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สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต หรือสหภาพโซเวียต เป็นชาติคอมมิวนิสต์ที่ดำรงอยู่
ระหว่างปี 1922 – 1991 และเคยเป็นประเทศมหาอำนาจหน่ึงในสองข้ัวอำนาจใหญ่ของโลกที่ต่อสู้
กับสหรัฐอเมริกาใน ยุคสงครามเย็น ในช่วงเวลานั้น โซเวียตได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่รุ่งโรจน์และมี
ความน่าเกรงขามเป็นอย่างมาก มีพลานุภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และกองทัพ แต่
ความเป็นโซเวียตน้ันก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน อันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้
ประเทศม่านเหล็กอย่างโซเวียตน้ันได้ค่อย ๆ ทลายลง ในที่สุดเมื่อรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้ออกมาเรียกร้องได้  ยุคสมัยแห่งการปิดกั้นจากโลก
ภายนอกจึงได้จบลงในปี 1991 

แม้ว่าสหภาพโซเวียตจะเป็นฝันร้ายของชาวรัสเซียหลาย ๆ คน แต่ก็มีชาวรัสเซียจำนวน
หน่ึงที่ไม่ต้องการให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลง จากแบบสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยศูนย์ยูร ี เล
วาดา ระบุว่า มีชาวรัสเซียจำนวนมากกว่าคร่ึงที่ไม่อยากให้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ใน
ยุคสหภาพโซเวียตล่มสลายลง พวกเขาคิดว่าถ้าหากสหภาพโซเวียตยังคงหยัดยืนมาจนถึงปัจจุบัน 
ชีวิตของพวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่าน้ี พวกเขายอมรับว่าเศร้าใจกับการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียต แต่ก็เข้าใจดีว่าการล่มสลายน้ันไม่มีทางหลีกเล่ียงได้ แน่นอนว่าสหภาพโซเวียตเป็นยุคแห่ง
ความรุ่งโรจน์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจจินตนาการได้ของชาว โซ
เวียต หลายคนเช่ือว่ารัสเซียจะกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างรวดเร็ว แต่หลัง
ปี 1991 ความคิดน้ันก็ได้หายไป ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความขัดแย้งจึงนำมาพร้อมกับการส้ินสุดลง
ของระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ 

จากบันทึกในหนังสือเรื ่อง Stalin’s Children: Three Generation of Love and 
War หรือ ‘สงครามและความรักของสามช่ัวคน’ ได้เล่าถึงช่วงเวลาหลังจากสหภาพโซเวียตเพิ่งล่ม
สลายได้ไม่นาน ในสมัยนั้นรัสเซียเป็นสังคมที่แตกต่างจากในสมัยรุ่นของตายายและรุ่นของพ่อแม่
อย่างสิ้นเชิง รัสเซียที่ผู้เขียนบันทึกนั้นเป็นรัสเซียที่ปราศจากร่มเงาของสหภาพโซเวียตและลัทธิ
คอมมิวนิสต ์ผู้คนในช่วงเวลาน้ันเป็นเสมือนนกที่เพิ่งหัดบินหลังจากที่ถูกขังไว้ในกรงเป็นเวลานาน 
ทุกคนต่างไร้จุดหมายในการดำรงชีวิตเนื่องจากในอดีตพวกเขามีรัฐบาลคอมมิวนิสต์คอยชี้นำทาง
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และวางกรอบในการดำเนินชีวิต ประชาชนจึงมีหน้าที ่เพียงรับฟังและนำไปปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เพียงช่ัวข้ามคืน กฎระเบียบที่โซเวียตและคอมมิวนิสต์มีต่อประชาชนตลอดเวลากว่า 74 
ปีก็ได้หายไป รัสเซียกลายเป็นประเทศที่ไร้กฎระเบียบ เกิดความวุ่นวายในสังคม อีกทั้งในหนังสือ
ยังกล่าวถึงการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยที่ตำรวจไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้ ขณะเดียวกัน
กฎหมายที่ออกมาก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้คนเท่าที่ควร เช่น กฎหมายจราจรที่มีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ
ข้อบังคับโดยที่ตำรวจจราจรไม่สามารถทำอะไรได้เลย แสดงให้เห็นถึงความล้าสมัยของรัสเซีย
สมัยใหม่ที่ปรับตัวไม่ทันกับกระแสสังคมประชาธิปไตยที่หลั่งไหลเข้ามา และการเปลี่ยนรูปแบบ
เศรษฐกิจจากแบบสังคมนิยมไปเป็นเสรีนิยมในเวลาอันรวดเร็วก็ได้ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายใน
สังคมรัสเซียเป็นอันมาก 
 
 

about the tragedy reveals his trust and belief in the idea of communism.  
He says “I want to die as communist, I want to die as Soviet man” Further  
he says about his native land disintegration “We had been protected and 

fought for our motherland! The motherland is the motherland,  
whatever it is! This is our tragedy. Our motherland is no more!"  

– The former soldier’s testimony, (70 years) 

 
เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมเผยให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อในแนวคิดคอมมิวนิสต์  

เขาบอกว่า “ฉันอยากตายในฐานะคอมมิวนิสต์ ฉันอยากตายแบบคนโซเวียต”  
นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงการสลายตัวของแผ่นดินเกิด “เราได้รับการปกป้องและต่อสู้เพื่อ

แผ่นดินแม่ของเรา! แผ่นดินแม่ก็คือแผ่นดินแม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร! นี่คือโศกนาฏกรรมของเรา 
แผ่นดินแม่ของเราไม่มีอีกแล้ว!”  

– คำให้การของอดีตทหาร (70 ป)ี 

 
 

ข้อความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเรื่อง  Enchanted with death หรือ ‘เสียง
เพรียกแห่งคนตาย’ ของสเวียตลานา อเล็กซีเยวิช ว่าด้วยความพยายามฆ่าตัวตายจนสำเร็จของ
ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกสิ้นหวังและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่หลังการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียตได้ หนังสือของเธอถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางอารมณ์หรือประวัติศาสตร์จาก
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คำบอกเล่าของผู ้คนในยุคสหภาพโซเวียตและยุคหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  เธอได้
สัมภาษณ์บันทึกเหตุการณ์และถ่ายทอดเรื่องราวของเหยื่อจากเหตุการณ์หายนะผ่านถ้อยคำของผู้
ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง จึงทำให้หนังสือของเธอเป็นทั้งภาพและเสียงสะท้อนของความโหดร้ายและ
ชะตากรรมอันน่าเศร้าของผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามและความรุนแรง และบอกเล่าเรื่องราว
ความทุกข์ทรมานความกลัวที่ผู้คนมีหลังการล่มสลาย เธอกล่าวว่าความรู้สึกของผู้คนในยุคหลังการ
ล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั ้นเป็นเรื ่องที ่ไม่อาจจินตนาการหรือสร้างสรรค์ขึ ้นมาได้จาก
รายละเอียดจริง ๆ ที่มีอยู่มากมาย 

ในหนังสือของเธอได้มีการเขียนบันทึกจากผู้ให้ปากคำในแง่มุมที่ค่อนข้างลบต่อคนรัสเซีย 
เช่น จากบทความข้างต้นผู้ให้ปากคำได้กล่าวว่า  

 
“ฉันอยากตายในฐานะคอมมิวนิสต์ ฉันอยากตายแบบคนโซเวียต” 

 
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ปากคำไม่ต้องการกลายเป็นคนรัสเซีย แต่ยังคงต้องการเป็นคนโซเวียต 

แม้กระทั่งตอนตายก็อยากตายในฐานะคนโซเวียต อีกทั้งคำพูดของผู้ให้ปากคำน้ันยังเผยให้เห็นถึง
ความไว้วางใจและความเชื ่อในแนวคิดคอมมิวนิสต์  ซึ ่งสิ ่งนี ้เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์และ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนาน โดยทุก ๆ ครั ้งที ่รัสเซียมีการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองน้ัน ชาวรัสเซียล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่ิงน้ีทำให้ชาว
รัสเซียรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ชาติรัสเซีย  และน่ัน
ส่งผลต่อการสร้างจิตสำนึกให้ชาวรัสเซียมีความรู้สึกรักชาติบ้านเมือง 

แนวคิดชาตินิยมเรียกได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากสหภาพโซเวียตที่ตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมทางการเมืองของรัสเซีย เห็นได้จากการที่ยังคงมีชาวรัสเซียส่วนหน่ึงที่ต้องการให้มีการ
สถาปนาการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในรูปแบบสหภาพโซเวียตขึ้นมาอีกครั้ง  ด้วยความคิดที่ว่า
ระบบการปกครองและการบริหารเศรษฐกิจตามแนวทางโซเวียตจะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมทาง
สังคมมากกว่าระบอบทุนนิยมและระบบตลาดเสรีที่ใช้กันอยู่ในรัสเซียปัจจุบัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นตัวบ่งบอกว่าการเมืองการปกครองจากยุคโซเวียตยังคมมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการเมือง
และวัฒนธรรมในรัสเซีย ดังน้ันจึงไม่แปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดประเทศรัสเซียจึงเป็นประเทศที่มี
อุดมการณ์ชาตินิยมสูง 

หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายและลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ถูกถอนรากถอนโคนไป สังคมรัสเซีย
ได้เป็นสังคมที่ไร้ระเบียบและเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ผู้คนเองก็ต่างไร้เป้าหมายและแนวทางในการ
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ดำรงชีวิต ชาวรัสเซียต้องด้ินรนปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่เป็นช่วงเวลาแห่งเสรีภาพที่ไม่เคย
มีมาก่อน เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวครั้งใหญ่ โดยจะต้องใช้เวลาในการรักษาบาดแผล
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และจิตใจของพวกเขาเอง นอกจากน้ี
พวกเขายังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจว่าสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของ
ประเทศรัสเซียไปแล้ว สิ่งนี้ไม่มีใครทำได้นอกจากชาวรัสเซียซึ่งพวกเขาต้องยอมรับว่ารัสเซียใน
ปัจจุบันไม่ใช่สหภาพโซเวียตและจะไม่มีวันเป็นหนึ่งเดียว 

นักสังคมวิทยายังไม่สามารถอธิบายทัศนคติเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศ
รัสเซียได้ บางทีการปฏิเสธน้ีอาจสะท้อนถึงความไม่พอใจในชีวิตปัจจุบันซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึง
การเปล่ียนแปลงและความเจ็บปวดจากการล่มสลายของประเทศที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้นสหภาพโซ
เวียตยังมีความสำเร็จมากมายที่รัสเซียในปัจจุบันยังขาดแคลนอย่างมาก เช่น การศึกษาและการ
รักษาพยาบาลฟรีสำหรับทุกคน และคำถามเรื่องสัญชาติก็หมดได้ไปแล้ว ชาวรัสเซียรุ่นพ่อแม่น้ัน
ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสัญชาติของเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้าน จึงทำให้ย้อนกลับมาคิดว่าทุกวันน้ีเรา
มีคำถามมากเกินไปหรือไม่ 

จากผลการวิจัยของมูลนิธิความคิดเห็นสาธารณะ (FOM) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาว่า
ชาวรัสเซียคิดอย่างไรเกี่ยวกับช่วงปี 1985 – 1999 เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง ปรากฏว่าร้อยละ 54 
ของผู้ตอบโครงการคิดว่าเปเรสทรอยก้าทำอันตรายมากกว่าผลดี น่ีเป็นเหตุผลว่าทำไมมิคาอิล กอร์
บาชอฟเป็นที่รักในตะวันตกแต่กลับถูกด่าทอในประเทศของตนเอง ซึ่งพวกเขาคิดว่าสิ่งที่มิคาอิล 
กอร์บาชอฟทำคือการทำลายสหภาพโซเวียต อีกทั้งผู้สังเกตการณ์ยังได้ค้นพบการเกิดขึ้นของ 
“กลุ่มอินเทอร์เน็ต” คนเหล่านี้เป็นคนรูปแบบใหม่คนที่แทบไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล ผู้สังเกตการณ์
กล่าว “พวกเขาอาศัยอยู่ในอินเทอร์เน็ตทำงานและเข้าสังคมที่นั่น พวกเขามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองสูงมาก นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการตัวชี้นำและคำอธิบาย พวกเขามองหาคำตอบ
สำหรับคำถามของตนเอง” คนเหล่านี้นี้ยากที่จะจัดการแม้ว่ารัฐจะมีการผูกขาดกับสื่อมวลชนช้ัน
นำก็ตาม เนื ่องจากพวกเขาสามารถหามุมมองทางเลือกและข้อสรุปของตนเองได้เสมอ  ผู้
สังเกตการณ์ได้ต้ังคำถามว่าถ้าหากไม่มีเปเรสทรอยก้าใน 25 ปีก่อนจะทำให้เกิดกลุ่มคนที่รักอิสระ
เหล่าน้ีหรือไม่ 

แม้ว่าในปัจจุบันรัสเซียจะเข้าสู ่กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยแล้วและ
การเมืองจะกลายเป็นเรื่องที่เปิดเผยและสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีชาวรัสเซียจำนวน
มากกลับเริ่มมองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก จากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยยูรี เลวาดา พบว่า 
ร้อยละ 65 ของชาวรัสเซียที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ซึ่งก็คือรุ่นแรกที่เกิดหลังจากสหภาพโซเวียต
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ล่มสลายวางแผนชีวิตไว้ไม่เกินหนึ่งหรือสองปี พวกเขาไม่ค่อยสนใจการเมืองและส่วนใหญ่ไม่รู้
ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่รัฐบาลไม่ต้องการให้รู้ และร้อยละ 83 บอกว่าไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง หรือประชาสังคมใด ๆ เลย 
 

“คนที่เกิดสมัยสหภาพโซเวียตกับคนที่เกิดหลังจากโซเวียตล่มสลาย  
มีประสบการณ์ต่างกันราวกับมาจากดาวเคราะห์คนละดวง” 

– สเวียตลานา อเล็กซีเยวิช 

 
จากคำกล่าวข้างต้นส่ือให้เห็นว่า คนรุ่นหนุ่มสาวที่เกิดหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายน้ัน

ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันกับพ่อแม่ปู ่ย่าตายายของพวกเขาราวกับว่าไม่ได้อยู่ในประเทศ
เดียวกัน แต่ในทางกลับกันในบางเรื่องพวกคนหนุ่มสาวกลับมีความเป็นโซเวียตมากกว่าพวกพ่อแม่
ของพวกเขาเสียอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเน่ืองจากหนุ่มสาวเหล่าน้ีแทบไม่เคยรู้จักความอัตคัด
ขัดสน อุปนิสัยใจคอ และความทารุณโหดร้ายของชีวิตในสมัยโซเวียต 

หนุ่มสาวสมัยปูตินที่เกิดหลังปี 1991 ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสหภาพโซเวียตมา
ก่อน แต่จากผลสำรวจจากศูนย์ยูรี เลวาดา ระบุว่าวัยรุ่นรัสเซียในปัจจุบันโหยหาวันวานอันยิ่งใหญ่
ของสหภาพโซเวียตอย่างไม่น่าเช่ือ โดยหน่ึงในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติมอสโกซึ่งเกิด
หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว 5 ปีได้กล่าวว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตน้ันเป็นฝัน
ร้าย และเธอก็เช่ือว่านายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบัน จะสามารถกอบกู้ความ
ยิ่งใหญ่ของรัสเซียกลับคืนมาได้เหมือนกับในสมัยสหภาพโซเวียต และภายหลังเหตุการณ์การผนวก
แหลมไครเมียกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี  2014 นั้นก็ได้ทำให้คะแนนนิยมของปตูิน
พุ่งสูงขึ้น โดยกลุ่มคนที่สนับสนุนวลาดิมีร์ ปูตินมากที่สุดถึงร้อยละ 86 เป็นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 
18 - 24 ปี ซึ่งต่างจากชาวรัสเซียวัยกลางคนที่เติบโตมาในยุคที่กลไกการสอดแนมเข้มข้น รวมทั้ง
ยุคปฏิรูปของนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการที่
จะให้รัสเซียกลับไปเป็นสังคมที่ไร้ซึ่งสิทธิเสรีภาพและมีแต่ความหวาดระแวงภายใต้ความกลัว
เช่นเดิมอีก 

จึงเห็นได้ชัดว่าวลาดิมีร์ ปูติน ได้ใช้อุดมการณ์ชาตินิยมสร้างคะแนนนิยมให้แก่ตนเองอย่าง
ได้ผล ผ่านนโยบายที่แข็งกร้าวเพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนชาวรัสเซียเห็นว่ารัสเซียภายใต้การปกครอง
ของปูตินจะกลับมารุ่งเรืองเหมือนในยุคสหภาพโซเวียตได้อีกครั้ง ซึ่งนโยบายน้ีก็ได้ซื้อใจคนรุ่นใหม่
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ที่เติบโตมากับความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและการเมือง ในระหว่างที่รัสเซียเปล่ียนผ่านไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตย ภายใต้การนำของนายบอริส เยลต์ซิน ประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซีย 

การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อ 30 ปีก่อนได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของ
ภูมิศาสตร์การเมืองโลกในช่วงที่ผ่านมา จากที่เคยมีเพียง 2 ขั้วอำนาจใหญ่คือสหภาพโซเวียตกับ
สหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นหลายขั้วอำนาจในปัจจุบัน  นักวิเคราะห์เชื ่อกันว่าแม้รัสเซียซึ่งเป็น
ประเทศที่ใหญ่ที ่สุดที ่หลงเหลือจากระบอบการปกครองสหภาพโซเวียตจะได้พยายามผลักดัน
ประเทศให้ยิ่งใหญ่เช่นเดิมในอดีต แต่เมื่อมองจากมุมของภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันจะเห็น
ได้ว่ามันเป็นไปได้ยาก ถ้าหากลองจินตนาการว่าสหภาพโซเวียตไม่ได้ล่มสลาย เช่นน้ันแล้วสหภาพ
โซเวียตจะสามารถก้าวข้ึนมาเป็นมหาอำนาจอันดับหน่ึงของโลกแทนสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่  แต่ก็
เป็นที่น่าเสียดายที่คำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้ และยังเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งตั้งแต่ยุคที่สหภาพโซเวียต
ยังคงอยู่ เนื ่องมาจากสหภาพโซเวียตนั้นไม่สามารถต้านทานจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ความ
เปล่ียนแปลงจากโลกภายนอกทำให้หลาย ๆ อย่างที่ล้าหลังในโซเวียตไม่สามารถขับเคล่ือนตัวเอง
ให้ไปต่อได้ แต่กระแสปัจจุบันโลกาภิวัตน์ที ่นำโดยสหรัฐอเมริกานั ้นกำลังถูกสั ่นคลอนและ
เปลี่ยนแปลงจากความจริงที่ว่าระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและระบบการเมืองแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยไม่ได้นำประโยชน์มาสู่คนส่วนใหญ่ แต่กลับทำให้ความเหลื่อมล้ำมีมากขึ้น นั้นอาจ
เป็นไปได้ว่าเราอาจเห็นการกลับมาของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยม  ไปจนถึงการ
กลับมาของรัฐบาลเผด็จการในหลาย ๆ ประเทศ 
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