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วิคเตอร์ ซอย 

จากกลาสนอสต์เปเรสตรอยก้า จนถึงการประท้วงในเบลารุส 2020 

   พักแพว ศรีสุโร 

     บทนํา  

วิคเตอร์ ซอย นักร้องนําวงคิโนวงดนตรีร็อคในช่วงสมัยปลายโซเวียต ผู้มีเอกลักษณ์ที่

น่าจดจํา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแต่งเพลงแต่งเนื้อร้องซึ่งเป็นบทกวีที่มีเนื้อหากินใจ 

เสียงร้องของเขา รวมไปถึงการวางมาดบุคลิกและแฟชั่นการแต่งตัว จนเขาได้ถูกยกย่องให้เป็น 

‘ไอคอน’ ในตํานานของวงการดนตรีร็อคโซเวียต   แม้ซอยได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และ

ล่วงลับมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้บทเพลงของเขาได้กลับมาพร้อมกับ

กระแสการฟังเพลงแนวโซเวียตโพสต์ พังค์ (Soveit Post Punk) หรือโซเวียตนิว เวฟ (Soveit 

New Wave) และบทเพลงของเขายังถูกรํ่าร้องไปทั่วถนนในเบลารุส เหมือนเป็นดังวลีของเหล่า

แฟนวงคิโนที่ว่า “Цой жив!” ที่หมายความว่า ซอย ยังคงมีชีวิตอยู่! ซอย เป็นอมตะ!  
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บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิทยานิพนธ์ : บริบททางประวัติศาสตร์ของกระแส

นิยม ดนตรีร็อคในสหภาพโซเวียตช่วงปลายสมัยศตวรรษที่ 20 กรณีศึกษาของ วิคเตอร์ ซอย 

โดย ปทิตตา มาสีพิทักษ์ ปี พ.ศ.2559 โดยเป็นการศึกษาอิทธิพลทางดนตรีร็อคในโซเวียตต่อ

ด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้เน้นไปที่ตัวนักดนตรีอย่างวิค

เตอร์ ซอย นักร้องนําของวงคิโน ซึ่งในสมัยสหภาพโซเวียตดนตรีแนวร็อคนั้นเป็นสิ่งที่ผิด

กฎหมาย เพราะทางพรรคคอมมิวนิสต์มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมตะวันตกที่ขัดกับ

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ดังนั้นชีวิตนักดนตรีร็อคอย่าง วิคเตอร์ ซอย นั้นไม่ได้สวยงามและเต็มไป

ด้วยความยากลําบาก ซึ่งสิ่งที่เขาประสบอยู่นั้น อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนเพลงต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง ‘ฮาชู เปเรเมน’ (Хочу перемен) หรือแปลเป็น ไทยได้ว่า ‘ต้องการ 
การเปลี่ยนแปลง’ ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่สามารถตีความสะท้อนความต้องการของคนรุ่นใหม่ เหล่า

หนุ่มสาวในยุคบั้นปลายของโซเวียต ดังนั้นการศึกษาชีวิตของวิคเตอร์ ซอย นั้นไม่เพียงแต่จะทํา

ให้รู้จักนักร้องนําในตํานานวงคิโน แต่ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมด้านสื่อใน

โซเวียตที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคุมสื่อเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย โดยใน

แต่ละยุคจะเห็นได้ว่าจะค่อย ๆ มีอิทธิพลด้านสื่อของตะวันตกแทรกซึมเข้ามาอย่างเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้ยังทําให้มองเห็นภาพวิถีชีวิตของวงการดนตรีใต้ดินในสมัยนั้นอีกด้วย ซึ่งในบทความ

นี้จะศึกษาตั้งแต่การเข้ามาของวัฒนธรรมดนตรีร็อคในโซเวียต มายังยุคของวงคิโน จนถึงใน

ปัจจุบันที่บทเพลงของวิคเตอร์ ซอยได้ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงในการประท้วง

เรียกร้องประชาธิปไตยที่เบลารุสอยู่ 
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1. ประวัติศาสตร์ดนตรีร็อคในโซเวียต 

 หากพูดถึงดนตรีโซเวียต หลาย ๆ คนคงติดภาพจําไปว่าชาวโซเวียตนั้นคงฟังแต่ดนตรี

แนวคลาสสิคอย่างเพลงประกอบละครบัลเล่ต์ของไชคอฟสกี้ เพลงวอลซ์ของดมิทริ ชอสตาโกวิช 

การร้องเพลงประสานเสียงของวงอเล็กซานดรอฟ อองซอมเบิ้ล หรือไม่ก็ฟังเพลงพื้นบ้านรัสเซีย

ที่มีเครื่องดนตรีอย่างบาลาไลก้าและแอคคอเดียนบรรเลงในเพลง และคงคิดไม่ถึงว่าในม่าน

เหล็กนั้นก็มีการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือกลองชุดเช่นกัน นั่นก็เป็นเพราะว่าดนตรีที่เป็นภาพจําเหล่า

คือดนตรีที่รัฐบาลโซเวียตให้การสนับสนุน หลังจากสงครามโลกครั้ง 2 ก็มีสองประเทศมหาอํา

นาจ อย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขัดแย้งกัน และต่าง

ฝ่ายก็มีวี่แววที่จะเกิดการหํ้าหั่นกันในอนาคต ในสมัยโจเซฟ สตาลินได้มีนโยบายที่ให้ภาครัฐเข้า

มากวดขันเรื่องการเผยแพร่สื่อมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1948 ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ควบคุมการ

จัดทําเพลงเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน โดยเพลงที่ผ่านการอนุมัติโดยภาครัฐนั้นล้วนเป็นเพลงที่

สื่อความหมายไปตามอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ และความเป็นชาตินิยมแบบโซเวียต

เท่านั้น ในทางกลับกันเหล่าดนตรีแนวแจ๊ส ป็อป ร็อค ที่มีต้นกําเนิดมาจากตะวันตกก็ต่างหาย

ไปจากสังคมโซเวียต ไม่มีการเปิดเพลงเหล่านี้บนวิทยุ และเพลงเหล่านี้ก็ไม่สามารถหาซื้อได้ตาม

ร้านขายแผ่นเสียงหรือเทปเสียงทั่วไป เพราะถูกพรรคโซเวียตอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับความ

เป็นทุนนิยม ซึ่งในความเป็นจริงอิทธิพลของ Pop Culture จากตะวันตกเหล่านี้ก็มีผลต่อความ

มั่นคงของรัฐเพราะบางอย่างก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อจากตะวันตก 

การควบคุมสื่อในครั้งนี้ก็มีผลกระทบยันบั้นปลายของโซเวียต แม้จะมีในบางยุคที่มีการ

เปิดกว้างบ้างก็ตาม แต่ในทุกยุคก็จะมีการคงไว้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลมองว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม

อย่างคอมมิวนิสต์ ดังนั้นดนตรีอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั้น อาทิ เพลงพื้นบ้าน เพลงคลาสสิก จะ

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ 
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ที่มา : https://www.jewish-museum.ru/events/leonid-utyesov-i-sovetskaya-estrada/

“ การเป็นวัยรุ่น ในยุคนั้น  

ผมล่ะเกลียดเพลงเหล่านี้มาก  

มันถูกจํากัดอยู่แต่ในกรอบ มันเชย  

เหล่านักร้องเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวอย่างกับเจ้าหน้าที่เสมียน  

และการร้องเพลงก็ไม่ต่างจากฟังเบรสเนฟ 

พูดในการประชุมสภาคอมมิวนิสต์  

วัฒนธรรมโซเวียตนี่มันไม่เซ็กซี่เอาเสียเลย ! ”

Artemy Troidsky นักข่าว นักวิจารณ์เพลงชาวรัสเซีย 

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดนตรีที่พรรคคอมมิวนิสต์สนับสนุน 

ในสารคดี “ How The Beatles Rocked The Kremlin” ของ BBC 
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ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายามในการที่จะควบคุมสื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่

สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานกระแสวัฒนธรรมจากตะวันตกได้หมด จนนําไปสู่การเข้ามาของดนตรี

แนวร็อค และในที่สุดก็เกิดวัฒนธรรมร็อคในม่านเหล็กเอง ซึ่งจะสามารถแบ่งยุคของดนตรีร็อค

โซเวียตได้เป็น 3 ยุคด้วยกัน คือยุคของการเข้ามาของดนตรีร็อคในสมัยแรกเริ่ม ประมาณช่วง

ปลายยุค 50’s ยุค 60’s ต่อมาในยุค 70’s คือยุคการค้นหาแนวทางดนตรีร็อคแบบโซเวียตเอง 

และยุคสุดท้ายคือยุคของโซเวียต โพสต์ พังค์หรือโซเวียต นิว เวฟ ในช่วงยุค 80’s ซึ่งสามารถ

มองได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาครัฐในแต่ละยุคอีกด้วย 

1.1  Back In The U.S.S.R ! การเริ่มต้นของกระแสเพลงร็อคในโซเวียต (ยุค 60’s) 

หลังจากการเสียชีวิตของโจเซฟ สตาลิน ผู้ที่ได้ขึ้นมาเป็นตําแหน่งเลขาธิการกลาง คน

ต่อมาอย่างนิกิต้า ครุสซอฟก็ออกนโยบายที่แทบจะพลิกแผ่นดินโลกคอมมิวนิสต์ โดยนโยบายใน

สมัยครุสซอฟนั้นมีความผ่อนปรนมากกว่าในสมัยสตาลิน ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศที่ลดความ

เป็นเผด็จการแบบสตาลิน และภายนอกประเทศที่มีนโยบายต่างประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ระหว่าง 2 ค่ายการเมืองประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ

โซเวียตไปอย่างสิ้นเชิง ในด้านวัฒนธรรมเองโซเวียตเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มีการ

เปิดกว้างด้านศิลปะหลาย ๆ แขนงมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น

กว่าแต่ก่อนด้วย ครุสซอฟมองว่าสภาพสังคมโซเวียตนั้นสามารถที่จะประยุกต์เข้ากับกระแสของ

โลก ทั้งการรับวัฒนธรรมจากข้างนอกเข้ามาและส่งออกวัฒนธรรมตนเองสู่ภายนอกด้วย ไม่

เหมือนการปิดประเทศอย่างในสมัยสตาลิน ซึ่งตัวนโยบายของครุสซอฟนั้นมุ่งไปในเรื่องของ

วิทยาการวิทยาศาสตร์ การเปิดรับข้อมูลทําให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ จากทั่ว

โลกอย่างเสรี ทําให้ในยุคนี้เองโซเวียตได้ขึ้นเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีอวกาศ มีการส่งสปุตนิก 

ดาวเทียมดวงแรกของโลก ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโลก และอื่น ๆ อีกมากมาย 

แม้เหมือนว่าการเปิดรับที่มากขึ้นจะส่งผลดีต่อโซเวียต แต่ในอีกมุมหนึ่ง มันก็กลายเป็นช่องว่าง

ที่ทําให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นยุคเวลาใกล้เคียงกันกับการเกิด   
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ดนตรีแนวใหม่ทางฝั่งโลกตะวันตกอย่างดนตรี ‘ร็อค แอนด์ โรล  

 สิ่งที่ทําให้ เพลงร็อค และ ผ้ายีนส์ นั้นเข้ามาสู่ม่านเหล็กได้ก็คือ ‘งานเทศกาลเยาวชน

และนักศึกษาโลกครั้งที่ 6’ (6th World Festival of Youth and Students) ในปี ค.ศ. 

1957 งานเทศกาลนี้เป็นงานที่เปิดให้นักศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศมาออกโชว์ ไม่ว่าจะ

เป็นการแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการศิลปะและวิทยาการ การนำภาพยนต์มาฉาย มีการเผย

แพร่งานวรรณกรรมและงานเขียน รวมไปถึงการจัดการแข่งขันความสามารถ เพื่อเป็นการแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของนานาประเทศ โดยงานนี้นั้นถูกจัดโดยเหล่าองค์กรฝ่ายซ้าย

เพื่ออุดมกรณ์ให้นักศึกษามีเอกภาพ มีใจในประชาธิปไตย ต่อต้านสงคราม และ อํานาจนิยม 

และจะผลัดกันจัดตามในประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่งงานครั้งที่ 6 ก็ได้ถูกจัดที่เมืองมอสโก ซึ่งมี

การเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติกว่า 34,000 คนจาก 130 กว่าประเทศเดินทางมาร่วมงาน 

รูปบรรยากาศในงาน6th World Festival of Youth and Students 

ที่มา : https://www.rbth.com/history/330727-how-soviet-union-discovered-jeans 
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 งานเทศกาลเยาวชนและนักศึกษาโลกนั้นในช่วงแรก ๆ สมัยต้นสงครามเย็นก็กลายมา

เป็นเวทีที่ทําให้ต่างฝ่าย ไม่ว่าจะโซเวียตหรือประเทศตะวันตก ก็ต่างนําวัฒนธรรมของตนมาเป็น

โฆษณาชวนเชื่อ ในงานครั้งที่ 6 นี้ โซเวียตมีความพยายามทําให้นักศึกษาต่างชาติมองโซเวียต

เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งโรจน์ มีความศิวิไลซ์ด้านวัฒนธรรม แต่มันกลับเป็นงานที่ทําให้

เหล่าคนหนุ่มสาวโซเวียตได้เห็นถึงวัฒนธรรมจากหลากหลายพื้นที่ ถนนหนทางต่าง ๆ ก็เต็มไป

ด้วยเหล่านักศึกษาต่างชาติเล่นบรรเลงเพลงแจ๊ส มีการใส่เสื้อผ้าแฟชั่นล่าสุด ทําให้เหล่า

เยาวชนโซเวียตได้รู้จักกับดนตรีร็อค แอนด์ โรล รองเท้าสนีกเกอร์ กางเกงยีนส์ และกีฬา

แบดมินตัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีปรากฎมาก่อนในโซเวียต และเหล่านักเรียนนักศึกษาเหล่านี้

ยังมีโอกาสได้หาเพื่อนใหม่และพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ทําให้มุมมองของนักเรียน

นักศึกษาชาวโซเวียตต่อต่างชาติได้ค่อย ๆ เปลี่ยนไปจากโฆษณาชวนเชื่อที่คอยยํ้าชาวโซเวียตมา

เสมอ ๆ ว่าต่างประเทศไม่มีอะไรดีไปกว่าประเทศสังคมนิยมโซเวียตหรอก ความรู้สึกของชาว

โซเวียตต่อต่างชาติในงานนี้นั้นก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวและชื่นชมยินดีกับชาวต่างชาติ

ในเวลาเดียวกัน และเยาวชนชาวโซเวียตก็ไม่เคยหันหลังกลับไปหาวัฒนธรรมอันไร้สีสันไร้

จินตนาการอย่างในสมัยสตาลินอีกเลย 

 ในยุค 60’s หลังจากการเปิดตัวของร็อค แอนด์ โรล ในม่านเหล็กจากงานเยาวชนนั้น 

ดนตรีร็อคก็ยังคงไม่ได้เป็นที่อนุมัติจากทางภาครัฐ รัฐบาลยังคงให้ความสําคัญกับเพลงคลาสสิก

และเพลงพื้นบ้านอยู ่ ทําให้วงการร็อคเป็นเรื่องใต้ดิน ได้มีการแอบแพร่สัญญานวิทยุจาก

ประเทศยุโรปตะวันออกไปสู่แผ่นดินแม้ในยามพลบคํ่า อย่างสถานีวิทยุ ‘Radio Free Europe’ 

และ ‘Radio Liberty’ ซึ่งก็มาจากแผนของอเมริกาที่จะชวนเชื่อโดยมีข่าวจากตะวันตกที่มี

เนื้อหาแตกต่างไปจากการชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ มีการเผยแพร่เพลงตะวันตก อย่างเพ

ลงแจ๊ส เพลงร็อค เพลงของวง The Beatles วง Rolling Stones ซึ่งก็ได้มาสร้างฐานแฟนคลับ

ใหม่ภายในม่านเหล็กด้วย มีชาวโซเวียตหลายคนได้หลงใหลไปกับบทเพลงจากตะวันตก ทําให้

ต่อมามีความต้องการที่จะอยากได้เพลงเหล่านี้เก็บไว้เป็นที่ครอบครอง ทําให้เกิดตลาดมืดของ

การซื้อขายเพลงและมีการทําแผ่นเถื่อนที่อัดมาจากวิทยุอีกที  
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โดยการทําแผ่นเสียงเถื่อนนั้นมีการนําแผ่น x-ray ที่ทิ้งแล้วตามโรงพยาบาล คลินิก มาทํารอย

หยักตามแผ่นเสียงทําให้อัดเพลงตะวันตกแล้วนํามาขายราคาถูกในราคา 3 รูเบิล ซึ่งมันถูกเรียก

เป็นชื่อเล่นว่า ‘ดนตรีซี่โครง’ (рёбра / музыка на костях) โดยแผ่นพวกนี้เป็นแผ่น
เสียง felxi disc ที่สามารถม้วนได้ พ่อค้าตลาดมืดก็จะซ่อนแผ่นพวกนี้ไว้ตามแขนเสื้อเพื่อเดินไป

ขายตามท้องถนน ซึ่งก็ถือเป็นการกระทําที่เสี่ยงมาก ถ้าถูกจับได้ก็อาจติดคุกเพราะการค้าขาย

เพลงตะวันตกยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

แผ่นเสียงดนตรีซี่โครง 

จากการเผยแพร่เพลงตะวันตกอย่างลับ ๆ ทําให้กระแสการเล่นดนตรีร็อคก็เกิดขึ้น

ตามมา นักดนตรีร็อคในยุคแรก ๆ นั้นต้องทําเครื่องดนตรีขึ้นมาเอง มีการประยุกต์เครื่องดนตรี

เอง เช่นการนําเอาสายเปียโนมาใช้แทนสายกีตาร์เบสไฟฟ้า มีการสร้างกีต้าร์ไฟฟ้าขึ้นมาเองจาก

การเอาแผ่นโต๊ะมาตัดตามแบบรูปกีตาร์ไฟฟ้าที่ได้เห็นมาจากรูปศิลปินวงร็อคในตลาดมืด แล้วมี

การทําปิ๊กอัพกีตาร์ขึ้นมาโดยขโมยเครื่องแปลงเสียงจากตู้โทรศัพท์สาธารณะมาใช้ หรือไม่ก็ต้อง

ไปนําเข้ากีตาร์ไฟฟ้ามาจากเชโกสโลวาเกีย และในเมื่อมีเครื่องดนตรีแล้วยุคนี้เองก็เป็นยุคกําเนิ

ดวงดนตรีร๊อคในโซเวียตด้วย ซึ่งยุคนี้เรียกว่า ‘ยุคเพลงร็อคเลียนแบบ’ ต้นกําเนิดก็มาจาก

เหล่านักเรียนนักศึกษาตั้งวงดนตรีกันเองโดยแกะเพลงเนื้อร้อง ทํานอง เล่นดนตรีเลียนแบบ

ศิลปินตะวันตก ทั้งวงดัง ๆ ในอเมริกาและในยุโรป ร้องภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติที่ไม่เข้าใจ

กันอย่างมั่ว ๆ โดย วงพวกนี้ตามคลับตามคาเฟ่ในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วไป  
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การแสดงวงดนตรีร็อค แอนด์ โรลรุ่นแรก ๆ เริ่มในเมืองหลวงริกาของรัฐลัตเวีย (สมัย

นั้นยังคงเป็นรัฐในโซเวียต) ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมืองทางตะวันตกที่ติดกับยุโรปมักจะเป็นเมืองที่มี

ความเปิดกว้างเรื่องกฎเกณท์ต่าง ๆ มากกว่า อย่างเรื่องในด้านการเซ็นเซอร์สื่อตะวันตกก็ไม่ได้

บังคับอะไรมากทําให้ในปี ค.ศ. 1961 นั้นมีวงร็อคมือสมัครเล่นหลายวงมาเล่นตามคลับ ตาม

คาเฟ่โดยเล่นโคฟเวอร์เพลงร็อคอเมริกันช่วงยุค 50’s อย่างเพลงของเอลวิส เพลสลีย์, บิล เฮลีย์ 

และลิเทิลริชาร์ด และในช่วงกลางยุค 60’s ก็มีการแพร่ขยายการเล่นไปยังหลาย ๆ เมืองใน

โซเวียตรวมถึงในมอสโกและเลนนินกราดก็มีวงดนตรีเลียนแบบวงโรลริ่ง สโตน และ วงเดอะ 

บีทเทิล  

ในยุคแรก ๆ นี้วงร็อคมือสมัครเล่นนั้นยังไม่มีการร้องเนื้อร้องภาษารัสเซีย เพราะภาษา

รัสเซียถูกมองว่าไม่เหมาะกับเพลงร็อค จนมามีวง ‘สโกโมโรคี’ (Скоморохи) เป็นวงที่
บุกเบิกใช้ภาษารัสเซียในบทเพลงร็อคครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1967   ซึ่งก็เป็นการปลุกกระแสดนตรี

ร็อคไปทั่วกรุงมอสโกและขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ โดยวงสโกโมโรคียังได้มีการนําดนตรีพื้น

บ้านรัสเซียมาผสมทําให้เป็นแนวดนตรีแนวใหม่ มีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เรียบง่าย มีศัพท์แสลง 

คําหยาบคาย และเนื้อหาที่เหน็บแนมถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมของสังคมในโซเวียตถือว่าเป็น

ครั้งแรก ๆ ที่วัฒนธรรมร็อคโซเวียตเหมือนได้ประกาศตนเป็นศัตรูกับรัฐบาลโซเวียต และ

บทเพลงของวงนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่นิยมของเหล่านักโทษทางการเมืองเก่าที่เดินทางกลับมาจาก

ค่ายแรงงานสตาลิน 

1.2 ยุคการค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ทางดนตรีในแบบโซเวียต-ร็อค ( ยุค 70’s ) 

 ดนตรีโซเวียตยุคแรกได้จบลงไปกับการขึ้นมาของผู้นําคนใหม่อย่าง เลโอนิด เบรจเนฟ 

ในปี 1964 ซึ่งเป็นยุคที่มีนโยบายที่ค่อย ๆ กลับมามีบรรยากาศทางสังคมที่ตึงเครียด เพราะตัวผู้

นําเองนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์สายลัทธิสตาลินที่มีความเป็นเผด็จการ และมีการปิดประเทศซึ่ง

สวนทางกระแสโลกที่ค่อย ๆ มีความเป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น ทําให้ยุคนี้โซเวียตกลับมาเป็นยุค

อับเฉามีบรรยากาศซบเซาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในยุคนี้มีการควบคุมเรื่อง 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM



10

 

ทัศนคติอุดมการณ์ของประชาชนอย่างเข้มงวด และมีการกลับมาใช้โฆษณาชวนเชื่อที่รุนแรง 

รวมไปถึงนโยบายเซ็นเซอร์สื่อจากตะวันตกที่เข้มงวดมากขึ้นในยุคนี้เอง ทางรัฐบาลก็เริ่มมอง

เห็นว่าไม่อาจต้านทานกระแสมาแรงของดนตรีร็อคได้ ไม่ว่าจะกระแสจากด้านนอกและ 

ภายในประเทศเอง จึงเกิดการสร้างวงดนตรีที่ควบคุมโดยกระทรวงวัฒนธรรมเองอีกที เอาวง

มือสมัครเล่นเหล่านักเรียนนักศึกษาหลาย ๆ วงมาคัดเลือกสร้างเป็น ‘วงวีไอเอ’ (ВИА / 

Vocal Instumental Ensembles) ก็จะมีวงดนตรีอย่างวง ‘โปยูชิเย กีตารึย’ (Поющие 
гитары) วงสเวียตึย (Цветы) เป็นต้น โดยวงพวกนี้มีการควบคุมปรับเนื้อหาบทเพลง 

การแต่งตัว ภาพลักษณ์ตั้งแต่ขึ้นเวทียันลงเวที แม้วงดนตรีพวกนี้ก็ไม่ได้เล่นเพลงร็อคแท้ ๆ เลย

ซะทีเดียว ยังเป็นเหมือนเพลงป็อปที่ผสมความเป็นดนตรีพื้นบ้านรัสเซียบ้างแถมยังจะมีภาพ

ลักษณ์ที่ดีงาม แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีกีตาร์ไฟฟ้าและกลองชุดออกฉายทางทีวีโซเวียตครั้ง

แรก 

จะเห็นได้ว่าโฆษณาชวนเชื่อของโซเวียตมีความพยายามที่จะทําให้วงวีไอเอมีภาพ

ลักษณ์ที่ดี แต่งตัวเรียบร้อยใส่ชุดสูท เพลงก็มีเนื้อหาที่โลกสวยเกินจริง ไม่มีคําหยาบคาย ไม่มี

เนื้อหาที่สามารถพูดถึงเรื่องการเมือง หรือด้านลบของสังคมได ้ ในขณะเดียวกันวงดนตรีร็อค

ตะวันตกถูกพรรคคอมมิวนิสต์โฆษณาว่ามีความเชื่อมโยงกับความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรี

ตะวันตกนั้นมีความก้าวร้าว ไร้วัฒนธรรม วงร็อคถูกใช้มาเป็นสินค้าเป็นการขายในโลกทุนนิยม

เท่านั้น วัฒนธรรมร็อคตะวันตกเต็มไปด้วยแฟนคลับโรคจิตแหกปากกรีดร้องโดยไม่สนใจไม่ได้

ฟังดนตรีอย่างจริงจัง แถมชอบใช้กําลังต่อสู้ทําลายข้าวของในตอนท้ายหลังคอนเสิร์ตจบ 
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“ 4 เต่าทองวง The Beatles  

ดูสิพวกเขาดูดีแค่ไหน  

แต่พอพวกเขาเริ่มเข้าวงการดนตรี  

พวกเขาใส่แต่กางเกงว่ายนํ้าตัวเดียวขณะขึ้นโชว์  

แถมยังเอาฝาโถส้วมมาห้อยที่คอด้วย” 

ตัดมาบทพูดจากฟิล์มโฆษณาชวนเชื่อโซเวียต  

ปี ค.ศ. 1966 ที่ถูกฉายในสารคดี  

“ How The Beatles Rocked The Kremlin” ของ BBC 

ดนตรีร็อคในโซเวียตเลยมีทางเลือก 2 ทางคือเลือกที่จะมีพื้นที่ด้านสื่อ ได้ออกอัลบั้ม

อย่างถูกกฎหมาย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล คือการเลือกที่จะไปเข้าทําเพลงในค่ายเพลง 

เมโลดิย่า (Мелодия) แต่ต้องโดนควบคุมเนื้อหา เสียงของดนตรีจนไปถึงเรื่องการแต่งกาย
เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการ อย่างวงวีไอเอ หรืออีกตัวเลือกหนึ่ง

คือสามารถมีแนวทางเล่นในแบบแนวทางตนเอง แต่ต้องแอบไปเล่นใต้ดินเท่านั้น การไปเล่น

ใต้ดินนั้นรัฐยังอ่อนข้อให้สามารถเล่นในคาแฟ่เล็ก ๆ งานเลี้ยงส่วนตัว แต่จะไม่ได้รับเงิน

สนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐเลย แต่ด้วยความเป็นร็อค แอนด์ โรล ก็ทําให้เหล่านักดนตรีหลาย

คนยอมลงไปเล่นอย่างผิดกฎหมายเพื่อที่จะได้มีเสรีภาพในการบรรเลงบทเพลงในแบบ

ตนเอง ซึ่งก็เป็นที่มาของยุคดนตรีร็อคโซเวียตยุคที่ 2 ‘ยุคการสร้างอัตลักษณ์ดนตรีร็อคแบบ

โซเวียต’  

ยุคการสร้างอัตลักษณ์ดนตรีร็อคแบบโซเวียตนั้นเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะที่ดนตรีร็อค 

แจ๊ส ป็อป จากตะวันตกได้ไหลเข้ามาอย่างลับ ๆ ในม่านเหล็กเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนทําให้เหล่า

นักดนตรีร็อคโซเวียตเริ่มจับแนวทางของดนตรีตะวันตกถูก เริ่มเข้าใจในทฤษฎีดนตรีวิธีการเล่น

ดนตรียุคใหม่มากขึ้น จึงเริ่มที่จะออกมาทําดนตรีในแบบของตนเอง แต่ด้วยด้วยความที่วงใต้ดิน

นั้นยังมีข้อจํากัดหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาเครื่องดนตรีที่ไม่ได้หามาง่าย ๆ 
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และราคาก็ไม่ได้ถูก หรือเรื่องสตูดิโอห้องซ้อมที่แต่ละวงก็หันไปใช้โรงเก็บรถบ้าง ห้องใต้ดินบ้าง ข้อ

จำกัดเหล่านี้ไม่ได้ทําให้นักดนตรีใต้ดินโซเวียตหมดกําลังใจในการเล่นดนตรีร็อคเลย กลับกันมันทําให้

เกิดความสร้างสรรค์ในการทําเพลงดนตรีในแบบของตนเองขึ้นมา มีการทดลองทางดนตรีที่แปลก

แหวกแนวไปมากขึ้น ไม่ว่าจะจะเป็นการลูปเทปบ้าง สร้างเอฟเฟคเครื่องดนตรีแบบใหม่ ๆ บ้าง บางวง

ก็เริ่มไปเป็นแนวดนตรีฮาร์ดร็อคในช่วงปลายศตวรรษ และบางวงก็มีการผสมผสานแนวดนตรีหลาก

หลายแนวเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นร็อค แจ๊ส ดนตรีพื้นบ้าน บาโรกป็อป เร็กเก มีการใช้เครื่องดนตรีที่

หลากหลายมากขึ้น จนเกิดดนตรีแนวไซเคเดลิค ร็อคขึ้นในโซเวียต 

 ในยุคนี้เองดนตรีร็อคใต้ดินก็ได้แสดงตนเป็นปฎิปักษ์ต่อรัฐบาลโซเวียตโดยชัดเจน 

สังเกตได้จากเนื้อเพลงที่จากในสมัยแรกที่จะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักหนุ่มสาวได้เปลี่ยนมา

เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชดประชันสภาพสังคมที่เป็นอยู่หรือการเมืองมากขึ้น 

แม้ว่าการเล่นดนตรีใต้ดินถูกอนุญาติให้เล่นตามคลับ ตามคาแฟ่ งานเลี้ยง จนไปถึงประกวดการ

แข่งขันความสามารถพิเศษ แต่มันก็เป็นเหมือนโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลที่แก้ตัวเรื่องความ

เป็นเผด็จการเท่านั้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการเผยแพร่เพลงร็อคใต้ดินก็มักจะมีเหตุการณ์ที่

เข้าไปขัดการแสดงให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ อย่างกรณีวงลัตเวีย วงซีโพลี (Sīpoli)  ในบทเพลงที่ชื่อว่า 

‘Medījums’ ถูกระงับการเปิดเพลงที่สถานีวิทยุเพราะเพลงมีการพูดถึงราคาสินค้าที่สูงขึ้นตาม

ร้านขายของชํา วงมาชือนา วรีเมนี (Машина Времени) กับบทเพลงหุ่นเชิด 

‘Марионетки’ ซึ่งเพลงสามารถตีความไปได้ว่าตัวหุ่นเชือดนั้นเปรียบเสมือนทหารที่ถูก

รัฐบาลชักจูงให้ทํานู่นนี่ ซึ่งเพลงนี้ก็โดนแบนด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเพลงที่มองโลกในแง่ลบเกินไป 

และมีวงอย่างอควาเรียม (Аквариум) ก็โดนแบนการแสดงด้วยเหตุผลที่ว่าการขึ้นโชว์ของ

วงนี้มีลีลาการแสดงที่ดูเกย์เกินไป ซึ่งในสมัยนั้น LGBTQ+ ยังผิดกฎหมายในโซเวียต วงเหล่านี้

พอเมื่อมีคดีกับทางพรรคคอมมิวนิสต์แล้ว ส่วนใหญ่ก็ต่างตกงานถูกไล่ออกจากร้านหรือคลับไม่

ให้มาเล่นดนตรีอีกเพราะพวกร้านคาแฟ่ก็ไม่อยากพัวพันกับคด ี
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ต่าง ๆ หนักไปกว่านั้นคือบางคนถูกพักการเรียนหรีอถูกไล่ออกจากสถานศึกษา และมีนักดนตรี

ใต้ดินบางคนถูกขั้นถูกส่งไปรักษาจิตเวช ซึ่งการที่รัฐบาลโซเวียตกดขี่กลุ่มนักดนตรีใต้ดินมากเท่า

ไหร่ ความรู้สึกเกลียดชัง ความรู้สึกที่ถูกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ก็ถูกเขียนลงไปในเนื้อเพลงที่มี

เนื้อหาเสียดสีและหยาบคายมากขึ้น แม้ยุคนี้ดนตรีจะพัฒนาไปแค่ไหนก็ตาม แต่วงการดนตรี

ใต้ดินก็ต้องอยู่อย่างลําบาก ดันทุรังต่อสู้เพื่อเสรีภาพของพวกเขาต่อไป 

1.3 ยุคทองของโซเวียต-ร็อค ยุคของ Post Punk/New Wave (ยุค 80’s) 

ก่อนจะเข้าสู่ยุคทองของวงการดนตรีร็อคในโซเวียตยุค 80’s นั้น ในโซเวียตช่วงปลาย

ยุค 70’s แม้จะอยู่ภายใต้ผู้นําที่เข้มขรึม แต่ก็ค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่เปิด

มากขึ้น เหตุมาจากสงครามเย็นในยุคนี้มันลดความตึงเครียดลง ในปี ค.ศ. 1975 ทางโซเวียต

และอเมริกาได้จับมือกันตกลงทํา ‘ข้อตกลงเฮลซิงกิ’ (Helsinki Accord) ขึ้นมา เป็นข้อตกลงที่

จะไม่ขยายดินแดนไปมากกว่าที่ตกลงแบ่งแดนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในข้อตกลงนี้ส่งเสริม

เรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีพื้นฐานต่าง ๆ 

เมื่อเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ก็เริ่มต้นด้วยงานที่สําคัญอีกงานหนึ่งซึ่งก็ได้มามีบทบาทต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของโซเวียตอีกครั้ง นั่นก็คือ ‘งานกีฬาโอลิมปิคปี ค.ศ. 

1980’ ซึ่งแม้จะเป็นงานที่อเมริกาบอยคอต แต่วัฒนธรรมจากตะวันตกก็เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 

เป็นช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโซเวียตมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตารับรู้ถึงวัฒนธรรมจากข้างนอก ทั้ง

มีอีกงานหนึ่ง ที่ก็กลายเป็นจุดพลิกของประวัติศาสตร์ดนตรีร็อคโซเวียตก็คืองานดนตรี ‘ตบิลิ

ซี ร็อค เฟสติวัล’ (Весенние ритмы. Тбилиси-80) ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็น

เทศกาลดนตรีร็อคครั้งแรกของประวัติศาสตร์โซเวียตหลังจากที่มีการต่อต้านมานาน วงใต้ดิน

ต่าง ๆ ก็ได้มีโอกาสในการขึ้นแสดงดนตรีของตนเองมาสู่สาธารณะชน ทางรัฐก็อนุญาติให้สถานี

วิทยุและนักข่าวมาเผยแพร่ภาพงานนี ้
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ทําให้ในยุคนี้เองก็มีกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนมีการศึกษาได้หันมาพยายามเลียนแบบ

การใช้ชีวิตการแต่งตัวตามวัฒนธรรมตะวันตก รวมไปถึงความนิยมฟังดนตรีแนวตะวันตกทั้งของ

ต่างประเทศและในประเทศของตนมากขึ้น ต่างจากแต่ทศวรรษก่อน ๆ ที่คนยังนิยมฟังแต่เพลง

คลาสสิค เพลงโอเปร่า แต่ถึงกระนั้น ชีวิตนักดนตรีในยุคต้นทศวรรษ 80’s ก็ยังคงไม่ได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ นักดนตรีหลายคนก็เริ่มต้นจากศูนย์ ย้ายเข้าไปในเมืองไปตามคลับใต้ดิน

เพื่อก่อร่างสร้างตัว ออกเทปออกอัลบั้มที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ 

ในยุค 80’s เป็นยุคที่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์กําลังเฟื่องฟูมากในตะวันตกหลังจากกระแส

ที่มีหลาย ๆ วงดนตรีค่อย ๆ เอามาประยุกต์ใช้อย่างเรื่อยๆตั้งแต่ยุค 70’s ซึ่งในโซเวียตเองก็มีวง

อย่าง ‘โววา ซีนีย์’ (Вова Синий и Братья по Разуму) เป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนว
อิเล็กทรอนิกส์ วงนี้ทํางานอัดเสียงมีการใช้เทคนิคการลูปเทป การใช้เสียงดนตรีสังเคราะห์เข้า

มาไม่ว่าจะเป็นเสียงกลอง เสียงซินธิไซเซอร์ ซึ่งวงโววา ซีนีย์ก็ประสบความสําเร็จมากจากการ

ขายเทปเพลงตัวเองในตลาดมืด และพวกเขาก็ได้กลายเป็นเหมือนคนดังในคลับใต้ดินในยุคนั้น 

ซึ่งการเข้ามาของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นการจุดกระแสเริ่มต้นของดนตรีแนวนิว เวฟ 

(new wave) และโพสต์ พังค์ (post punk) ซินท์ป็อป (synthpop) ดนตรีเหล่านี้ได้เข้า

แพร่กระจายไปตามคลับใต้ดินหลายแห่งในม่านเหล็ก  

 ภาพบรรยากาศในเลนินกราด ร็อค คลับ ปี ค.ศ. 1981 

ที่มา : https://twitter.com/pollymcmichael/status/706927207244034048 
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 ดนตรีแนวนิว เวฟและโพสต์พังค์นั้นเป็นแนวดนตรีที่มีการพัฒนามาจากดนตรีแนวพังค์ 

ร็อคในแง่ของความที่เป็นดนตรี DIY เอง ความรู้สึกอารมณ์เพลงที่ยังคงความพังค์ ผสมกับ

อิทธิพลของกระแสดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ฟังค์ แจ๊ส และดิสโก้ ซึ่งดนตรีแนวโพสต์พังค์นั้นมาใน

ยุคของช่วงยุค 80’s ในตะวันตกก็มีวงอย่าง Joy Division, The Smiths หรือ The Cure 

เป็นต้นซึ่งวงเหล่านี้ก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจของเหล่านักดนตรีใต้ดินโซเวียตอีกที โดยจุดเริ่มต้น

ของกระแสดนตรีโพสต์ พังค์ นิว เวฟ นั้นเริ่มในปี ค.ศ. 1981 ที่เมืองเลนินกราด มีการจัดตั้ง

ร็อคคลับแห่งแรกในโซเวียตในชื่อ ‘เลนินกราดร็อคคลับ’ (Ленинградский рок-
клуб) ซึ่งเกิดจากการที่นักดนตรีวงร็อคหลาย ๆ วงมารวมตัวกัน ซึ่งอิทธิพลก็มาจากงาน
ดนตรีที่เมืองตบิลิซีมันทําให้คอมมูนิตี้ของวงการร็อครู้จักกันมากขึ้นเลยสามารถรวมตัวกันและ

มาเปิดคลับด้วยกันเองได้ แต่ว่าทางภาครัฐก็ยังต้องมาควบคุมการขึ้นโชว์ของวงต่าง ๆ อยู่ ใน

คลับก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยสืบราชการลับ KGB รายล้อม เนื้อเพลงที่

ต้องมีเนื้อหาเหมาะสมตามที่รัฐบาลต้องการ ผู้ชมก็ไม่สามารถเต้นกระโดดไปมานอกจากจะต้อง

นั่งชมอย่างเงียบ ๆ เท่านั้น 

 หากวัฒนธรรมร็อคในโซเวียตเป็นดั่งหนังเรื่องหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับการกดขี่จากภาครัฐ จุด

พีคของเรื่องที่เป็นตอนจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็คงเป็นยุคของนโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอยก้า 

โดยในปี ค.ศ. 1985 ได้มีผู้นําคนใหม่ขึ้นมาอย่าง มิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้มีนโยบายปฎิรูปที่ทํา

ให้ด้านสื่อของโซเวียตนั้นเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งทําให้มีเสรีมากขึ้นในการนําเข้าและส่งออกสื่อ

ต่าง ๆ อย่างสื่อตะวันตกก็ได้เข้ามาในรัสเซียมากขึ้นส่วนวงร็อคใต้ดินนั้นก็ได้ออกมาทํา

อาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย ในยุคนี้มีทั้งการทําอัลบั้มขายอย่างถูกต้องและยังมีรายการทีวี

ถ่ายทอดสดการแสดงวงดนตรีร็อคด้วย ซึ่งมันทําให้วงดนตรีร็อคไม่ใช่เป็นที่รู้จักกันแค่ในกลุ่ม

เล็ก ๆ กลุ่มใต้ดินแบบในอดีต แต่มันทําให้ชาวโซเวียตได้มารู้จักกับวงดนตรีหลากหลายวงที่มี

บทเพลงที่เป็นร็อค แอนด์ โรวจริง ๆ มีท่วงทํานองดนตรีและเนื้อร้องที่ไม่ใช่แบบวงวีไอเอในยุค

ก่อน มีการใช้คําหยาบบ้าง และมีการแสดงโชว์ที่มีสีสันกว่าแต่ก่อนอยู่บนสถานีโทรทัศน์ของ

โซเวียตเป็นครั้งแรก 
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โชว์ของวงНэпман เพลงАукцыон ปี ค.ศ. 1989  ในการแสดงนักดนตรีได้ออกมาแก้ผ้าจนเหลือกางเกงในตัวเดียวซึ่งหากเป็นสมัย
ก่อนหน้าอาจถูกเซ็นเซอร์และโยงกับประเด็นว่าเป็นการกระทําที่ 
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกย์ซึ่งยังผิดกฎหมายในโซเวียตอยู่ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=H71WZZf4_FA 

 ภาพรวมของในยุคนี้นั้น เพลงร็อคก็เหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดกระบวนการการ

เปลี่ยนแปลงในโซเวียต และส่วนตัวกลาสนอสต์เปเรสตรอยก้าเองก็ดึงเหล่านักดนตรีร็อคให้

ออกมาจากเงามืดนั่นเอง 

“ผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเปลี่ยนบ้าง แต่มันมีบางอย่างเปลี่ยนไปแน่ ๆ 

แม้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างทีละนิด 

แต่ในอดีตทุกอย่างมันเหมือนเดิม ผ่านไปกี่ปีก็เหมือนเดิม  

ทั้งกฎหมาย และทุกอย่าง… 

แต่ตอนนี้ ‘ไอ้บึงหนองนํ้านี้’ (สหภาพโซเวียต) อย่างน้อยมันก็มีอะไรผุดขึ้นมาล่ะวะ” 

แปลมาจากบทสัมภาษณ์ วิคเตอร์ ซอย 

ขณะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ฝรั่งเศส 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=g-kSEG4ZH4E 
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2. ประวัติของซอย และ เส้นทางชีวิตทางดนตรี 

2.1 ชีวิตก่อนที่จะมาเป็นร็อค สตาร ์

วิคเตอร์ ซอย เกิดในปี ค.ศ. 1962 ที่เมืองเลนินกราด (ปัจจุบันคือเมืองเซนต์ปีเตอร์ส

เบิร์ก) ในครอบครัวโซเวียตเกาหลี โดยพ่อของเขา นายโรเบริต แม็กซิโมวิช ซอย เป็นนักวิศวกร

ชาวเกาหลีที่อพยพมารัสเซียตั้งแต่รุ่นทวด นายชเวยงนัม ส่วนแม่เป็นชาวโซเวียตรัสเซียนามว่า 

วาเลนตินา วาซีเยฟน่า ซอย เป็นคุณครูโรงเรียนประถมในเมืองเลนินกราด  

ว ิคเตอร์ ซอย ในวัยเด็ก 
 

วิคเตอร์ ซอยมีความสนใจด้านศิลปะและดนตรีมาตั้งแต่เด็ก รวมไปถึงความหลงใหล

ในวัฒนธรรมดนตรีร็อคตะวันตก เขามีพรสวรรค์ด้านศิลปะจึงหารายได้จากการวาดรูปร็อคส

ตาร์และดาราตะวันตกและค้าให้กับทางตลาดมืด ในด้านดนตรีเองซอยก็หัดเรียนรู้วิธีเล่นกีตาร์

ด้วยตนเองและเริ่มเขียนเพลงเอง จนต่อมาซอยจึงได้เข้าโรงเรียนด้านศิลปะ Serov Artistic 

Academy ในเมืองเลนินกราดในปี ค.ศ.1977 ซึ่งโรงเรียนนี้เขาก็ได้เจอกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบใน

ดนตรีทําให้เขาหันเหจากด้านการเรียนแล้วไปเอาดีทางด้านดนตรีแทน ซึ่งเขายังได้ร่วมเล่นวง

ดนตรี ปาลาตา no.6 (Палата no.6) โดยเป็นมือกีตาร์เบส  
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2.2 สู่เส้นทางชีวิตนักดนตรีใต้ดิน 

ต่อมาในปี ค.ศ.1979 เขาก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนสอนศิลปะเนื่องจากมีผลการเรียน

ที่ตกตํ่าเกินไป จึงต้องออกมาทํางานหารายได้พร้อมกับเข้าศึกษาที่สถาบันเทคนิคโดยเรียนเป็น

ช่างไม้แทนพร้อมกับเล่นดนตรีไปด้วย ซึ่งหลังจากการที่ออกมาจากโรงเรียนศิลปะนั้น ซอยก็

จริงจังกับงานแต่งเพลงมากขึ้น โดยการเขียนเนื้อร้องของซอยนั้นมีความสวยงามด้วยความที่

แต่งแบบบทกวี ซึ่งความสามารถตรงนี้ทําให้เนื้อเพลงของเขามีเอกลักษณ์โดดเด่น 

แม้ในยุคนั้นนักดนตรีสามารถไปออดิชั่นกับทางค่ายเพลงของรัฐบาลแต่วิคเตอร์ ซอย

ก็ได้เลือกหนทางที่จะเป็นนักดนตรีใต้ดินแม้ว่าชีวิตเขาจะยากจนแค่ไหนก็ตาม ซึ่งหนทางนี้ซอย

คงรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองในการเล่นดนตรีมากกว่า ทําให้ของวิคเตอร์ ซอยนั้นลําบาก

มาก แม้จะมีการทําอัลบั้มผิดกฎหมายเพื่อขายในตลาดมืดแต่ก็ไม่เพียงพอต่อดํารงชีวิตและ

อดออมอยู่ดี โดยเริ่มแรกซอยทํางานที่เคียฟ แต่ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่จับได้ว่าทํางานผิดกฎหมาย

จึงถูกส่งตัวไปยังมอสโกและทํางานกะดึกในตําแหน่งผู้คุมเตาและอาศัยอยู่ที่ห้องอุ่นหม้อไอนํ้า

เพื่อทําความร้อนให้แก่ตัวตึก หลังจากที่การเปิดเลนินกราดร็อคคลับ ซอยก็ได้ไปออดิชั่นที่นั่น 
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จนได้วงที่ชื่อว่า ‘อัฟโตมาติเชสกิเย่ อูโดฟเลียตวอรีเทียลี’ (Автоматические 
удовлетворители) เป็นวงพังค์ ร็อค โดยซอยได้เล่นเป็นตําแหน่งมือเบสของวงอยู่ช่วง
หนึ่ง จนต่อมาซอยได้พบกับมือกีตาร์อย่าง อเล็คเซย์ รูบิน ซึ่งพวกเขาก็ได้ออกมาสร้างวงใหม่

ในนามว่า ‘คิโน’ (Кино) โดยมีวิคเตอร์ ซอยเป็นหัวหน้าวง 

2 ผู้ก่อตั้งวงคิโน จากซ้ายไปขวา : วิคเตอร์ ซอย, อเล็คเซย์ รูบิน 

ที่มา : https://ncomment.com/the-founder-of-the-kino-group-30-years-after-the-death-of-vi-article-3224 

  ในช่วงแรก ๆ วงก็ยังมีสมาชิกไม่ลงตัว วิคเตอร์ ซอยต้องทั้งร้องเพลง เล่นกีตาร์ เล่น

เบสในการอัดเทป อเล็คเซย์ รูบิน เป็นมือกีตาร์ และได้มือกีตาร์อีกคนอย่างบอริส เกรเบนชิคอฟ 

และมือกลองมิคาอิล วาซิเยฟ และเพลงในอัลบัมแรก ๆ ก็เป็นแนวอะคูสติคมากกว่าที่จะเป็น

เพลงโพสท์ พังค์แบบในอัลบั้มหลัง ๆ นั้นอาจจะเป็นข้อจํากัดด้านห้องซ้อมและเครื่องดนตรี 

โดยได้มีการปล่อยเทปเพลงตัวอย่างมาก่อน และเผยแพร่ในเลนินกราด ผลตอบรับก็ดีมาก ตัว

เทปนั้นได้มีการอัดซํ้า ๆ และแพร่กระจายไปทั่วเลนินกราด 

 ในปี ค.ศ. 1982 คิโนก็ได้ออกอัลบั้มแรกในชื่อว่า ‘45’ ซึ่งเป็นอัลบั้มเปิดตัววง ซึ่งตั้งแต่

อัลบัมแรกซอยก็ได้ใส่ความเสียดสีเรื่องสังคมและการเมืองเข้าไปในบทเพลงแล้ว อย่างเพลง 

‘อเล็คตริชก้า’ (Электричка) หรือก็คือรถไฟฟ้า 
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ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายผู้หนึ่งที่ติดในรถไฟที่พาเขาไปที่ที่ไม่ได้อยากจะไป ซึ่งมันก็สื่อ

ถึงสภาพชีวิตชาวโซเวียตที่ถูกจํากัดให้อยู่ในกรอบ ทําตามสิ่งที่รัฐบาลคอยชี้นําเท่านั้น แต่ใจจริง

ก็ไม่ได้อยากจะทําเลย ในไม่ช้าเพลงนี้ก็ถูกเซ็นเซอร์และวงคิโนก็โดนไม่ให้ทําการขึ้นแสดง

บทเพลงนี้อีก ในปี ค.ศ. 1983 ก็มีการออกอัลบั้มใหม่อย่าง ‘นาชาล์นิค คัมชัด

กี’ (Начальник Камчатки) ก็เป็นอีกอัลบั้มที่แต่ละเพลงก็เต็มไปด้วยเรื่องการ
สะท้อนความเป็นจริงของสังคม ซึ่งหลังจากการปล่อยอัลบั้มนี้วงคิโนก็ถูกหน่วยข่าวกรอง

โซเวียตอย่าง KGB บันทึกให้วงคิโนอยู่ในรายชื่อกลุ่มคนอันตราย แม้จะเริ่มถูกรัฐบาลหมาย

หัวแต่วงคิโนก็ไม่ได้หยุดไปเพียงเท่านี้ ยังมีการแข่งขันวงดนตรีเลนินกราด ร็อค คลับ ครั้งที่ 2 

อย่างเพลง ‘ฉันประกาศว่าบ้านของฉันเป็นเขตปลอดนิวเคลียร์’ (Я объявляю свой 
дом... безъядерзоной)   ซึ่งเป็นเพลงที่พูดเสียดสีสถานการณ์สงครามโซเวียต-อัฟกันนิ
สถาน ซึ่งเพลงนี้ก็ได้รางวัลชนะการแข่งขัน แต่กระแสความนิยมของวงคิโนก็ไม่ได้เป็นไปด้วยดี 

เพราะในช่วงเวลาเดียวกันมีข่าวลือของวิคเตอร์ ซอยว่าเขาหนีเกณท์ทหารโดยการหาข้ออ้าง

อย่างการไปรับการรักษาจิตเวช แต่ข่าวนี้ก็ไม่สามารถหาความจริงได้สรุปซอยป่วยจริงหรือแค่

หนีการเกณท์ เพราะไม่มีหลักฐานข้อมูลของคนไข้ ซึ่งถือเป็นความลับของทางโรงพยาบาลที่ไม่

สามารถออกมาเปิดเผยได้ 

 ในปี 1985 ได้มีการออกนโยบายกลาสนอสต์มา เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่วงคิโนได้มี

สมาชิกอย่างลงตัว โดยประกอบด้วยสมาชิค 4 คนด้วยกัน นักร้องนําอย่างตัววิคเตอร์ ซอยเอง 

มือกีตาร์โซโล่อย่าง ยูริ คาสปาเรียน (Юрий Дмитриевич Каспарян), มือเบสอิก
อร์ ทิโกมิรอฟ (Игорь Рувимович Тихомиров) และมือกลองกอร์กี้ กูเรียนอฟ 

(Георгий Константинович Гурьянов) ในปีนี้ทางวงคิโนก็ได้ออกอัลบั้มมาติด 
ๆ 2  อัลบั้มอย่าง แอตา เนีย ลูบอฟ์ (Это не любовь) กับโนช์ (Ночь) โดยแนวเพลง
ก็เริ่มมีความเป็นโพสต์ พังค์มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเพลงในช่วงนี้ก็แอบมีสะท้อนผลของนโยบายกลา

สนอส-เปเรสตรอยก้า ที่ช่วงนั้นนักดนตรีมีทั้งฝ่ายที่ตั้งตนไปได้กับอีกฝ่ายที่เหลวไหลไปเลย

เพราะเมื่องานดนตรีถูกกฎหมายแล้ว นักดนตรีต้องทํางานไปด้วยตามกฎหมายพร้อมกับแบ่ง 
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เวลาซ้อมดนตรีแสดงดนตรีไปด้วย ทําให้นักดนตรีมีทั้งฝ่ายที่พอใจและไม่พอใจ บางคนปรับตัว

ได้ บางคนก็ปรับตัวไม่ทัน ซึ่งมันก็คือความล้มเหลวของนโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอยก้าใน

เชิงปฎิบัติ 

    
ภาพสมาชิควงคิโน เรียงจากซ้ายไปขวา ยูริ คาสปาเรียน, วิคเตอร์ ซอย, กอร์กี้ กูเรียนอฟ, อิกอร์ ทิโกมิรอฟ 

2.3 Kinomania 

  ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1986 ได้มีการทําอัลบัม Red Wave ซึ่งได้ส่งออกเพลงโซเวียตไปสู่

อเมริกา โดยก็มีวงร็อคดัง ๆ รวมอยู่ในอัลบัมนั้นรวมไปถึงวงคิโนเองด้วย อัลบั้มก็สร้างยอดขาย

กว่า 10,000 ชุด ในรัฐแคลิฟอเนีย ซึ่งในช่วงนี้เหมือนเป็นขาขึ้นที่ค่อยโตมาอย่างเรื่อย ๆ ของวง

คิโน มีทั้งได้รางวัลการประกวดเพลงอย่างในงานIV festival rock club ก็ได้รางวัลจากการ

แสดงเพลง ‘จากนี้ เรายังคงทําต่อไป’ (Дальше действовать будем мAsы) 
และไปออกเล่นหนังเรื่อง sa (Асса) ค.ศ. 1987 เป็นหนังที่สะท้อนสังคมสมัยนโยบายการปฎิ

รูปของกอร์บาชอฟ โดยที่มีวงคิโนได้โผล่มาเล่นดนตรีตอนท้ายของหนัง ในบทเพลงที่ชื่อว่า 

‘ฮาชู เปเรเมน’ (Хочу перемен) แปลว่า ต้องการ การเปลี่ยนแปลง โดยหลังจากที่มีการ
ฉายหนังเรื่องนี้วงคิโนก็ได้กระแสนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากภาพลักษณ์ของตัวฟรอนท์แมน

อย่างวิคเตอร์ ซอย  
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ที่มาในชุดสีดําสนิทพร้อมแจ็คเก็ตสีดําที่ปักไปด้วยดอกคาเนชั่นสีแดง   กับท่าทางในการร้อง

เพลงที่จิตวิญญานอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง และบทเพลงที่เหมือนเป็นการพูดแทนเหล่าชาว

โซเวียตในยุคนี้ว่า เราต้องการความเปลี่ยนแปลง!  

วงคิโนในหนังเรื่อง Assa 

 เปเรเมนได้ถูกนํามาแปลและเผยแพร่ไปถึงแคลิฟอร์เนีย ทําให้วงคิโนได้มีโอกาศทําการ

แสดงบนทีวีขึ้นใหม่อีกครั้ง เพลงนี้ก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกลาสนอสต์ เปเรสตรอยก้า 

แม้ทางซอยเองจะแต่งให้เกี่ยวกับเรื่องราวของวัยรุ่นที่ฝันถึงความเป็นผู้ใหญ่ แต่เพลงนี้ก็ตีความ

เรียกร้องให้กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมา ออกมาเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสังคม มิคาอิล กอร์บา

ชอฟยังเคยให้คําสําภาษณ์ตอนปี 2012 เกี่ยวกับเพลงฮาชู เปเรเมนนี้โดยย้อนไปยังช่วงการขึ้น

ตําแหน่งใหม่ๆว่า 

“ ขณะที่ผมได้รับโทรศัพท์มาจากแพทย์หัวใจว่า  

‘คุณมิคาอิล เซอร์เกเยียวิชครับ คอนแสตนติน อุสติโนวิชได้เสียชีวิตแล้ว’  

สิ่งแรกที่ผมทําเลยก็คือแต่งตั้งคณะโปลิตบูโรใหม่และจัดการประชุม 

ผมได้หันไปหา โกรมึยโก รัฐมนตรีการต่างประเทศ และพูดว่า 

                                เราจะต้องทําให้มันแตกต่างออกไป 
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วิคเตอร์ ซอย กําลังได้ร้อง ‘เราต้องการ การเปลี่ยนแปลง’ ในคอนเสิร์ต 

ผมก็พูด และประชาชนก็ต่างพูดกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาว่า 

‘เราต้องการ การเปลี่ยนแปลง’” 

 ในปี ค.ศ. 1988 นอกจากตัวหนังเรื่อง Assa ที่วงคิโนโผล่มาเป็นแค่ตัวแระกอบแล้ว วิค

เตอร์ ซอยได้รับบทบาทเป็นนักแสดงนําหลัก จากในหนังเรื่อง ‘อิกลา’ หรือ ‘เข็ม’ ( Игла / 

The Needle) เป็นหนังในธีมเพลงวงคิโน โดยหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับตัวละครอย่าง ‘โมโร’ 

ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่รักอิสระภาพ เสรีไร้ขอบเขต มีความโรแมนติด มีศักดิ์ศรี และมีความซื่อสัตย์

สุจริต ซึ่งตัวละครนี้ได้เป็นเหมือนตัวแทนแห่งความชอบธรรม ต่อสู้กับปัญหายาเสพติด และการ

คอรัปชั่นซึ่งก็เป็นหนังที่เสียดสีนโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอยก้าเช่นกัน แต่ในทางที่มองว่า

เป็นนโยบายที่ล้มเหลว ซึ่งการปิดท้ายหนังจบลงด้วยฉากที่ตัวโมโรถูกแทง แต่ก็ยังจุดบุหรี่ของ

ตะวันตกและสูบต่อไปท่ามกลางฉากหิมะ ซึ่งก็เป็นอีกฉากที่เป็นตํานานพร้อมกับเพลง ‘กรุปปา 

โครวี’ (Группа крови) ซึ่งก็เป็นชื่อเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อเดียวกันที่ออกภายในปีเดียวกัน

ก่อนหนังฉาย ความหมายของกรุปปา โครวีคือกรุ๊ปเลือด ซึ่งในเพลงก็พูดถึงป้ายบอกกรุ๊ปเลือดที่

แปะอยู่บนเสื้อทหารคนหนึ่งถูกส่งไปสมรภูมิรบ ซึ่งเขาก็ขอ มันก็เป็นอีกเพลงที่ออกมาพูดเรื่อง

ของสงคราม แสดงให้เห็นอีกแง่มุมของมนุษย์ที่ไม่ได้อยากจะตายในสงคราม เพลงกรุปปา โครวี

นั้นประสบความสําเร็จอย่างมากในโซเวียต จนก่อให้เกิดของกระแสคิโนมาเนีย (Kinomania) 

ในยุคนั้นเพลงกรุปปา โครวี จะต้องอยู่ในเครื่องฟังเพลงเครื่องเล่นเทปของทุกคน 
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ฉากตอนที่มีเพลง Группа крови ประกอบในหนังเรื่อง Игла 

2.4 ออกสู่นอกม่านเหล็ก  

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 - ค.ศ. 1989 ทั้งด้วยความที่อึดอัดกับชื่อเสียงของตนเองที่ดังมาก

เกินไป วงคิโนก็ได้เดินทางออกจากประเทศตนเองไปผจนภัยในดินแดนยุโรป วงคิโนรับเชิญให้

ไปเล่นแสดงหลากหลายที่ด้วยกัน ตั้งแต่เหล่าประเทศยุโรปตะวันออก ไปยันเดนมาร์ก ฝรั่งเศส 

อิตาลี ซึ่งก็ได้ไปจัดทําอัลบั้มเปิดตัวใหม่ที่ฝรั่งเศสภายใต้ชื่ออัลบั้ม Le Dernier des Heros ซึ่งก็

มาจากชื่ออีกเพลงฮิตของคิโน ‘โปสเลียดนึยย์ เกียโรย์’ (Последний герой) ‘ฮีโร่คน

สุดท้าย’ และได้ไปแสดงงานเทศกาลร็อคที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสเมืองบัวเกส เข้าเล่นคอนเสิร์ต

การกุศลที่เดนมาร์กร่วมระดมทุนเพื่อบรรเทาทุกข์จากแผ่นดินไหวในอาร์เมเนีย มาแสดงโชว์ใน

งานความสัมพันธ์โซเวียต-อิตาลี และยังได้เดินทางไปยังอเมริกาที่นิวยอร์กในงานปฐมทัศน์

ภาพยนตร์เรื่องอิกลา  
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ฉากจากในหนังเรื่อง อิกลา 

ในการไปทัวร์ที่ฝรั่งเศส วิคเตอร์ ซอย ก็ให้คําสัมภาษณ์ที่สะท้อนมุมมองของเขาจาก

การไปทัวร์ที่ยุโรปประมาณว่า “ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโซเวียตรัสเซียเป็นนั้นที่นิยมในต่างประเทศ 

แต่จริง ๆ แล้วเราไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังหรอก เขาทำเหมือนเราเป็นตุ๊กตามาโตรชก้า 

พวกเขาแค่ต้องการดนตรีพื้นบ้านของรัสเซีย แต่เรากลับมาเล่นเพลงร็อคให้พวกเขาฟัง บางที

การออกเดินทางไปนอกประเทศไปในฐานะนักท่องเที่ยวจะยังดีกว่าซะอีก”  

 2.5 คอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย 

 ในปี ค.ศ. 1989 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในยุโรป กําแพงเบอร์ลินที่เป็นดั่ง

สัญลักษณ์ของสงครามเย็นได้ล่มสลาย ภายในโซเวียตเองก็เมีปัญหาต่าง ๆ รุมล้อมไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของชาวโซเวียตช่วงนั้นก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง มีการเปิด

เผยเรื่องการฉ้อโกงทางที่ต่าง ๆ การขาดแคลนอาหาร ซึ่งวงคิโนก็ได้เปิดตัวอัลบัมที่มีเนื้อหา

มืดมนผิดจากอัลบั้มก่อน ๆ มากอย่างอัลบั้ม ‘สเวียสดา ปา อิเมียนี โซล์นเซีย’ หรือ ‘ดวงดาวที่

เรียกว่าดวงอาทิตย์’ (Звезда по имени солнце)  
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่เต็มไปด้วยเพลงเกี่ยวกับความเหงา ความเศร้า ตัวอย่างเพลง ‘ปาชก้า ซิกาเรียต’ (Пачка 
сигарет) ที่แปลได้ว่าซองบุหรี่ มีเนื้อหาที่เป็นตัวแทนความสิ้นหวังของชาวโซเวียต เนื้อหา
อาจสรุปได้ว่าโลกความจริงนั้นมันไม่แน่นอน สิ่งเดียวที่เชื่อถือได้ก็มีแต่ยาเส้นในบุหรี่เท่านั้น 

ซึ่งมันก็สะท้อนตัวนโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอยก้าที่ล้มเหลวนี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งพาของ

ชาวโซเวียตได้อีกต่อไป 

จากปัญหาความไม่มั่นคงของประเทศในช่วงนี้ มันก็กระทบไปยันตัวของวงคิโนที่ก็ไม่รู้

ว่าจะมีอนาคตต่อไปอย่างไร จะยังได้มีโอกาสทําอาชีพนี้ต่อไปหรือไม่ วงจะอยู่กันอย่างไรต่อไป 

“มันไม่สำคัญหรอกสำหรับผมว่าผมจะเล่นที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นในอพาร์ทเม้นท์ห้องผมเอง หรือ

ว่าเป็นสโมสรดนตรีใต้ดิน หรือว่าคอนเสิร์ตกับคนอีกเป็นหมื่น ถ้ามีโอกาสที่ผมจะเล่น ผมก็จะ

เล่น และผมก็พร้อมที่จะเล่นให้ฟรีด้วย ตอนนี้ผมยังมีโอกาสเล่นกับผู้ชมมากมาย ผมใช้เวลานี้ให้

คุ้มค่าที่สุด เพราะเหล่านี้ผมรู้ว่ามันไม่ยั่งยืนตลอดไป” เป็นคําสัมภาษณ์ที่ซอยได้พูดในคอนเสิร์ต

ปี ค.ศ. 1990 ที่สนามกีฬาลุทนิกีในกรุงมอสโคว์ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมด้วยผู้ชมกว่า 

62,000 กว่าคน ซึ่งมันก็ได้มากลายมาเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวิคเตอร์ ซอย 

     วิคเตอร์ซอยเดินทางไปบันทึกเสียงร้องของอัลบั้มต่อไปของวงคิโนที่ลัตเวีย หลังจาก

การบันทึกเสียงเสร็จ ซอยควรจะกลับไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ร่วมวงของเขาแต่ว่าซอยกลับเลือกที่

จะไปเดินทางไปตกปลาในชนบทและกลับในวันถัดไปแทน ซึ่งในตอนเช้าวันที่ 15 สิงหาคมปี 

ค.ศ.1990 ซอยได้ขับรถ Moskvitch 2141 บนถนนในเขตตูกุมส์ของลัตเวีย ซึ่งได้เข้าชนกับรถ

บัสด้วยความเร็ว 80 ไมล์ต่อชั่วโมง เขาได้เสียชีวิตทันทีด้วยวัยเพียง 28 ปี น่าเสียดายที่เขาได้

เสียชีวิตเพียง 1 ปีก่อนที่โซเวียตจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขารอคอย (การล่มสลายของ

โซเวียต ค.ศ. 1991) จากการสอบสวนก็สรุปได้ว่า เขาได้หลับในขณะขับรถเพราะความเหนื่อย

ล้า ทําให้มีอาการหลับใน ไม่ได้มาจากการมึนเมาสุราแต่อย่างใด การเสียชีวิตของวิคเตอร์ ซอย

นั้นเป็นที่ตกใจมากต่อแฟนคลับ 
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และส่งผลต่อจิตใจของเยาวชนอย่างมาก ซึ่งจากการจัดงานศพของวิคเตอร์ ซอย เหล่า

แฟนเพลงก็ได้มาแสดงความอาลัยในงานศพ และเยี่ยมหลุมฝังศพของเขาเป็นเวลากว่าหลาย

สัปดาห์ ตําแหน่งที่ซอยประสบอุบัติเหตุก็ได้มาเป็นอนุสรณ์ที่รําลึกถึงเขา ที่ทํางานห้องคัมชัทก้า

หรือห้องอุ่นหม้อไอนํ้าที่ซอยเคยทํางานและซ้อมดนตรีก็ได้มาเป็นพิพิธภัณฑ์ ในเมืองมอสโกเอง

ก็ได้มีอนุสรณ์กําแพงแด่วิคเตอร์ ซอย ที่เหล่าแฟน ๆ จะมาพ่นสเปรย์หรือกราฟิตี้และนําบุหรี่

ก้านหักมาทิ้งไว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ฮีโร่ผู้ล่วงลับคนนี้ 

 อัลบั้มที่ยังทําไม่เสร็จของวงคิโนก็ถูกสมาชิก 3 คนที่เหลือทําให้อัลบั้มมันเสร็จออกมา

ได้ ซึ่งอัลบั้มนี้มีปกสีดําสนิทและตัวหนังสือบนหน้าปกแค่คําว่าคิโน ‘КИНО’ เพื่อ
เป็นการไว้อาลัยการจากไปของวิคเตอร์ ซอย ก่อนที่สมาชิกทั้ง 3 คนจะปิดตํานานของวงคิโน

และแยกย้ายกันไปตามทางเดินของแต่ละคน อัลบั้มนี้ก็ได้มีชื่อเรียกกันว่า ‘อัลบั้มสีดํ

า’ (Чёрный альбом) ที่มีเพลงดัง ๆ อย่างเพลง ‘คูคูชกา’ (Кукушка)  เรียกได้ว่า 8 

ปีที่ซอยสร้างวงคิโนขึ้นมา เขาได้ออกอัลบั้มในประเทศตัวเองไปกว่า 9 อัลบั้ม และมีเพลงกว่า 

80 เพลงด้วยกัน 

3. อิทธิพลของดนตรีวิคเตอร์ ซอยในปัจจุบัน 

  ถึงแม้ว่าวิคเตอร์ ซอยจะให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าเพลงของเขานั้นไม่เกี่ยวกับเรื่อง

การเมือง แต่เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าซอยนั้นแต่งเพลงจากเรื่องส่วนตัวตามที่

เขาได้ให้การสัมภาษณ์จริง ๆ หรือเป็นการจงใจโกหกเพื่อที่ไม่ให้เสี่ยงต่อการโดนที่หมายหัวรึ

เปล่า แต่บทเพลงหลายเพลงของเขานั้นมันได้สะท้อนสภาพสังคม การเมือง ของโซเวียตในช่วง

เวลานั้นได้เป็นอย่างดี ทําให้เพลงของซอยเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของชาวโซเวียตในยุคนั้น 

และตัวซอยเองก็ถูกเทิดทูนให้เป็น ‘ฮีโร่’ ในหมู่เยาวชนโซเวียต เสียงเพลงของวิคเตอร์ ซอย

ได้ฝังลงไปในหัวใจของชาวโซเวียตและแฟนเพลงนานาประเทศแล้ว 
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 แม้ว่าปัจจุบันซอยจะเสียชีวิตไปกว่า 30 ปีแต่เพลงของวงคิโนก็ยังถูกยกย่องให้เป็นเพลง

ที่อมตะ เพราะเนื้อเพลงของวงคิโนนั้นเป็นบทกวีที่ตีความได้หลากหลายเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 

และยังเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงด้วย 

 

คาชู เปเรเมน กับ การประท้วงในเบลารุส 

ประเทศเบลารุส หนึ่งในประเทศโซเวียตเก่าที่มีการขนานนามว่าเผด็จการสุดท้ายใน

ยุโรป นั่นก็จากการที่ประธานาธิบดีเบลารุส นายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโกได้อยู่ในตําแหน่งมา

กว่า 26 ปี แต่ประเทศเบลารุสนั้นยังเต็มไปด้วยปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาเรื่องความยากจน มี

อัตราการว่างงานสูง และรายได้เงินเดือนน้อย และยังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างการจํากัด

สิทธิเสรีภาพ การใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่มีความคิดเห็นต่าง  

คะแนนเสียงความชื่นชอบของ นาย ลูคาเชนโก ก็น้อยลงแต่ทว่าเขากับสามารถครอง

ตําแหน่งประธานาธิบดีได้มากว่า 5 สมัยก่อนการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2020 ซึ่งมันก็แสดงให้เห็น

ถึงว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาของเบลารุสก็ไม่ได้มีความโปร่งใส เช่นผู้สมัครการเลือกตั้งที่เป็นคู่แข่ง

ทางการเมืองมักโดนกลั่นแกล้งหรือหนักสุดเลยคือโดนจําคุก อย่างการเลือกตั้งล่าสุดนายเซอร์ไก 

ทีคานอฟสกายาเป็นผู้นําฝ่ายค้านที่มีคะแนนความนิยมอย่างล้นหลามถูกไม่ให้ลงเลือกตั้งและถูก

ตัดสินจําคุก ทําให้ภรรยานางทีคานอฟสกายาต้องขึ้นมาแทนตําแหน่งผู้สมัคร และสุดท้ายนางที

คานอฟสกายาเองก็โดนบีบบังคับให้ลี้ภัยก่อนการลงคะแนนด้วย นอกจากเรื่องการจํากัดคู่แข่ง

ทางการเมืองแล้ว การนับคะแนนของเบลารุสนั้นก็จะไม่มีอัพเดตคะแนนจนกว่าคะแนนทั้งหมด

จะถูกนับเสร็จเลย ซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้งที่ผ่านมานายลูคาเชนโกก็ได้คะแนนไปกว่า 80% 

ชนะขาดรอยนางทีคานอฟสกายาได้คะแนนเสียงเพียง 10% ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการ

เลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส เพราะก่อนการเลือกตั้งก็ได้มีประชาชนออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจ

กับการครองตําแหน่งของนายลูคาเชนโกครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี ซึ่งมีจํานวนผู้ประท้วงแสนกว่า

คน ณ กรุงมินสค์ 
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ภาพกราฟิตี้สองดีเจที่โดนจําคุกจากการเปิดเพลงเปเรเมนของวงคิโน 

ที่มา : https://www.rferl.org/a/belarus-minsk-opposition-mural-flash-point-tsoi/30844323.html 

 ในวันที่ 6 สิงหาคม 3 วันก่อนการเลือกตั้งประธานธิบดีในเบลารุส ค.ศ. 2020 ทาง

รัฐบาลได้มีการจัดงานวัฒนธรรมที่มีการแสดงศิลปะและดนตรีในกรุงมินสค์ “Перемен! 
Мы ждём перемен!” การเปลี่ยนแปลง! เรายังรอคอยการเปลี่ยนแปลง! เสียงท่อน

ฮุคที่ร้องโดยวิคเตอร์ ซอยจากเพลง คาชู เปเรเมน ถูกเปิดดังไปทั่วบริเวณงานโดยดีเจสอง

คน ซึ่งก็มีกลุ่มผู้คนเข้าร่วมการร้องเพลงและปรบมือไปพร้อมกับฮาชู เปเรเมนกว่าหลายคนก่อน

ที่จะมีเจ้าหน้าที่มาดึงสายลําโพงออก ซึ่งต่อมาสองดีเจก็ได้ถูกจับกุมในข้อหาสร้างความรุนแรง

จากการแค่เปิดเพลงนี้ หากถามว่าเพลงคาชู เปเรเมนนั้นมีเนื้อหาความรุนแรงอะไรถึงได้กลาย

เป็นเพลงที่กระทบกับความมั่นคงของรัฐบาล ซึ่งหากมาดูบทกลอนของเพลงนี้ก็จะมีใจความแค่ 

เรื่องของการต้องการความเปลี่ยนแปลง และตัววิคเตอร์ ซอยเองก็ให้การสัมภาษณ์ไปว่าเพลงนี้

เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าจะเป็นการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ง

เราก็ไม่อาจทราบได้เลยว่าซอยเขาคิดอย่างไร  

 แต่ว่าหากมาดูในด้านของประวัติศาสตร์ เพลงคาชู เปเรเมนเป็นเพลงที่ถูกชูให้เป็น

สัญลักษณ์สมัยยุคนโยบายกลาสนอสต์เปเรสตรอยกาด้วยความที่เนื้อเพลงมันตีความได้กว้างมัน

จึงถูกมาตีความว่าเป็นการเรียกร้องการปฎิรูป 
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และด้วยความที่เพลงเป็นแนวดนตรีร็อค มันมี

เรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ตัวแทน Soft Power ตะวันตก ที่เกี่ยวข้องกับเสรีนิยมด้วย แม้

โซเวียตจะล่มสลายไปแล้ว เพลงนี้ก็ได้ถูกหยิบมาใช้ในการประท้วงอื่น ๆ มาหลายครั้งทั้งใน

รัสเซียในปี 2011 ก็ถูกใช้ในการประท้วงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน หรือการประท้วงของ

กลุ่ม Euromaidan ในยูเครนในปี 2014 ตัวประเทศเบลารุสเองก็เคยได้มีการประท้วงลูคาเชน

โกในปี 2011 ซึ่งก็เคยนําเพลงนี้มาใช้เหมือนกัน เพลงของซอยก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์

ทางการเมืองของกลุ่มต่อต้านเผด็จการ และเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้องของประชาชน

ต้องการความเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลเบลารุสไม่ต้องการให้เกิดขึ้น และ

สุดท้ายเพลงนี้ก็ได้กลายมาเป็นเพลงชาติของเหล่ากลุ่มผู้ประท้วงการเลือกตั้งในเบลารุสอีกครั้ง

ในปี 2020 ได้มีขบวนผู้คนเล่นดนตรี เปิด เพลงร้องเพลงคาชู เปเรเมนไปทั่วท้องถนน
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https://www.youtube.com/watch?v=akHJ-WROwZc 

https://www.youtube.com/watch?v=OwhYDbhzkNo 

https://www.youtube.com/watch?v=mcdSzYKAJJs
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