็นร้อยละ 33 ส่วนชาวลิทัวเนียสามารถคงอัตราส่วนประชากรได้เท่าเดิม กล่าวคือ 
ชาวลิทัวเนียร้อยละ 80 และชาวรัสเซียร้อยละ 10 จากสัดส่วนนี้เอสโตเนียจึงกลายเป็นรัฐ
ในบอลติกที่ถูกกลืนกลายประชากรมากที่สุด 

การยัดเยียดทางวัฒนธรรมผ่านนโยบายการกลืนกลายให้เป็นรัสเซียอันเป็นการ
กดขี่ทางวัฒนธรรมที่ไร้จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการลดทอนอิสรภาพของประชาชนชาว
บอลติก สิ่งนี้จึงสร้างบาดแผลรวมถึงความไม่พอใจให้แก่ประชาชนชาวบอลติกเป็นอย่าง
มาก ทําให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลขึ้นภายใต้ขบวนการที่มีชื่อว่า “กลุ่มสหายป่า (Forest 
Brothers)” นําโดยกลุม่ปัญญาชนจากรัฐบอลติกทั้งสามที่มารวมตัวกันในป่าลึก โดยมผีู้
เข้าร่วมขบวนการมากกว่า 40,000 คน การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ใช้วิธีการโจมตีแบบกอง
โจร เพื่อขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่โซเวียต เช่น ในลิทัวเนียมีการซุ่มโจมตีและลอบ
สังหารเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ระดับท้องถิ่นในลัตเวียมีการบุกรุกสํานึกงานโซเวียต
ในกรุงรีกา หรือในเอสโตเนียก็มีการฆ่าพลเมืองโซเวียตมากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้
ทางกลุ่มสหายป่ายังได้เผยแพร่หนังสือพิมพ์ใต้ดิน เพื่อปลุกระดมมวลชนให้ลุกขึ้นมาต่อ
ต้านรัฐบาล  
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก ทําให้
กระแสการเรียกร้องเอกราชในหมู่ประชาชนกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง ในขณะเดียวกันมิคาอิล 
กอร์บาชอฟ (Mikahall Gorbachev) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แหง่สหภาพโซเวียตได้
ประกาศใช้นโยบายกลาสนอสต์ (Glasnost) ในการปฏิรูปโครงสร้างภายในรัฐเพื่อให้
ประชาชนในรัฐต่าง ๆ มีอิสระทางความคิดและมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้นผลของ
นโยบายนี้ทําให้ประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้
อย่างอิสระ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เริ่มเห็นถึงการเป็นตัวตนของตนเองมากขึ้นผ่านการชําระ
ประวัติศาสตร์ของประเทศตน สิ่งนี้จึงไปกระตุ้นให้เกิดแนวคิดชาตินิยมที่สะท้อนให้เห็นถึง
ตัวตนในอดีต  

เมื่อเวลาผ่านไปสํานึกความเป็นชาติเดียวกันเริ่มก่อตัวขึ้นมาภายใต้นโยบายกลาสน
อสต ์ ผู้คนจึงต้องการที่จะฟื้นคืนรากเหง้าของแตล่ะเชื้อชาติ นอกจากนี้แล้วพิธีสารลับใน
กติกาสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างนาซี-โซเวียตก็ถูกเปิดเผยขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งสารลับดัง
กล่าวเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้สหภาพโซเวียตเข้ามายึดครองรัฐบอลติกอย่างผิดกฎหมาย 
ทว่าทางรัฐบาลโซเวียตยืนกรานที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เมื่อชาวบอลติกได้ทราบถึงข้อ
เท็จจริงกระแสการเรียกร้องเอกราชครั้งสําคัญของกลุ่มประเทศบอลติกจึงเกิดขึ้น อัน
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เป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงความต้องการอิสรภาพของรัฐบอลติกทั้งสามการ
ถูกครอบงําทางสังคมและการเมืองผ่านนโยบายต่างๆของรัฐบาลโซเวียต ส่งผลให้ชาว
บอลติกเริ่มเดินขบวนประท้วงและยกระดับขึ้นเป็นการชุมนุมตามเมืองขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะเมืองหลวงของแต่ละรัฐโดยเริ่มจากที่ลัตเวียในปี ค.ศ. 1987 มีการชุมนุมหน้า
อนุสาวรีย์เสรีภาพในกรุงรีกา และตามด้วยลิทัวเนีย รวมถึงเอสโตเนียในปี ค.ศ. 1988 จน
กระทั่งในเวลา 19 นาฬิกาของวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี
ของกติกาสัญญาไม่รุกรานกันประชาชนที่อาศัยอยู่ ในสามรัฐบอลติกมากกว่า 
2,000,000 คน มารวมตัวกันบนท้องถนน เพื่อแสดงการประท้วงที่สงบและยิ่งใหญ่ที่สุด
ในสหภาพโซเวียตด้วยการจับมือกันเป็นระยะเวลากว่า 15 นาทีโดยมีจุดเริ่มต้นที่เมือง
ทาลลินน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียผ่านกรุงรีกาเมืองหลวงของประเทศ
ลัตเวียและสิ้นสุดที่เมืองวิลนิอุส เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย 

โดยการประท้วงครั้งนี้ถูกเรียกว่า “โซ่บอลติก (Baltic way)” มีจุดประสงค์ที่จะ
เรียกร้องอิสรภาพที่ประชาชนชาวบอลติกต้องการมาโดยตลอด 50 ปีจากสหภาพ
โซเวียต ผลของการประท้วงดังกล่าว ทําให้ สภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหภาพโซเวียตยอมรับ
ในการทําสนธิสัญญาลับดังกล่าว ในขณะที่กอร์บาชอฟเองก็ได้ประณามการกระทําของ
สหภาพโซเวียตที่เข้าไปยึดครองรัฐบอลติกอย่างผิดกฎหมายนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
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ประสบความสําเร็จของประชาชนชาวบอลติกอันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่นําไปสู่
การได้รับเอกราชของรัฐบอลติกทั้งสามภายในปี ค.ศ. 1991 ในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ. 
1990 เกิดการเลือกตั้งขึ้นในทั้งสามรัฐบอลติกซึ่งนักการเมืองอิสระได้รับชัยชนะจาก
เสียงข้างมาก ส่งผลให้เกิดเสียงข้างมากที่สนับสนุนการเป็นเอกราชรวมถึงการร่าง
กฎหมายและประกาศใช้ภาษาถิ่นของตนเองเป็นภาษาราชการดังเดิมในสภาบอลติกทั้ง
สาม อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลของสหภาพโซเวียตปฏิเสธในการเป็นรัฐเอกราชของกลุ่ม
ประเทศบอลติก กอร์บาชอฟจึงแก้ปัญหาการเรียกร้องเอกราชด้วยการลงประชามติทั่ว
สหภาพโซเวียตเกี่ยวกับการคงไว้เพื่อสหภาพ 

 ผลการลงประชามตินี้ปรากฏว่า เสียงส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้มีการคงอยู่ของ
สหภาพ โดยที่เสียงส่วนใหญ่นี้มาจากรัฐที่มีจํานวนประชากรมากทําให้กลุ่มรัฐบอลติก
กลายเป็นเสียงสว่นน้อย ดังนั้นการแยกตัวของรัฐบอลติกในครั้งนี้จึงไมเ่ป็นที่ยอมรับ ต่อ
มาในเดือนสิงหาคมก็เกิดรัฐประหารขึ้นที่มอสโกว์ แต่ประสบความล้มเหลวทําให้บอริส เยล
ต์ซิน (Boris Yeltsin) ขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองมากขึ้น จึงออกกฤษฎีกา
หลายฉบับเพื่อลดทอนบทบาทหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ลง  

ณ ขณะนั้นเยลต์ซินกลายเป็นผู้ที่มีอํานาจมากกวา่กอร์บาชอฟ ซึ่งเยลต์ซินเองก็ไม่
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคงอยู่ของสหภาพโซเวียตในวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1991 
เยลต์ซินจึงรับรองเอกราชให้กับกลุ่มประเทศบอลติกและตามมาด้วยการถอนทหารรัสเซีย
ออกจากรัฐบอลติกทั้งหมดหลังจากที่กลุ่มประเทศบอลติกทั้งสามได้รับเอกราชอย่าง
สมบูรณ์ รัฐดังกล่าวจึงสถาปนารัฐใหม่ขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากสังคมนิยม
มาสู่ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภารวมถึงมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็น
ของตนเอง กลุ่มประเทศบอลติกทั้งสามจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณ
รัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนียนับแต่นั้นมา... 
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