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เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
ของลัทธิบูชาตัวบุคคลระหว่างเลนนิและปูติน 

ในบรบิทของสังคมรัสเซียสมัยปัจจุบัน จนถึงการคาดการณ์ในอนาคต 
 
 

ณภัทร มานะจิตต์ 
  

ปัจจุบันในรัสเซียมีประชาชนจำนวนมากที่ออกมาสร้างกระแสการต่อต้าน และสนับสนุน
ในเรื่องการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของปูตินมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาของการขึ้นครอง
ตำแหน่งประธานาธิบดีของปูตินนั ้น ก็ได้มี ‘ลัทธิบูชาปูติน’ (Putinism) เกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่
สอดคล้องไปกับในยุคสมัยของสหภาพโซเวียตที่มีลัทธิบูชาตัวบุคคลเกิดขึ้นมากมาย อาทิ ‘ลัทธิ
บูชาเลนิน’ (Leninism) และ ‘ลัทธิบูชาสตาลิน’ (Stalinism) เป็นต้น 

บทความนี้จะยกเรื่องของลัทธิบูชาเลนินขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและ
ความเหมือนระหว่าง 2 ลัทธ ิเพราะทั้งบุคคลทั้งคู่ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเมือง
แต่ละยุคสมัยของรัสเซีย เลนินผู้นำที่พารัสเซียเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสังคมนิยม และปูตินผู้นำคน
ปัจจุบันและกำลังเป็นที่จับตามอง ซึ่งอาจจะสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นปัจจัยและแนวโน้มความ
เป็นไปของการเมืองรัสเซียปัจจุบัน และการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการดำรงตำแหน่งของ
ปูตินในอนาคต 

ลัทธิบูชาตัวบุคคล (Cult of Personality) คือการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) 
หรือการสร้างความเชื่อให้บุคคลหนึ่งมีความน่าเคารพบูชา ให้มีความศรัทธาต่อพวกเขาอย่างไม่มี
ข้อสงสัย ผ่านการส่ือสารจากส่ือต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ผลงานที่จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ อุดมคติอัน
จะส่งผลดีต่อตัวบุคคล ส่วนใหญ่ลัทธิบูชาตัวบุคคลเกิดขึ้นในแนวคิดการปกครองแบบเผด็จการ มัก
มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นในขณะที่ผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่  ซึ่งมีความแตกต่างกับอนุสาวรีย์ของบุคคล
สำคัญตามขนบที่มักสร้างหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ในรัสเซียตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตมีอนุสาวรีย์
มากมายในอดีตที่ถูกสร้างขึ้น และได้ถูกทางการรื้อถอนไปแล้ว แม้กระทั่งอนุสาวรีย์ของเลนินใน
ยูเครนถูกรื้อถอนไปเช่นกันหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  
 
 



 

 

 

2 Russian Studies Program, Thammasat University 

 

ลัทธิบูชาเลนิน 
ย้อนกลับไปในช่วงก่อนการปฏิวัติตุลาคม 1917 เลนินถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมาก

ในทางการเมืองของรัสเซีย ทั้งก่อนเกิดการปฏิวัติ และหลังการสถาปนารัฐโซเวียต โดยเลนินได้
ยึดถือและนำแนวคิดแบบสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ มาปรับใช้กับสังคมรัสเซีย เรื่องราวความ
สนใจในการเมืองของเลนินเริ่มต้นขึ้นเมื่อพี่ชายของเขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกปั่นเรื่อง
การต่อต้านซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 และเข้าร่วมกลุ่มปฏิวัติที่ต้องการจะลอบปลงพระชนม์ซาร์ แต่
พี่ชายของเขาและคณะกลับถูกจับกุมเสียก่อนและต้องโทษประหารชีวิต เลนินรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่
เกิดขึ้นมาก เขาจึงเริ่มตั้งใจที่จะศึกษาวิชาต่าง ๆ และได้ค้นพบกับทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ เขาจึง
ต้องการนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับสังคมรัสเซีย เพราะสังคมรัสเซียกำลังจะเปลี่ยนไปเป็น
ระบบทุนนิยมเต็มตัว เนื ่องจากซาร์ให้ความสนใจแต่นายทุน และละเลยต่อเสียงของชนช้ัน
กรรมาชีพ 
  

 
ภาพ: วลาดิมีร์ เลนิน 

 
ในช่วงการปฏิวัติตุลาคมปี 1917 ซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนผ่านของรัสเซียจากระบอบการปกครอง

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบปกครองในแบบสังคมนิยม และก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติเดือน
ตุลาคมนั้นการเมืองภายในรัสเซียมีความวุ่นวายมาก ทั้งเหตุการณ์นองเลือดอย่างวันอาทิตย์อัน
นองเลือด (Bloody Sunday) การประกาศออกแถลงการณ์เดือนตุลาคมในปี 1905 ที่ทำให้รัสเซีย
เกิดการเปล่ียนระบอบการปกครองเป็นครั้งแรก จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบราชาธิปไตย
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ภายใต้รัฐธรรมนูญ และต่อมาก็มีการประกาศสถาปนารัฐโซเวียตภายหลังการปฏิวัติตุลาคม 1917 
และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ซึ่งนำโดยวลาดิมีร์ เลนิน 

เอกสารของโซเวียตแสดงให้เห็นว่าเลนินมีการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยให้กองกำลังเข้า
ไปยึดในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนวันปฏิวัติ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเลือดเน้ือให้มากแต่อย่างใด 
การปฏิวัติตุลาคม 1917 น้ันถือเป็นการปฏิวัติที่เปล่ียนแปลงโครงสร้างต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นับว่า
เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ และเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของทั้งระบอบสังคมนิยมและเลนิน 
ในระหว่างการขึ้นเป็นผู้นำของวลาดิมีร์ เลนินนั้น เขาค่อนข้างได้รับคะแนนนิยมเป็นอย่างมาก
จากชนชั้นกรรมาชีพ เนื ่องจากระบอบเก่าในสมัยซาร์นั ้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับชนชั้น
กรรมาชีพมากนัก เพราะสนใจแต่นายทุน ชนชั้นสูง และให้ความสำคัญแต่กับอุตสาหกรรม ซึ่ง
ตามทัศนคติของเลนิน การเปล่ียนระบอบการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมน้ันจะสามารถสร้างให้
ทุกชนช้ันมีความเท่าเทียมกัน และยังเพิ่มพลังเสียงทางสังคมให้แก่ชนช้ันรากหญ้าอีกด้วย 

การประกาศรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เป็นการประกาศรวม
อำนาจไว้ที่ส่วนกลางให้เป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์  กรรมสิทธิ์เอกชนจะกลายเป็นของรัฐ 
อำนาจท้องถิ่นขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐเพื่อรับรองการมีอยู่ของชนช้ัน
แรงงาน ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญแบบสังคมนิยมฉบับแรกของโลก อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของความก้าวหน้าของการเมืองรัสเซีย และกฎหมายที่สหภาพโซเวียตใช้ก็เกิดจากการวางให้ฝ่าย
นิติบัญญัติร่างเส้นทางการเมืองแบบสังคมนิยม ซึ่งรัฐธรรมนูญโซเวียตฉบับนี้ยังได้ใช้เป็นต้นแบบ
ให้กับประเทศอื่น ๆ อีกด้วย  

โซเวียตในสมัยเลนินมีการเริ ่มผนวกดินแดนใกล้เคียงเข้ามาเรื ่อย ๆ โดยไม่มีการระบุ
สัญชาติ และเริ่มมีการใช้คำว่ามวลชนชาวโซเวียต การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลของเลนิน 
คือการยกเลิกเงินตราและเข้าควบคุมทรัพยากรทั้งหมด มีการผูกขาดปัจจัยการผลิตทั ้งหมด 
บริหารเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ จัดระบบจัดการส่ิงของที่จำเป็นแบบให้เปล่า 

หลังจากที่เลนินป่วยหนัก เลนินจึงขอลาออกเพื่อไปรักษาตัวที่บ้าน โดยมอบอำนาจไว้ให้แก่ 
'ทรอยก้า' หรือคณะผู้นำร่วม ประกอบด้วย โยเซฟ สตาลิน, เลฟ คาเมเนฟ, นิโคไล บูคฮาริน, 
กริกอรี ซิโนเวียฟ, และเลฟ ทรอตสกี เพื่อไม่ให้อำนาจการปกครองสูงสุดตกอยู่กับใครคนใดคน
หนึ่ง โดยเลฟ ทรอตสกี มีแนวคิดที่ว่าการปฏิวัติถาวรจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในทันที
หลังจากพรรคบอลเชวิคกุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จหลังสงครามกลางเมือง ทว่าสตาลินกลับไม่เห็น
ด้วยกับนโยบายการปฏิวัติแบบถาวร เพราะเห็นว่า ณ ขณะน้ี รากฐานทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของสหภาพโซเวียตใหม่ยังไม่มั่นคงสมบูรณ์นักเพราะเพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองมา
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ใหม่หมาด สหภาพโซเวียตในยุคก่อร่างสร้างตัวจึงยังควรปกครองในรูปแบบสังคมนิยมประเทศ
เดียว (Socialism in One Country) โดยดำเนินนโยบายอยู่ร่วมกันกับโลกจักรวรรดินิยมตะวันตก 
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ พัฒนาบ้านเมืองอย่างก้าวกระโดดให้มีความเจริญทั้ง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี อันจะเป็นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิวัติสากลสำเร็จผล  

 

 
ภาพ: โฆษณาชวนเช่ือ 

 
แต่ถึงกระนั้น อำนาจของสตาลินมีไม่มากพอที่จะก่อการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อำนาจในการต่อต้านแนวคิดของทรอตสกี  ซึ ่งมีบันทึก 3 ฉบับ – ‘คำสั ่งของเลนิน (Lenin's 
Testament)’ – คอยหนุนทรอตสกีไว้ไม่ให้สตาลินเถลิงอำนาจโดยอำเภอใจได้โดยง่าย แต่ก่อนที่
บันทึกนั้นจะถูกส่งถึงกรรมการ มันได้ถูกส่งไปที่ทรอยก้าและถูกปิดตายเสียก่อน จากนั้นสตาลินจึง
ร่วมมือกับผู้นำร่วมอีก 2 คน อย่างเคเมเนฟและซิโนเวียฟในการสมคบกันกำจัดทรอตสกีออกจาก
สนามการเมือง หลังจากกำจัดทรอตสกีไปเสีย เขาก็ใช้กลยุทธ์เดิมกำจัดพันธมิตรเก่าแก่อย่างคา
เมเนฟ, ซิโนเวียฟ, และบูคฮาริน สตาลินจึงได้ขึ้นครองอำนาจนำสูงสุดของสหภาพโซเวียตอย่าง
เบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวหลังปี 1926 
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หลังจากการเสียชีวิตของเลนินในปี 1924 และกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได้หมดจด สตาลิน
ใช้ลัทธิบูชาตัวบุคคลเข้ามาเสริมสร้างฐานอำนาจของตน ลัทธิบูชาเลนินไม่ได้ปรากฏขึ้นในยุคสมัย
ที่เลนินยังมีชีวิตอยู่ แต่เกิดขึ้นภายหลังจากการเสียชีวิตของเลนินไปแล้ว โดยสตาลินทำให้เลนินก
ลายเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทั้ง 2 คน มีแนวคิดที่คล้ายกัน 
เพื่อการดำรงตำแหน่งของผู้นำ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ เป็นผู้นำที่มีความอมตะ จะเห็น
ได้จากในยุคปลายโซเวียตก็ยังมีการนับถือเลนินกันอยู่ มีการแขวนรูปไว้ตามห้องเรียน เพื่อเป็นการ
แสดงถึงความเคารพ  

 

 
ภาพ: Rural School, 1970 

 
ลัทธิบูชาปูติน  

วลาดิมีร ์ปูติน เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียที่ดำรงตำแหน่งมานานหลายปี ถือว่าเป็นหน่ึง
ในผู ้นำรัฐที ่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้  ปูตินทำให้รัสเซียก้าวผ่าน
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้มากมาย แต่ก็ยังเคยทำให้รัสเซียตกอยู่ในความยากลำบากไม่น้อยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีปูตินเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารประเทศมาก ทั้งยังเป็น
บุคคลที่น่าจับตามองมากในเวทีการเมืองโลก 

ปูตินมองว่ารัสเซียเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม เป็นประเทศที่ใหญ่ การปกครองแบบ
กระจายอำนาจจึงไม่ตอบโจทย์ต่อรัสเซีย ปูตินจึงใช้นโยบายการบริหารแบบแนวดิ่ง รวบอำนาจ
เข้าสู่ศูนย์กลาง ปกครองรัฐจากส่วนกลางอย่างแข็งกร้าว ลดอำนาจผู้ปกครองท้องถิ่นโดยส่งบุคลา
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การจากส่วนกลางไปปกครอง เพราะเขามีทัศคติว่าถ้าหากอนุญาตให้ท้องถิ่นปกครองกันเองอาจทำ
ให้เกิดความเหลื่อมล้ำได้ ปูตินมีผลงานด้านการเมืองที ่โดดเด่นคือการแก้ปัญหาเชชเนีย 
ยังผลให้ปูตินได้รับคะแนนความนิยมอย่างท่วมท้นหลังจากน้ัน ความนิยมของปูตินสูงขึ้นเรื่อย 
ๆ จนทำให้เกิด ‘ลัทธิบูชาปูติน’ การเกิดลัทธิบูชาตัวบุคคลน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างรากฐาน
อำนาจในการดำรงตำแหน่งของปูติน ซึ่งทำให้รูปแบบการปกครองของรัสเซียสามารถเรียกไดว้่า
เป็นระบอบประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ นอกจากนี้การกำจัดศัตรูทางการเมืองและการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของสื่อมวลชน ก็ส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยของรัสเซียมีความเป็นประชาธิปไตย
โดยตัวมันเองน้อยลง 
  

 
ภาพ: วลาดิมีร์ ปูติน 

 
ปูตินเข้ามาบทบาททางการเมืองตั้งแต่ช่วงปี 1990 โดยได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการ

ต่างประเทศของนายกเทศมนตรีอนาโตลี ช็อบจัก ในปี 1996 ต่อมา ได้รับตำแหน่งรองหัวหน้า
สำนักจัดการทรัพย์สินส่วนประธานาธิบดี และในปี 1999 ปูตินได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัย
ของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน และยังได้เป็นผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองหลังจากเยลต์ซินรา
มือจากการเมือง โดยปูตินขึ ้นครองตำแหน่งรักษาการณ์ประธานาธิบดี  และภายหลังจากการ
เลือกตั้ง ปูตินได้รับคะแนนความนิยมมากถึง 53% ทั้งที่เป็นการเลือกตั้งที่เขาลงเล่นการเมือง
ระดับชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก 

ในการข้ึนเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกของปูตินน้ัน ปูตินได้วางแนวทางการแก้ไขภาวะความ
ยากจนในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการต่อรองกับชนช้ันนำ แลกเปล่ียนผลประโยชน์กับพวกเขากับ
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การให้หันมาสนับสนุนตน ซึ่งต่อมาชนช้ันนำเหล่าน้ันก็ได้กลายมาเป็นฐานอำนาจที่มั่นคงของปูติน 
ในการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ปูตินได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับคะแนนไปถึง 71% ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากลัทธิบูชาปูติน แต่จากรัฐธรรมนูญของรัสเซียได้บัญญัติไว้ว่า ประธานาธิบดีสามารถ
ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระเท่าน้ัน ปูตินจึงเลือกนายเมดเวเดฟเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีใน
สมัยถัดมา นายเมดเวเดฟได้ข้ึนครองตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2008 โดยที่ปูตินยังคงอยู่ในเกม
การเมือง และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ระหว่างการดำรงตำแหน่งของนายเมดเวเดฟ 
คะแนนความนิยมของปูตินเองก็ไม่ได้มีความน้อยลงเลย ทั้งยังสามารถกลับมาชนะการเลือกตั้งในปี 
2012 โดยได้คะแนนไปถึง 64% อีกด้วย และอย่างในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในปี  2018 
ปูตินยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยได้คะแนนไป 76% จนได้รับฉายาว่า ‘ประธานาธิบดี
ตลอดชีวิต’ 
  

 
ภาพ: การชุมชนต่อต้านปูติน ต้นปี 2021 

 
แต่กระแสรัสเซียในปัจจุบันกับพลิกกลับเป็นตรงกันข้ามจากเมื่อก่อน มีกระแสการต่อต้าน

การสืบทอดอำนาจของปูตินมากขึ้น ทั้งบนโลกออนไลน์อย่างในทวิตเตอร์ รวมถึงการประท้วง มี
ข่าวออกมาว่ามีการประท้วงจากกลุ่มเด็กนักเรียนโดยการปลดรูปปูตินออกจากในห้องเรียน  มี
ประชาชนรัสเซียจำนวนกว่า 3,000 คนถูกจับกุมเพราะออกมาประท้วงต่อต้านปูติน และเรียกร้อง
ให้เกิดการปฏิรูปการเมือง การประท้วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียใน
รอบ 10 ปี ทั้งยังมีรายงานเรื่องที่ปูตินครอบครองคฤหาสน์หรูริมทะเลดำ โดยชนวนเหตุในการ
ประท้วงคาดว่าเกิดขึ้นจากการจับกุมยูเลีย นาวาลนี ภรรยาของอเล็กเซ นาวาลนี ผู้ปลุกระดมการ
ชุมนุม แต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ ่มผู้สนับสนุนที่ออกมาเป็นจำนวนไม่น้อย ประเมินจำนวนได้ถึง 
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50,000 คน แม้เทียบกับสัดส่วนของคนทั้งประเทศแล้วอาจจะไม่ได้ทำให้คะแนนของปูตินมีความ
เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ถือว่าเป็นเสียงเรียกร้องที่น่าจับตามองว่าปูตินพร้อมที่จะรับฟัง
และปฏิรูปการเมืองตามความต้องการของกระแสสังคมหรือไม่  แม้ว่าในปัจจุบันปูตินยังไม่ได้
ออกมาแถลงการณ์ถึงเรื ่องการตัดสินใจว่าจะลงเล่นการเมืองต่อหรือไม่  แต่ด้วยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่ได้ยกให้จำนวนวาระที่ประธานาธิบดีปูตินและเมดเวเดฟเคยครองตำแหน่ง
ให้กลายเป็นโมฆะ จึงสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการปูทางเพื่อการสืบทอดอำนาจอยู่แล้ว 

 
โดยสรุป ปูตินและเลนินมีความเหมือนกันเรื่องของคะแนนเสียงและความนิยม การ

โฆษณาชวนเชื่อ โดยการแทรกซึมด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีและอำนาจเบ็ดเสร็จในมือคน ๆ เดียวที่
สามารถจัดการปัญหาได้อย่างฉับไว ในสมัยสหภาพโซเวียต จะเห็นได้ว่าความอมตะของตัว
ผู้นำตลอดกาลอย่างเลนินและแนวคิดของเขาไม่ได้หายไปไหนเลย แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมี
ให้เห็น เหมือนกันกับปูติน ที่มีคะแนนความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่ปูตินออกนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ทำให้รัสเซียพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียมีความ
เข้มแข็ง ทั้งยังสร้างรากฐานที่มั่นคง ความเป็นระเบียบไว้ให้กับรัสเซียในเวทีการเมืองโลก ซึ่ง
เป็นข้อเปรียบเทียบที่เหมือนกันกับครั้งเลนินเคยได้ก่อคุณูปการเอาไว้แก่สหภาพโซเวียต 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9 Russian Studies Program, Thammasat University 

 

บรรณานุกรม 
 

Cult of personality. https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_personality  
Leninism. https://www.britannica.com/topic/Leninism  
คมปทิต สกุลหวง. 2561. ไม่พลิกโผ ปูตินชนะเลือกตั้งขาดลอย ได้เป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่ 

4. https://thestandard.co/vladimir-putin-russian-election-2018-results/  
รัสเซียวุ่นหนัก!ม็อบหนุน-ต้าน ‘ปูติน’ นับแสนชุมนุมทั่วประเทศ. 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918922  
ลัทธิบูชาตัวบุคคล. https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิบูชาบุคคล  
ลัทธิบูชาตัวบุคคล อย่าอินเกิน! ย้อนดูการโค่นอนุสาวรีย์ผู้นำ เมื่อชาตินิยมไม่ช่วยปากท้อง. 

https://www.sanook.com/news/8160762/  
วลาดิมีร์ ปูติน.  

http://km-
ir.arts.tu.ac.th/files/original/f8901c1560f4345e596e2dda3b3c98aa82e281bb.p
df  

วลาดิมีร์ ปูติน. https://th.wikipedia.org/wiki/วลาดีมีร์_ปูติน  
วลาดิมีร์ ปูติน กับความหวังเป็นผู้นำตราบจนวันตาย.  

https://www.posttoday.com/world/649893  
  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_personality
https://www.britannica.com/topic/Leninism
https://thestandard.co/vladimir-putin-russian-election-2018-results/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918922
https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิบูชาบุคคล
https://www.sanook.com/news/8160762/
http://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/f8901c1560f4345e596e2dda3b3c98aa82e281bb.pdf
http://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/f8901c1560f4345e596e2dda3b3c98aa82e281bb.pdf
http://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/f8901c1560f4345e596e2dda3b3c98aa82e281bb.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/วลาดีมีร์_ปูติน
https://www.posttoday.com/world/649893

