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บทท่ี 3 

การรุกรานสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวักในป ค.ศ. 1968 

 

3.1 สาธารณรัฐสงัคมนิยมเชโกสโลวัก (Czechoslovak Socialist Republic) 

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก (Czechoslovak Socialist Republic) มีอยูในการ

ปกครองต้ังแต ค.ศ. 1948-1989 ถือไดวาเปนหน่ึงในประเทศที่โซเวียตเขามาปลดปลอยจากการ

ควบคุมของกองทัพนาซีเยอรมัน และสนับสนุนใหพรรคคอมมิวนิสตในเชโกสโลวะเกียเขามามีอํานาจ

ปกครองประเทศภายใตการดูแลของโซเวียตตลอดชวงสงครามเย็น ดินแดนเชโกสโลวะเกียมี

ประวัติศาสตรที่ยาวนาน และเปนประเทศที่มีความสําคัญในดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทั้งในชวง

สงครามเย็นและปจจุบันระเทศ 

 

3.1.1 ประวัติความเปนมาของเชโกสโลวะเกีย 

3.1.1.1 ประวัติความเปนมาของเชโกสโลวะเกียกอนการปกครองระบอบ    

สังคมนิยม 

ประวัติศาสตรของเชโกสโลวะเกีย อดีตเคยเปนราชอาณาจักรโบราณ    

ในสมัยยุคกลางที่มีช่ือวา ราชอาณาจักรโบฮีเมีย (Kingdom of Bohemia) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

จักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ (Holy Roman Empire) โดยไดรับการกอต้ังโดย ดยุคแหงโบฮีเบีย        

ออตโตคารที่ 1 (Ottokar I of Bohemia) ในป ค.ศ. 1198 และไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ

โดยจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิในป ค.ศ. 12121 ราชอาณาจักรโบฮีเมียเปน

อาณาจักรที่ต้ังอยูในกลางของทวีปยุโรปมีความเจริญรุงเรืองและถือไดวาเปนยุคทองของอาณาจักร

แหงน้ี 2 ในชวงปค.ศ. 1316 – 1378 ในชวงยุคสมัยของจักรพรรดิคารลที่ 4 (Charles IV) แหง

จักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิและกษัตริยแหงราชอาณาจักรโบฮีเมีย 

 

 

 

 
1
 อนันตชัย จินดาวัฒน, กษัตริยและราชวงศในยุโรปยุคกลาง (กรุงเทพ: ยิปซี กรุป, 2527), 173 

 
2
 Moniek, “Lost Kingdoms: Kingdom of Bohemia,” History of Royal Women, accessed March 26, 

2019, https://www.historyofroyalwomen.com/adelheid-of-meissen/lost-kingdoms-kingdom-bohemia/ 
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       ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีของราชอาณาจกัรโบฮีเมีย, “Material Basis of the Golden Age of 

Bohemia,” StackExchange, https://history.stackexchange.com/questions/4374/material-basis-of-

the-golden-age-of-bohemia (accessed March 26, 2019). 

 

แตอยางไรก็ดีราชอาณาจักรโบฮีเมียไดถูกรวมเปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิ

ออสเตรีย-ฮังการี จนตอมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จักรวรรดิออสเตรียไดพายแพสงครามในป       

ค.ศ. 1918 ทําใหเกิดการประกาศจากดินแดนที่เคยตกอยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิ          

ออสเตรีย-ฮังการีไดทําการแยกตัวและกอต้ังประเทศใหม เชน เชโกสโลวะเกีย, ฮังการี, โรมาเนีย, 

โปแลนด,ยูโกสลาเวีย, เซอรเบีย เปนตน 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เชโกสโลวะเกียไดกอต้ังเปนสาธารณรัฐ         เช

โกสโลวักโดยศาสตราจารย โทมัส มาชาริก (Thomas Masaryk) เปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ       

เชโกสโลวัก3 

ตอมาในป ค.ศ.1939 กองทัพนาซีเยอรมันไดยกทัพเขาสูเชโกสโลวะเกีย

และถูกภายใตการปกครองของรัฐหุนเชิดที่สนับสนุนโดยนาซีเยอรมันภายใตช่ือ สาธารณรัฐสโลวัก

(Slovak Republic) 4 ต้ั งแตป  ค.ศ.1939 -1945 โดยการนําของ โจเซฟ ซิ โต  ( Jozef Tiso) 

 
3
 เชิดชาย เหล่าเหลา้, กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก (กรุงเทพ: แพร่วิทยา, 2519), 61 

 4 [Slovak-Republic?], “Slovak National Uprising – World War II,” Slovak-Republic, accessed March 26, 

2019, http://www.slovak-republic.org/history/world-war-2/ 
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ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสโลวัก ขณะที่รัฐบาลช่ัวคราวพลัดถิ่นของสาธารณรัฐเชโกสโลวักโดย 

เอ็ดเวิรด เบเนช (Edward Benesh) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1940 

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 สิ้นสุดลง เบเนชไดกลับมาที่             

เชโกสโลวะเกียและไดดํารงเปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเชโกสโลวักต้ังแตป ค.ศ. 1945-1948 

กอนการเกิดเหตุการณรัฐประหารในเชโกสโลวะเกียในป ค.ศ. 1948 

 

3.1.1.2 ประวัติความเปนมาของของเชโกสโลวะเกียในการปกครองระบอบ

สังคมนิยม 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2 หลายประเทศในยุโรปตะวันออกได           

ถูกปลดปลอยจากกองทัพนาซีเยอรมันโดยโซเวียตทําใหในหลายประเทศในยุโรปตะวันออก ตกถูก

ภายใตอิทธิพลของโซเวียต และเมื่อสงครามเย็นเริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้น สหรัฐอเมริกาพยายามใช

แผนการมารแชลลในการฟนฟูยุโรป ขณะน้ันเชโกสโลวะเกียเปนรัฐบาลผสมโดย เบเนชดํารงตําแหนง

ประธานาธิบดี ณ ขณะน้ันซึ่งเปนฝายประชาธิปไตย ทําใหเชโสโลวะเกียยังไมไดถูกภายใตการปกครอง

ของโซเวียตเต็มตัวทําใหโซเวียตจึงบังคับใหเคลเมนต กอตตวาลด(Klerment Gottwald) ผูนําพรรค

คอมมิวนิสตซึ่งไดรับเลือกเปนนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลผสมที่ จัดต้ังขึ้นหลังสงครามใน ค.ศ. 

1946 ถอนตัวจากการเขารวมในแผนมารแชลล กอตตวาลตซึ่งมีนโยบายสนับสนุนโซเวียตอยางเต็มที่

และยืดโซเวียตเปนตนแบบ ในการบริหารปกครองประเทศยอมปฏิบัติตามทันที เขายังพยายามรวบ

อํานาจการปกครองดวยการปลดบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาลที่เปนฝายตรงขามและแตงต้ังสมาชิก

พรรคคอมมิวนิสตใหเขาดํารงตําแหนงแทน การกระทําดังกลาวทําใหรัฐมนตรี 11 คนซึ่ง มาจาก 3 

พรรคการเมือง คือ พรรคสังคมนิยมแหงชาติ (National Socialist Party) พรรค ประชาชน 

(People's Party) และพรรคประชาธิปไตย (Democratic Party) ประทวงดวยการ ลาออกในเดือน

กุมภาพันธ ค.ศ. 1948 เหตุการณดังกลาวเปนประเด็นโตแยงที่รุนแรงทาง การเมือง และสื่อมวลชนก็

วิพากษวิจารณโจมตีรัฐบาลอยางหนัก แตกอตตวาลด ไมใสใจตอเสียงวิพากษวิจารณ เขาประกาศ

จัดต้ังรัฐบาลขึ้นใหมโดยไมมีฝายตรงขาม รวมอยูดวย และจัดต้ังกองกําลังติดอาวุธขึ้นเพ่ือปราบปราม

ฝายที่ไมเห็นดวย การยึดอํานาจทางการเมืองดังกลาวจึงมีช่ือเรียกกันวารัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 

(Coup d'état of February) หรือเหตุการณรัฐประหารในเชโกสโลวะเกีย ในป ค.ศ. 19485 

หลังการยึดอํานาจทางการเมือง รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตก็เริ่มกวาดลาง 

การเมือง ตรงขามและใชมาตรการควบคุมทางสังคมอยางคอยเปนคอยไป หน่ึงเดือนหลังการยึด

 
5
 สัญชยั สุวงับุตร, ยโุรปในสงครามเยน็ ค.ศ. 1945-1991 (กรุงเทพฯ: ศกัดิโสภาการพิมพ,์ 2558), 49 
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อํานาจยาน มาชาริก (Jan Masaryk) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสนับสนุนการเขา

รวมแผนมารแชลลก็เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตกจากหนาตางอาคารกระทรวงการตางประเทศ รัฐบาล

ประกาศวาเปนการกออัตวินิบาตกรรม แต เ ช่ือกันวาเปนการฆามาตรกรรมอยางแนนอน                   

ในการเลือกต้ังทั่วไปเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1948 พรรค คอมมิวนิสตก็มีชัยชนะอยางเด็ดขาดเพียงพรรค

เดียวและรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปลี่ยนช่ือประเทศจาก             

เชโกสโลวะเกียเปนสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนเชโกสโลวะเกีย (People” Democratic 

Republic of Czechoslovakia เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ทั้งยังประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป 

(ค.ศ. 1949-1994 เพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจของ     

โซเวียต ประธานาธิบดีเอดุอารด เบเนช รัฐบุรุษคนสําคัญของเชโกสโลวะเกียไดทําการปฏิเสธที่จะลง

นามในรัฐธรรมนูญฉบับใหมและตอตานดวยการลาออก กอตตอนเขาดํารงประธานาธิบดีแทนเมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน ค.ศ. 1948 และแตงต้ังอันโตน ซาโปตอกกีอดีตผูนําสหภาพแรงงานที่สนับสนุนโซเวียต

เปนนายกรัฐมนตรี การกาวสูอํานาจของกอตตวาลดนับเปนการสิ้นสุดของระบอบประชาธิปไตยใน  เช

โกสโลวะเกีย และเชโกสโลวะเกียก็ตกเปนรัฐบริวารของโซเวียต เชนเดียวกับประเทศยุโรปตะวันออก

อ่ืน ๆ 

 

3.2 เหตุการณการรุกรานสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวักในป ค.ศ. 1968 

 

หลังจากการตกอยูภายใตอิทธิพลของโซเวียตอยางเต็มตัวจากเหตุการณรัฐประหารใน 

เชโกสโลวาเกียในป ค.ศ. 1948 สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวักไดถูกปกครองโดยระบอบสังคมนิยม

คอมมิวนิสตมาเปนเวลากวา 20 ป จนกระทั้งถึงชวงสมัยของนิกิตา ครุสซอฟ (Nikita Khrushchev) 

ผูนําโซเวียต ณ ขณะน้ันไดมีนโยบายที่ตองการลมลางลัทธิสตาลิน (De-Stalinization)และการอยู

อยางสันติภาพกับประเทศฝงตะวันตกอยางยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา เรียกวา นโยบายอยู

รวมกันอยางสันติ (Peaceful-Coexistence)6 ที่ครุสซอฟไดกลาวในการประชุมสมัชชาคอมมิวนิสต

ครั้งที่ 20 เมื่อป ค.ศ. 1956 รวมทั้งการเริ่มเปดประเทศมากขึ้นและการเยือนระดับผูนําของครุสซอฟ 

จากการพยายามผอนคลายความตึงเครียดระหวางสองมหาอํานาจหรือเรียกวาชวงผอนคลายความตึง

เครียด (Détente) ทําใหเกิดการผอนคลายเรื่องความเขมงวดของลัทธิคอมมิวนิสตและยอมรับ

แนวทางของพรรคคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก ทําใหบางประเทศในกลุมยุโรปตะวันออกเริ่มเกิด

 
6
 [Thinkswap?], “Peaceful Coexistence Essay,” Thinkswap, accessed March 26, 2019, 

https://www.thinkswap.com/au/hsc/modern-history/year-12/peaceful-coexistence-essay 

                                           



40 

 

การประทวง เชน ในโปแลนด และฮังการีในป ค.ศ. 1956 แตอยางไรก็ตามชวงผอนคลายความตึง

เครียดเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ แตยังคงมีเหตุการณความตึงเครียดระหวางโซเวียตและสหรัฐอเมริกา คือ 

วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบาในป ค.ศ. 1962 รวมทั้งความสัมพันธระหวางโซเวียตและจีนแยลงมาก

เพราะผูนําจีน เหมา เจอตงสนับสนุนลัทธิสตาลินและประณามครุฟซอฟวาเปนพวกลัทธิแท 

(Revisionism)7 จากสาเหตุทั้งผอนคลายความตึงเครียดและปญหากับจีน ทําใหโซเวียตผอนคลายการ

ควบคุมยุโรปตะวันออก ทําใหอิทธิพลของโซเวียตในกลุมประเทศยุโรปตะวันออกสั่นคลอนจนเกิด

ความวุนวายในยุโรปตะวันออกและโซเวียตจัดการดวยกองกําลังทหารในการแทรกแซงกิจการภายใน

อยาง เหตุการณการรุกรานสาธารณรัฐสังคมนิยม เชโกสโลวัก ในป ค.ศ. 1968 
 

3.2.1 สาเหตุ 

ถึงแมวาโซเวียตมีการผอนคลายการควบคุมในยุโรปตะวันออก แตโซเวียตยัง

ตองการควบคุมการดําเนินนโยบายของกลุมประเทศยุโรปตะวันออกจึงกําหนดกรอบนโยบายที่

ประเทศรัฐบริวารของโซเวียตจะใช เปนแนวนโยบายตางประเทศโดยจัดการประชุมของ      

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาทางการเมืองขององคการกติกาสนธิสัญญาวอซอรขึ้นในตนเดือน กรกฎาคม 

ค.ศ. 1966 และนําไปสูการออก ปฏิญญาบูคาเรสต (Bucharest Declaration) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1966 สาระสําคัญ คือ ทุกประเทศตองยอมรับการกําหนดเสนพรมแดนของกันและกันที่ได

กระทําขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การยอมรับการแบงเยอรมนีเปน 2 รัฐ การยอมรับระบบ

ความมั่นคงของยุโรปที่จะสรางขึ้นใหม การตอตานเยอรมนีตะวันตกในการมีอาวุธนิวเคลียร และการ

รวมมือจัดการประชุมของประเทศยุโรปเพ่ือพิจารณาโครงการความรวมมือดานเศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก 

แมปฏิญญาบูคาเรสตจะเปนความพยายามของโซเวียตในการควบคุม ประเทศ

ยุโรปตะวันออกและประสานนโยบายดานการตางประเทศและการทหารระหวางกัน แตแนวทาง

ดังกลาวก็ถูกทาทายจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเชโกสโลวะเกียในเหตุการณที่เรียกวา      

ฤดูใบไมผลิแห งกรุ งปราก  (Prague Spring) ระหวางเ ดือนเมษายน -สิงหาคม ค.ศ.  1968                     

เมื่อ อเล็กซานเดอร ดูบเชก (Alexander Dubček) คอมมิวนิสตหัวปฏิรูปชาวสโลวักไดเปนเลขาธิการ

ใหญของพรรคคอมมิวนิสตเชโกสโลวัก ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1968 ดูบเชกดําเนินนโยบายปฏิรูป

ประเทศใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น การปฏิรูปของดูบเชกเปนผลสืบเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจของ

 
7
 ลัทธิแท(Revisionism) หมายถึง พวกท่ีไม่ยอมทาํตามแนวคิดหรืออุดมการณ์และนาํเอาแนวคิดหรืออุดมการณ์มา

ดดัแปลงแกไ้ข 
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ประเทศที่อยูในสภาพทรุดโทรมและรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตปกครองประเทศอยางเขมงวดทั้งดําเนิน

นโยบายตามแนวทางของโซเวียตอยางเครงครัด ประชาชนจึงเริ่มเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีการปฏิรูป

และตอตานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีอันโตนิน นอวอตนี (Antonin Novotny)               

ที่หัวอนุรักษ และนิยมลัทธิสตาลิน นอกจากน้ีปญหาความขัดแยงระหวางชาวเช็กกับชาวสโลวักที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเน่ืองจากชาวสโลวักตองการมีสวนรวมในการบริหารปกครองประเทศ ก็ทําใหการ

เคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลและการเรียกรองสิทธิเสรีภาพทางสังคมเกิดขึ้น อยางตอเน่ือง แมรัฐบาลจะ

ปราบปรามอยางรุนแรงแตก็ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนไดอยางเด็ดขาด ในป 

ค.ศ.1968 พรรคคอมมิวนิสตจึงบีบบังคับใหนอวอตนี ลาออกและแตงต้ังดูบเชกคอมมิวนิสตนักปฏิรูป

แนวทางประชาธิปไตยขึ้นบริหารประเทศแทน ดูบเชกจึงดําเนินการปฏิรูปประเทศทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให เสรีภาพแกประชาชนในการแสดงออกทางความคิดเห็นและการชุมนุม

มากขึ้นจนนําไปสูสมัยของการปฏิรูปซึ่งดําเนินไปไดเกือบ 8 เดือนและเหตุการณปรากสปริง    

(Prague Spring) 

แมดูบเชกจะพยายามปฏิรูปประเทศอยางคอยเปนคอยไปและเนนยํ้าวานโยบาย

ปฏิรูปของเขาน้ันไมไดมีจุดมุงหมายจะทําลายระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต แตเปนการปรับตาม

โครงการหรือเปนวิสัยทัศนของเขาที่ไดคิดขึ้นมามีช่ือเรียกวา ระบอบสังคมนิยมที่มีใบหนามนุษย

(Socialism with a human face)8 คือ โครงการที่ดูบเชกพยายามทดลองนําไปแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ในเชกโกสโลวะเกียโดยการใหเปนไปตามกลไลตลาดและอิสรภาพในทางการเมือง โดยสรุป คือ     

เปนโครงการการปรับระบอบสังคมนิยมใหมีความยืดหยุนและเปนประชาธิปไตยมากขึ้นรวมทั้ง

สนับสนุนสงเสริมการคากับประเทศตะวันตก เชโกสโลวะเกียยังคงภักดีตอโซเวียตและองคการ

สนธิสัญญาวอรซอแตบรรยากาศเสรีที่เกิดขึ้นทําใหกลุมคอมมิวนิสตหัวอนุรักษและหัวรุนแรงไมพอใจ

และพยายามขัดขวาง ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในเชโกสโลวะเกียสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหว

เพ่ือสิทธิเสรีภาพในประเทศยุโรปตะวันออกอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในโปแลนดและเยอรมนีตะวันออกดวย 

ปญญาชนในประเทศทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหว เรียกรองการปฏิรูปประเทศและการมีเสรีภาพในการ

แสดงออกทางความคิดเห็น แตรัฐบาลคอมมิวนิสตใชกําลังปราบปรามการเคลื่อนไหวอยางรุนแรง 

ในตนเดือนเมษายน ค.ศ. 1968 ดูบเชกเสนอแผนปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสตก็ คือ โครงการ

ระบอบสังคมนิยมที่มีใบหนามนุษย (Socialism with a human face) เพ่ือนําเชโกสโลวะเกียกาวไป

บนเสนทางสังคมนิยมที่มีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม แผนปฏิบัติการดังกลาวซึ่ง

 
8
 Kelly Hignett, “Dubcek’s Failings? The 1968 Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia,” The View 

East, accessed March 26, 2019, https://thevieweast.wordpress.com/tag/socialism-with-a-human-face/ 

                                           



42 

 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพรรคมีสาระสําคัญ คือ การใหสิทธิเสรีภาพแกชาวเชก

และสโลวักในการแสดงออกทางความคิดเห็น การปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองโดยใหสโลวะเกียมี

อํานาจการปกครองตนเองมากขึ้น การปฏิรูปเศรษฐกิจดวยการกระจายอํานาจใหองคกรสวนทองถิ่น

มากขึ้นและปลอยราคาใหยืดหยุนตามกลไกตลาด รวมทั้งนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชตลอดจนการสราง

ความสัมพันธทางการคากับประเทศตะวันตกมากขึ้นและอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันก็เนนนโยบาย

ตางประเทศที่สนับสนุนโซเวียตและโซเวียตประณามแผนปฏิบัติการดังกลาววาเปนเครื่องมือที่จะ

ทําลายระบอบสังคมนิยมเพ่ือการฟนคืนของระบอบทุนนิยมและกลาวหาดูบเชกวาตกเปนเครื่องมือ

ของกลุมตอตานพรรคคอมมิวนิสต โซเวียตและประเทศสมาชิกองคการสนธิสัญญาวอรซอเปด ประชุม

หารือกันหลายครั้งและเรียกรองใหดูบเชกลมเลิกแผนการปฏิรูป ขณะเดียวกันมีการระดมพลซอมรบ

ของกองทัพองคการสนธิสัญญาวอรซอในดินแดนของเชโกสโลวะเกีย เพ่ือขมขูและหลังการซอมรบ

สิ้นสุดลง กองทัพขององคการสนธิสัญญาวอรซอเคลื่อนกําลังเขาประจําการประการตามพรมแดนของ           

เชโกสโลวะเกีย 
การขมขูคุกคามของโซเวียตกลับทําใหกระแสการตอตานโซเวียต เติบโตและ

ขยายตัวไปทั่วประเทศ และประชาชนเรียกรองใหรัฐบาลเรงพัฒนาความเปนประชาธิปไตยใหมากขึ้น 

ในปลายเดือนมิถนุายน ค.ศ. 1968 ปญญาชน คนรวมกันทําแถลงการณที่เรียกวา “สองพันคํา” (The 

Two Thousand Words)9 คือ การวิจารณโจมตีพรรคคอมมิวนิสตที่มีโซเวียตควบคุมอยูเบ้ืองหลัง

และเรียกรองใหมีการปฏิรูปใหเปนประชาธิปไตยอยางไมหยุดยังรวมทั้งใหดําเนินนโยบายเปนอิสระ

จาก   โซเวียต โซเวียตโจมตีแถลงการณอยางรุนแรงและเตือนดูบเชกใหระลึกถึงเหตุการณลุกฮือใน

ฮังการี ค.ศ. 1956 และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เชโกสโลวะเกียยังคงด้ือดึงจะใหมีบรรยากาศ

เสรีตอไป กลุมสมาชิกองคการสนธิสัญญาวอรซอ 5 ประเทศซึ่งหารือกันที่กรุงวอรซอเกี่ยวกับ

สถานการณที่กําลังเกิดขึ้นในเชโกสโลวะเก่ียจึงทําจดหมายเปดผนึก ที่เรียกวา “จดหมายจากวอรซอ” 

(The Warsaw Letter)10 คือ เรียกรองใหเชโกสโลวะเกียคํานึงถึงการปกปองรักษาความเปนปกแผน

ของระบอบสังคมนิยมและใหใชมาตรการปกปองและควบคุมฝายที่ตอตานสังคมนิยม เบรจเนฟผูนําโซ

เวียตยังเจรจาพบปะกับดูบเชกหลายครั้ง เพ่ือขอใหเขาลมเลิกมาตรการปฏิรูปและใหถอดถอนผูนําหัว

 
9
 Dominik Jun, “THE TWO-THOUSAND WORDS THAT STARTED THE PRAGUE SPRING,” Czech Radio, 

accessed March 26, 2019, https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/the-two-thousand-words-that-started-the-

prague-spring 

 
10

 James von Geldern and Lewis Siegelbaum, “The Warsaw Letter,” SEVENTEEN MOMENTS IN 

SOVIET HISTORY, accessed March 26, 2019, http://soviethistory.msu.edu/1968-2/crisis-in-czechoslovakia/crisis-

in-czechoslovakia-texts/the-warsaw-letter/ 
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ปฏิรูปหลายคนออก แตดูบเชกปฏิเสธและยืนยันที่จะปฏิรูปตอไป หนวยสายลับโซเวียตหรือเคจีบีไดมี

การประชุมกันเพ่ือเตรียมแผนการกอนการบุกเชโกสโลวะเกียโดยการประชุมใหญที่สํานักงานใหญเคจี

บีในกรุงมอสโกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1968 และไดทําการสงสายลับไปปฏิบัติการสราง

สถานการณโดยสงสายลับเขาไปในเชโกสโลวะเกียโดยการนําอาวุธไปซอนไวที่อาคารแหงหน่ึงกลาง

กรุงปรากในวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 196811 ตอมามีการคนพบและเปดเผยใหสาธารณชนทราบเพ่ือ

โนมนาวใหเห็นวามีการเคลื่อนไหวตอตานโซเวียต ทําใหโซเวียตไดใชเปนขออางเขาแทรกแซง 

ในคืนวันที่ 20-21 สิงหาคม ค.ศ. 1968 ภายใตปฏิบัติการทางทหารที่มีช่ือวา

ดานูบ (Operation Danube)12 กองกําลังทหารรวมกวา 350,000 คนและรถถังกวา 2,000 คันจาก

ประเทศสมาชิกองคการสนธิสัญญาวอรซอ คือ โซเวียต โปแลนด ฮังการี เยอรมนีตะวันออก และ

บัลแกเรีย บุกขามพรมแดนทุกทิศทางปราบปรามประชาชนที่ กําลังต่ืนตัวกับการปฏิรูปทาง

ประชาธิปไตยในเชโกสโลวะเกียซึ่งมีการปะทะกันระหวางประชาชนชาวเชโกสโลวะเกียและกองกําลัง

รวมสนธิสัญญาวอรซอทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 100 คนและบาดเจ็บกวา 800 คน ประธานาธิบดี             

เชโกสโลวะเกีย ลุดวิก สวอบอดา (Ludvik Svoboda) ประกาศหามไมใหมีการตอบโตเพราะตระหนัก

วาไมสามารถตานทานกองทัพขององคการสนธิสัญญาวอรซอได สวอบอดารวมทั้งดูบเชิกและผูนํา     

เชโกสโลวะเกียหลายคนถูกนําตัวไปยังกรุงมอสโกระหวางวันที่ 23-27 สิงหาคมและถูกบีบบังคับใหยุติ

กระบวนการปฏิรูป หากไมปฏิบัติตามโซเวียตจะยึดแควนสโลวะเกียเขาเปนสวนหน่ึงของโซเวียตและ

จะใชกําลังทหารควบคุมและยึดแควนเช็กไว ดูบเชกจึงตองยอมปฏิบัติตามและประกาศยกเลิก

นโยบายการปฏิรูป ทั้งตองลงนามในขอตกลงมอสโก (Moscow Protocol)13 กับโซเวียตโดยมีเน้ือหา

สําคัญ คือ การใหกองกําลังรวมองคการสนธิสัญญาวอรซอประจําการในเชโกสโลวะเกียเปนการ

ช่ัวคราวจนกวาเหตุการณทางการเมืองจะกลับเปนปกติและตองยอมรับสิทธิและหนาที่ของโซเวียต

และประเทศสมาชิกที่เขารวมในเหตุการณน้ีที่จะสามารถเขาแทรกแซงทางทหารเพ่ือปราบปรามศัตรู

ของระบอบสังคมนิยมรวมทั้งใหพรรคคอมมิวนิสตกลับมามีบทบาทช้ีนําและปกครองประเทศอีกครั้ง

หน่ึง ตอมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 กุสตาฟ ฮูซาก (Gustav Husak) ซึ่งโซเวียตสนับสนุนก็ไดรับ

แตงต้ังเปนเลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตแทนดูบเชกที่ถูกปลด ฮูชากจึงหันกลับไปดําเนินนโยบาย
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ควบคุมทางสังคมและการเมืองที่เรียกวา การคืนสูภาวะปรกติ (Normalization) เพ่ือหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงกับโซเวียต และการดําเนินตามนโยบายของโซเวียตเหมือนเดิมกอนเหตุการณปรากสปริง 

เหตุการณการรุกรานเชโกสโลวะเกียป ค.ศ. 1968 เปนหน่ึงในเหตุการณการ      

ลุกฮือขึ้นมาตอตานอํานาจอิทธิพลของโซเวียตโดยเชโกสโลวะเกียพยายามจัดปฏิรูปการเมืองและ

เศรษฐกิจ เลขานุการใหญพรรคคอมมิวนิสตแหงเชโกสโลวะเกีย ดูบเชกพยายามปฏิรูปประเทศในเปน

ประชาธิปไตยมากขึ้นในประเทศทําใหเกิดความไมพอใจกับโซเวียตและบางประเทศในรัฐบริวารใน

ยุโรปตะวันออกไมสนับสนุนการปฏิรูปในเชโกสโลวะเกียและไดตัดสินใจใหกําลังทหารภายใตองคการ

สนธิสัญญาวอรซอในขณะที่เชโกสโลวะเกียเปนสมาชิก เหตุการณน้ีทําใหเกิดผลกระทบทั้งองคการวอ

ซอรและโซเวียตเอง 
เพราะเหตุใดที่ทําใหเชโกสโลวะเกียมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเมือง

และเศรษฐกิจภายใตประเทศ โดยสาเหตุที่ไดกลาวในขางตนเพราะดูบเชบตองการแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจที่ตกตํ่า และการปฏิรูปการเมืองใหมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้นโดยดูบเชกพยายามยํ้า

วาโครงการของเขาที่มีช่ือวา ระบอบสังคมนิยมที่มีใบหนามนุษย (Socialism with a human face) 

จนนําไปสูชวงที่เรียกวาปรากสปริง สิ่งที่ดุบเชกทําไมไดกระทบตอแนวคิดคอมมิวนิสตเปนเพียงการ

ปรับเปลี่ยนใหประเทศสามารถพัฒนาตอไปไดโดยยังคงภักดีตอโซเวียต เหตุผลสําคัญอีกอยางที่ทําให

เกิดปรากสปริง คือ พรรคคอมมิวนิสตแหงเชโกสโลวะเกียเปนพรรคคอมมิวนิสตที่มีจะกําหนดนโยบาย

และการดําเนินการตาง ๆ โดยอิสระมาเปนเวลานานและบุคคลในพรรคมีความคิดที่มีความหลกหลาย

เชน ปรัชญา อุดมการณ ถึงแมวาจะอยูในชวงปกครองของสตาลิน การบุกเชโกสโลวะเกียของโซเวียต 

เปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของโซเวียตในยุโรปตะวันออกที่ออนแอลง14 ทําใหตองจําเปนตอง

ความสามารถแสดงแสงยานุภาพโดยใหกองทัพในการบุกประเทศที่พยายามเปลี่ยนแปลงและจะไม

ดําเนินนโยบายของโซเวียตซึ่งไมตางอะไรกับการปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1956 เหตุผลสําคัญ คือ การรักษา

อํานาจของโซเวียตเองในยุโรปตะวันออก 
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