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บทความเชิงวิชาการเรื่องความเชื่อของชาว

รัสเซียเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเเละสิ่งเหนือธรรมชาติ 
บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการวิเคราะหจ์ากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความเชื่อของชาวรัสเซียเกี่ยวกับสิ่ง

ลี้ลับเหนือธรรมชาติ” โดยนางสาวบุรณี สินธพวรกุล สาขาวิชารัสเซียศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    ความเชื่อนั้นเปน็สิ่งที่เกี่ยวพันกับมนุษย์และอยู่ในจิตใจของมนุษย์มาเป็นระยะเวลานาน
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีพของมนุษย์ในชีวิตประจําวัน โดยพจนานุกรม         
อ็อกฟอร์ด (Oxford) ได้ให้นิยามกับคําว่าความเชื่อไว้ว่า “ความเชื่อเป็นสิ่งที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงและมีอยู่จริง” ซึ่งความเชื่อของมนุษย์มีหลายลักษณะแต่เมื่อ
แบ่งออกตามหลักจิตวิทยามี 2 ประการ คือ ความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลหรือปัญญา
และความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลหรือปัญญา ความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลหรือ
ปัญญาหมายถึงความเชื่อที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวได้วา่เป็นความเชื่อที่นําเชื่อ 
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และได้รับการรองรับตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆ โดยปราศจากเหตุผล ข้อมูล
และข้อเท็จจริงส่วนความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลหรือปัญญาหมายถึงเป็นความเชื่อที่
ขาดเหตุผลที่น่าเชื่อถือหรือเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งเมื่อพูดถึงความเชื่อ
ของชาวรัสเซียนั้น ในปัจจุบันยังมีประชากรส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่ง
เหนือธรรมชาติและโชคลางจึงทําให้ความเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันของชาว
รัสเซียอีกทั้งชาวรัสเซียยังมีการถ่ายทอดความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางวรรณกรรมและภาพยนตร์อีกด้วยจึงทําให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับและ
สิ่งเหนือธรรมชาติของชาวรัสเซียเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันที่ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่น  
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1. ความเชื่อของชาวรัสเซียในยุคการตั้งถิ่นฐานของชาวสลาฟในประเทศ

รัสเซีย ชาติพันธุ์สลาฟเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดในประเทศรัสเซียซึ่งชาว

รัสเซียส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวสลาฟและวัฒนธรรมของชาวรัสเซียก็

สืบทอดมาจากชาวสลาฟด้วยเช่นกันชาวสลาฟเป็นกลุ่มเชื้อสายอินโด-ยุโรเปีย

นมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณไซบีเรียและบริเวณเอเชียกลางเป็นลักษณะแบบ

ชุมชนของตนเองซึ่งชาวสลาฟก็มีความเชื่อและศาสนาเป็นของตนเองเช่น

เดียวกันดังนี้ 

  1.1 การนับถือเทพเจ้าของชาวสลาฟ ก่อนที่ชาวสลาฟจะนับถือศาสนา

คริสต์ในชว่งศตวรรษที่ 9 ชาวสลาฟมีศาสนาและความเชื่อเป็นของตนเอง ศาสนา

ของชาวสลาฟมีวิวัฒนาการมามากกว่า 1,000 ปีซึ่งชาวสลาฟได้มีการนับถือและ

บูชาเทพเจ้าเป็นของตัวเองโดยจะนับถือเทพเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ

วิถีชีวิตของชาวสลาฟในยุคนั้นซึ่งชาวสลาฟมีตํานานเทพเจ้าที่เป็นเรื่องราวสืบทอด

ต่อกันรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เทพเจ้าคุ้มครองและมอบพรให้ได้รับความสุขความอุดม

สมบูรณ์  

  1.1.1 เทพเจ้าเพรุน (Perun) ในช่วงศตวรรษที่ 6 ชาวสลาฟใต้มีการ

บูชาเทพเจ้าองค์เดียวคือเทพเจ้าผู้สร้างฟ้าคะนองและสายฟ้ารวมทั้งเป็นตัวแทน

ของเทพเจ้าแห่งสงครามมีสัญลักษณ์ประจํากายของเทพเพรุนประกอบด้วยไฟต้น

โอ๊คดอกไอริสนกอินทรยี์และขวานโตดยเทพเพรุนมีอาวุธประจํากาย คือ ค้อนขวาน 

(Axe of Perun) และธนู หนึ่งในหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับความเชื่อสลาฟต่อเทพเพ

รุน คือ ซากวิหารบูชาเทพเพรุนที่เมืองนอฟโกรัด (Novgorod Republic) ประเทศ

รัสเซียนอกจากนี้ยังมีการนําชื่อของเทพเพรุนมาตั้งชื่อของภูเขาพี่ริน (Pirin 
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Mountains) ที่ตั้งอยู่ในประเทศบัลแกเรียรวมทั้งในประเทศเซอร์เบียยังมีการ

การตั้งชื่อสกุลที่มาจากชื่อเทพเพรุนอีกด้วยจึงแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความ

เชื่อและความศรัทธาของชาวสลาฟที่มีต่อเทพเพรุน  

  1.1.2 เทพเวเลส (Veles) มีการพบหลักฐานที่สําคัญในภูมิภาคของ

ชาวสลาฟตะวันออกในยุคก่อนคริสต์ศาสนาโดยตามหลักฐานพบว่าซาวสลาฟ

ตะวันออกมีการบูชาเทพเวเลส (Veles) หรือเทพโวลอส (Vodos) เทพเวเลสเป็น

เทพเจ้าแห่งสามโลกคือโลกมนุษย์โลกบาดาลและนรกนอกจากนี้เทพเวเลสยังเป็น

เทพเจ้าแห่งเวทย์มนตร์ความมั่นคงและการใช้เล่ห์อุบายชาวสลาฟมีความเชื่อว่าเทพ

เพรุนและเทพเวเลสเป็นศัตรูซึ่งกันและกันโดยสาเหตุความขัดแย้งเกิดจากเทพเวเลส

ได้ขโมยบุตรชายของเทพเพรุน   (ในบางตํานานอาจจะเป็นภรรยาหรือวัวของเทพเพ

รุน) เทพเพรุนจึงออกตามล่าเทพเวเลสและใช้สายฟ้าโจมตีเทพเวเลสจึงหลีกหนดี้วย

การแปลงการเป็นสัตว์หรือต้นไม้เพื่อหลบหนีการตามล่าของเทพเพรุนแต่สุดท้าย

เทพเวเลสก็ถูกฆ่าตายโดยเทพเทรน  

  1.1.3 เทพสวาโรก (Svarog) เป็นเทพเจ้าของช่างตีเหล็กโดยเทพสวาโร

กเป็นบิดาของเทพดาชโบก (Dazbog) ซึ่งเป็นเทพเจา้แหง่ดวงอาทิตย์ ตามตํานาน

นั้นในช่วงเทพสวาโรกขึ้นครองราชย์พระองค์ได้ลงมาจากสวรรค์และลงไปในร่าง

ของช่างเหล็กจึงนําไปสู่การเกิดของอาวุธที่ทําจากเหล็กเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้

อาวุธของมนุษย์คือหินและกระบองนอกจากนี้เทพสวาโรกยังได้ออกกฎให้ผู้หญิงมี

สามีได้เพียงแค่คนเดียวอีกด้วย  

  1.1.4 เทพดาชโบก (Dazbog) ตามความเชื่อของชาวสลาฟเทพดาช
โบกเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์และเป็นเทพแห่งวัฒนธรรมของชาวสลาฟตามตํานาน
เทพดาชโบกเป็นบุตรชายของเทพสวาโรกโดยเจ้าชายวลาติมีร์แห่งเคียฟได้สร้างรูป
ปั้นของเทพดาชโบกซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ็ดรูปปั้นที่พระองค์ได้สร้างขึ้นและตั้งไว้ที่หน้า
พระราชวังของพระองค์อีกทั้งตามนิทานปรัมปราของชาวรัสเซียคือลักษณะของ
เทพแห่งพระอาทิตย์จะมี 2 ลักษณะคือในตอนกลางวันจะมีลักษณะของความกรุณา
ส่วนในตอนกลางคืนจะมีลักษณะของความมุ่งร้ายเนื่องจากโดนขังอยู่ในนรกตลอด
คืน  
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  1.1.5 เทพสเวียโหวิด (Svetoid) ชาวสลาฟมีความเชื่อว่าเทพสเตียโล

วิดเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์การสงครามและการทํานายโดยตามตํานานได้มี

การบรรยายลักษณะของเทพสเวียโตวิดวา่มีศีรษะ 4 ศีรษะโดยแต่ละใบหน้าของแต่ละ

ศีรษะมีการหันไปตามทิศทั้ง 4 ทิศและมีสีที่แตกต่างกันออกไปโดยโบหน้าแรกหันไป

ทางทิศเหนือมีสีขาวหมายถึงชาวรัสเซียชาวเบลารุสและทะเลขาวใบหน้าที่สองหันไป

ทางทิศตะวันตกมีสีแดงหมายถึงซาวรูเทเนีย (Ruthenia) ใบหน้าที่สามหันไปทาง

ทิศใต้มีสีตําหมายถึงทะเลดําและใบหน้าที่สี่หันไปทางตะวันตกมีสีเขียวหมายถึงชาว

ยูเครนตะวันออก (Green Ukraine)  

  1.1.6 เทพยาริโล (Jarilo) เทพยาริโลเป็นเทพที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง

พืชพันธุ์ความอุดมสมบูรณ์และในฤดูใบไม้ผลิของชาวสลาฟชาวสลาฟให้ความ

สําคัญกับฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างมากโดยในช่วงก่อนศตวรรษที่ 19 ในประเทศรัส

เซียเบลารุสและเซอร์เบียมีเทศการที่ชื่อว่า Jarlo โดยเทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงปลาย

ฤดูใบไม้ผลิหรือในช่วงต้นของฤดูร้อนในงานเทศกาลนี้จะมีการร้องเพลงเกี่ยวกับ

การกลับมาของฤดูใบไม้ผลิหรือการกลับมาของยารีโลซึ่งกลับมาจากดินแดนที่ห่าง

ไกลและการกลับมาของยาริโลจะนําความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินอีกครั้ง

หลังจากช่วงฤดูหนาวโดยหน้าที่ของเทพยาริโลคือคอยปกป้องวัวของเทพเวเลส

ชาวสลาฟมีความเชื่อว่านรกนั้นเป็นสถานที่มีแต่ฤดูใบไม้ผลิและเต็มไปด้วยสีเขียว

ตลอดกาล  
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2. ความเชื่อของชาวรัสเซียต่อสิ่งลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติในยุคคริสต์ศาสนา 
(ศตวรรษที่ 10-12) ก่อนหน้าที่ชาวรัสเซียจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์โธ
ดอกซ์ ชาวรัสเซียในยุคนั้นให้ความเคารพนับถือแก่เทพเจ้าโบราณของชาวสลาฟเช่นเทพ
เพรุนหรือเทพแห่งสายฟ้าเป็นต้นรวมถึงมีความเชื่อเกี่ยวกับภูติผีปีศาจและวิญญาณ
บรรพบุรุษอีกด้วย แต่เมื่อเจ้าชายวลาดิมีร์แห่งเคียฟ (Vladimir the Great) ได้รับศาสนา
คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เข้ามามีบทบาทเป็นศาสนาประจําเคียฟรุส ในปี ค.ศ. 988 นับ
จากนั้นจึงทําให้ศาสนาคริสต์นิกายรัสเชียนออร์โธดอกซ์เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตชาว
รัสเซียมากขึ้นจนมาจึงในปัจจุบัน  

 2.1 ความเชื่อของชาวรัสเซียต่อศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ใน
ปัจจุบันประเทศรัสเซียมีศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์เป็นศาสนาประจําชาติมีผู้
นับถือในรัสเซียประมาณ 80% ซึ่งชาวรัสเซียที่นับถือใหค้วามสําคัญแก่การนับถือพระตรี
เอกภพคือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระบุตรหรือพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์
รวมถึงการให้ความเคารพแก่รูปกางเขนและรูปประเภทจิตรกรรมเท่านั้นดังนั้นชาวคริสต์
ผู้นับถือนิกายออร์โธดอกซ์จึงปฏิเสธการทําความเคารพรูปสลักต่าง ๆ  

  2.1.1 การรับศาสนาคริสต์นิกายไบแซนไทน์เป็นศาสนาประจําอาณาจักร
เคียฟ ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธตอกชถือกําเนิดในโรมันตะวันออกหรือไบแซนไทน์มี
ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเบิลในช่วงศตวรรษที่ 10 ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธ
ดอกซ์เริ่มมีการเผยแพร่ในประเทศต่าง ๆ แถบยุโรปตะวันออกรวมถึงภูมิภาคที่อยู่ในการ
ปกครองของเจ้าชายวลาดิมีร์ซึ่งในขณะนั้นยังคงนับถือเทพโบราณของชาวสลาฟและมี
ความพยายามที่จะปฏิรูปศาสนาซึ่งการที่ศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคส่งผลให้
ชาวบ้านที่นับถือเทพเจ้าเป็นจํานวนมากเกิดความไม่พอใจเพราะชาวบ้านคิดว่าเป็นการดู
หมิ่นเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวบ้านจึงออกเดินขบวนประท้วงและสังหารช่วคริสเตียนที่
ชื่อว่า“ ฟิโอดอร์ "และลูกชายของเขาภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าชายวลาดิมีร์จึง
พิจารณาให้มีการนับถือศาสนาดังนั้นในปี ค.ศ. 987 และเพราะองค์ทรงได้ส่งทูตไปเรียนรู้
หลาย ๆ ศาสนาของประเทศใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นิกาย 
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       โรมันคาทอลิกศาสนายูดายและศาสนาคริสต์นิกายใบเซนทีนหรือศาสนาคริสต์นิกา
ยออร์โธดอกซ์แต่สุดท้ายพระองค์ได้เลือกนับถือศาสนาคริสต์นิกายไบแซนทีนในที่สุดซึ่ง
ต่อมาภายหลังได้มีการเริ่มสร้างโบสถ์ต่างๆเริ่มมีการพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 11 นักบุญ
แอนโธนีแห่งคูหา (St Anthony of the Caves) ได้นําพิธีต่างๆของการจัดอารามแบ
บอาธอเนียนเข้ามาในรัสเซียในปี ค.ศ. 1051 ทํานได้ก่อตั้งอารามแห่งคูหา (Monastery 
of the Caves) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา  

 2.2 ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายชาวรัสเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังค
วามตายชัดเจนกว่าในอดีตโดยมีความเชื่ออยู่ว่าหลังจากการตายของมนุษย์ร่างกายของ
มนุษย์จะคืนสู่ผืนดินส่วนวิญญาณที่ออกจากร่างไปนั้นจะเป็นวิญญาณอมตะเพื่อรอการ
พิพากษาจากพระคริสต์โดยพระคริสต์เป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ใดควรได้รับความสุขหรือความ
ทุกข์ในชีวิตหลังความตายจากการกระทําของบุคคลนั้นในระหวา่งมีชีวิต  

 2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจและวิญญาณความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและภูติ
ผีปีศาจของชาวรัสเซียนั้นมีตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์ศาสนาโดยชาวสลาฟเชื่อวา่ปีศาจเป็น
สาเหตุของความโชคร้ายโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นต้น     

                  2.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของชาวรัสเซียชาวคริสต์นิกายรัสเซียอ
อร์โธดอกซ์มีความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะคงอยู่บนโลกหลังจากที่เสียชีวิตไป 40 
วันส่วนใหญวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่บนโลกนั้นมักเป็นวิญญาณที่เสียชีวิตจากการฆ่า
ตัวตายการฆาตกรรมหรือเสียชีวิตด้วยอายุที่น้อยเกินไปโดยวิญญาณของผู้ตายนั้นจะ
วนเวียนอยู่ไม่ไกลจากผู้มีชีวิตรวมถึงคอยชว่ยเหลือผูม้ีชีวิต แต่อย่างไรก็ตามหากผู้มีชีวิต
ทําสิ่งให้วิญญาณไม่พอใจวิญญาณก็สามารถให้โทษแก่ผู้มีชีวิตได้เช่นกันชาวรัสเซียเชื่อ
ว่ามีตํานานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่แตกต่างกันออกยกตัวอย่างเช่น 

   รูชัลก้า (Busalka) ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานพื้นบ้านของภาคเหนือ
และภาคใต้ของรัสเซียยูเครนและเบลารุสตามตํานานนั้นรูชัลก้าเป็นพรายนํา้ลักษณะเป็นผู้
หญิงมีใบหน้าสวยงามสวมชุดสีขาวและพาดดอกไม้ไวบ้นไหล่รูชัลก้ามักหลอกล่อผู้ชายที่
มีหน้าตาหล่อเหลาและลอ่ลวงผู้ชายเพื่อให้จมนํ้าและเสียชีวิตลง 
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                        ดามาโวย (Domovoy) เป็นวิญญาณที่อาศัยอยูต่ามบ้านและมักปรากฏ
ตัวด้วยผู้ชายมีรูปร่างเล็กมีเคราหรือนอกจากนี้พบว่าดามาโวยจะมีลักษณะคล้ายแมว
หรือสุนัขตามความเชื่อของชาวสลาฟตามาโวยชอบอาศัยอยู่ตามใต้เตาหรือใต้ประตูบ้าน
ดามาโวยจะคอยช่วยเหลือและคอยปกป้องรักษาคุ้มครองคนในบ้านซึ่งเวลาดามาโวยมี
ความสุขจะส่งเสียงร้องว่า“ He! He! Hel, Ho! Hol  

   วดูแลค (Wudutac) เป็นแวมไพร์ชนิดหนึ่งที่สามารถกลายเป็น
หมาป่าค้างคาวหรือหนูได้ซึ่งมันจะดูดเลือดหมุษย์เป็นอาหารหากมนุษย์คนใดถูกดูดเลือด
ไปแล้วนั้นจะกลายเป็นวูดูแลคโดยมันมักจะดูดเลือดบุคคลที่มันรักและเปลี่ยนทั้งครอบครัว
ให้กลายเปน็วูดูแลค  

  2.3.2 การไล่ปีศาจและวิญญาณชาวรัสเซียนออร์โธดอกซ์มีความเชื่อว่า
ความชั่วต่าง ๆ บนโลกมนุษย์เกิดจากการกระทําของปีศาจหรือชาตานตามตํานานเล่าว่า
ชาตานไม่ได้ชั่วร้านมาแต่กําเนิด แต่เป็นทูตสวรรค์ที่พระเจา้สร้างขึ้นซึ่งซาตานมีความเห็น
ตรงข้ามกับแผนการของพระเจ้าจึงทําให้เขาตกสวรรค์และกลายเป็นปีศาจสําหรับการไล่
สิ่งชั่วร้ายของนิกายรัสเชียนออร์โธดอกซ์ได้ใช้วิธีสวดมนต์โดยบาทหลวงจะเป็นผู้ประกอบ
พิธีขับไล่ปีศาจรวมถึงใช้บทสวดมนต์ไล่ผีที่เรียกว่า “สาม” ของนักบุญบาชิน (Saint 
Basil) และบทสวดมนต์ที่เรียกว่า “สี่” ของนักบุญจอห์นครีสอสตัม (Saint John 
Chrysostom)  

 2.4 ความเชื่อเกี่ยวกับพลังวิเศษและเวทย์มนต์ความเชื่อเกี่ยวกับเวทย์มนต์พลัง
วิเศษและคําสาปแช่งมาตั้งแต่อดีตซึ่งจะขอยกตัวอย่างบุคคลที่สดงตนเป็นผู้วิเศษซึ่งมี
บทบาททางด้านการเมืองการปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสาเหตุในการล่มสลายของ
ราชวงศ์โรมานอฟชื่อเต็มของเขา คือ กริโกรเอฟิโมวิชรัสปูติน Grigoriy Efirmon 
Rasputin) ซึ่งรัสปูตินได้ทํานายว่าถ้าตัวเขาถูกฆ่าด้วยมือของสามัญชนราชวงศ์โรมา
นอฟจะปกครองรัสเซียไปอีกหลายร้อยปีแต่ถ้าถูกฆ่าโดยเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์โรมานอฟจะ
ปกครองรัสเซียไปอีกหลายรอ้ยปี  
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 3. ความเชื่อของชาวรัสเซียตอ่สิ่งลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติในยุคคอมมิวนิสต์  

  ในช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ประเทศรัสเซียได้เข้าสู่การปกครองเป็นระบอบ
คอมมิวนิสต์ภายใต้การนําของนายวลาดิมีร์เลนินแห่งพรรคบอลเชวิคนอกจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วพรรคบอลเชวิคยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอีกทั้ง
ยังมีในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวรัสเซียและความเชื่อของชาวรัสเซีย  

 3.1 ศาสนาในยุคสังคมนิยมศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถี
ชีวิตของชาวรัสเซียในช่วงการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีชาร์เป็น
ประมุขของรัฐ ซึ่งภายหลังการปฏิวัติของพรรคบอลเชวิคจึงส่งผลให้ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และศาสนาโดนทําลายล้างลง  

  3.1.1 แนวคิตคอมมิวนิสต์ต่อศาสนาแนวคิดหลักของลัทธิคอมมิวนิสต์คือ
ความเท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในมุมมองของลัทธิคอมมิวนิสต์ศาสนา
เป็นรูปแบบการกดขี่ทางจิตใจรูปแบบหนึ่งซึ่งลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เปรียบเปรยว่าศาสนา
เปรียบเสมือนยาฝิ่นสําหรับประชาชนและเป็นดั่งนํ้าเมาทางจิตใจที่เป็นทาสระบอบทุนนิยม
ใช้เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์พรรคคอมมิวนิสต์จึงยึดหลักอเทวนิยมหรือการไม่นับถือ
ศาสนาใด =ๆ อย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไมป่ฏิเสธผู้ที่ยึดติดความเชื่อเก่าเข้าร่วม
พรรคคอมมิวนิสต์  

 3.2 การรักษาสภาพศพของผู้นําสหภาพโซเวียต การรักษาสภาพศพให้มีสภาพ
ใกล้เคียงเหมือนตอนมีชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เป็นเวลานานโดยเริ่มแรกชาวอียิปต์มี
การทํามัมมีขึ้นเพื่อรักษาสภาพศพโดยการแช่และดองด้วยนํ้ายาบีทูมินซึ่งในประเทศ
รัสเซียเองที่ยึดระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมมีการถนอมร่างของผู้นําหรือบุคคล
สําคัญของประเทศ เช่น สหภาพโซเวียตประเทศเวียดนามเป็นต้นสําหรับสหภาพโซเวียตมี
ผู้นําที่เป็นผู้นําที่มีความสําคัญคือเลนินเขาถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 
1924 จากโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวและสตาสินได้เสนอว่าควรรักษาศพของเลนินใหอ้ยู่
ในสภาพดีโดยอ้างเหตุผลจากมวลชนคนงานทั่วประเทศที่ส่งจดหมายมาเรียกร้องให้
พรรคคอมมิวนิสต์ทําการรักษาสภาพศพเลนินเพื่อให้ประชาชนที่รักและศรัทธาในตัวเลนิน
ได้มาเคารพบูชาซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วนั้นเขาต้องการใช้ เลนินเป็นสัญลักษณ์แห่ง
อุดมการณ์ปฏิวัติ รวมทั้งเพื่อทําลายความเชื่อทางศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายรัสเชีย
นออร์โธดอกซ์ 
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      4. ความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวรัสเซียในปัจจุบัน  

        วัฒนธรรมความเชื่อของรัสเซียเริ่มมาตั้งแต่ปลายสมัยศตวรรษที่ 10 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยเฉพาะความเชื่อเรื่อง
โชคลางสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญในการคบหาหรือติดต่อกับชาวรัสเซียเพราะหากขาดความ
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาจนําไปสู่ปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้  

 4.1 วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรัก ชาวรัสเซียมี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบตอกไม้เลขศให้แก่คนรักเซน 1, 3, 5,7 และ 9 เป็นต้นอย่างไร
ก็ตามการมอบดอกไม้จํานวน 13 ตอกแก่คนรักถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเลข 13 ถือเป็น
เลขแห่งความโชคร้ายสาเหตุที่ห้ามให้ดอกไม้จํานวนคู่แก่คนรักเนื่องจากการมอบดอกไม้
จํานวนคู่เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งชาวรัสเซียจะมอบดอกไม้จํานวนเลขคู่ในพิธี
ศพเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไป 

 4.2 วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งงาน ชาวรัสเซียมีความเชื่อว่าคู่สมรส
ควรหลีกเลี่ยงเข้าพิธีแต่งงานในเดือนพฤษภาคมเพราะการแต่งงานในเดือนนี้จะทําให้ชีวิต
ปราศจากความสุขชาวรัสเซียมีความเชื่อว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งความลําบาก
อีกทั้งยังมีความเชื่ออีกว่าห้ามเดินตัดผ่านเส้นทางที่อยู่ตรงหน้าคู่สมรสในบริเวณหน้า
โบสถ์และหลังโบสถ์เพราะชาวรัสเซียมีความเชื่อว่ามีเพียงแม่มดหรือผู้ไม่หวังดีเท่านั้นที่จะ
ตัดผ่านเส้นทางที่อยูจ่ตรงหน้าคู่สมรสเพื่อที่จะทําให้คู่สมรสพบอันตราย  

 4.3 วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับเงินและโชคลาภ ชาวรัสเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับ
การเฉลิมฉลองวันเกิดโดยชาวรัสเซียจะไม่เฉลิมฉลองวันเกิดล่วงหน้าหากไม่สามารถจัด
งานภายในวันเกิดได้มักจะให้เฉลิมฉลองวันเกิดหลังวันเกิดแทนอีกทั้งชาวรัสเซียยังมี
ประเพณีการใช้ของขวัญโดยมีความเชื่อว่าหากได้รับกระเป๋าใส่เงินเป็นของขวัญให้ใส่เงิน
ไว้เล็กน้อยในกระเป๋าก่อนใช้เพื่อให้ได้โชคลาภทางการเงินส่วนของขวัญที่ควรเลี้ยงให้กัน
เซนนาฬิกาเพราะการมอบนาฬิกาให้แก่กันเป็นลางของการเลิกราหรือจบความสัมพันธ์  
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          4.4 วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับวันในสัปดาห ์ชาวรัสเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับวัน
ใน 1 สัปดาห์ว่าใน 7 วันของสัปดาห์มีสิ่งที่ควรกระทําหรือยกเวน้การกระทําในแต่ละวันที่
แตกต่างกันออกไปโดยมีความเชื่อใน แต่ละ 7 วันดังต่อไปนี้  

  4.71 วันจันทร์ชาวรัสเซียมีความเชื่อวา่เป็นวันที่ยากลําบากวันนี้จึงไมเ่หมาะ
ที่จะเริ่มการทําธุรกิจ  

  4.7.2 วันอังคารเป็นวันที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ และเสี่ยง  

  4.73 วันพุธเป็นวันที่ไม่ควรทําการย้ายบ้านหรืออพาร์ทเม้นท์เพราะอาจนํา
มาซึ่งความโชคร้าย 

  4.7.4 วันพฤหัสเป็นวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์โดยหากทําสิ่งใดในวันนี้มักจะ
ประสบความสําเร็จ  

  4.75 วันศุกร์เวลาหลังกลางวันของวันศุกร์เป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การ
ทําความสะอาดบ้านงานฝีมือ  

  4.7.6 วันเสาร์ชาวรัสเซียมีความเชื่อวา่หากเริ่มทําสิ่งใหม่ ๆ ในวันเสาร์ควร
ทําให้เสร็จภายในวันนี้  

  4.77 วันอาทิตย์วันนี้ไม่ควรรับประทานอาหารเช้าในเวลาเช้าตรู่เพราะจะนํา
มาซึ่งความเศร้าโศกและไม่ควรตัดเล็บในวันนี้เพราะจะนํามาซึ่งความสูญเสียด้านการเงิน
และความสุข 
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     ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อต่อสิ่งลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันและอยู่ใน
จิตใจของมนุษย์มาเป็นระยะเวลานานจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ในยุคการตั้งถิ่นฐานของชาวสลาฟที่
มีความเชื่อเรื่องการนับถือพระเจ้าซึ่งพระเจ้าแต่ละพระองค์มักจะมีความเชื่อในพลังของเทพ
พระเจ้าแต่ละพระองค์แตกต่างกันไปต่อมาในยุคที่รัสเซียนําศาสนาคริสต์นิกายรัสเชียนออร์โธ
ดอกซ์เข้ามานับถือนั้นก็มีการเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจที่คนรัสเซียเชื่อว่าคอยปกปักรักษาคนใน
ครอบครัวแต่ก็มีทั้งให้คุณและให้โทษแตกต่างจําพวกของภูตผีปีศาจนั้นๆออกไปและเมื่อมาถึง
ในยุคคอมมิวนิสต์ ศาสนาคริสต์นิกายรัสเชียน ออร์โธดอกซ์ก็เริ่มที่จะเสื่อมและผู้นําในสมัยนั้นก็
พยายามจะทําลายล้างศาสนาเพราะมีความเชื่อว่าศาสนาเป็นรูปแบบการกดขี่ทางจิตใจรูปแบบ
หนึ่งซึ่งลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เปรียบเปรยว่าศาสนาเปรียบเสมือนยาฝิ่นสําหรับประชาชนและเป็น
นํ้าสั่งเมาทางจิตใจที่เป็นทาสระบอบทุนนิยมใช้เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์อีกทั้งยังมีการนํา
ศพผู้นํามาทําเพื่อตั้งเป็นลัทธิบูชาเพื่อปลุกระดมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในขณะนั้นจนกระทั่ง
มาถึงปัจจุบันที่ชาวรัสเซียมีความเชื่อเรื่องโชคลางการให้สิ่งของแกคนที่รักโดยจะมีความเชื่อที่
มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของรัสเซียจึงกล่าวได้ว่าในพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์แทบทุกคนมี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ไม่มากก็น้อยโดยความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นมักมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน ศาสนา 
ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้เกิดความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป 
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