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บทนําบทนํา 

 
 กวาหนึ่งทศวรรษหลังการลมสลายของอดีตสหภาพโซเวียตและระบอบปกครองคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก  
การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตสากลไดกลายเปนสิ่งที่ทั่วโลกไมยอมรับ  จุดจบของพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเพียงรอวา
จะเปนเมื่อไรเทานั้น 
 อยางไรก็ตาม กอนการลมสลายอยางสิ้นเชิงของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังพยายามผูกชะตากรรมของมัน
เอาไวกับประชาชาติจีน ที่มีอารยธรรมยาวนาน 5,000 ป  นี่จึงกลายเปนความหายนะของประชาชนจีน  ดังนั้น
ประชาชนจีนจึงตองเผชิญกับปญหาวาจะมองพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางไรในชวงเวลานี้ ประเทศจีนจะพัฒนาสังคมกัน
อยางไรโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน และประชาชนจีนจะฟนฟูและสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมตอไป
อยางไร   
 หนังสือพิมพอิพอคไทมส (The Epoch Times) กําลังจัดพิมพบทบรรณาธิการฉบับพิเศษชุดหนึ่งขึ้นมา คือ “เกาบท
วิจารณพรรคคอมมิวนิสต” กอนที่ฝาโลงของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะถูกปด เราจะขอนําเสนอคําพิพากษาอันสุดทายตอ
มันและตอการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตสากล ซึ่งนําความหายนะมาสูมนุษยชาตินานกวาหนึ่งศตวรรษ 
 ตลอด 80 กวาปของมัน ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเขาไปแตะตองลวนแตทําใหเกิดความเสื่อมเสียดวยการโกหก
หลอกลวง สงคราม ความอดอยาก ระบบทรราชย การสังหารหมู และความสยองขวัญ  ความเชื่อและหลักการตาม
ประเพณีเดิมถูกทําลายอยางรายแรง  หลักจริยธรรมและโครงสรางสังคมแบบดั้งเดิมถูกแยกสลายดวยการใชกําลัง  
ความรูสึกรวม ความรักและความสมานฉันทในหมูประชาชนถูกบิดเบือนเปนการตอสูและความเกลียดชัง  ความเคารพ
ยกยองและการเห็นคุณคาของสวรรคและโลก ถูกแทนที่ดวยความยโสโอหังอยากจะ “ตอสูกับสวรรคและโลก” ผลก็คือ
การลมสลายอยางสิ้นเชิงของสังคม ศีลธรรมและระบบนิเวศน และวิกฤตกาลขนาดใหญของประชาชนจีน ซึ่งที่จริงคือ
ของมนุษยชาติ ความหายนะทั้งหมดนี้เกิดจากการวางแผนอยางเจตนา การจัดการ และการควบคุมของพรรค
คอมมิวนิสตจีน 
 บทกวีที่มีชื่อเสียงบทหนึ่งของจีนเขียนไววา “ฉันถอนใจลึกๆตอดอกไมที่รวงโรยโดยเปลาประโยชน”  จุดจบของ
การปกครองระบอบคอมมิวนิสตใกลมาถึงแลว เหลือเพียงการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด  วันคืนแหงการลมสลายของมัน
อยูแคเอื้อม  หนังสือพิมพอิพอคไทมสเชื่อวาเวลานั้นสุกงอมแลว กอนการลมสลายอยางสิ้นเชิงของพรรคคอมมิวนิสต
จีนจะมาถึง เราจะมองยอนกลับไปอยางรอบดานเพื่อเปดโปงใหชาวจีนและชาวโลกไดเห็นถึงวิธีการที่ลัทธิที่ใหญที่สุด
ในประวัติศาสตร(พรรคคอมมิวนิสตจีน)ไดรวมเอาความชั่วรายทั้งหมดนับแตอดีตมาที่มีผูกระทําทุกแหงในโลกนี้มาใช  
เราหวังวาผูที่ยังคงถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกลวงจะสามารถมองเห็นมันไดอยางกระจางชัดในขณะนี้ สลัดพิษของ
มันทิ้งไปจากจิตวิญญาณ สลัดการควบคุมที่ชั่วรายของมันออกจากจิตใจ ปลดปลอยตัวเองออกมาจากพันธนาการที่นา
กลัว และละทิ้งมายาภาพที่สวยหรูทั้งหมดของมันเสีย 
 การปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนหนาประวัติศาสตรจีนที่มืดมนและไรสาระที่สุด  ในบรรดาอาชญากรรม
นับไมถวนของมันนั้น เรื่องที่ชั่วรายที่สุดคือการประทุษรายผูฝกฝาหลุนกง  เจียง เจอหมิน ชักนําพรรคคอมมิวนิสตจีน
เขาสูจุดจบดวยการประทุษราย “ความจริง ความเมตตา ความอดทน”    หนังสือพิมพอิพอคไทมสเชื่อวาโดยการทํา
ความเขาใจกับประวัติศาสตรที่แทจริงของพรรคคอมมิวนิสตจีน เราจึงจะสามารถปองกันไมใหโศกนาฏกรรมเหลานั้น
เกิดขึ้นอีก ในขณะเดียวกัน เราก็หวังวา พวกเราทุกคนจะสะทอนความคิดที่อยูลึกที่สุดของเราออกมา และตรวจสอบดู
วาความขี้ขลาดและความประนีประนอมของเราทําใหเรามีสวนรวมในโศกนาฏกรรมจํานวนมากเหลานั้นที่นาจะ
หลีกเลี่ยงไดหรือเปลา  
 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 1 
พรรคคอมมิวนิสต คือ อะไร ? 

 
บทนํา 
 
 เปนเวลานานกวา 5,000 ปมาแลว ที่ชาวจีนไดสรางอารยธรรมที่วิเศษยิ่งบนผืนแผนดิน ซ่ึงหลอเลี้ยงชีวิต
โดยอาศัยแมนํ้าเหลือง และแมนํ้าแยงซี ในชวงระยะเวลาที่ยาวนานนี้ ไดผานการปกครองของราชวงศแลว 
ราชวงศเลา และวัฒนธรรมจีนไดถูกสรางขึ้นและเสื่อมไป  ความยิ่งใหญและการหมุนเวียนของเรื่องราวตางๆ  มี
บทบาทสําคัญตอเวทีประวัติศาสตรของประเทศจีน 
 ปค.ศ. 1840 เปนปที่นักประวัติศาสตรไดพิจารณาวาเปนปเร่ิมตนของยุครวมสมัยของจีน เปนการเร่ิมตน
การเดินทางของจีนจากรูปแบบประเพณีด้ังเดิมสูยุคสมัยนิยม  อารยธรรมจีนประสบกับเหตุการณที่สําคัญ 4 
ครั้งดวยกัน ซ่ึงเปนเหตุการณที่ทาทายและตอบสนอง โดย 3 ครั้งแรกรวมถึงการรุกรานและลวงล้ําเมืองปกกิ่ง
โดยกองกําลังรวมรบของอังกฤษและฝรั่งเศส ในตอนตนปค.ศ. 1860  สงครามจีน–ญ่ีปุน ในปค.ศ. 1894 และ
สงครามรัสเซีย–ญ่ีปุน ซึ่งทําสงครามอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในปค.ศ. 1906  เหตุการณที่ทาทาย
ทั้ง 3 ครั้งน้ี ประเทศจีนตอบโตดวยการเคลื่อนไหวแบบตะวันตก คือการนําเขาสินคาที่ทันสมัยและอาวุธที่
ทันสมัย การปฏิรูปสถาบันในปค.ศ. 18981  ในปลายราชวงศชิง และมีความพยายามที่จะวางรากฐานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงตอมากลายเปนการปฏิวัติประชาธิปไตย2 ในปค.ศ. 1911 
 ในชวงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 แมวาจีนจะไดชัยชนะ แตก็ไมไดมีชื่ออยูในกลุมผูที่มีอํานาจมากใน
ขณะน้ัน มีชาวจีนหลายคนเชื่อวาการโตตอบ 3 ครั้งแรกไมเปนผล  การเคลื่อนไหวเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม3  ได
นําไปสูความพยายามในการโตตอบครั้งที่ 4 ซ่ึงลงเอยดวยความเปนตะวันตกสมบูรณแบบของวัฒนธรรมจีน   
โดยผานการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตและเปนการปฏิวัติแบบสุดขั้ว 
 บทความนี้ มีสวนสัมพันธกับผลกระทบของอารยธรรมจีน ซ่ึงอยูภายใตการชี้นําโดยระบอบคอมมิวนิสต 
และพรรคคอมมิวนิสต หากเรายอนกลับไปดูผลที่เกิดจากการเลือกทางเดินของประเทศจีน จะพบวามีคนเกือบ 
100 ลานคนที่ตายอยางผิดธรรมชาติ ในกวา 160 ปที่ผานมา พรอมกับการทําลายวัฒนธรรม ประเพณี และ
อารยธรรมของจีน เกือบหมดสิ้น  
 
I. การใชความรุนแรงและความหวาดกลัว เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจและการรักษาอํานาจ 
 
 “คอมมิวนิสตมักซอนความคิดและเปาหมายของตนเอง พวกเขาจะปาวประกาศวาเปาหมายสุดทายจะบรรลุ
ไดดวยวิธีเดียวเทานั้นคือ การใชกําลังในการโคนลมสภาพสังคมที่เปนอยูทั้งหมด”4 คําพูดนี้ไดมาจากบทสรุปใน 
คําแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสต (Communist Manifesto) ซ่ึงเปนเอกสารแสดงหลักการของพรรคคอมมิวนิสต  
ความรุนแรงเปนวิธีหลักวิธีเดียวที่พรรคคอมมิวนิสตใชในการไดมาซึ่งอํานาจ ลักษณะเฉพาะนี้ไดถูกสงตอไปยัง
ทุกสวนของพรรคที่กอรางขึ้นมานับตั้งแตจุดกําเนิดของพรรค 
 ความจริงแลวพรรคคอมมิวนิสตพรรคแรกของโลกกอตั้งขึ้นหลายปหลังจากการเสียชีวิตของคารลมารกซ  
ในปถัดจากการปฏิวัติในเดือนตุลาคม ป 1917 ไดกอกําเนิด “พรรคคอมมิวนิสตของรัสเซียทั้งหมด(บอลเชวิก)” 



(ซ่ึงตอมาภายหลังรูจักกันในนาม “พรรคคอมมิวนิสตโซเวียตยูเน่ียน”)  พรรคนี้เติบโตขึ้นมาจากการใชความ
รุนแรงตอตาน“ศัตรูแหงชนชั้น”และยึดม่ันการใชความรุนแรงตอสมาชิกพรรค หรือแมแตพลเมืองธรรมดาๆ  
ในชวงการกวาดลางของสตาลินป 1930  พรรคคอมมิวนิสตโซเวียตไดสังหารหมู ผูที่ไดชื่อวาเปนสายลับหรือผู
ทรยศ หรือแมแตผูที่มีเพียงความคิดเห็นที่แตกตางจากพรรคไปกวา 20 ลานคน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มจากการเปนสาขาของพรรคคอมมิวนิสตโซเวียต โดยเปนพรรคคอมมิวนิสต
ระหวางประเทศที่ 3  ดังน้ันจึงไดรับสืบทอด “ความเต็มใจในการฆา” โดยธรรมชาติ ในชวงสงครามกลางเมือง
ครั้งแรกระหวาง คอมมิวนิสต–กกมินตั๋งในชวงป 1927–1936 จํานวนประชากรในจังหวัดเจียงซี ลดลงอยางนา
สะพรึงกลัวคือจาก 20 ลานคน เหลือเพียง 10 ลานคน เพียงตัวเลขคราวๆนี้ก็สามารถแสดงถึงการทําลายลางที่
เกิดจากการใชความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตแลว 
 การใชความรุนแรงอาจเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในความพยายามที่จะไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง แตก็ไม
เคยมีระบอบการปกครองใดที่กระหาย“การฆา”ดังเชนพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยเฉพาะในชวงเวลาแหงความ
สงบ  ตั้งแตป 1949 จํานวนผูเสียชีวิตจากการใชความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีน มีมากกวาจํานวน
ผูเสียชีวิตโดยรวมจากสงครามในชวงป 1921–1949 
 ตัวอยางที่ดีของการใชความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสต ก็คือการใหการสนับสนุนกลุมเขมรแดง  จํานวน
คนในประเทศกัมพูชาถูกฆาตายถึง 1/4 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศภายใตการนําของกลุมเขมรแดง ใน
จํานวนนี้รวมถึงชาวจีนอพยพและลูกหลานสวนใหญดวย ประเทศจีนยังคงปดกั้นประชาคมโลกจากการนํากลุม
เขมรแดงขึ้นสูการพิจารณาคดใีนศาล ทั้งน้ีก็เพ่ือปดบังชื่อเสียงในทางลบของตนเองเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนยังมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับกําลังรบในการปฏิวัติที่โหดรายที่สุดและระบอบการ
ปกครองที่ใชอํานาจอยางไมยุติธรรมและโหดราย นอกจากเขมรแดงแลว ยังมีพรรคคอมมิวนิสตในอินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม พมา ลาว และ เนปาล ทั้งหมดนี้ลวนไดรับการสนับสนุนการกอตั้งจากพรรค
คอมมิวนิสตจีน ผูนําหลายคนของพรรคคอมมิวนิสตในกลุมน้ีเปนชาวจีน และมีบางคนยังคงหลบซอนตัวอยูที่
ประเทศจีนในขณะนี้ 
 พรรคคอมมิวนิสตกลุมอ่ืน ที่ยึดแนวคิดของเหมา (ประธานเหมาเจอ ตง) ไดแก กลุมทางสวางในอเมริกาใต 
และกลุมกองทัพแดงของญี่ปุน ความโหดรายปาเถื่อนของทั้งสองกลุมน้ีเปนที่โจษจันและถูกประณามไปทั่วโลก 
 หน่ึงในทฤษฎีที่คอมมิวนิสตยึดถือก็คือทฤษฏีของดารวินเกี่ยวกับสังคม  พรรคคอมมิวนิสตนําทฤษฏีการ
แขงขันระหวางเผาพันธุ มาใชกับความสัมพันธของมนุษยและประวัติศาสตรของมนุษย โดยเชื่อวาการตอสู
ระหวางชนชั้นเปนวิธีการขับเคลื่อนวิธีเดียวเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางสังคม การตอสูด้ินรนจึงกลายเปนความ
“เชื่อ”ของพรรคคอมมิวนิสต เปนเคร่ืองมือของการไดมาและรักษาไวซ่ึงการควบคุมทางการเมือง  คําพูดที่มี
ชื่อเสียงของเหมาที่คานกับทฤษฎีเกี่ยวกับการอยูรอดที่เน่ืองมาจากสภาพที่เหมาะสม คือ “ดวยจํานวนคนถึง 
800 ลานคน จะดําเนินไปไดอยางไรโดยปราศจากการตอสูด้ินรน” 
 คํากลาวอางของเหมาอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงคลายๆกันก็คือ “การปฏิวัติวัฒนธรรมจะตองมีขึ้นทุกๆ 7 หรือ 
8 ป”5  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชกําลังครั้งแลวครั้งเลาเพื่อใหตนสามารถปกครองประเทศจีน เปาหมายของ
การใชกําลังก็เพ่ือสรางความหวาดกลัว ใชทุกๆการตอสูด้ินรน ทุกๆการเคลื่อนไหว ในการสรางความหวาดกลัว 
เพ่ือใหชาวจีนใจสั่นดวยความกลัว และคอยๆตกเปนทาสภายใตการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ทุกวันนี้ การกอการรายกลายเปนศัตรูหลักที่สําคัญของโลกเสรีที่เจริญแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการกอ
การรายที่รุนแรงในวงกวางมากขึ้น ยาวนานขึ้น แลมีผลในการทําลายลางมากขึ้น ทุกวันนี้ ในศตวรรษที่ 21 เรา



ไมสามารถที่จะลืมเลือนมรดกตกทอดชิ้นนี้ของพรรคคอมมิวนิสต เน่ืองจากมันจะมีบทบาทสําคัญตอชะตากรรม
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนในอนาคต 
 

II. โกหกเพื่อใหการใชความรุนแรงดูสมเหตุสมผล 
 
 ระดับของความเจริญวัดไดจากระดับของการใชความรุนแรงในการปกครอง  การใชความรุนแรงแสดงถึง
การกาวถอยหลังกาวใหญของอารยธรรมของมนุษยชาติจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต  ที่โชครายคือ คน
ที่เชื่อวาความรุนแรงคือวิธีที่สําคัญและหลีกเลี่ยงไมไดในการทําใหสังคมกาวหนา จะมองวาพรรคคอมมิวนิสตมี
ความกาวหนา  
 การยอมรับความรุนแรงอาจอยูในรูปของการใชการโกหกหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตที่มีความชํานาญ
เหนือชั้นกวาใครๆ ซ่ึงเปนมรดกตกทอดอีกอันหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต 
 “ตั้งแตวัยเด็ก พวกเรามักคิดวาอเมริกาเปนประเทศที่นารัก  เราเชื่อวาความคิดเชนนี้สวนหนึ่งมาจากการที่
อเมริกาไมเคยครอบครองประเทศจีน หรือโจมตีประเทศจีน  เหตุผลที่ลึกกวานั้นก็คือ ชาวจีนมีความประทับใจ
อเมริกาในเรื่องของความเปนประชาธิปไตย และลักษณะใจกวางของชาวอเมริกัน” 
 คํากลาวนี้มาจากบทบรรณาธิการ ซ่ึงตีพิมพเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 1947  ในหนังสือพิมพซินหัว ซ่ึงเปน
หนังสือพิมพทางการของพรรคคอมมิวนิสตจีน  3 ปตอมา พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสงทหารไปสูรบกับทหาร
อเมริกาที่เกาหลีเหนือ และปายสีอเมริกาวาเปนจักรวรรดินิยมที่เลวรายที่สุดของโลก ชาวจีนแผนดินใหญทุกคน
คงรูสึกแปลกใจที่ไดอานบทบรรณาธิการนี้เม่ือ 50 ปที่แลว  พรรคคอมมิวนิสตจีนสั่งหามสิ่งพิมพทุกชนิดที่พิมพ
ขอความคลายๆ ขอความขางตน แตใหตีพิมพขอความที่เขียนขึ้นใหม  
 ตั้งแตพรรคคอมมิวนิสตจีนมีอํานาจ พรรคคอมมิวนิสตจีนวางแผนทุกแผนโดยใชเลหเหลี่ยมคลายๆกัน เพ่ือ
กําจัดผูตอตานการปฏิวัติ(1950-1953) หางหุนสวนของธุรกิจสาธารณะหรือของเอกชน(1954-1957) การ
ตอตานขวาจัด(1957) การปฏิวัติวัฒนธรรม(1966-1976) การสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน(1989) และที่
เกิดขึ้นเม่ือเร็วๆนี้คือ การประหัตประหารผูฝกฝาหลุนกงตั้งแตป 1999  สวนเหตุการณอ้ือฉาวที่สุดคือการ
ปราบปรามปญญาชนในป 1957  พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกรองใหปญญาชนแสดงความคิดเห็น แตแลวกลับทํา
รายพวกเขาในฐานะพวกขวาจัด โดยใชคําพูดของพวกเขาเปนหลักฐานการกออาชญากรรม เวลาที่มีผู
วิพากษวิจารณการปราบปราม(ทารุณกรรม)น้ี วาเปนการคบคิดกันทําสิ่งที่ไมดี หรือเปนแผนการลับในที่มืด 
เหมาจะอางวา “น่ีไมใชแผนการลับ แตเปนกลอุบายที่เปดเผย” 
 การโกหกหลอกลวงมีบทบาทสําคัญมากตอพรรคคอมมิวนิสตจีนในการแสวงหาและดํารงไวซ่ึงอํานาจการ
ควบคุม  จีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สุดและสมบูรณครบถวนมากที่สุดในโลก  และปญญาชน
ชาวจีน มีความศรัทธาในประวัติศาสตรมาแตโบราณกาล ชาวจีนใชประวัติศาสตรในการประเมินความจริงใน
ปจจุบัน หรือแมแตการพัฒนาดานจิตวิญญาณของตน  การใชประวัติศาสตรมารองรับระบอบการปกครองใน
ปจจุบัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนแปลงและซอนเรนความจริงในประวัติศาสตร พรรคคอมมิวนิสตจีนใช
การโฆษณาชวนเชื่อและสิ่งพิมพตางๆในการเขียนประวัติศาสตรขึ้นมาใหม เร่ิมตนในชวงฤดูใบไมผลิและฤดู
ใบไมรวง (770–476 BC กอนคริสตศักราช)  และชวงสงคราม (475–221 BC) จนถึงชวงไมนานมานี้คือชวง
ปฏิวัติวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรไดดําเนินมาเปนระยะเวลากวา 50 ปนับตั้งแตป 1949  ความ
พยายามทั้งหลายที่จะฟนฟูความจริงของประวัติศาสตรไดถูกกีดกันและกําจัดโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน 



 เม่ือการใชความรุนแรงเริ่มออนแรงลงจนไมสามารถรักษาไวซ่ึงความสามารถในการควบคุม  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะใชการโกหกหลอกลวงแทน และกลบเกลื่อนการปกครองโดยใชความรุนแรง 
 เราตองยอมรับวา การโกหกหลอกลวงไมไดถูกสรางขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต แตเปนการกระทําที่เลวราย
มาแตโบราณกาลที่พรรคคอมมิวนิสตนํามาใชประโยชนโดยปราศจากความละอาย  พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญา
วาที่ดินจะเปนของชาวนา  โรงงงานจะเปนของคนงาน อิสรภาพและประชาธิปไตยเปนของปญญาชน ความสงบ
สุขจะเปนของทุกคน สัญญาเหลานี้ไมเคยเปนจริง ชาวจีนยุคหนึ่งตายไปโดยยังถูกโกหก ยุคถัดมาก็ยังคงถูก
หลอกลวง น่ีเปนความนาเศราใจที่สุดของชาวจีน น่ีเปนแงมุมที่โชครายที่สุดของชาติจีน 

 

III. หลักการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
 ในการโตวาทีทางทีวีครั้งหน่ึง ระหวางคูแขงขันชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐ เม่ือปค.ศ.2004  คูแขงคน
หน่ึงกลาววา กลยุทธน้ันสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามตองการ  แตไมควรเปลี่ยน “ความเชื่อ” หรือ “แกนแท” หา
ไมแลว “เขาก็ไมนาเชื่อถือ”6  คําพูดประโยคนี้อธิบายชัดถึงหลักการทั่วไปจริงๆ   
 พรรคคอมมิวนิสตเปนตัวอยางที่เปนแมแบบของกรณีน้ีได อยางเชน ตั้งแตกอตั้งมาเม่ือ 80 ปกอน พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมใหญของตัวแทนระดับชาติ 16 ครั้ง และแกไขกฎของพรรคทั้ง 16 ครั้ง  ในชวง 
5 ทศวรรษที่ยึดอํานาจรัฐได  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนแปลง 5 เรื่องหลักของรัฐธรรมนูญจีน 
 อุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตคือ ความเทาเทียมกันทางสังคมจะนําไปสูสังคมคอมมิวนิสต  แตทุกวันนี้
ประเทศจีนที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสตกลับกลายเปนประเทศที่มีความไมเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจ
มากที่สุดในโลก สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนหลายคนกลายเปนมหาเศรษฐี ในขณะที่ประชาชนจีน 800 ลาน
คนยังใชชีวิตดวยความยากจน 
 แนวทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มมาจากแนวคิดมารกซิสต-เลนิน ตอมาไดมีการตอเติมเปนแนวคิด
เหมา มาเปนแนวคิดของเติ้ง จนมาถึงปจจุบันไดรับความคิดเจียงเขาไปดวย เรียกวา “ทฤษฎี 3 ตัวแทน” 
แนวคิดของมารกซและเหมาไมไดสอดคลองกับความคิดของเติ้งและเจียงทั้งหมด แตมันกลับตรงกันขาม  
ทฤษฎีแบบจับฉายที่ใชโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนกลาวไดวาเปนการผสมผสานความแตกตางของทฤษฎี
คอมมิวนิสตที่หาไดยากมากในประวัติศาสตรของมนุษย  
 กฎเกณฑของพรรคคอมมิวนิสตมีสวนขัดแยงระหวางกันและกันเปนอยางมาก จากแนวคิดการประสาน
กลมกลืนกับประชาคมโลก มาเปนรัฐประชาชาติ จนสุดขั้วกลายเปนชาตินิยมในทุกวันน้ี จากการกําจัด
กรรมสิทธิ์สวนบุคคลและการใชประโยชนจากชนชั้น ไปสูแนวคิดในการสงเสริมใหนายทุนเขารวมกับพรรคฯ  
กฎเกณฑเม่ือวานนี้กลับตรงกันขามกับการเมืองในวันนี้ และคาดวาจะเปลี่ยนแปลงตอไปอีกในวันพรุงนี้  ไมวา
พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑบอยแคไหน เปาหมายยังคงแจมชัด คือการไดมาและดํารงไวซ่ึง
อํานาจ และการรักษาการควบคุมสังคมอยางสมบูรณ  
 ในประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนมีการเคลื่อนไหวมากกวา 12 ครั้ง ที่เปนการตอสูด้ินรนเพื่อความ
อยูรอด  ในความเปนจริง การตอสูทั้งหมดน้ีได เกิดขึ้นพรอมๆกับการถายโอนอํานาจที่มีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑพ้ืนฐานของพรรค  
 การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑทุกครั้งมาจากการเผชิญวิกฤตการณซ่ึงหลีกเลี่ยงไมไดของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
คุกคามความชอบธรรมทางกฎหมายและความอยูรอด ไมวาจะเปนการรวมมือกับพวกกกมินตั๋ง นโยบาย



ตางประเทศในการสนับสนุนอเมริกา การปฏิรูปเศรษฐกิจ การขยายตลาด หรือการสงเสริมความเปนชาตินิยม 
การตัดสินใจเหลานี้เกิดขึ้นในชวงวิกฤต ซ่ึงทั้งหมดตองทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจและเพื่อความแข็งแกรงของ
อํานาจ รอบน้ีปราบปรามกลุมน้ี ตอมาเลิกปราบปราม การเปลี่ยนกลุมที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปรามมี
สวนเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑพ้ืนฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยูเสมอ  
 มีสุภาษิตตะวันตกกลาววา ความจริงจะคงอยู แตการโกหกหลอกลวงเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงเปนคําพูดที่เปน
ปราชญ 
 

IV. วิธีที่คุณลักษณะของพรรคเขาแทนที่และกําจดัคุณลักษณะของคน 
 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนระบอบอํานาจนิยมตามแนวลัทธิเลนิน   ตั้งแตเกิดพรรคฯขึ้นมา มีการจัดตั้ง 3 
สายหลักคือ สายภูมิปญญา สายการเมือง และสายการจัดการองคการ  สายภูมิปญญาหมายถึงหลักปรัชญา
พ้ืนฐานของพรรคคอมมิวนิสต สายการเมืองหมายถึงการกําหนดเปาหมาย  และสายการจัดการองคการ
หมายถึงวิธีการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายภายใตรูปแบบของการจัดการองคการอยางเขมงวด 
 ขอกําหนดที่สําคัญที่สุดของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตทุกคนและคนที่อยูภายใตการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีนคือตองเชื่อฟงคําสั่งอยางไมมีเง่ือนไข น่ีคือสาระของสายการจัดการองคการ 
 ในประเทศจีน  คนสวนใหญจะรูถึงบุคลิกสองแบบของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน สําหรับภาคเอกชน 
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนคนธรรมดาที่ประกอบดวยความรูสึกแหงความสุข ความโกรธ ความเศราและ
ความสนุกสนาน  พวกเขามีจิตวิญญาณของมนุษยธรรมดาและมีจุดออน  พวกเขาอาจจะเปนพอ แม สามี 
ภรรยา หรือเพ่ือน  แตที่ถูกวางไวเหนือคุณลักษณะตามธรรมชาติของมนุษยและความรูสึกก็คือคุณลักษณะของ
พรรค ซ่ึงตามขอกําหนดของพรรคคอมมิวนิสตคืออยูเหนือความเปนมนุษย  ดังน้ันความเปนมนุษยกลายเปน
การเปรียบเทียบสัมพัทธและเปลี่ยนแปลงได ในขณะที่ธรรมชาติของพรรคฯกลายเปนความสัมบูรณโดยไมมีขอ
สงสัยหรือคัดคาน 
 ในชวงการปฎิวัติวัฒนธรรม เปนเรื่องธรรมดาที่พอและลูกจะทําใหอีกฝายทุกขทรมาน สามี-ภรรยาทะเลาะ
เบาะแวงกัน แมกับลูกสาวฟองซ่ึงกันและกัน ลูกศิษยและครูปฎิบัติตอกันเหมือนศัตรู  คุณลักษณะของพรรคฯ
กอใหเกิดความขัดแยงและความเกลียดชัง  ในชวงเริ่มตนของขอบังคับพรรคคอมมิวนิสตจีน เจาหนาที่ระดับสูง
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนหลายคนรูสึกหมดหนทางเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวถูกกลาวหาวาเปนศัตรูทางชน
ชั้น  และนี่เปนอีกเรื่องหน่ึงที่มีแรงผลักดันจาก  “คุณลักษณะของพรรคฯ” 
 อํานาจของคุณลักษณะของพรรคที่อยูเหนือความเปนปจเจกบุคคล เปนผลมาจากการปลูกฝงสิ่งเหลานี้เขา
ไป(ลางสมอง)เปนระยะเวลาที่ยาวนาน  การปลูกฝงน้ีเร่ิมตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล เปนที่ที่การ
ตอบคําถามตามการบีบบังคับของพรรคฯจะไดรับรางวัล  เปนคําตอบที่ไมสอดคลองกับความเปนเด็กและ
ธรรมชาติความเปนมนุษยของเด็ก  นักเรียนไดรับการศึกษาดานการเมืองตั้งแตชั้นประถมตน ประถมปลาย 
ตลอดไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  พวกเขาเรียนรูที่จะปฏิบัติตามคําตอบมาตรฐานตามการบีบบังคับของพรรค
ฯเทานั้น  ผูที่ไมทําตามจะไมไดรับอนุญาตใหสอบผานและไมสําเร็จการศึกษา 
 สมาชิกพรรคตองพูดในที่สาธารณะใหสอดคลองกับกรอบของพรรคเสมอ ไมวาเขาจะรูสึกอยางไรโดย
สวนตัว  โครงสรางทางองคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนพีระมิดที่มีขนาดมหึมา โดยมีศูนยรวมอํานาจอยู



บนสุดทําการควบคุมทุกระดับชั้น  โครงสรางที่เปนเอกลักษณน้ีเปนหน่ึงในลักษณะที่สําคัญที่สุด ของระบอบ
คอมมิวนิสตจีน เปนลักษณะที่เอ้ือตอการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันที่สมบูรณแบบ 
 ทุกวันนี้พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเสื่อมทรามลงกลายเปนแคองคการทางการเมืองที่ด้ินรนเพื่อรักษาไวซ่ึง
ประโยชนสวนตน  มันไมไดแสวงหาเปาหมายที่สูงสงของคอมมิวนิสตอีกตอไปแลว  อยางไรก็ตาม โครงสราง
องคการของคอมมิวนิสตก็ยังคงอยู ความตองการของพรรคที่ตองการใหคนปฏิบัติตามอยางไมมีเง่ือนไขก็ยัง
มิไดเปลี่ยนแปลง พรรคฯยังคงวางตําแหนงตัวเองใหอยูเหนือมนุษยชาติและคุณลักษณะของมนุษย  และพรอม
ที่จะกําจัดองคการใดๆหรือบุคคลใดๆที่มีทีทาวาจะเปนภัยตออํานาจของพรรค ไมวาจะเปนพลเมืองธรรมดาๆ 
หรือเจาหนาที่ระดับสูงในพรรคฯก็ตาม 
 

V. สิ่งชั่วรายที่เปนปรปกษตอธรรมชาติและคุณลกัษณะของมนุษย 
 
 ทุกสรรพสิ่งใตฟาตางเปนไปตามวัฏจักรแหงการ เกิดขึ้น ตั้งอยู  เสื่อมไป และดับสูญ 
 สังคมที่ไมใชคอมมิวนิสตตางจากระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสต แมแตการปกครองระบบรวบอํานาจ
เบ็ดเสร็จและระบอบเผด็จการที่เขมงวดก็ยังยอมใหมีการรวมกลุมและตัดสินใจไดเองในระดับหน่ึง  ที่จริงการ
ปกครองสังคมจีนสมัยโบราณยึดหลักโครงสรางแบบคู  ในเขตชนบทกลุมตระกูล(แซ)เปนศูนยกลางของหนวย
สังคมอิสระ  ขณะที่เขตเมืองมีการรวมกลุมกันตามอาชีพการงาน  รัฐบาลที่บริหารแบบบนสูลาง ไมไดขยาย
ไปสูระดับต่ํากวาเทศมณฑล 
 ระบอบนาซีซ่ึงเปนระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่มีความโหดรายมากที่สุดพอๆกับคอมมิวนิสต ยัง
ยอมใหมีสิทธิในการครอบครองทรัพยสินของตนเอง  แตระบอบคอมมิวนิสตจะทําลายลางทุกๆองคกรในสังคม
ชนิดถอนรากถอนโคน รวมถึงหนวยสังคมที่เปนอิสระจากพรรคและแทนที่ดวยโครงสรางแบบศูนยรวมอํานาจ
ในระดับสูงจากบนลงลาง 
 ถาโครงสรางสังคมแบบลางสูบนนั้น ยินยอมใหมีการตัดสินใจดวยตนเองของแตละบุคคลหรือแตละกลุม ได
ตามธรรมชาติแลวละก็  ระบอบคอมมิวนิสตก็จะเปนสิ่งที่ตอตานกับธรรมชาติในแงมุมน้ี 
 พรรคคอมมิวนิสตไมไดยึดถือมาตรฐานที่เปนสากลของธรรมชาติมนุษย  แนวคิดของความดี-ความเลว 
ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑตางๆจะถูกจัดการตามอําเภอใจ  คอมมิวนิสตไมยอมใหมีการฆาตกรรม เวน
แตกลุมคนซึ่งถูกจัดวาเปนศัตรูของพรรค  ความสัมพันธฉันพอ-แมและลูกตามศีลธรรมอันดีเปนสิ่งที่พรรค
ยอมรับ เวนแตพอ-แมเหลานั้นถูกจัดอยูในกลุมที่เปนศัตรูของพรรค  ความเมตตา กรุณา ความถูกตอง การ
ยอมรับทางศีลธรรม/สังคม ปญญา และความซื่อสัตย ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ดี แตจะนํามาใชไมไดหากพรรคไมเต็ม
ใจหรือไมตองการพิจารณาคุณความดีเหลานี้ พรรคคอมมิวนิสตไดโคนลมมาตรฐานสากลสําหรับคุณลักษณะ
ของมนุษยอยางสิ้นเชิง และสรางตัวเองตามหลักการที่ตอตานกับคุณลักษณะของมนุษย  
 สังคมที่ไมใชคอมมิวนิสตโดยทั่วไปจะคํานึงถึงลักษณะคูของมนุษย คือความดี-ความเลว  พวกเขายึดถือใน
พันธะสัญญาทางสังคมที่แนนอนในการรักษาดุลยภาพของสังคม  แตในสังคมคอมมิวนิสตแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของมนุษยมักจะถูกปฏิเสธ ไมยอมรับรูเร่ืองความดี-ความเลว  การกําจัดแนวคิดเรื่องความดี-ความ
เลวตามหลักของมารกนั้น เปนการลมลางโครงสรางสวนบนของสังคมเกาอยางสิ้นเชิง 
 พรรคคอมมิวนิสตไมเชื่อถือหรือศรัทธาในพระเจาหรือเทพ ไมแมแตจะเคารพธรรมชาติทางดานกายภาพ  
“ทําสงครามกับสวรรค ตอสูกับโลก ตอสูด้ินรนกับมนุษยดวยกันเอง ชีวิตจึงจะมีความสนุกสนานไมรูจบ” น่ีเปน



คติพจนของพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม ความทุกขยากที่ยิ่งใหญจึงเกิดขึ้นกับประชาชนจีน
และผืนแผนดินจีน 
 ชาวจีนด้ังเดิมเชื่อถือในความเปนเอกภาพของสวรรคและมนุษย เหลาจื่อพูดในเตา-เตอ-จิง วา “มนุษยเดิน
ตามโลก โลกเดินตามสวรรค สวรรคเดินตามเตา และเตาเดินตามธรรมชาติ”7  มนุษยและธรรมชาติดํารงอยู
ภายใตความสัมพันธที่กลมกลืนกับจักรวาลอยางตอเน่ือง 
 พรรคคอมมิวนิสตเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง แตมันตอตานธรรมชาติ  สวรรค โลกและมนุษยชาติ  มันเปนสิ่ง
ชั่วรายที่ตอตานจักรวาล 
 

VI. ลักษณะบางประการของสิ่งชัว่รายที่ครอบงํา 
 

 องคกรตางๆของพรรคคอมมิวนิสตเองไมเคยเขารวมกิจกรรมที่กอประโยชนหรือสรางสรรคใดๆ  เม่ือไดมา
ซ่ึงอํานาจ พวกเขาจะเกาะติดอยูกับประชาชน ควบคุมและจัดการประชาชน  พวกเขาขยายอํานาจลงไปสูหนวย
พ้ืนฐานที่สุดของสังคม ทั้งน้ีเพราะมันกลัวที่จะสูญเสียการควบคุม  พวกมันผูกขาดทรัพยากรในการผลิตและยึด
ครองทรัพยสินของสังคม 
 ในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนแผขยายไปทั่วทุกที่และควบคุมทุกสิ่งทุกอยาง แตไมมีใครเคยเห็น
บันทึกทางบัญชีของพรรคคอมมิวนิสตจีน มีเฉพาะบันทึกทางบัญชีของรัฐ รัฐบาลทองถิ่นและวิสาหกิจ  จาก
รัฐบาลกลางจนถึงกรรมการหมูบานในชนบท เจาหนาที่ฝายปกครองในทุกระดับมักจะมีตําแหนงต่ํากวา
เจาหนาที่กลุมแกนนําของพรรคคอมมิวนิสตเสมอ ดังน้ัน ขาราชการฝายปกครองจึงตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตที่อยูในระดับเดียวกัน คาใชจายของพรรคไดมาจากหนวยปกครองตางๆและ
รวมอยูกับฝายปกครอง 
 การจัดองคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนเหมือนการครอบงําของวิญญาณชั่วรายขนาดมหึมา ซ่ึงจะเกาะติด
กับทุกหนวยงานและทุกเซลลของสังคมจีนอยางเหนียวแนนเหมือนเงาที่ติดตามวัตถุ  มันแทรกซึมเขาไปในทุก
หลอดเลือดฝอยและทุกเซลลของสังคมในระดับลึกดวยหลอดดูดเลือดขนาดเล็กที่สุด มันจึงสามารถควบคุมและ
จัดการกับสังคมได 
 โครงสรางที่แปลกประหลาดของการครอบงําที่ชั่วรายนี้เคยมีอยูในประวัติศาสตรของมนุษยในอดีต ไมวาจะ
เปนแคบางสวนหรือเปนการชั่วคราว  แตก็ไมเคยดําเนินอยูไดนานและไมสามารถควบคุมสังคมไดอยางสมบูรณ  
เหมือนกับการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต 
 ดวยเหตุน้ี ชาวนาจีนจึงมีชีวิตอยูอยางยากจนและทํางานหนัก  พวกเขาไมเพียงแตตองคอยสนับสนุนเลี้ยง
ดูเจาหนาที่ฝายปกครองแบบดั้งเดิม แตยังรวมถึงแกนนําคอมมิวนิสตจํานวนมาก หรืออาจมีจํานวนมากกวา
เจาหนาที่ฝายปกครองดวย 
 ดวยเหตุน้ี คนงานจีนตองตกงานเปนจํานวนมาก   หลอดดูดเลือดที่ครอบงําอยูทั่วไปหมดของพรรค
คอมมิวนิสตจีนไดดูดเอาเงินทุนจากโรงงานของพวกเขาเปนเวลาหลายป 
 ดวยเหตุน้ี ปญญาชนจีนจึงพบวามันชางยากเย็นยิ่งนักที่ปญญาชนจะมีอิสรภาพในความคิด  นอกจาก
ผูจัดการของพวกเขาแลว ยังมีเงาของพรรคคอมมิวนิสตจีนแฝงอยูทุกหนแหงโดยไมทําอะไรนอกจากคอยจับ
ตามองประชาชน 



 วิญญาณที่ครอบงําอยูตองคอยควบคุมจิตใจเหยื่ออยางสมบูรณเพ่ือดูดถายพลังงานสําหรับการอยูรอดของ
มัน 
 ดวยหลักรัฐศาสตรสมัยใหม อํานาจมาจาก 3 แหลงสําคัญ คือ กําลัง ความมั่งคั่ง และความรู พรรค
คอมมิวนิสตไมเคยลังเลตอการใชการควบคุมแบบผูกขาดและใชกําลังในการแยงชิงและปลนทรัพยจาก
ประชาชน  ที่สําคัญกวานั้นก็คือพวกมันไดลิดรอนเสรีภาพในการพูดและการตีพิมพของประชาชน  มันได
ทําลายจิตวิญญาณและเจตจํานงของประชาชนเพื่อคงไวซ่ึงอํานาจการควบคุมอยางสมบูรณแบบ  จากแงมุมน้ี 
การครอบงําที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงควบคุมสังคมไวไดอยางเหนียวแนน ซ่ึงไมมีระบอบปกครองใด
ในโลกที่จะมาเปรียบได 
 

VII. สํารวจตนเองและกําจัดการครอบงําของพรรคคอมมิวนิสต 
 

 ในแถลงการณของคอมมิวนิสต ซ่ึงเปนเอกสารแรกในโปรแกรมเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต มารกซ
ประกาศวา “ในปค.ศ.1848 สิ่งชั่วรายตนหนึ่งกําลังหลอกหลอนยุโรปอยู มันคือสิ่งชั่วรายคอมมิวนิสต”8  กวา
หน่ึงศตวรรษตอมา ลัทธิคอมมิวนิสตยังเปนมากกวาสิ่งชั่วรายที่หลอกหลอน  ทวามันไดครอบงํา(สิง)รางวัตถุที่
จับตองได  มันแพรระบาดไปทั่วโลกราวกับโรคระบาด เขนฆาคนไปนับสิบสิบลานและแยงชิงทรัพยสมบัติ 
รวมทั้งจิตวิญญาณอิสระของคนนับหลายรอยลานไปดวย 
 ขอบัญญัติพ้ืนฐานของพรรคคอมมิวนิสตคือใหยึดทรัพยสินสวนบุคคลทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือขจัด “ชนชั้นแสวงหา
ผลประโยชน”  ทรัพยสินสวนบุคคลคือพ้ืนฐานของสิทธิทางสังคมทั้งหมดและมักจะมีอยูในวัฒนธรรมประจําชาติ  
คนที่ถูกปลนทรัพยสินสวนตัวก็มักจะสูญเสียอิสรภาพทางจิตวิญญาณดวย นอกจากนี้ ยังอาจสูญเสียเสรีภาพใน
การเรียกรองสิทธิทางสังคมและการเมืองดวย 
 เม่ือเผชิญกับวิกฤตแหงการอยูรอด พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงถูกบีบใหปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนในชวง
ปค.ศ.1980  สิทธิในการครอบครองทรัพยสินบางอยางถูกคืนใหกับประชาชน  น่ีเปนการสรางรูร่ัวใหกับกลไก
การควบคุมขนาดมหึมาของพรรคคอมมิวนิสตจีน  รูร่ัวน้ียิ่งขยายใหญมากขึ้นเม่ือสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน
ตางดิ้นรนที่จะสะสมสมบัติของตัวเอง 
  พรรคคอมมิวนิสตจีนและสิ่งชั่วรายที่สิงอยู ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากพลังอํานาจ การโกหกหลอกลวงและ
การปรับรูปโฉมและภาพลักษณของมันอยูเสมอ ไดฉายแววแหงความเสื่อมทราม มักจะตื่นเตนตกใจทุกครั้งที่
ถูกรบกวนเพียงเล็กนอย  มันพยายามที่จะเอาตัวรอดดวยการสะสมโภคทรัพยใหมากยิ่งขึ้น เพ่ิมการควบคุมให
หนาแนนขึ้น  แตการกระทําเหลานี้มีแตทําใหวิกฤตกาลรุนแรงขึ้น 
 ทุกวันนี้ประเทศจีนดูเหมือนจะเจริญรุงเรืองและม่ังคั่ง แตความขัดแยงทางสังคมก็ไดกอตัวขึ้นจนถึงระดับที่
ไมเคยมีมากอน  ดวยการใชอุบายทางการเมืองที่ผานมา พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามที่อาจพยายามถอยหลัง
กลับมาพูดเกี่ยวกับการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินหรือฝาหลุนกงใหม หรือเลือกศัตรูกลุมใหม เพ่ือสืบทอด
การใชอํานาจที่นาสะพรึงกลัวตอไป 
 ชาติจีนตอบสนองการเผชิญหนากับการทาทายตางๆในชวง 100 ปที่ผานมา ดวยการนําเขาอาวุธ ปฏิรูป
ระบบ และประกาศใชการปฏิวัติที่สุดขั้วและรุนแรง  มีผูเสียชีวิตจํานวนมากจนนับไมถวน วัฒนธรรมที่มีมาแต
เดิมถูกละทิ้ง  ดูเหมือนวาวิธีการตอบสนองนี้จะลมเหลว  เม่ือความวาวุนและความกังวลใจครอบงําชาวจีน 
พรรคคอมมิวนิสตจีนจะรีบฉวยโอกาสนี้โดดเขาไปในเหตุการณและในที่สุดไดเขาควบคุมอารยธรรมเกาแก
แหลงสุดทายนี้ของโลกไว 



 สําหรับการทาทายตางๆในอนาคต ชาวจีนจะตองเปนผูเลือกเองอีกครั้งอยางหลีกเลี่ยงไมได  ไมวาสิ่งที่เขา
เลือกจะเปนอะไร ประชาชนจีนทุกคนตองเขาใจวาความหวังใดๆที่เหลืออยูกับพรรคคอมมิวนิสตจีนมีแตจะทํา
ใหความเสียหายที่มีตอชาติจีนมากขึ้นอีก และยังเปนการเพิ่มพลังใหมใหกับสิ่งชั่วรายที่ครอบงําพรรค
คอมมิวนิสตจีน   
  เราตองละทิ้งภาพลวงตาทั้งหมด สํารวจตัวเราเองอยางถี่ถวนโดยปราศจากอิทธิพลของความเกลียดชัง 
ความโลภ หรือความทะยานอยากใดๆ  มีแตทําเชนนี้เราจึงจะสามารถหลุดพนจากการควบคุมที่นาสยดสยอง
ของวิญญาณที่ครอบครองพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวง 50 ปที่ผานมา  ในนามของชาติเสรีเราจะสามารถฟนฟู
อารยธรรมจีนขึ้นมาไดอีกครั้งบนพื้นฐานของการเคารพตอคุณลักษณะของมนุษยและความเมตตาตอทุกสรรพ
สิ่ง 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 2 
การเริ่มตนของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
บทนํา 
 
 ตามความในหนังสือ “การอธิบายอยางงายๆ และการวิเคราะหตัวอักษรประกอบ” ตัวอักษรจีนที่มีมาแต
โบราณคําวา “ตั่ง” มีความหมายวา “พรรค” หรือ “กลุมนักเลง(แกง)” ซ่ึงประกอบดวยรากศัพทสองตัวที่
สอดคลองกับคําวา “สงเสริมหรือสนับสนุน” และ “มืดหรือดํา” ตามลําดับ  เม่ือนํารากศัพททั้งสองมาไวคูกัน 
ตัวอักษรนี้จึงหมายถึง “สงเสริมความมืดมน”  คําวา “พรรค” หรือ “สมาชิกพรรค” (สามารถแปลวา “แกง” หรือ 
“สมาชิกแกง”ไดดวย) มีความหมายในทางเสื่อมเสีย  ขงจ้ือกลาววา “ผูสูงศักดิ์ดูนานับถือแตไมกาวราว มีมนุษย
สัมพันธดีแตไมเลนพรรคเลนพวก”  ในเชิงอรรถของปกิณกคดี(ลุนหวี่)บรรยายไววา “ผูที่ชวยปกปด
ความผิดใหผูอ่ืนนั้นกําลังตั้งกลุมนักเลง(แกงหรือพรรค)”  ในประวัติศาสตรจีน พรรคการเมืองมักถูกเรียกวา 
“เผิงตั่ง” (อันธพาล)  มันเปนคําพองของคําวา “แกงคนพาล” ในวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมา โดยมีความหมาย
เปนนัยเกี่ยวกับการตั้งกลุมนักเลงที่มีจุดมุงหมายที่เห็นแกตัว 
 ทําไมพรรคคอมมิวนิสตจึงเกิดขึ้น เติบโต จนในที่สุดยึดอํานาจไดในประเทศจีนทุกวันนี้  พรรคคอมมิวนิสต
จีนปลูกฝงความคิดตอไปนี้เขาไปในจิตใจของชาวจีนอยางตอเน่ือง “ประวัติศาสตรเลือกพรรคคอมมิวนิสตจีน” 
“ประชาชนเลือกพรรคคอมมิวนิสตจีน” และ “ถาไมมีพรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะไมมีประเทศจีนใหม”  
 ชาวจีนเลือกพรรคคอมมิวนิสตจีนจริงหรือ  หรือวาพรรคคอมมิวนิสตกอตั้งกลุมนักเลง(แกง)ขึ้นมาและ
บังคับใหชาวจีนยอมรับมัน  เราสามารถหาคําตอบไดจากประวัติศาสตร 
 จากชวงปลายของราชวงศชิง (ค.ศ. 1644-1911) จนถึงชวงตนของยุคสาธารณรัฐ (ค.ศ. 1911-1949) 
ประเทศจีนเผชิญกับเหตุการณที่นาตกใจจากภายนอกประเทศอยางใหญหลวง และความพยายามที่จะทําการ
ปฏิรูปภายในอยางกวางขวาง  สังคมจีนยุงเหยิงสับสนอยางมาก ประชาชนและปญญาชนจํานวนมากที่มีอุดม
คติสูงสงตองการจะรักษาประเทศและประชาชนเอาไว  อยางไรก็ตาม ทามกลางวิกฤตการณและความอลหมาน
ของชาติ ความรูสึกกระวนกระวายใจของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น เร่ิมจากการนําไปสูความผิดหวัง แลวตามดวย
ความสิ้นหวังอยางสิ้นเชิง  เหมือนคนปวยที่พยายามหาหมอคนใดก็ไดที่หาไดในยามเจ็บปวย พวกเขามองหา
คําตอบจากภายนอกประเทศจีน  เม่ือแนวทางของอังกฤษและฝรั่งเศสลมเหลว พวกเขาก็หันไปหาวิธีของ
ประเทศรัสเซีย  พวกเขาไมลังเลที่จะใชการเยียวยาความเจ็บปวยที่สุดขั้วที่สุด โดยหวังวาประเทศจีนจะเขมแข็ง
ขึ้นมาในเร็ววัน 
 การเคลื่อนไหวเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 สะทอนความรูสึกสิ้นหวังน้ีอยางเดนชัด  บางพวก
สนับสนุนระบอบอนาธิปไตย บางพวกเสนอใหลมลัทธิขงจ้ือ บางพวกเสนอใหนําวัฒนธรรมตางชาติเขามา  โดย
สรุปก็คือพวกเขาปฏิเสธวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาแตโบราณและคัดคานลัทธิขงจ้ือครึ่งทาง  ดวยความรวบรัดที่
จะใชทางลัด พวกเขาสนับสนุนการทําลายลายทุกสิ่งทุกอยางที่มีมาแตเดิม ในทางกลับกัน สมาชิกหัวรุนแรงใน
กลุมไมมีหนทางชวยเหลือประเทศ แตยังคงยึดม่ันกับความคิดและเจตจํานงของตัวเอง  พวกเขารูสึกวาโลก
กําลังสิ้นหวังและเชื่อวาพวกเขาไดพบหนทางที่ถูกตองในการพัฒนาอนาคตของประเทศจีน  พวกเขาหลงใหล
ในการปฏิวัติและการใชความรุนแรง 



 ประสบการณที่ตางกันยอมนําไปสูทฤษฎี หลักการ และวิถีทางที่ตางกันในกลุมตางๆ  สุดทายคนกลุมหน่ึงก็
ไดพบตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตจากสหภาพโซเวียต  ความคิดที่วา “ใชการปฏิวัติที่รุนแรงในการยึดอํานาจ
ทางการเมือง”  ที่พัฒนามาจากทฤษฎีของลัทธิมารกซิสต–เลนิน ดึงดูดจิตใจที่วาวุนของพวกเขา และสอดคลอง
กับความตองการที่จะรักษาประเทศ รวมทั้งประชาชนของพวกเขา  พวกเขาจึงรวมตัวกันเปนพันธมิตรในทันที
และนําลัทธิคอมมิวนิสตซ่ึงเปนแนวคิดแบบตางชาติลวนๆ เขามาสูประเทศจีน  ตัวแทน 13 คน รวมกันเขารวม
ประชุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งแรก  ตอมาบางคนก็เสียชีวิตไป บางก็หลบหนี บางก็ทรยศตอพรรค
คอมมิวนิสตจีนหรือกลายเปนพวกฉวยโอกาสทํางานใหญ่ีปุนและทรยศตอประเทศจีน หรือทิ้งพรรคคอมมิวนิสต
จีนไปรวมกับกกมินตั๋ง(พรรคชาตินิยม)  ในปค.ศ.1949 เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจได มีเพียง เหมา 
เจอ ตง กับ ตง ปง หวู ที่ยังคงเปนสมาชิกในกลุม 13 คนแรก ไมชัดเจนวาผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนในเวลา
น้ันไดตระหนักหรือไมวา “เทพ” ที่พวกเขาเชิญมาจากสหภาพโซเวียตนั้น ที่จริงคือ “สิ่งชั่วราย” และยาที่พวก
เขาพยายามหามาเพื่อสรางความเขมแข็งใหชาติน้ัน ที่จริงแลว คือยาพิษที่ใหพิษถึงตาย 
 พรรคคอมมิวนิสตรัสเซีย (พรรคบอลเชวิก ตอมารูจักกันในนาม พรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียต) น้ันเพ่ิง
ไดรับชัยชนะในการปฏิวัติมีความกระหายที่จะไดประเทศจีนอยางมาก  ในปค.ศ.1920 สหภาพโซเวียตไดกอตั้ง
สํานักงานตะวันออกไกล ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของคอมมิวนิสตสากลที่สาม หรือคอมมินเทิรน  โดยมีความ
รับผิดชอบในการตอตั้งพรรคคอมมิวนิสตในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ  ซูมิลสกี้เปนหัวหนาของสํานักงานนี้ 
สวนกริกอรี วอยทินสกี้ เปนรองผูจัดการ  พวกเขาเริ่มเตรียมการตอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนกับ เฉิน ตูซ่ิว และ
คนอ่ืนๆ  โครงรางที่พวกเขา นําเสนอตอสํานักงานตะวันออกไกลในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1921 ในการกอตั้งคอม
มินเทิรนสาขาประเทศจีน แสดงใหเห็นวา พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนสาขาที่ควบคุมโดยคอมมินเทิรน  วันที่ 23 
กรกฎาคม ค.ศ.1921 พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ตั้งขึ้นอยางเปนทางการดวยการชวยเหลือของนิคอลสกี้และมารร่ิ
งจากสํานักตะวันออกไกล 
 การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตจึงเขาสูประเทศจีนเพ่ือเปนการทดลอง  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดวางตัวเอง
อยูเหนือทุกสิ่ง เอาชนะทุกสิ่งที่เขามาในทางของมัน ซ่ึงนําหายนะที่ไมจบสิ้นมาสูประเทศจีน  
 
I. พรรคคอมมิวนิสตเติบโตข้ึนโดยสะสมความชัว่รายอยางตอเน่ือง 
 
 มันไมใชเรื่องงายที่จะนําสิ่งชั่วรายตางชาติอยางพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงเขากันไมไดกับประเพณีจีน เขามาใน
ประเทศจีน ซ่ึงมีประวัติศาสตรอารยธรรม 5,000 ป  พรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกประชาชนและปญญาชนที่รัก
และซื่อสัตยตอชาติ ผูซ่ึงตองการรับใชประเทศ ดวยคําสัญญา “สังคมในจินตนาการ(อุตมรัฐ)ของคอมมิวนิสต”  
มันบิดเบือนทฤษฎีของคอมมิวนิสต ที่ถูกบิดเบือนอยางรุนแรงไปกอนหนานี้แลวโดยเลนิน โดยใหหลักทฤษฎีใน
การทําลายศีลธรรมและหลักการทั้งหมด นอกจากนี้ ทฤษฎีคอมมิวนิสตที่บิดเบือนของพรรคคอมมิวนิสตจีนยัง
ถูกใชในการทําลายทุกสิ่งที่ไมเปนผลดีตอการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน และใชเพ่ือกําจัดชนชั้นในสงัคม
ทั้งหมดกับประชาชนที่คุกคามตอการควบคุมของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับเอาการทําลายความเชื่อของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม และความเชื่อในอเทวนิยมอยางสมบูรณของลัทธิคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนสืบ
ทอดการปฏิเสธกรรมสิทธิ์สวนตัวของลัทธิคอมมิวนิสตและรับทฤษฎีการปฏิวัติดวยความรุนแรงของเลนินเขามา  
ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับสวนที่เลวที่สุดของระบบราชาธิปไตยของจีน พรอมทั้งทําให
แข็งแกรงขึ้นดวย 



 ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนกระบวนการของการทยอยสะสมความชั่วรายทุกชนิด ทั้งของใน
ประเทศและตางประเทศ  พรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหลักษณะชั่ว 9 ประการที่ไดรับสืบทอดมาของมันสมบูรณ
แบบ โดยเรียกวา “ลักษณะเฉพาะของจีน” ไดแก ความชั่วราย การหลอกลวง การยุยงปลุกปน การปลดปลอย
พวกสวะสังคม การจารกรรม การชิงทรัพย การตอสู การกําจัด และการควบคุม  จากการตอบสนองตอวิกฤต
การที่เกิดอยางตอเน่ือง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรวบรวมและเสริมวิธีการและขอบเขตของการแสดงออกของ
ลักษณะเฉพาะที่เลวรายเหลานี้ใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น   
 

ลักษณะสืบทอดประการที่หนึ่ง: ความชั่วราย - การรวมลักษณะชั่วรายของลัทธิมารกซิสต – ลัทธิเลนิน  

 ตอนแรกลัทธิมารกซิสตดึงดูดความสนใจของชาวคอมมิวนิสตจีนดวยคําประกาศของมันที่วา “ใชการปฏิวัติ
ที่รุนแรงทําลายลางเครื่องมือของรัฐเกาและกอตั้งระบอบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ”  น่ีเปนรากเหงาแหง
ความชั่วรายของลัทธิมารกซิสตและลัทธิเลนินอยางแทจริง 
 ทฤษฎีวัตถุนิยมของมารกซิสตถูกทํานายโดยใชแนวคิดที่คับแคบทางเศรษฐกิจดานกําลังการผลิต 
ความสัมพันธทางการผลิต และมูลคาสวนเกิน  ในชวงแรก ซ่ึงเปนชวงที่ลัทธิทุนนิยมยังดอยพัฒนา มารกซ
ทํานายดวยทัศนะที่ไมกวางไกลวาทุนนิยมจะตาย สวนชนชั้นกรรมาชีพจะมีชัยชนะ ซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววา
ผิดทั้งโดยประวัติศาสตรและจากความเปนจริง  การปฏิวัติดวยความรุนแรงของทฤษฎีมารกซิสต-เลนินและ
เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ สงเสริมการเมืองแบบใชอํานาจบังคับและการครอบงําของกรรมาชีพ  แถลงการณ
คอมมิวนิสตผูกความสัมพันธระหวาง “ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตและมูลฐานทางปรัชญา” กับ “ความ
ขัดแยงและการดิ้นรนของชนชั้น”  ชนกรรมาชีพตัดขาดจากศีลธรรมและความสัมพันธทางสังคมที่สืบทอดมาแต
โบราณเพื่อการยึดอํานาจ  หลักการของลัทธิคอมมิวนิสตที่ปรากฏออกมาครั้งแรกถูกวางไวใหตอตานประเพณี
ทั้งหมด 
 ธรรมชาติของมนุษยทั่วไปนั้นปฏิเสธความรุนแรง  ความรุนแรงทําใหคนใจหยาบชาและเปนอันธพาล  
ดังนั้นในทุกแหงหนและทุกขณะ มนุษยชาติจะปฏิเสธความรุนแรงของทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต อันเปน
ทฤษฎีที่ไมเคยมีมากอนในระบบความคิด ปรัชญา หรือประเพณีที่มีมาแตเดิม  ระบบคอมมิวนิสตที่นากลัวนั้น
มาสูโลกอยางไมมีที่มา 
 อุดมการณชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนสรางขึ้นมาบนสมมติฐานวามนุษยสามารถเอาชนะธรรมชาติและ
เปลี่ยนแปลงโลกได  พรรคคอมมิวนิสตทําใหคนจํานวนมากหลงใหลกับอุดมคติของมันที่จะ “ปลดปลอยมวล
มนุษย” และ “เอกภาพของโลก”  พรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกลวงคนมากมาย โดยเฉพาะผูที่สนใจในสภาพของ
มนุษย และอยากมีชื่อเสียงในสังคม  คนเหลานี้ลืมไปวายังมีสวรรคอยูเบื้องบน พวกเขามีแรงบันดาลใจที่
สวยงามแมจะเปนความคิดที่ไมถูกตองวา “สรางสวรรคบนโลก”  ทําใหพวกเขาปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มีมาแตเดิมและดูถูกชีวิตผูอ่ืน ผลที่ตามมาก็คือการเสื่อมของพวกเขาเอง  พวกเขาทําทุกสิ่งดวยความ
พยายามที่จะทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับเกียรติและการยกยอง 
 พรรคคอมมิวนิสตเสนอความฝนเฟองเร่ือง “สวรรคของคอมมิวนิสต” วาเปนเรื่องจริง มันจะปลุกเราคนให
ตอสูเพ่ือมัน  “การสรางสิ่งใหม น่ีคือจุดเริ่มตนของโลกที่ดีกวา”1 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสวรรคดวยความคิดที่เหลวไหลโดยสิ้นเชิง และตัดขาดเสนทางชีวิตที่เชื่อมชาวจีนไวกับ



บรรพบุรุษและวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติ พรรคคอมมิวนิสตจีนสรางความแข็งแกรงทางความสามารถใน
การทํารายดวยความพยายามที่จะใหประชาชนสละชีวิตเพ่ือคอมมิวนิสต  
 

ลักษณะสืบทอดประการที่สอง: การหลอกลวง – พวกชั่วรายจําเปนตองหลอกลวงเพื่อแสรงทําเปน
ถูกตอง 

 พวกชั่วรายตองพูดโกหก  เพ่ือใชประโยชนจากชนชั้นผูใชแรงงาน พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งชื่อของพวกเขา
วา “ชนชั้นที่กาวหนาที่สุด” “ชนชั้นที่ไมเห็นแกตัว” “ชนชั้นนํา” และ “ผูบุกเบิกของการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ”  
เม่ือคอมมิวนิสตตองการชาวนา มันก็สัญญาวาจะให “ที่ดินสําหรับผูไถหวาน” เหมายกยอชาวนาวา “หาก
ปราศจากชาวนา ก็ไมมีการปฏิวัติ การปฏิเสธบทบาทของพวกเขาก็คือการปฏิเสธการปฏิวัติ”2 เม่ือพรรค
คอมมิวนิสตตองการความชวยเหลือจากชนชั้นนายทุน มันก็เรียกพวกเขาวา “เพ่ือนผูรวมเดินทางของการ
ปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ” และใหสัญญาพวกเขาเรื่อง “คตินิยมแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย” เม่ือพรรค
คอมมิวนิสตจวนจะถูกพรรคกั๋วหมินตั่งหรือกกมินตั๋งกวาดลาง มันก็เรียกรองเสียงดังวา “คนจีนอยาตอสูกับคน
จีนดวยกันเอง”  และสัญญาวาจะยอมจํานนตอการนําของกกมินตั๋ง  แตทันทีที่สงครามตอตานญี่ปุนสิ้นสุดลง (ป 
ค.ศ. 1937-1945) พรรคคอมมิวนิสตจีนก็หันเหกําลังทั้งหมดเขาโรมรันกับกกมินตั๋งและลมคว่ํารัฐบาลกกมินตั๋ง
ในที่สุด  เชนเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็กําจัดชนชั้นนายทุนหลังจากยึดอํานาจไดไมนาน และในที่สุดมันก็
เปลี่ยนชาวนาและกรรมกร ใหกลายเปนกรรมาชนผูไรสมบัติอยางแทจริง 
 ทัศนะของแนวรวมเปนตัวอยางของการโกหกของพรรคคอมมิวนิสตจีน  เพ่ือที่จะเอาชนะกกมินตั๋งใน
สงครามกลางเมือง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เวนวรรคจากการใชกลยุทธตามปกติของมันในการเขนฆาสมาชิกทุก
คนของครอบครัวของเจาของที่ดินกับชาวนาที่รํ่ารวย และรับเอา “นโยบายรวมมือกันชั่วคราว” กับศัตรูทางชน
ชั้นของมัน อยางเชน เจาของที่ดินและชาวนาที่รํ่ารวย  ดังคําประกาศของเหมา เจอตง เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 
ค.ศ.1947 วา “นอกเหนือจากพวกที่มีปฏิกิริยาจํานวนนอยนิด เราควรยอมรับทาทีที่ผอนคลายกวาที่เปนอยูตอ
ชนชั้นเจาของที่ดิน… เพ่ือลดการเปนปรปกษ”  แตหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไดอํานาจ เจาของที่ดินและ
ชาวนาที่รํ่ารวยก็ไมรอดพนจากการสังหารแบบลางเผาพันธุ 
 การพูดอยางทําอยางเปนเรื่องธรรมดาของพรรคคอมมิวนิสต  เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการจะใชพรรค
การเมืองฝายประชาธิปไตย มันก็เรียกใหพรรคการเมืองทั้งหมด “ทุมเทใหกับการคงอยูรวมกันในระยะยาว  
รวมมือกันควบคุมดูแล  จริงใจตอกัน  และแบงปนเกียรติยศและความขายหนา”  ผูที่ไมเห็นดวยหรือปฏิเสธ
แนวคิด คําพูด การกระทํา หรือการจัดการองคการของพรรคคอมมิวนิสตจะถูกกําจัด  มารกซ เลนินและผูนํา
พรรคคอมมิวนิสตจีนทุกคนเคยพูดวาอํานาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจะไมมีการแบงปนใหกับบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดๆ  ลัทธิคอมมิวนิสตมียีน(gene)เผด็จการอยูในตัวมันอยางชัดเจนนับแตเร่ิมแรก  มันใช
อํานาจเบ็ดเสร็จอยางโหดราย  มันไมเคยมีทาทีที่จริงใจในการอยูรวมกับพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองอ่ืนๆ 
ทั้งในชวงแสวงหาอํานาจและหลังจากที่มันไดอํานาจแลว  แมกระทั่งในชวงเวลาที่เรียกวา “ผอนคลาย” การอยู
รวมกับผูอ่ืนก็เปนเพียงการเลนละครเทานั้น 
 ประวัติศาสตรสอนเราวาอยาไดหลงเชื่อคําสัญญาใดๆของพรรคคอมมิวนิสตจีน หรืออยาไดไวใจวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนจะทําตามขอตกลง  การหลงเชื่อคําพูดของพรรคคอมมิวนิสตไมวาจะเปนเรื่องใด จะเปนเหตุให
เสียชีวิตได 



 

ลักษณะสืบทอดประการที่สาม: การยุยงปลุกปลั่น – ความเชี่ยวชาญในการปลุกปนความเกลียดชัง 
การยุยงใหเกิดการตอสูในหมูประชาชน 

 การหลอกลวงชวยยุยงใหเกิดความเกลียดชัง การตอสูด้ินรนตองอาศัยความเกลียดชัง ในที่ที่ไมมีความ
เกลียดชังก็สามารถสรางมันขึ้นมาได 
 ระบบกลุมสังคมอํานาจฝายบิดาที่หยั่งรากลึกในสังคมชนบทจีนเปนสิ่งกีดขวางพื้นฐานตอการกอตั้งอํานาจ
ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต  สังคมชนบทในยุคเริ่มแรกนั้นมีความกลมกลืน ความสัมพันธระหวาง
เจาของที่ดินและผูเชาก็มิไดเปนแบบปรปกษกันไปทั้งหมด  เจาของที่ดินใหวิถีทางดํารงชีพกับชาวนา สวน
ชาวนาก็สนับสนุนเจาของที่เปนการตอบแทน 
 ความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันนี้ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนบิดเบือนไปสูการเปนปฏิปกษทางชน
ชั้นและการใชผลประโยชนทางชนชั้นอยางสุดขั้ว  ความประสานกลมกลืนถูกแปรเปลี่ยนเปนปฏิปกษ ความ
เกลียดชัง และการตอสูด้ินรน  สิ่งที่มีเหตุผลถูกทําใหกลายเปนสิ่งที่ไรเหตุผล ความเปนระเบียบถูกทําใหยุง
เหยิง คตินิยมแบบสาธารณรัฐถูกทําใหกลายเปนระบบใชอํานาจเด็ดขาด  พรรคคอมมิวนิสตสงเสริมการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การเขนฆาเพื่อเงิน และการสังหารหมูเจาของที่ดิน ชาวนาที่รํ่ารวย ครอบครัวของพวกเขา 
รวมทั้งคนตระกูลเดียวกับพวกเขา ชาวนาจํานวนมากไมอยากจะเอาทรัพยสินของผูอ่ืน  บางคนนําทรัพยสินที่
เอามาจากเจาของที่ดินในตอนกลางวันกลับไปคืนใหในตอนกลางคืน แตพวกเขาก็ถูกทีมงานของพรรค
คอมมิวนิสตจีนวิพากษวิจารณวา “มีจิตสํานึกทางชนชั้นในระดับต่ํา” 
 ในการยุยงใหเกิดความเกลียดชังระหวางชนชั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดลดระดับจากละครจีนไปเปน
เครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ  เรื่องการกดขี่ทางชนชั้นที่มีชื่อเสียงเร่ืองหน่ึงไดแก เร่ือง เด็กหญิงผมขาว3 ซ่ึง
เดิมเปนเรื่องเก่ียวกับหญิงอมตะ และไมมีอะไรเกี่ยวกับความขัดแยงทางชนชั้นเลย แตดวยปากกาของนักเขียน
ในกองทัพ มันก็ถูกดัดแปลงเปนละครบัลเลย และโอเปราที่ใชเพ่ือยุยงใหเกิดความเกลียดชังทางชนชั้น  เม่ือ
ญ่ีปุนรุกรานจีนระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดตอสูกับกองทัพญ่ีปุน  แตกลับไปโจมตี
รัฐบาลกกมินตั๋งดวยขอหาวากกมินตั๋งทรยศตอประเทศโดยไมตอสูกับญี่ปุน แมในชวงวิกฤตที่สุดภายใตความ
หายนะของประเทศ มันก็ยังคงยุยงประชาชนใหตอตานรัฐบาลกกมินตั๋ง 
 การยุยงมวลชนใหเกิดการตอสูด้ินรนซึ่งกันและกันเปนกลยุทธด้ังเดิมของพรรคคอมมิวนิสตจีน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดสรางสูตรของการแบงชนชั้น 95:5 ขึ้นมา  95% ของประชากรถูกจัดเปนชนชั้นตางๆที่
สามารถไดรับการสนับสนุน ในขณะที่อีก 5% ถูกจัดเปนชนชั้นศัตรู  คนที่อยูในกลุม 95% จะปลอดภัย แตพวก
ที่อยูใน 5% เปนกลุมที่ตองตอสูด้ินรน  ดวยความกลัวและเพื่อการปกปองตนเอง ผูคนตางดิ้นรนเพื่อใหไดอยูใน
กลุม 95%  เปนผลใหประชาชนทํารายกันและกัน จนกอใหเกิดสถานการณที่ไมยุติธรรมหรือทําใหสถานการณ
เลวรายขึ้น พรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหเทคนิคนี้สมบูรณแบบ โดยใชการยุยงปลุกปนในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองหลายๆครั้ง  
 



ลักษณะสืบทอดประการที่สี่: การปลดปลอยพวกสวะสังคม - พวกอาชญากรและพวกสวะสังคมใหมี
ตําแหนงในพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 การปลดปลอยพวกสวะสังคมนําไปสูความชั่วราย และส่ิงชั่วรายก็ตองใชประโยชนจากพวกสวะสังคม  การ
ปฏิวัติของคอมมิวนิสตมักใชประโยชนจากการกอความไมสงบของอาชญากรและพวกสวะสังคม  “คอมมูน
ปารีส” ที่แทก็คือการฆาตกรรม การวางเพลิง และการใชความรุนแรงที่นําโดยพวกสวะสังคม แมแตมารกซเองก็
ยังดูถูก “ชนชั้นกรรมาชีพผูไรคา”4  ในแถลงการณของคอมมิวนิสต มารกซกลาววา “ชนชั้นอันตราย” ซ่ึงเปน
พวกสวะสังคมที่เสื่อมทรามที่ถูกสังคมเการะดับชั้นต่ําสุดกําจัดทิ้ง อาจถูกกวาดเขาสูการเคลื่อนไหวจากที่ตางๆ
โดยการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ แตสภาพการดํารงชีวิตของพวกมันไดจัดเตรียมพวกมันเพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ชิ้นใหญของกลอุบายการกอปฏิกิริยา”  ในทางตรงกันขาม พวกชาวนาถูกมารกซและแองเจิลมองวาไมมี
คุณสมบัติพอที่จะจัดไวในชนชั้นใดๆในสังคมเพราะแตกเปนกลุมเล็กกลุมนอยและความโงเขลาของพวกเขา 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดพัฒนาดานที่ชั่วรายของทฤษฎีมารกซมากขึ้นอีก  เหมา เจอตง กลาววา “พวกสวะ
สังคมและอาชญากรมักจะถูกสังคมปฏิเสธ แตที่จริงแลวพวกเขาเปนผูกลา เปนพวกที่ยืนหยัดอยางเหนียวแนน
ที่สุดในการปฏิวัติในเขตชนบท”2  พวกอาชญากรที่ไรคาไดเสริมลักษณะที่รุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีน และ
กอตั้งอํานาจทางการเมืองในระยะแรกของพรรคคอมมิวนิสตในเขตชนบท  คําวา “ปฏิวัติ” ตามตัวอักษรจีน
หมายถึง “การเอาชีวิต” ซ่ึงฟงดูนากลัวและเปนความหายนะสําหรับคนดี อยางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตได
จัดการใหคําวา “การปฏิวัติ” มีความหมายเชิงบวก  เชนเดียวกันในการถกเถียงกันของคําวา “ชนชั้นกรรมาชีพ
ผูไรคา” ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนรูสึกวาคําวา “ผูไรคา” น้ันไมนาฟง  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจึงใชเพียงคําวา “ชนชั้นกรรมาชีพ” แทน 
 พฤติกรรมอีกอยางหนึ่งของพวกสวะสังคมคือพฤติกรรมที่เลวรายหยาบคายไมซ่ือสัตย  เม่ือถูกวิจารณวา
เปนเผด็จการ เจาหนาที่พรรคก็จะเปดเผยแนวโนมการใชกําลังอํานาจ และพูดอยางไรยางอายวา “คุณพูดไดถูก 
น่ันเปนสิ่งเดียวกันกับที่เรากําลังทําอยู  ประสบการณของชาวจีนที่สะสมมาตลอดหลายทศวรรษที่ผานมาทําให
เราตองใชอํานาจเผด็จการประชาธิปไตยนี้ ซ่ึงเราเรียกมันวา ‘อัตตาธิปไตยแบบประชาธิปไตยของประชาชน’” 
 

ลักษณะสบืทอดประการทีห่า: การจารกรรม - โดยการแทรกซึม กอความขัดแยง แตกแยก และเขา
สวมรอย 

 นอกเหนือจากการหลอกลวง ปลุกปนใหเกิดความรุนแรง และการใชพวกสวะสังคมแลว เทคนิคการจาร
กรรมและกอความขัดแยงยังถูกนํามาใชดวย  พรรคคอมมิวนิสตจีนเชี่ยวชาญในการแทรกซึม  หลายสิบปกอน 
“สามสุดยอด” สายลับพรรคคอมมิวนิสตจีนที่โดดเดนไดแก “เฉียน จวงเฟย”  “หลี่ เคอะหนง” และ “หู เปยเฟง” 
น้ันที่จริงทํางานใหกับ เฉิน เกิง ผู จัดการสาขาที่สองของหนวยสายลับคณะกรรมการกลางของพรรค
คอมมิวนิสตจีน  เม่ือ เฉียน จวงเฟย ทําหนาที่เปนเลขานุการลับและเปนผูใตบังคับบัญชาที่ไววางใจของ ซู เอิน
เจิง ผูอํานวยการสํานักงานสืบสวนของคณะกรรมการกลางพรรคกกมินตั๋ง เขาไดสงขอมูลลับของแผน
ยุทธศาสตร 1 และ 2 ของกกมินตั๋ง เร่ืองเกี่ยวกับการโอบลอมกองทัพพรรคคอมมิวนิสตจีนในจังหวัดเจียงซี 
ใหกับ หลี่ เคอะหนง โดยผานทางไปรษณียภายในขององคกรหนึ่งของคณะกรรมการกลางกกมินตั๋ง ซ่ึงตอมา
ไดสงตอใหกับ โจว เอินไหล5ดวยมือ  ในเดือนเมษายน ค.ศ.1930 องคกรพิเศษสายลับสองหนาที่ไดรับเงินทุน
จาก สาขาการสืบสวนกลางของกกมินตั๋งถูกตั้งขึ้นในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  มองจากภายนอกมันเปน



ของกกมินตั๋งและมี เฉียน จวงเฟย เปนผูจัดการ แตเบื้องหลังถูกควบคุมโดย พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งนําโดย 
เฉิน เกิง 
 หลี่ เคอะหนง เขารวมกองบัญชาการกองทัพกกมินตั๋งในฐานะผูถอดรหัสลับ หลี่เปนผูถอดรหัสขอความ
ดวนเกี่ยวกับการจับกุมและการกบฏของ กู ซุนจาง6 ผูอํานวยการสํานักความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสตจีน  
เฉียน จวงเฟย รีบสงขอความที่ถอดรหัสแลวให โจว เอินไหล ทันที  ดังน้ันสายลับทั้งหมดจึงรอดพนการจับกุม
ในกับดัก 
 หยาง เติงอิง เปนตัวแทนพิเศษของพวกนิยมคอมมิวนิสตสําหรับหนวยสืบสวนกลางของกกมินตั๋งซ่ึงตั้งอยู
ในเซี่ยงไฮ  พรรคคอมมิวนิสตจีนสั่งใหเขาจับและลงโทษประหารชีวิตพวกสมาชิกที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเห็นวา
ไวใจไมได  เจาหนาที่อาวุโสคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนจากจังหวัดเหอหนานทําใหแกนนําของพรรคไม
ชอบใจ เขาจึงถูกคนของตัวเองจับมัดสงเขาไปในคุกของกกมินตั๋งเปนเวลาหลายป 
 ระหวางสงครามปลดแอก7 พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดการสงสายลับที่เจียง ไคเช็ค (เจียง เจียซือ)8 ไววางใจ
มาก  พลโทหลัวเปย เปนรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบสงกําลังของกองทัพกกมินตั๋ง  แตที่จริง
หลัวเปนสายลับคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน  กอนที่กองทัพกกมินตั๋งจะทราบงานที่ไดรับมอบหมายงาน
ตอไปของพวกเขา ขอมูลเกี่ยวกับแผนการกระจายกําลังก็ไปถึงเอ๋ียนอาน(กองบัญชาการพรรคคอมมิวนิสตจีน)
แลว  พรรคคอมมิวนิสตจึงสามารถวางแผนปองกันไดทัน  เซียง เซียงฮุย เลขานุการและผูใตบังคับบัญชาที่
ไวใจไดของ หู จงหนาน9 ไดเปดเผยแผนการบุกเอ๋ียนอานของหู ให โจว เอินไหล  ดังนั้นเม่ือหู และกําลังพล
ของเขาไปถึงเอ๋ียนอาน มันก็วางเปลาแลว  ครั้งหน่ึง โจว เอินไหล พูดวา “ประธานเหมารูคําสั่งทางการทหาร
ของ เจียง ไคเช็ค กอนที่จะไปถึงผูบัญชาการกองทัพของเจียง เสียอีก” 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่หก: การชิงทรัพย – การปลนดวยเลหกลหรือความรุนแรงกลายเปน “คําสั่ง
ใหม” 

 ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนมีลวนไดรับมาจากการปลน  เม่ือมันดึงกองทัพแดงมาเขารวมการกอตั้งการ
ปกครองดวยอํานาจทางการทหาร พวกมันตองการเงินสําหรับอาวุธยุทธภัณฑ อาหารและเสื้อผา  พรรค
คอมมิวนิสตจีนระดมทุน ดวยรูปแบบการปราบทรราชทองถิ่นและปลนธนาคาร มีพฤติกรรมไมผิดกับโจร  ใน
ปฏิบัติการครั้งหน่ึงที่นําโดย หลี่ เซียนเน่ียน10 ผูนําอาวุโสคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน กองทัพแดงได
ลักพาตัวครอบครัวที่รํ่ารวยที่สุดในเทศมณฑลทางตะวันตกของจังหวัดหูเปย  ไมไดลักพาตัวเพียงแคหน่ึงคน 
แตลักพาคนในครอบครัวที่รํ่ารวยในตระกูลครอบครัวละหนึ่งคน  พวกที่ถูกลักพาตัวจะถูกไวชีวิตเพื่อรีดคาไถ
จากครอบครัวของพวกเขาเพื่อเอาเงินมาสนับสนุนกองทัพอยางตอเน่ือง และผูถูกลักพาตัวจะถูกสงกลับเม่ือ
กองทัพแดงพอใจ หรือเม่ือครอบครัวของคนที่ถูกลักพาตัวถูกรีดไถจนหมดตัว พวกเขาสวนใหญอยูในสภาพใกล
ตาย  หลายคนก็ตายกอนจะถูกสงกลับเน่ืองจากความหวาดกลัวและทรมานอยางทารุณ 
 โดยผาน “การเขมงวดกวดขันทรราชทองถิ่นและการยึดที่ดินของพวกน้ี” พรรคคอมมิวนิสตจีนไดขยายเลห
กลและความรุนแรงของการปลนไปทั่วทั้งสังคม แทนที่ประเพณีดวย “คําสั่งใหม”  พรรคคอมมิวนิสตไดกระทํา
การทุกอยาง ไมวาจะเปนเรื่องใหญหรือเรื่องเล็ก ดวยความเลวราย ไมมีการกระทําใดที่ ดีเลย มันให
ผลประโยชนเล็กๆ นอยๆแกผูคนเพ่ือที่จะยุยงใหคนประณามอีกฝายหนึ่ง  เปนผลใหความเมตตาและศีลธรรม



สูญสิ้นไปอยางสมบูรณ และถูกแทนที่ดวยการปะทะตอสูกันและการฆาฟน  “คอมมิวนิสตยูโทเปย(สังคมใน
จินตนาการคอมมิวนิสต)” เปนเพียงถอยคําที่ร่ืนหูสําหรับการปลนดวยความรุนแรงเทานั้น 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่เจ็ด: การตอสู – ทําลายระบบของชาติ ตําแหนงและกฎระเบียบที่เคยมีอยู
เดิม 

 จุดประสงคของการหลอกลวง การยุยงปลุกปน การปลดปลอยพวกสวะสังคม และการจารกรรม ทั้งหมดนี้ก็
เพ่ือปลนสะดมและตอสู  ปรัชญาของคอมมิวนิสตสงเสริมการตอสูกัน  การปฏิวัติของคอมมิวนิสตมิไดมีเพียงทํา
รายทุบตี ทําลาย และปลนสะดม โดยไมไดจัดวางอยางเปนระบบเทานั้น  ดังคําพูดของเหมาวา “เปาหมายหลัก
ของการโจมตีของชาวนา คือพวกทรราชทองถิ่น พวกผูดีที่ชั่วราย และเจาของที่ดินที่ผิดกฎหมาย พวกเขาจะ
โจมตีความคิดและสถาบันของสังคมอํานาจฝายบิดา โจมตีขาราชการคดโกงในเมือง รวมทั้งการประกอบกิจและ
จารีตประเพณีที่ไมดีในเขตชนบทดวย”2  เหมาสั่งการอยางชัดเจนวา ใหทําลายระบบและจารีตประเพณีด้ังเดิม
ทั้งหมดในชนบท 
 การตอสูของคอมมิวนิสตน้ันมีทั้งแบบกองกําลังติดอาวุธและการตอสูด้ินรนแบบใชอาวุธ  “การปฏิวัติไมใช
งานกินเลี้ยงม้ือค่ํา หรือการแตงบทประพันธ หรือการวาดรูป หรืองานเย็บปกถักรอย การปฏิวัติไมใชการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ทําอยางสบายๆ น่ิมนวล สงบ มีเหตุผล ใจดี สุภาพ อดกลั้น และเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ไมได  การปฏิวัติคือการกอกบฏ เปนการที่รุนแรง ทําใหชนชั้นหนึ่งโคนลมอีกชนชั้นหน่ึงลงไป”2  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะใชการตอสูปะทะกันเม่ือมันพยายามยึดอํานาจรัฐดวยกําลัง  ไมกี่ทศวรรษตอมา พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ใชลักษณะการตอสูอยางเดียวกันนี้ในการ “ใหการศึกษา” คนรุนถัดมาในระหวางการปฏิวัติ
วัฒนธรรมใหญ 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่แปด: การกําจัดทิ้ง - การกอคตินิยมเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ 

 ลัทธิคอมมิวนิสตไดทําหลายสิ่งหลายอยางดวยความโหดรายอยางสิ้นเชิง  พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญากับ
ปญญาชนเรื่อง “สวรรคบนโลก”  แตตอมามันก็ตราหนาพวกเขาวาเปน “พวกฝายขวา” และจัดใหพวกเขาเปน
พวกกลุมที่เกาที่นาอับอาย11 ของประชาชนที่ตองถูกปราบปราม  รวมทั้งเจาของที่ดิน และสายลับ มันยึด
ทรัพยสินของเจาของที่ดินและนายทุน กําจัดชนชั้นเจาของที่ดินและชนชั้นชาวนารวย ทําลายตําแหนงและ
กฎระเบียบในชนบท ดึงอํานาจจากคนทองถิ่น ลักพาตัวและกรรโชกสินบนจากคนรวย ลางสมองนักโทษ
สงคราม “ปฏิรูป” นักอุตสาหกรรมและนายทุน แทรกซึมและแยกสลายพรรคกกมินตั๋ง แยกตัวเองออกจาก
คอมมิวนิสตสากลและทรยศมัน กวาดลางผูที่มีความคิดเห็นไมตรงกันทั้งหมดโดยผานการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองอยางสืบเน่ืองหลังจากยึดอํานาจรัฐในป 1949 และขูบังคับสมาชิกของมันเอง  ทุกสิ่งที่มันทําไมมีอัน
ไหนที่ใหอิสระเสรีเลย 
 เหตุการณตางๆที่กลาวขางตนลวนตั้งอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎีฆาลางเผาพันธุของพรรคคอมมิวนิสตจีน  การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งในอดีตของมันเปนการรณรงคความหวาดกลัวดวยเจตนาฆาลางเผาพันธุ  
พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มสรางระบบทฤษฎีของการฆาลางเผาพันธุตั้งแตชวงแรกของมัน ทฤษฎีน้ีมีองคประกอบ



เกี่ยวกับชนชั้น การปฏิวัติ การตอสูด้ินรน ความรุนแรง เผด็จการ การเคลื่อนไหว และพรรคการเมือง  มัน
ครอบคลุมประสบการณทั้งหมดที่มันรวบรวมสะสมไวโดยผานการฆาลางเผาพันธุดวยวิธีการตางๆ 
 การแสดงออกที่สําคัญของการฆาลางเผาพันธุของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการกําจัดมโนธรรม(จิตสํานึกใน
คุณธรรม)และความคิดอิสระ การทําเชนนี้จึงทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนใชประโยชนจาก “การปกครองดวย
ความหวาดกลัว” เปนหลัก  พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงกําจัดทานเม่ือทานคัดคานมัน แตมันอาจทําลายทาน
แมทานอยูฝายมันดวย  มันจะกําจัดผูที่มันรูสึกวาควรถูกกําจัด  ผลคือทุกคนใชชีวิตอยูภายใตเงาแหงความ
สยดสยองและนาสะพรึงกลัวของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่เกา: การควบคุม – การใชลักษณะของพรรคควบคุมทั่วทั้งพรรคและสังคมที่
เหลือดวย 

 ลักษณะสืบทอดทั้งหมดมีจุดประสงคเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวคือ การควบคุมพลเมืองโดยใชการกอการราย  
โดยผานการกระทําที่ชั่วราย พรรคคอมมิวนิสตจีนไดพิสูจนตัวเองวาเปนศัตรูโดยธรรมชาติของพลังทางสังคม
ทั้งหมดที่มีอยู  ตั้งแตเริ่มตน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดตอสูด้ินรนกับวิกฤตการณครั้งแลวครั้งเลา ซ่ึงวิกฤตการอยู
รอดเปนอันที่วิกฤตมากที่สุด  พรรคคอมมิวนิสตจีนตกอยูในสภาพหวาดกลัวกับการอยูรอดมาโดยตลอด  
จุดมุงหมายเดียวของมันคือการรักษาอํานาจและการคงอยูของมันเอาไว ซ่ึงเปนผลประโยชนสูงสุดของมัน  ใน
การเสริมสรางอํานาจที่เสื่อมลงของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนจําเปนตองใชวิธีการที่ชั่วรายยิ่งขึ้นเปนหลัก  
ผลประโยชนของพรรคไมใชผลประโยชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหน่ึง  แตเปนผลประโยชน
รวมของพรรคที่สําคัญกวาผลประโยชนสวนบุคคล 
 “ลักษณะของพรรค” เปนลักษณะที่ชั่วรายที่สุดของสิ่งชั่วรายตนนี้  ลักษณะของพรรคมีผลเหนือลักษณะของ
มนุษยอยางสมบูรณ จนทําใหชาวจีนสูญเสียความเปนมนุษยของพวกเขาไป  ตัวอยางเชน โจว เอินไหล กับ 
ซุน ปงเหวิน น้ันเคยเปนสหายรักกัน  หลัง ซุน ปงเหวิน ตาย โจว เอินไหล ไดรับลูกสาวของเขา คือ ซุน เวยซือ 
เปนลูกบุญธรรม  ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ซุน เวยซือ ถูกตําหนิโทษ  ตอมาเธอตองเสียชีวิตในระหวาง
ถูกคุมตัว จากการใชตะปูยาวเจาะเขาไปในศีรษะ  ซ่ึงผูที่เซ็นคําสั่งในหมายจับเธอคือ โจว เอินไหล พอบุญธรรม
ของเธอเอง 
 เหริน ปซือ หน่ึงในผูนํายุคแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนผูดูแลการขายฝนในชวงสงครามตอตานญี่ปุน  
ฝนถือเปนสัญลักษณของการรุกรานของตางชาติในเวลานั้น เน่ืองจากอังกฤษใชการนําเขาฝนเขาไปในประเทศ
จีนทําใหประเทศจีนยากจนและทําใหชาวจีนเปนพวกขี้ยา  แมชาวจีนจะมีความรูสึกตอตานฝนอยางรุนแรง แต
เหรินกลาปลูกฝนในพื้นที่กวางขวางเพราะ “สัมผัสในลักษณะของพรรค” ในตัวเขา เขายอมเสี่ยงตอการ
ประณามจากทั่วโลก  เน่ืองจากการเกี่ยวของกับฝนเปนเรื่องออนไหวและผิดกฎหมาย พรรคคอมมิวนิสตจีนจึง
ใชคําวา “สบู” เปนคํารหัสใชเรียกแทนฝน  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชรายไดจากการคายาที่ผิดกฎหมายตามแนว
ชายแดนเพื่อใชเปนกองทุนในการอยูรอด  ในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปของเหริน ผูนํารุนใหมคนหนึ่งของจีน
ยกยองความถนัดของเหรินอยางมากทางดานการรับรูในลักษณะของพรรค โดยอางวา “เหรินมีบุคลิกที่
เหนือกวาและเปนแบบอยางของสมาชิกพรรค  เขามีความเชื่ออยางเหนียวแนนในลัทธิคอมมิวนิสตและเชื่อเหตุ
ของการเกิดพรรคอยางไรขีดจํากัด” 



 อีกตัวอยางหนึ่งของความถนัดเกี่ยวกับพรรคคือ จาง ซือเตอ  พรรคบอกวาเขาตายเพราะถูกเตาเผาพังลง
มาทับ แตคนอ่ืนบอกวาเขาตายในขณะบมฝน  เน่ืองจากเขาเปนคนเงียบๆ และทํางานในกององครักษ
สวนกลางโดยไมเคยขอเลื่อนตําแหนง จึงมีการพูดกันวา “การตายของเขา หนักกวาเขาไทซาน”12 หมายความ
วาชีวิตของเขามีความสําคัญที่สุด 
 อีกตัวอยางของลักษณะของพรรคคือ เหลย เฟง ซ่ึงมีฉายานามกระฉอนวาเปน “สกรูที่ไมขึ้นสนิม ในหนาที่
เครื่องจักรกลปฏิวัติ”  ทั้ง จางและเหลย เฟง ถูกใชเปนแบบอยางในการสอนชาวจีนใหมีความซื่อสัตยภักดีตอ
พรรคเปนระยะเวลานาน  เหมากลาววา “พลังของการใชแบบอยางนั้นไรขอบเขต”  วีรบุรุษหลายคนของพรรค
ถูกใชเปนแบบอยางของ “เจตจํานงและหลักการที่มีตออุดมการณพรรคที่แกรงดังเหล็ก” 
 เม่ือไดอํานาจ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการรณรงคอยางแข็งกราวในการควบคุมจิตใจคนเพื่อหลอหลอม 
“เครื่องมือและสกรูตัวใหม” จากคนรุนถัดมา  พรรคไดกําหนด “ความคิดที่เหมาะสม” ชุดหนึ่ง และกําหนด
พฤติกรรมรวมขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  ตอนแรกโครงรางดังกลาวใชกันเฉพาะในพรรค แตตอมาก็ขยายออกไปสู
สาธารณะอยางรวดเร็ว ภายใตชื่อของชาติจีน ความคิดและการกระทําเหลานี้ จึงใชในการลางสมองประชาชน 
ใหคลอยตามกลไกชั่วของพรรคคอมมิวนิสตจีนได 
 
II. รากฐานที่ไรเกียรติของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนกลาวอางถึงประวัติศาสตรอันรุงโรจนดวยชัยชนะไมหยุดหยอน  น่ีเปนการตบแตง
ภาพลักษณของมันใหดูสวยงามและนายกยองในสายตาสาธารณชน  ทวาในความเปนจริงพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไมไดนายกยองพอที่จะปาวประกาศไดเลย  มันเพียงแตใชลักษณะสืบทอดทั้ง 9 ประการในการกอตั้งและรักษา
อํานาจของมันเอาไว 
 

การกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน – การเติบโตในออมอกของสหภาพ โซเวียต 

 พรรคคอมมิวนิสตจีนวาดภาพของตนเองใหกับประชาชนดวยคําพูดวา “ขาวปนใหญกระบอกแรกในระหวาง
การปฏิวัติเดือนตุลาคมไดนําลัทธิมารกซ–เลนิน มาใหเรา”  อยางไรก็ตาม เม่ือเร่ิมกอตั้งน้ันมันก็เปนแคสาขา
เอเซียสาขาหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซ่ึงเปนพรรคที่นําอันตรายมาสูประเทศชาติตั้งแตเริ่มตน 
 ระหวางชวงกอตั้งของพรรค มันไมมีเงิน ไมมีอุดมการณหรือประสบการณ  ไมมีเงินทุนที่จะเลี้ยงตัวเอง  
พรรคคอมมิวนิสตจีนเขารวมกับคอมมินเทอรน เพื่อเชื่อมโยงชะตากรรมของมันไวกับการปฏิวัติที่รุนแรง  การ
ปฏิวัติที่รุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนเพียงการตอยอดการปฏิวัติของลัทธิมารกซและเลนิน  คอมมิน
เทอรนเปนศูนยกลางในการปฏิวัติลมลางอํานาจทางการเมืองทั้งหมดในโลก พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเปนแค
สาขาตะวันออกของคอมมิวนิสตโซเวียต สืบตอจักรวรรดินิยมกองทัพแดงรัสเซีย  พรรคคอมมิวนิสตจีนมีสวน
รวมกับการยึดอํานาจทางการเมืองดวยความรุนแรงและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของพรรคคอมมิวนิสต
สหภาพโซเวียต และทําตามคําชี้แนะของพรรคโซเวียตเกี่ยวกับแนวทางทางการเมือง ความคิด และการ
จัดระบบ พรรคคอมมิวนิสตจีนลอกเลียนแบบวิธีการทํางานลับและแบบใตดิน เพ่ือทําใหองคกรนอกระบบที่ผิด
กฎหมายอยูรอดได ทั้งรับเอาวิธีการเฝาดูและควบคุมอยางสุดขั้ว  สหภาพโซเวียตเปนแกนหลักและอุปการะ
พรรคคอมมิวนิสตจีน 



 ธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ผานการประชุมใหญครั้งแรกนั้น ถูกจัดทําโดยคอมมินเทอรน บน
พ้ืนฐานของลัทธิมารกซ-เลนินและทฤษฎีการตอสูทางคณะชนชั้น เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ และการกอตั้ง
พรรค  ธรรมนูญของพรรคโซเวียตไดจัดวางพื้นฐานใหกับมัน  วิญญาณของพรรคคอมมิวนิสตจีนประกอบดวย
อุดมการณที่นําเขามาจากสหภาพโซเวียต  เฉิน ตูซ่ิว หน่ึงในเจาหนาที่ที่สําคัญที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน มี
ความคิดเห็นที่แตกตางจากมารลิ่งซ่ึงเปนตัวแทนคอมมินเทอรน  มารลิ่งเขียนบันทึกถึง เฉินระบุวา หากเฉิน
เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตที่แทจริงแลว เขาตองปฏิบัติตามคําสั่งของคอมมินเทอรน  แมวาเฉินจะเปนหน่ึง
ในบิดาผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาก็ไมสามารถทําอะไรไดเลยนอกจากเชื่อฟงคําสั่ง  จริงๆแลวเขาและ
พรรคเปนเพียงผูอยูใตบังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตเทานั้น 
 ในระหวางการประชุมใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่สามในป 1923  เฉิน ตูซ่ิว ไดยอมรับตอสาธารณะวา
พรรคไดรับทุนเกือบทั้งหมดจากเงินบริจาคของโซเวียตคอมมินเทอรน  ในหนึ่งปคอมมินเทอรนบริจาคเงินกวา 
2 แสนหยวนใหพรรคคอมมิวนิสตจีน แตผลลัพธที่ไดยังไมนาพอใจ คอมมินเทอรนตําหนิพรรคคอมมิวนิสตจีน
วา ไมพยายามมากพอ  
 จากสถิติที่ไมสมบูรณจากเอกสารของพรรคที่ไมเปนความลับแลว วา พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับเงิน 
16,655 หยวน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 1921 ถึงเดือนมิถุนายน 1922  ในป 1924 พวกเขาไดรับ 1,500 ดอลลาร
สหรัฐ และ 31,927.17 หยวน และในป 1927 ไดรับ 187,674 หยวน  เงินบริจาคเฉลี่ยตอเดือนจากคอมมินเทอร
นประมาณ 20,000 หยวน  วิธีการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชเปนประจําในทุกวันนี้ ไดแก การวิ่งเตน การเขา
ทางประตูหลัง การติดสินบน และการขมขู เปนวิธีการที่ใชมาตั้งแตสมัยกอน คอมมินเทอรนกลาวหาพรรค
คอมมิวนิสตจีนเรื่องการวิ่งเตนเพ่ือใหไดกองทุนอยางไมหยุดหยอน 
 “พวกเขาฉกฉวยประโยชนจากแหลงทุนตางๆ (เชนสํานักงานโทรคมนาคมสากล ตัวแทนคอมมินเทอรน
และองคกรดานการทหาร ฯลฯ)เพ่ือใหไดทุนมา  เพราะแตละองคกรตางไมรูวาองคกรอ่ืนใหเงินไปแลว สิ่งที่นา
ขันคือพวกเขาไมเพียงเขาใจจิตวิทยาของสหายโซเวียต  ที่สําคัญที่สุดคือ พวกเขารูวิธีที่จะปฏิบัติใหแตกตางกัน
ระหวางสหายที่ดูแลการแจกทุน  เม่ือพวกเขารูวา พวกเขาจะไมสามารถไดมันมาโดยวิธีปกติ พวกเขาก็จะชะลอ
การพบปะ  ในที่สุดพวกเขาก็ใชวิธีหยาบคายที่สุดเพื่อกรรโชก เชน การแพรขาวลือวา เจาหนาที่ระดับรากหญา
กลุมหน่ึงขัดแยงกับโซเวียต สวนเงินนั้นถูกมอบใหกับกลุมผูนําแทนพรรคคอมมิวนิสตจีน”13 

 

การเปนพันธมิตรครั้งแรกระหวางกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตจีน – ตัวเบียน(ปรสิต)ที่แทรกซึมไปสู
แกนกลางและทําลาย ปฏิบัติการรวมภาคเหนือ14 

 พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสอนคนของมันเสมอวา เจียง ไคเช็ค ทรยศตอการเคลื่อนไหวการปฏิวัติของชาติ15 
บีบคั้นใหพรรคคอมมิวนิสตจีนจําตองลุกขึ้นตอตานดวยกําลังอาวุธ 
 ในความเปนจริง พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนตัวเบียนหรือสิ่งชั่วรายที่สิงราง  มันรวมมือกับกกมินตั๋งในการ
เปนพันธมิตรกกมินตั๋ง-พรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งแรก เพ่ือขยายอิทธิพลของมันโดยการชิงเอาเปรียบจากการ
ปฏิวัติแหงชาติ ยิ่งไปกวานั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนกระหายที่จะกอการปฏิวัติและยึดอํานาจโดยการสนับสนุน
ของโซเวียต แทที่จริงความกระหายในอํานาจของมันคือการทําลายและทรยศตอการเคลื่อนไหวการปฏิวัติ
แหงชาติ 



 ในการประชุมใหญแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่สองในเดือนกรกฎาคม 1922 พวกที่ตอตานการ
เปนพันธมิตรกับกกมินตั๋งมีเสียงขางมาก เพราะสมาชิกพรรครอนรนที่จะยึดอํานาจ  แตคอมมินเทอรนกลับ
ยับยั้งมติของที่ประชุมและสั่งใหพรรคคอมมิวนิสตจีนรวมมือกับกกมินตั๋ง 
 ในระหวางการเปนพันธมิตรครั้งแรกระหวางกกมินตั๋ง-พรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัด
ประชุมใหญแหงชาติครั้งที่ 4 ในเซี่ยงไฮ เม่ือเดือนมกราคม 1925 และหยิบยกปญหาผูนําประเทศจีนกอนการ
เสียชีวิตของ ซุน ยัดเซน16 เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 1925  หากเขาไมเสียชีวิตไปกอน เขาก็จะตกเปนเปาของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนในการแสวงหาอํานาจแทนที่จะเปน เจียง ไคเช็ค 
 ดวยการสนับสนุนของสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดยึดอํานาจทางการเมืองภายในพรรคกก
มินตั๋งในชวงของการเปนพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสตจีน  ตัน ผิงซาน (หน่ึงในผูนําชวงตนของพรรค
คอมมิวนิสตจีนประจําจังหวัดกวางตง ป 1886-1956) ไดเปนรัฐมนตรีกระทรวงศูนยบุคลากรของกกมินตั๋ง  เพิง 
จูปอ (หน่ึงในผูนําชวงตนของพรรคคอมมิวนิสตจีนจังหวัดกวางตง ป 1899-1954) เลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงาน ไดรับมอบอํานาจเต็มในการดูแลกํากับกิจการทั้งหมดเกี่ยวกับกรรมกร  หลิน จูฮาน (หรือหลิน ปอ ซวี 
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนรุนแรกสุด ป 1886-1960) เปนรัฐมนตรีกิจการชนบท และเผิง ไผ (หน่ึงในผูนํา
พรรคคอมมิวนิสตจีน ป 1896-1929) เปนเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงนี้  เหมา เจอตง ไดรับตําแหนงวาที่
รัฐมนตรีของกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อของกกมินตั๋ง  สวนโรงเรียนการทหารและผูนําการทหาร ซ่ึงเปนจุด
สนใจของพรรคคอมมิวนิสตจีนเสมอมานั้น โจว เอินไหล รับตําแหนงผูอํานวยกรมการเมืองของสถาบัน
การทหาร หวัง ผู  และจาง เซินฟู (หรือ จาง ซงเหนียน หน่ึงในผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน ป1893-1986 และ
เปนผูแนะนํา โจว เอินไหล เขาพรรค) เปนผูชวยผูอํานวยการ  โจว เอินไหล ยังไดเปนหัวหนาแผนกอัยการ
ทหาร เขาไดวางตัวที่ปรึกษาทางการทหาร ณ ที่ตางๆ คอมมิวนิสตหลายคนมีตําแหนงอาจารยดานการเมือง
และเปนอาจารยระดับมหาวิทยาลัยในโรงเรียนทางการทหารของกกมินตั๋ง  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนยังทํา
หนาที่เปนตัวแทนของกกมินตั๋งในระดับตางๆของกองทัพปฏิวัติแหงชาติ17 และมันยังถูกกําหนดไวดวยวา หาก
ไมมีลายเซ็นของตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตจีน จะไมมีคําสั่งใดที่มีผลในทางปฏิบัติ  ผลจากการเกาะติดแบบตัว
เบียนในการเคลื่อนไหวการปฏิวัติแหงชาติ จํานวนสมาชิกไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วมาก จากเดิมที่มีไมถึง 1,000 
คน ในป 1925 เพ่ิมเปน 30,000 คน ในป 1928 
 ปฏิบัติการรวมภาคเหนือเริ่มตนในเดือนกุมภาพันธ 1926  จากเดือนตุลาคม 1926 - มีนาคม 1927 พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดกอการกบฏ 3 ครั้ง ในเมืองเซี่ยงไฮ  ตอมาก็โจมตีศูนยบัญชาการใหญของคณะปฏิบัติการ
รวมภาคเหนือ แตผลลมเหลว การถือปายประทวงเพ่ือการนัดหยุดงานทั่วไปในกวางตง กอใหเกิดความขัดแยง
ที่รุนแรงกับตํารวจทุกวัน   การลุกฮือครั้งน้ีทําใหกกมินตั๋งลงมือกวาดลางพรรคคอมมิวนิสตจีนในวันที่ 12 
เมษายน 192718 
 ในเดือนสิงหาคม 1927 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนในกองทัพปฏิวัติของกกมินตั๋ง ริเร่ิมกอการกบฏหนาน
ชาง จึงถูกปราบปรามอยางรวดเร็ว  ในเดือนกันยายน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็กอการกําเริบในฤดูเก็บเกี่ยวชวง
ฤดูใบไมรวงอีก และมุงโจมตีเมืองฉางซา แตถูกปราบเชนกัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มวางเครือขายควบคุมใน
กองทัพ ที่ซ่ึงสาขาพรรคถูกจัดตั้งขึ้นในระดับกองรอยในกองทัพ พวกมันก็หลบภัยไปที่ภูเขา จ่ิง กังซัน ใน
จังหวัด เจียงซี19 กอตั้งเขตปกครองในชนบทขึ้นที่น่ันการกอกบฏของชาวนามณฑลหูหนาน - การยุยงใหพวก
สวะสังคมลุกขึ้นตอตาน 



 ระหวางปฏิบัติการรวมภาคเหนือน้ัน เม่ือกองทัพปฏิวัติแหงชาติทําสงครามกับผูนํากลุมตางๆ พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ยุยงใหกอการกบฏในเขตชนบทเพื่อพยายามยึดอํานาจ 
 การกบฏของชาวนาหูหนานในป 1927 เปนการลุกขึ้นตอสูของชนชั้นต่ํา พวกขยะสังคม เหมือนปารีสคอม
มูนที่โดงดังในป 1871 ซ่ึงเปนการกอลุกขึ้นตอสูครั้งแรกของคอมมิวนิสต  ชาวฝรั่งเศสและชาวตางประเทศใน
ปารีสเวลานั้นเห็นดวยตาวาคอมมูนปารีสเปนกลุมโจรเรรอนที่มุงทําลายลางและไรวิสัยทัศน  การใชชีวิตใน
อาคารที่ดีเยี่ยมและคฤหาสนขนาดใหญ ได กินด่ืมอยางฟุมเฟอยและหรูหรา พวกเขาสนใจเพียงแคความ
เพลิดเพลินกับความสุขชั่วขณะ ไมใสใจกับอนาคต  ในระหวางการกบฏของคอมมูนปารีสมันตรวจพิจารณาขาว
และสื่อตางๆ  มันจับอารคบิชอฟของปารีส (อารคบิชอฟ จอรจ ดารบอย ซ่ึงเปนผูเทศนใหกับกษัตริย) เปนตัว
ประกันและฆาเขาในเวลาตอมา  พวกเขาฆาบาดหลวงอยางโหดรายไป 64 คน จุดไฟเผาพระราชวัง และ
ทําลายที่ทําการรัฐบาล ที่พักของเอกชน อนุสาวรียและหลักจารึก เพ่ือความสนุกสนานของตัวเอง  ความมั่งคั่ง
และสวยงามของนครหลวงแหงผรั่งเศสนั้นไมเปนสองรองใครในยุโรป  แตในระหวางการลุกขึ้นตอตานของพวก
คอมมูนปารีส อาคารถูกทําลายเปนเถาถาน ผูคนเหลือแตโครงกระดูก  ความชั่วรายทารุณกรรมและหฤโหด
เชนนี้  พบเห็นไดนอยมากในประวัติศาสตร 
เหมา เจอตง ยอมรับวา  
 

“มันเปนเรื่องจริงที่วาพวกชาวนาในชนบทนั้นควบคมุไมได เม่ือมีอํานาจเหนือกวา สมาคมชาวนา
ก็ไมอนุญาตใหพวกเจาของที่ดินโตแยง และทําการกวาดลางเกียรติภูมิของพวกเขา เพียงเทานี้ก็
เหมือนตีพวกเจาของที่ดินตกลงไปเปนฝุนผงและปลอยใหพวกเขาอยู ณ ที่น้ัน พวกชาวนาขมขูวา 
‘เราจะจัดพวกคุณไวในกลุมอ่ืน (กลุมปฏิกิริยา)!’  พวกเขาปรับเงินพวกทรราชทองถิ่นและพวกผูดี
ที่ชั่วราย  พวกเขาบังคบัเอาเงินอุดหนุนจากคนเหลานี้ ทุบเกี้ยว(ทีน่ั่งที่มีคนหามสองคน)ของพวก
เขา  ผูคนกรกูันเขาไปบานของทรราชทองถิ่นและพวกผูดีชั่วรายซึง่ตอตานสมาคมชาวนา ทั้งฆา
หมูและยังบริโภคธัญพืช  พวกเขายังน่ัง-นอนเอกเขนกบนเตียงฝงงาชางของสุภาพสตรีเยาววัยใน
บานของทรราชทองถิ่นและผูดีที่ชั่วราย เม่ือพวกเขาถกูยั่วยุเพียงเลก็นอย พวกเขาก็จะจับคนมัด
และใสหมวกกระดาษทรงสงู ลากจูงเปนขบวนไปทัว่หมูบาน พรอมกับรองตะโกน ‘พวกเจาของ
ที่ดินสกปรก ตอนนี้แกคงรูแลวซิวาพวกเราคือใคร’  พวกเขาทําทุกอยางที่ตองการและทําใหทุกสิ่ง
กลับตาลปตร พวกเขาไดสรางความนาสะพรึงกลัวแบบหนึ่งขึ้นในชนบท”2 
 

แตเหมาอนุมัติการกระทําที่ไรการควบคุมน้ีอยางเต็มที่ โดยกลาววา 
 
“พูดอยางตรงไปตรงมา มันเปนเรื่องจําเปนที่จะตองสรางความนาหวาดกลัวสักระยะในทุกๆเขต
ชนบท หาไมแลวก็เปนไปไมไดที่จะปองกันการตอตานการปฏิวัติในชนบท หรือลมคว่ําอํานาจของ
พวกผูดี  ขอบเขตที่เหมาะสมนั้นจะตองเกินเลยเพื่อทําให “ผิด” กลายเปน “ถูก” หาไมแลว “ผิด” ก็
จะไมสามารถทําใหเปน “ถูก” ได...การกระทํามากมายของพวกเขาในชวงปฏิบัติการปฏิวัติ ซ่ึงถูก
มองวาทําเกินเลยไป ที่จริงแลวเปนสิ่งที่จําเปนในการปฏิวัติ”2  
 

การปฏิวัติของคอมมิวนิสตจึงกอใหเกิดระบบที่นาสะพรึงกลัว 



 

ปฏิบัติการเดินทางข้ึนเหนือ “ตอตานญี่ปุน” – การหนีของผูพายแพ 

 พรรคคอมมิวนิสตจีนอธิบาย “การเดินทัพทางไกล” วาเปนปฏิบัติการเดินทางขึ้นเหนือเพ่ือตอตานญี่ปุน  
มันปาวประกาศวา “การเดินทัพทางไกล” เปนเทพนิยายปฏิวัติของจีน  มันอางวา “การเดินทัพทางไกล” เปน 
“คําแถลงนโยบายทางการเมือง” “ทีมโฆษณาชวนเชื่อ” และ “เครื่องจักรที่เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการ” ซ่ึงจบ
ลงดวยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีนและความพายแพของศัตรู 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนกุเรื่องโกหกอยางโจงแจงเกี่ยวกับการเดินทัพขึ้นเหนือตอตานญี่ปุนเพ่ือปกปดความ
ลมเหลวของมัน  จากเดือนตุลาคม 1933 ถึง มกราคม 1934 พรรคคอมมิวนิสตจีนประสบกับความพายแพอยาง
สิ้นเชิง  ในการปฏิบัติครั้งที่หาของกกมินตั๋ง ซ่ึงมุงลอมและกําจัดพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดสูญเสียฐานที่ม่ันในชนบทแหงแลวแหงเลา ในขณะที่ฐานที่ม่ันในชนบทของมันลดนอยลงเร่ือยๆ กองทัพแดง
หลักจําเปนตองหลบหนี  น่ีคือจุดเริ่มตนที่แทจริงของ “การเดินทัพทางไกล” 
 “การเดินทัพทางไกล” น้ันที่แทเปนการมุงฝาวงลอมและหนีไปสูเขตมองโกเลียนอกและโซเวียตรัสเซีย โดย
เดินทางเปนแนวโคง เริ่มจากไปทางตะวันตกกอนแลวคอยขึ้นเหนือ  เม่ืออยูในที่ที่เหมาะแลว พรรคคอมมวินิสต
จีนสามารถหลบเขาไปในสหภาพโซเวียตไดหากตองปราชัยอีก  พรรคคอมมิวนิสตจีนตองประสบกับความ
ยุงยากอยางแสนสาหัสเม่ือเขาสูเสนทางมองโกเลียนอก  พวกเขาเลือกผานไปทางมณฑลสานซีและสุยหยวน  
ดานหนึ่งนั้น การขึ้นสูเขตจังหวัดทางเหนือเหลานี้ทําใหพวกเขาสามารถอางไดวา “เพ่ือไปตอตานญี่ปุน” จะได
ชนะใจประชาชน  อีกดานหนึ่ง พ้ืนที่น้ันเปนพ้ืนที่ที่ปลอดภัยเพราะไมมีกองทัพญ่ีปุนกระจายกําลังอยู พ้ืนที่ๆ
ญ่ีปุนยึดครองไดแกบริเวณแนวกําแพงเมืองจีน  หน่ึงปถัดมา เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไปถึงเขตซานเปยใน
ที่สุด (ซ่ึงอยูทางเหนือของมณฑลสานซี) กําลังหลักของกองทัพแดงกลางลดจํานวนลง จาก 8 หม่ืนคน เหลือ
เพียง 6 พันคน 
 

อุบัติการณซีอาน – พรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จในการกอความขัดแยงและยึดกกมินตั๋ง
เปนครั้งที่ 2 

 เดือนธันวาคม 1936 จาง ซูเหลียง และหยาง หูเฉิง สองนายพลของกกมินตั๋ง ลักพาตัวเจียง ไคเช็ค ในซี
อาน  จึงเรียกเหตุการณน้ีวา “อุบัติการณซีอาน” ตั้งแตน้ันมา 
 ตามตําราของพรรคคอมมิวนิสตจีน อุบัติการณซีอานเปนการรัฐประหารของทหารที่ริเร่ิมโดย จาง กับ 
หยาง ผูยื่นคําขาดเกี่ยวกับ“ความเปน-ความตาย”ให เจียง ไคเช็ค  เขาถูกบังคับใหแสดงจุดยืนตอตานญี่ปุนผู
รุกราน  มีรายงานวา โจว เอินไหล ไดรับเชิญไปซีอานในฐานะตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตจีนในการชวยเจรจา
หาทางออกอยางสันติ อุบัติการณน้ีไดรับการแกไขอยางสันติดวยการไกลเกลี่ยของกลุมตางๆในประเทศจีน และ
ยังมีผลหยุดสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นนาน 10 ป และเปนจุดเริ่มในการรวมพันธมิตรแหงชาติเพ่ือตอตาน
ญ่ีปุน หนังสือประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนเขียนไววาอุบัติการณน้ีเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของจีน
ในชวงวิกฤต พรรคคอมมิวนิสตจีนสรางภาพตัวเองวาเปนพรรครักชาติ ซ่ึงถือผลประโยชนของสวนรวมในชาติ
เปนสําคัญ 



 เอกสารจํานวนมากมายเปดเผยวาสายลับพรรคคอมมิวนิสตจีนจํานวนมากไดรวมตัวกันอยูรอบๆ หยาง หู
เฉิง กับ จาง ซูเหลียง กอนอุบัติการณซีอาน  ซง ชิงหลิง (ภรรยาของ ซุน ยัดเซน  เปนนองของมาดามเจียง 
และเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนดวย) ไดแนะนํา หลิว ติ่ง (สมาชิกใตดินคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน) 
ใหกับ จาง ซูเหลียง หลังจากอุบัติการณซีอาน เหมา เจอ ตง ยกยอง หลิว ติ่ง วา “หลิว ติ่ง ไดแสดงบทบาท
อยางนาสรรเสริญในอุบัติการณซีอาน”  ในบรรดาผูที่ทํางานอยูขาง หยาง หูเฉิง มีภรรยาของเขาเอง ชื่อ เซียะ 
เปาเจิน รวมอยูดวย เธอเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน และทํางานในกรมการเมืองของกองทัพของหยาง  
เซียะแตงงานกับหยางเมื่อเดือน มกราคม 1928 ดวยความเห็นดวยของพรรคคอมมิวนิสตจีน  นอกจากนั้น หวัง 
ปงหนาน สมาชิกอีกคนของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดรับเชิญไปเปนแขกผูมีเกียรติที่บานของหยางในเวลานั้น  
ตอมาหยางกลายเปนรัฐมนตรีชวยของกระทรวงตางประเทศพรรคคอมมิวนิสตจีน  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน
พวกนี้เองที่อยูรอบๆ จาง กับ หยาง ที่ยุยงใหทํารัฐประหารโดยตรง 
 ในชวงตนของอุบัติการณซีอาน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการฆาเจียง ไคเช็ค เพ่ือลางแคนที่ถูก
ปราบปรามกอนหนานี้  ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนมีฐานรบที่ออนแอมากทางตอนเหนือของสานซีและอาจ
อยูในอันตรายจากการถูกกําจัดอยางสิ้นซากหากมีการสูรบแมเพียงครั้งเดียว  พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงใชทักษะ
ในการหลอกลวงทั้งหลายที่มีอยูยุยงให จาง กับ หยาง กอกบฏ  เพ่ือที่จะผูกมัดญี่ปุนใหตัดสินใจไมโจมตี
สหภาพโซเวียต สตาลินถึงกับเขียนจดหมายสวนตัวสงไปถึงคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ขอให
พวกเขาอยาสังหารเจียง ไคเช็ค แตใหรวมมือกันเปนครั้งที่สอง  เหมา เจอตง กับ โจว เอินไหล รูดีวาไม
สามารถทําลายกกมินตั๋งไดดวยกําลังอันจํากัดของพรรคคอมมิวนิสตจีนในขณะนั้น หากเขาสังหาร เจียง ไคเช็ค 
พวกเขาก็จะพายแพและอาจถูกกําจัดจากการลางแคนของกองทัพกกมินตั๋ง  ภายใตสถานการณเชนนี้พรรค
คอมมิวนิสตจีนจึงปรับทาทีใหม  พรรคคอมมิวนิสตจีนบังคับใหเจียง ไคเช็คยอมรับการรวมมือกันเปนครั้งที่สอง
ในนามของกองกําลังรวมตอตานญี่ปุน 
 ตอนแรกที่พรรคคอมมิวนิสตจีนยุยงใหกอการกบฏนั้น ไดหันปากกระบอกปนไปยังเจียง ไคเช็ค แตแลวก็
ทําในสิ่งที่ตรงกันขามและแสดงเหมือนกับวีรบุรุษบนเวที บังคับใหเจียงยอมรับพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกครั้ง  
พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงรอดพนวิกฤตของการแตกสลายในครั้งน้ี แตยังใชโอกาสนี้ยึดรัฐบาลกกมินตั๋งเปน
ครั้งที่สอง  ไมนานกองทัพแดงก็กลายเปนกองทัพที่แปด (ของกองกําลังรวมตอตานญี่ปุน) และเติบโตกลาแกรง
กวาเดิม ซ่ึงตองยอมรับในทักษะการหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนวาไรเทียมทานจริงๆ 
 

สงครามตอตานญี่ปุน – พรรคคอมมิวนิสตจีนเติบโตโดยการฆาดวยอาวุธที่หยิบยืมมา 

 เม่ือสงครามตอตานญี่ปุนเริ่มขึ้นในป 1937 กกมินตั๋งมีกําลังทหารมากกวา 1.7 ลานคน เรือรบ 1.1 แสนตัน
พรอมระวางน้ําของเรือ และเครื่องบินรบชนิดตางๆ 600 ลํา  สวนกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีน รวมทั้ง
กองทัพที่ 4 รุนใหม ซ่ึงรวมกันเม่ือเดือนพฤศจิกายน 1937 รวมแลวไมเกิน 7 หม่ืนคน  กําลังของพรรค
คอมมิวนิสตจีนออนแอขึ้นอีก โดยการแตกเปนกลุมการเมืองภายในกลุมตางๆ ซ่ึงอาจถูกกําจัดไดในการรบ
เพียงคราวเดียว  พรรคคอมมิวนิสตจีนรูดีวาหากมันตองเผชิญกับกองทัพญ่ีปุนมันยอมไมอาจเอาชนะไดแมตอง
รบกับกองทัพของญี่ปุนเพียงกองพลเดียว  ในสายตาของพรรคคอมมิวนิสตจีน การรักษากําลังของมันเอาไว
สําคัญกวาการรับประกันการอยูรอดของชาติ น่ีคือจุดสําคัญของการย้ําเรื่อง “เอกภาพแหงชาติ”  ดังน้ันใน



ระหวางความรวมมือกับกกมินตั๋ง พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงดําเนินนโยบายภายในที่ “ใหความสําคัญกับการตอสู
เพ่ืออํานาจทางการเมือง ซ่ึงเปดเผยเปนการภายในและประจักษชัดจากการปฏิบัติที่แทจริง” 
 หลังจากญี่ปุนยึดเมืองเสิ่นหยางในวันที่ 18 กันยายน 1931 การควบคุมของพวกเขาจึงขยายกวางออกไป
ครอบคลุมพ้ืนที่กวางในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนตอสูเคียงบาเคียงไหลกับผู
รุกรานญี่ปุนเพ่ือเอาชนะกกมินตั๋ง  ในแถลงการณฉบับหน่ึงที่เขียนขึ้นตอบรับการยึดครองของญี่ปุน พรรค
คอมมิวนิสตจีนเคี่ยวเข็ญใหประชาชนในเขตควบคุมของกกมินตั๋งกอกบฏ ปาวประกาศให “ผูใชแรงงานนัดกัน
หยุดงาน ใหชาวนากอความวุนวาย ใหนักศึกษาหยุดเรียน ใหคนยากจนหยุดงาน ใหทหารรุกขึ้นตอตาน” เพ่ือ
คว่ํารัฐบาลชาตินิยม 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนชูปายเรียกรองใหตอตานญี่ปุนในขณะที่พวกเขามีเพียงกองกําลังทองถิ่นและกองโจร
ในคายที่หางจากแนวหนา  นอกเหนือจากการรบไมกี่ครั้ง รวมทั้งการตอสูที่ชองทางระหวางภูเขาปงซิง พรรค
คอมมิวนิสตจีนไมไดทุมเทในสงครามตอตานญี่ปุนเลย  ตรงกันขามพวกเขาใชพลังของตนในการขยายฐานที่
ม่ันของตน  เม่ือญ่ีปุนยอมแพ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็กวาดตอนทหารที่ยอมจํานนเขาไวในกองทัพของตนและ
อางวาสามารถขยายจํานวนทหารไดกวา 9 แสนคน นอกเหนือจากกองทหารอาสาสมัคร 2 ลานคน  กองทัพกก
มินตั๋งตองโดดเดี่ยวในแนวหนา ขณะที่ตอสูกับญี่ปุนและสูญเสียจอมพลไปถึง 200 คนในสนามรบ ในขณะที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนแทบไมสูญเสียเจาหนาที่ระดับบัญชาการเลย แตตําราของพรรคคอมมิวนิสตจีนอางมา
ตลอดวา กกมินตั๋งไมไดตอตานญี่ปุน แตเปนพรรคคอมมิวนิสตจีนที่นําชัยชนะที่สําคัญๆในสงครามตอตาน
ญ่ีปุน 

การปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน – การสรางวิธีการปราบปรามที่นากลัวที่สุด 

 พรรคคอมมิวนิสตจีนลอใหเยาวชนที่รักชาติจํานวนนับไมถวนเขาไปในเอี๋ยนอานในนามของการตอสูเพ่ือ
ตอตานญี่ปุน แตกลับสังหารพวกเขานับหม่ืนในระหวางการเคลื่อนไหวปรับแนวทางในเอี๋ยนอาน  ภายหลังเม่ือ
ไดอํานาจควบคุมประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็พรรณนาถึงเอ๋ียนอานวาเปน “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์” ของการ
ปฏิวัติ แตไมไดพูดถึงอาชญากรรมที่มันกอขึ้นในระหวางนั้น 
 การเคลื่อนไหวปรับแนวทางที่เอ๋ียนอานเปนเกมอํานาจที่ใหญ นากลัว และชั่วชาโหดเหี้ยมที่สุดเทาที่เคยทํา
กันมาในโลก  ในนามของการชําระลางพิษรายของพวกชนชั้นกลาง พรรคไดกวาดลางศีลธรรม อิสระทาง
ความคิด เสรีภาพในการแสดงออก ความอดทนอดกลั้นและเกียรติภูมิ  ขั้นแรกของการปรับเปลี่ยนคือ การ
จัดทําบันทึกสวนตัวของแตละคน ซ่ึงรวมขอมูลดังนี้ 1. งบดุลสวนตัว 2. ประวัติชีวิตทางการเมือง 3. พ้ืนฐาน
ครอบครัวและความสัมพันธทางสังคม 4. อัตชีวประวัติและการเปลี่ยนอุดมการณ 5. การประเมินตามลักษณะ
พรรค 
 ในบันทึกสวนตัว แตละคนจะตองใหรายชื่อคนที่รูจักมักคุนตั้งแตเกิด เหตุการณสําคัญๆทั้งหมด พรอมทั้ง
เวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณน้ัน  ประชาชนถูกเรียกใหเขียนบันทึกที่วานี้ซํ้าแลวซํ้าเลา การละเลยใดๆกต็าม
จะถูกมองวาเปนสัญญาณของความไมบริสุทธิ์ใจ  แตละคนตองอธิบายกิจกรรมทางสังคมที่พวกเขาเคยเขารวม 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเขาพรรค  สวนสําคัญอยูที่กระบวนการทางความคิดสวนตัวในชวงกิจกรรมทาง
สังคมเหลานี้  การประเมินตามลักษณะของพรรคยิ่งถือวาสําคัญมากขึ้นอีก ทุกคนจะตองสารภาพถึงความคิด
และพฤติกรรมที่ตอตานพรรค ทั้งทางดานการรับรู วาจา ทัศนคติตองาน ชีวิตประจําวัน หรือกิจกรรมในสังคม  
ตัวอยางเชน ในการประเมินการรับรูของเขา เขาจะตองตรวจสอบอยางละเอียดวา เขาเคยกังวลใจกับ



ผลประโยชนสวนตัวไหม เขาเคยใชการทํางานเพื่อพรรคในการบรรลุเปาหมายสวนตัวไหม หรือเคยสั่นคลอนใน
ความเชื่อม่ันตออนาคตของการปฏิวัติไหม กลัวตายในระหวางสูรบไหม หรือคิดถึงคนในครอบครัวและคูสมรส
หลังจากเขารวมกับพรรคหรือกองทัพไหม  เน่ืองจากไมมีมาตรฐานที่เปนรูปธรรมอะไรอยูในเรื่องน้ี ดังน้ันเกือบ
ทุกคนจึงถูกประเมินวามีปญหา 
 พวกแกนนําถูกบีบบังคับใหสารภาพ พวกเขาถูกตรวจสอบเพื่อที่จะกําจัด “พวกทรยศที่แฝงตัวอยู”  สงผล
ใหเกิดการสรางภาพและกลาวหาผิดๆนับจํานวนไมถวน แกนนําจํานวนมากถูกสังหาร  ในระหวางการ
ปรับเปลี่ยนนี้ เอ๋ียนอานถูกเรียกวาเปน “สถานที่สําหรับการทําลายลางลักษณะของมนุษย”  ทีมงานเขาไปใน
มหาวิทยาลัยการทหารและการเมืองเพ่ือตรวจสอบประวัติสวนตัวของแกนนํา จึงกอใหเกิด “ภัยแดงที่นา
สยดสยอง” อยูนานสองเดือน  มีการใชวิธีการตางๆนานาเพื่อเคนใหสารภาพ รวมทั้งการสารภาพเฉพาะหนา 
การสารภาพสาธิต “การจูงใจเปนกลุม” “การจูงใจ 5 นาที” การแนะนําสวนตัว รายงานการประชุมและการชี้ตัว 
“พวกที่แดงแตเปลือก” (ขางนอกแดง ขางในขาว) และยังมีการถายภาพไวดวย จัดเรียงทุกคนบนเวทีเพ่ือ
ตรวจสอบ ผูที่แสดงออกถึงความเครียดจะถูกจัดใหเปนผูตองสงสัยและเปนเปาหมายที่จะถูกสอบสวนเพิ่ม 
 แมแตผูแทนจากคอมมินเทอรนยังลาถอยเม่ือพบกับวิธีการปรับแนวทางชนิดน้ี โดยพวกเขาพูดวา
สถานการณที่เอ๋ียนอานนาหดหูใจมาก  ผูคนไมกลาติดตอปฎิสัมพันธกัน  แตละคนมีขวานของตนเองที่ตอง
คอยลับและทุกคนตึงเครียดและหวาดกลัว  ไมมีใครกลาพูดความจริงหรือปกปองเพ่ือนที่ถูกกลั่นแกลง เพราะ
แตละคนตางตองการปกปองชีวิตตนเอง  พวกชั่วรายที่ประจบสอพลอ โกหกและดูถูกผูอ่ืน กลับไดรับการ
สงเสริม  ความอัปยศกลายเปนความจริงที่ปฏิเสธไมไดที่เอ๋ียนอาน ไมวาจะเปนการเสื่อมเกียรติของสหายหรือ
ของตัวเอง ผูคนถูกผลักดันไปสูภาวะใกลเสียสติ ถูกบีบคั้นใหละทิ้งเกียรติของตนหรือความสํานึกในเกียรติหรือ
ความละอาย และความรักตอผูอ่ืน เพ่ือรักษาชีวิตและการงานของตนไว  พวกเขาหยุดแสดงความคิดเห็นของ
ตน มีเพียงการทองบทความของผูนําพรรคแทน 
 ระบบการกดขี่แบบเดียวกันน้ี ถูกนํามาใชในกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดของพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งแต
มันยึดอํานาจได 
 

สามปของสงครามกลางเมือง – การทรยศประเทศเพื่อยึดอํานาจ 

 การปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซียเม่ือเดือนกุมภาพันธ 1917 เปนการลุกฮือขึ้นแบบไมรุนแรง  กษัตริย
ซารยอมสละราชยแทนการตอสู เพราะทรงยึดถือผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ  เลนินจึงรีบออกจาก
เยอรมันนีกลับรัสเซียและทําการยึดอํานาจอีกครั้ง เขนฆานักปฏิวัติชนชั้นกลางที่ลมซารในนามของการปฏิวัติ
คอมมิวนิสต ดวยเหตุน้ีการปฏิวัติของชนช้ันกลางรัสเซียจึงไมประสบความสําเร็จ  พรรคคอมมิวนิสตจีนก็
เหมือนกับเลนิน คือคอยเก็บเกี่ยวผลสําเร็จของการปฏิวัติแหงชาติ  หลังจากสงครามตอตานญี่ปุนจบลง พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ลงมือกระทําสงครามแหงเสรีภาพ (ป 1946-1949) เพ่ือโคนลมรัฐบาลกกมินตั๋ง นําความ
หายนะแหงสงครามมาสูประเทศจีนอีกครั้งหน่ึง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนมีชื่อเสียงในเรื่อง “ยุทธศาสตรมวลชนขนาดใหญ” การสังเวยชีวิตมวลชนเพื่อการชนะ
สงคราม  ในสงครามหลายครั้งกับกกมินตั๋ง รวมทั้งการรบหลายครั้งในเหลียวซี-เสิ่นหยาง ปกกิ่ง-เทียนสิน และ
หวายไห20 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชกลยุทธปาเถื่อนและไรมนุษยธรรมที่สุดในการสละชีวิตประชาชนของตัวเอง
เปนจํานวนมหาศาล เม่ือตอนเขาโอบรอบเมืองฉางชุน มณฑลจ้ีหลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั้น 



เพ่ือที่จะทําใหเสบียงอาหารในเมืองหมดไป กองทัพเพ่ือเสรีภาพของประชาชาน(กองทัพปลดแอก)จึงออกคําสั่ง
หามชาวบานออกนอกเมือง  ในชวง 2 เดือนของการโอบลอมเมืองฉางชุน มีคนเกือบ 2 แสนตองหิวและหนาว
ตาย  แตกองทัพปลดแอกก็ไมยอมใหคนออกจากเมือง  หลังจากสงครามจบลง พรรคคอมมิวนิสตจีนกลับอาง
อยางไรยางอายวาพวกเขาได “ปลดปลอยฉางชุนโดยไมเสียกระสุนแมแตนัดเดียว” 
 จากป 1947-1948 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเซ็นสัญญา “ขอตกลงฮารบิน” และ “ขอตกลงมอสโคว” กับ
สหภาพโซเวียต โดยยอมมอบทรัพยสินของชาติ และทรัพยากรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับการสนับสนุนอยางเต็มที่ดานการตางประเทศและการทหารจากสหภาพโซเวียต  ตามความในขอตกลง 
สหภาพโซเวียตจะใหเครื่องบินรบ 50 ลําแกพรรคคอมมิวนิสตจีน ใหอาวุธที่ญ่ีปุนเหลือทิ้งไวจากการแพสงคราม
โดยผอนจายเปนสองงวด และยอมขายกระสุนและยุทโธปกรณอ่ืนๆที่อยูภายใตการควบคุมของโซเวียตไดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนใหกับพรรคคอมมิวนิสตจีนในราคาถูก  ถากกมินตั๋งยกพลขึ้นบกทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน สหภาพโซเวียตก็จะใหการชวยเหลือสนับสนุนกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีน
อยางลับๆ  นอกจากนี้ สหภาพโซเวียตจะชวยพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอํานาจควบคุมมณฑลซินเกียง ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน สหภาพโซเวียตและพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสรางแนวรวมกองทัพอากาศขึ้นมา 
โซเวียตจะชวยเรื่องยุทโธปกรณแกกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีนจํานวน 11 กอง และขนสงหนึ่งในสามของ
อาวุธที่สหรัฐมอบให (มูลคา 13 พันลานเหรียญสหรัฐ) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  
 เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจากโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญาจะใหอภิสิทธิ์ทางการขนสงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งทางบกและทางอากาศแกสหภาพโซเวียต  ใหขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทั้ง
รัฐบาลกกมินตั๋งและทางการทหารสหรัฐแกสหภาพโซเวียต  ใหผลิตภัณฑจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝาย 
ถั่วเหลือง) แกสหภาพโซเวียตโดยแลกเปลี่ยนกับอาวุธที่ทันสมัย มอบสิทธิ์พิเศษดานเหมืองแรในประเทศจีนแก
สหภาพโซเวียต  ยอมใหสหภาพโซเวียตตั้งกองทัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตซินเกียง และอนุญาตให
โซเวียตจัดตั้งสํานักขาวกรองตะวันออกไกลในประเทศจีน  ถาเกิดสงครามในยุโรป พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสง
กองกําลังเรงดวน ราว 1 แสน และแรงงานอีก 2 ลานคนไปสนับสนุนสหภาพโซเวียต  นอกจากนั้น พรรค
คอมมิวนิสตจีนยังสัญญาวาหากจําเปนก็จะยอมรวมเขตพิเศษของจังหวัดเหลียวหนิงเขากับเกาหลีเหนือ   
 
III. การแสดงออกของลักษณะที่ชัว่ราย 
 
ความหวาดกลัวตลอดกาลเปนเครื่องหมายของประวตัิศาสตรพรรค 
ลักษณะที่เดนที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือ ความหวาดกลัวตลอดกาลของมัน  การอยูรอดเปนสิ่งที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนสนใจมากที่สุดนับตั้งแตวันที่มันถือกําเนิดขึ้นมา  มันจึงพยายามที่จะเอาชนะความกลัวที่ซอนอยู
ภายใตรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเปรียบเหมือนกับเซลลมะเร็งที่
แพรกระจายและแทรกซึมไปทุกสวนของรางกาย ฆาเซลลปกติที่อยูรอบมัน และเติบโตกลายเปนเซลลรายที่ไม
อาจควบคุมได  ในรอบประวัติศาสตรของเรานี้ สังคมไมสามารถจะหยุดยั้งปจจัยที่เบี่ยงเบนกลายพันธุอยางเชน
พรรคคอมมิวนิสตจีนนี้ได และไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากยอมใหมันเพ่ิมจํานวนตามใจมัน  ปจจัยที่กลายพันธุ
ชนิดนี้มีอํานาจมากจนไมมีอะไรที่อยูในระดับและขอบเขตของการขยายตัวของมัน จะสามารถหยุดยั้งมันได  
สังคมจํานวนมากไดรับมลพิษ พ้ืนที่ที่ปนเปอนดวยลัทธิคอมมิวนิสตหรือองคประกอบของคอมมิวนิสตมีบริเวณ



กวางขึ้นๆ  องคประกอบเหลานี้มีความเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ และถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนนําไปใชประโยชน  ทาํให
ศีลธรรมและสังคมของมนุษยชาติในระดับมูลฐานเสื่อมทรามลง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อในหลักการที่ยอมรับกันทั่วไปเกี่ยวกับศีลธรรมและความยุติธรรม  หลักการ
ทั้งหมดของมันถูกใชเพ่ือผลประโยชนของมันเทานั้น  มันเห็นแกตัวโดยแกนแทและไมมีหลักการใดๆที่จะยับยั้ง
และควบคุมความอยากของมันได  ตามหลักการของมันนั้น พรรคตองทําการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณที่ปรากฏ
ออกมาที่เปลือกนอกของมัน ดวยการสวมใสเสื้อคลุมใหมๆ  ในระยะแรกของมันที่การอยูรอดของมันประสบกับ
ภาวะเสี่ยง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยึดตัวเองไวกับพรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียต ยึดกับพรรคกกมินตั๋ง 
ยึดกับรางรัฐบาลของกกมินตั๋ง และยึดกับการปฏิวัติแหงชาติ  ภายหลังการยึดอํานาจสําเร็จ พรรคคอมมิวนิสต
จีนก็ผูกยึดตัวเองไวกับการฉวยโอกาสในรูปแบบตางๆ ยึดกับความรูสึกและสภาพจิตใจของประชาชน ยึดกับ
โครงสรางและวิถีของสังคม หรือผูกยึดกับอะไรก็ตามที่มันสามารถยื่นมือไปถึง  มันใชทุกๆวิกฤตการณใหเปน
ประโยชนในการสรางโอกาสเพื่อรวบรวมอํานาจใหมากขึ้น อีกทั้งเสริมความแข็งแกรงของมาตรการในการ
ควบคุม 
 

การแสวงหาความชั่วรายอยางไมหยุดหยอนคือ “อาวุธวิเศษ” ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาชัยชนะของการปฏิวัติน้ันขึ้นอยูกับ “อาวุธวิเศษ” 3 อยาง ไดแก การสรางพรรค 
การตอสูดวยอาวุธ และแนวรวม  ประสบการณจากกกมินตั๋งไดให “อาวุธ” อีก 2 อยางแกพรรคคอมมิวนิสตจีน 
คือ การโฆษณาชวนเชื่อและการจารกรรม  “อาวุธวิเศษ” ชนิดตางๆของพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกบรรจุดวย 
ลักษณะสืบทอด 9 ประการของพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดแก ความชั่วราย การหลอกลวง การยุยงปลุกปน การ
ปลดปลอยพวกสวะสังคม การจารกรรม การปลน การตอสู การกําจัด และการควบคุม 
 ลัทธิมารกซิสต-เลนินน้ันมีธาตุแทที่ชั่วราย  ที่จริงแลวชาวคอมมิวนิสตจีนไมเขาใจลัทธิมารกซิสต-เลนินเลย  
ดังที่หลินเปยว21กลาวไววา มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนนอยมากที่เคยอานหนังสือของมารกซหรือเลนินจริงๆ 
ผูคนตางเขาใจวา ฉวี ซิวไป22 เปนพวกอุดมการณ แตเขาเองก็ยอมรับวาเขาอานทฤษฎีของมารกซิสต-เลนิน
นอยมาก  สวนอุดมการณของเหมา เจอตง ก็เปนแคลัทธิมารกซิสต-เลนินภาคชนบท ซ่ึงสนับสนุนการกบฏของ
ชาวนา  สวนทฤษฏีสังคมนิยมระยะเริ่มตนของ เติ้ง เสี่ยวผิง ก็มีลัทธิทุนนิยมตอทายชื่อของมัน  ทฤษฎี 
“ตัวแทน 3 ฝาย”23 ของเจียง เจอหมิน น้ันเปนการนําเศษชิ้นสวนของอะไรก็ไมรูมาตอเขาดวยกัน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไมเคยเขาใจเลยวาลัทธิมารกซิสต-เลนินที่แทจริงคืออะไร แตกลับรับสืบทอดดานที่ชั่วรายของ
มัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนนํามาตกแตงใหกลายเปนของตัวเอง แตไดสอดไสความชั่วรายยิ่งกวาเขาไป 
 การเปนแนวรวมของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น เปนการผสมผสานระหวางหลอกลวงกับการจายคืนระยะสั้น  
เปาหมายของการเปนเอกภาพคือการเสริมสรางอํานาจใหแข็งแกรง และชวยใหเติบโตขึ้นมาจากความโดดเดี่ยว 
กลายเปนกลุมขนาดใหญ และเปลี่ยนแปลงสัดสวนระหวางมิตรกับศัตรูของมัน  การเปนเอกภาพจําตองมี
ความสามารถในการตัดสินสถานการณ แยกแยะใหไดวาใครเปนศัตรู ใครเปนมิตร ใครอยูขางซาย  ขางขวา
หรือตรงกลาง  ใครที่ควรจะตองเปนมิตรดวยและเม่ือไร และใครที่ควรจะถูกโจมตีและเม่ือไร  มันงายมากที่จะ
เปลี่ยนศัตรูในอดีตใหกลายเปนมิตร แลวก็เปลี่ยนกลับไปเปนศัตรูไดอีก  ตัวอยางเชน ในชวงการปฎิวัติ
ประชาธิปไตย  พรรคฯจะเปนพันธมิตรกับพวกนายทุน แตระหวางชวงการปฏิวัติสังคมนิยม มันกลับกําจัดพวก
นายทุน  อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแกผูนําของพรรคประชาธิปไตยอ่ืนๆ อยางเชน จาง ปอหยุน24 และ หลัว หลงจี25 



ซ่ึงเปนผูรวมกันกอตั้ง “สันนิบาตประชาธิปไตยแหงชาติจีน” เคยถูกหลอกใชในฐานะผูสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสตจีนในระหวางการแยงชิงอํานาจ แตตอมากลับถูกปราบปรามในฐานะ “ฝายขวา” 
 

พรรคคอมมิวนิสตเปนพวกโจรมืออาชีพที่ช่ําชอง 

 พรรคคอมมิวนิสตใชยุทธศาสตร 2 ดาน คือดานหนึ่งออนและยืดหยุน สวนอีกดานหนึ่งแข็งและเขมงวด
ดุดัน  ยุทธศาสตรดานออนของมัน ไดแก การโฆษณาชวนเชื่อ การสรางแนวรวม การเพาะความขัดแยง การ
จารกรรม การปลุกระดมใหเกิดจลาจล การตีสองหนา เจาะเขาไปในใจคน ลางสมอง โกหกหลอกลวง ปกปด
ความจริง การทํารายจิตใจ และการสรางบรรยากาศที่นากลัว  ในการกระทําสิ่งเหลานี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะ
สรางความหวาดกลัวหลายอยางในใจประชาชน ซ่ึงทําใหพวกเขาลืมความผิดของพรรคไดอยางงายดาย  
วิธีการมากมายเหลานี้ สามารถจะหยุดลักษณะของมนุษยเอาไวและชวยพัฒนาดานรายของมนุษยชาติ  สวน
กลวิธีดานแข็งของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดแก ความรุนแรง การตอสูดวยอาวุธ การประทุษราย การเคลื่อนไหว
ทางการเมือง การสังหารพยาน การลักพาตัว การหามพูดความคิดเห็นที่แตกตาง การโจมตีดวยอาวุธ การ
ปราบปรามอยางรุนแรงเปนระยะๆ เปนตน วิธีการที่กาวราวรุนแรงเหลานี้กอใหเกิดความกลัวและคงความนา
สะพรึงกลัวน้ันไว 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชทั้งวิธีออนและแข็งพรอมกันไป  พวกเขาจะผอนผันในบางกรณี แตก็เขมงวดในกรณี
อ่ืนๆ หรือพวกเขาอาจดูผอนคลายจากภายนอก แตเปนทางการและไมคอยเปนมิตรกับเรื่องภายใน  ใน
บรรยากาศที่ผอนคลาย พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสนับสนุนใหมีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกตาง แตน่ัน
เทากับการลองูออกจากรัง ผูที่กลาพูดออกมาจะถูกทํารายในชวงตอมาที่มีการควบคุมเขมงวด  พรรค
คอมมิวนิสตจีนมักใชประชาธิปไตยในการคัดคานกกมินตั๋ง แตเม่ือปญญาชนในเขตควบคุมของพรรค
คอมมิวนิสตจีนไมเห็นดวยกับพรรคฯ พวกเขาก็จะถูกทรมานหรือประหาร  ตัวอยางเชนเหตุการณที่เสื่อมชื่อ
เสีย “เหตุการณดอกลิลลี่ปา” ซ่ึงปญญาชนชื่อ หวัง ซือเวย (1906-1947) ไดเขียนบทความเรื่อง “ดอกลิลลี่ปา” 
แสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับความเทาเทียมกัน ประชาธิปไตย และมนุษยธรรมนิยม ทําใหเขาถูกขับไลใน
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน และถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนจามดวยขวานจนตายในป 1947 
 ทหารผานศึกคนหนึ่งที่ตองทุกขทรมานในระหวางการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน เลาวา เม่ือ
เขาอยูภายใตความกดดันอยางหนัก เขาถูกลากและบีบบังคับใหสารภาพ สิ่งเดียวที่เขาสามารถทําไดคือทรยศ
ตอมโนธรรมของตัวเองและกุเรื่องเท็จ  ครั้งแรกเขารูสึกแยที่กุเร่ืองใหรายตอเพ่ือนรักของเขาใหมีความผิด  เขา
เกลียดตัวเองมากจนอยากฆาตัวตาย  ดวยความบังเอิญมีปนกระบอกหนึ่งวางอยูบนโตะ เขาหยิบมันขึ้นมา จอ
ปลายกระบอกไปที่ศีรษะของตัวเองแลวเหนี่ยวไก ทวาปนไมมีลูกกระสุน  ผูที่สอบสวนเขาเดินเขามาแลวพูดวา 
“มันดีที่คุณยอมรับวาสิ่งที่คุณทํานั้นผิด นโยบายของพรรคนั้นผอนปรนได”  พรรคคอมมิวนิสตรูวาคุณไดไปถึง
ขีดจํากัดของตนแลว รูวาคุณภักดีตอพรรค และดวยเหตุน้ี คุณจึงผานการทดสอบ  พรรคคอมมิวนิสตจีนจะตอน
คนเขาไปในกับดักของความตายเสียกอน แลวเพลิดเพลินกับความเจ็บปวดและความอัปยศทุกอยางของเขา  
เม่ือผูน้ันไปถึงที่สุดแลวจนอยากตาย พรรคก็จะออกมาและบอกหนทางที่จะอยูรอดตอไป  กลาวกันวา “มีชีวิต
อยูอยางคนขลาด ดีกวาตายแบบวีรบุรุษ”  คนๆน้ันก็จะสํานึกในบุญคุณของพรรคในฐานะผูชวยชีวิต  หลายป
ตอมา ทหารผานศึกคนนี้ไดศึกษาฝาหลุนกง ซ่ึงเปนชี่กงและการบําเพ็ญปฏิบัติที่เร่ิมเผยแพรในประเทศจีน เขา



รูสึกวาการฝกนี้ดี  แตเม่ือประหัตประหารฝาหลุนกงเกิดขึ้นในป 1999 ความทรงจําอันเจ็บปวดในอดีตน้ีก็หวน
กลับมาหาเขาอีกครั้ง ทําใหเขาไมกลาพูดอีกตอไปวาฝาหลุนกงดี 
 ประสบการณของอดีตจักรพรรดิปูยี26 ของจีนนั้นก็เหมือนกับทหารคนนี้ จักรพรรดิปูยีถูกขังในคุกของพรรค
คอมมิวนิสตจีนและไดเห็นคนถูกฆาคนแลวคนเลา  พระองคคิดวาตนเองคงจะตายในไมชา  เพ่ือที่จะมีชีวิตรอด
จึงยอมถูกลางสมองและรวมมือกับผูคุม  ตอมาไดเขียนอัตชีวประวัติขอเร่ือง “ครึ่งแรกของชีวิตขาพเจา” ซ่ึงถูก
พรรคคอมมิวนิสตจีนนําไปใชอางวา เปนตัวอยางของความสําเร็จในการปฏิรูปความคิดของคน 
 จากการศึกษาดานการแพทยสมัยใหม เหยื่อจํานวนมากที่ตกอยูในภาวะกดดันอยางหนักและโดดเดี่ยวจะ
ตกเปนเหยื่อของความรูสึกที่ผิดปกติในการพึ่งพาผูคุมขัง ที่เรียกกันวา “กลุมอาการสตอกโฮลม”  อารมณของ
เหยื่อ ทั้งความสุขหรือความโกรธ ความสนุกสนานหรือความเศราโศก จะถูกกําหนดโดยผูคุมขัง  เหยื่อที่ไดรับ
ความชวยเหลือเพียงเล็กนอยจะรูสึกสํานึกในบุญคุณอยางลึกซึ้ง ยังมีเหยื่อที่พัฒนาความรูสึก “รัก” ตอผูคุมขัง
ของตน พรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จในการใชปรากฏการณทางจิตน้ี ทั้งกับศัตรูของมันและใชใน
การควบคุมจิตใจคนและหลอหลอมจิตใจของพลเมืองของตัวเองขึ้นมาใหม 
 

พรรคคือสิ่งที่ชั่วรายที่สุด 

 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนสวนใหญถูกตราหนาวาตอตานคอมมิวนิสต  จึงเปนที่แนชัดวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนนั้นมีชีวิตของตัวเอง มีรางที่เปนอิสระของมันเอง พรรคฯทําการบริหารจัดการกับเจาหนาที่ ไมใช
เจาหนาที่บริหารจัดการพรรคฯ  ในเขตโซเวียตของจังหวัดเจียงซี เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกกองทัพกกมินตั๋ง
ปดลอมอยูจนแทบจะเอาตัวไมรอดนั้น มันก็ยังเคลื่อนไหวปฏิบัติการกวาดลางภายในพรรคในนามของการ
ปราบปราม “พวกตอตานบอลเชวิก (พวกAB)27” ลอบสังหารทหารของตนในเวลากลางคืน หรือทุบใหตายดวย
กอนหินเพ่ือประหยัดกระสุน  ขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนถูกขนาบอยูระหวางกองทัพกกมินตั๋งกับญี่ปุนในทิศ
เหนือของมณฑลสานซี พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน ชําระลางมวลชน 
ฆาประชาชนจํานวนมาก  การสังหารหมูคนจํานวนมากที่ทําซ้ําๆกันลักษณะนี้ ไมไดเปนอุปสรรคในการขยาย
อํานาจของพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงในที่สุดก็ไดแผขยายอํานาจไปทั่วประเทศจีน  พรรคคอมมิวนิสตจีนขยายแบบ
แผนการชิงดีชิงเดนภายใน การฆาฟนกันเองจากเขตโซเวียตขนาดเล็กไปจนถึงระดับทั่วประเทศ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เหมือนเน้ือรายที่เจริญอยางรวดเร็ว แมศูนยกลางของเนื้อรายจะตายไปแลว มันก็ยัง
สามารถแพรกระจายตอไปยังสิ่งมีชีวิตที่ดีที่อยูโดยรอบไดตอไป  หลังจากที่สิ่งมีชีวิตและรางกายถูกแทรกซึม 
เน้ืองอกใหมก็เจริญเติบโต  ไมวาเม่ือแรกเริ่มคนๆนั้นจะดีหรือเลว หลังจากที่เขาเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสต
จีน พวกเขาก็จะกลายเปนสวนหน่ึงของพลังทําลายลางของมัน  ยิ่งคนๆนี้มีความซื่อสัตยมากเทาไร เขาก็จะยิ่ง
กลายเปนนักทําลายลางมากขึ้นเทานั้น  ไมตองสงสัยเลยวาเนื้องอกพรรคคอมมิวนิสตจีนน้ีจะเจริญตอไปจนกวา
ไมมีอะไรเหลือที่จะหลอเลี้ยงมัน  แลวมะเร็งน้ีก็จะตายอยางแนนอน 
 เฉิน ตูซ่ิว ผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนปญญาชนและเปนผูนําของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในวันที่ 
4 พฤษภาคม  เขาแสดงตนวาไมไดนิยมความรุนแรงเลย เขาเคยเตือนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนวา ถาพวก
เขาพยายามเปลี่ยนกกมินตั๋งใหเปนคอมมิวนิสต หรือฝกใฝในอํานาจมากเกินไป ก็จะทําใหเกิดความตึงเครียด
ในความสัมพันธกับกกมินตั๋ง  แมเฉินจะเปนผูที่มีกระตือรือรนที่สุดในการเคลื่อนไหว 4 พฤษภาคม เขาก็เปน
คนที่มีความอดทนมาก  ถึงกระนั้นก็ตามเขากลับเปนคนแรกที่ถูกตราหนาวาเปน “นักฉวยโอกาสฝายขวา”  



 ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกคนคือ ชู ชิวไป มีความเชื่อวาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนควรเขารวมการตอสู
และทําสงคราม กอกบฏ ลมคว่ําอํานาจรัฐ และวิธีการสุดขั้วในการพลิกสังคมจีนไปสูภาวะปกติ  อยางไรก็ตาม
กอนตาย เขาไดสารภาพวา “ผมไมอยากตายในฐานะนักปฏิวัติ ผมทิ้งการเคลื่อนไหวของคุณไปนานแลว แต
ประวัติศาสตรเลนกลอุบายกับผม ทําใหผมซึ่งเปนปญญาชนคนหนึ่งขึ้นเวทีการเมืองของการปฏิวัติ และใหผม
เลนอยูบนนั้นหลายป  ในตอนจบ ผมก็ยังคงไมสามารถเอาชนะทัศนคติแบบพวกผูดีของผม  ผมไมสามารถ
เปลี่ยนเปนนักรบของชนชั้นกรรมาชีพเลย”28 
 หวัง หมิง ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดเรียกรองตามคําแนะนําของคอมมินเทอรนใหสรางเอกภาพกับกก
มินตั๋งในสงครามตอตานญี่ปุน แทนที่จะขยายฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกไป  ในที่ประชุมพรรค
คอมมิวนิสตจีน เหมา เจอตง กับ จาง เหวินเทียน29 ไมสามารถหวานลอมสหายผูน้ีได และไมสามารถเปดเผย
สถานการณที่แทจริงของพวกเขา เน่ืองจากความจํากัดของกองกําลังกองทัพแดง พวกเขาไมอาจจะตอกรกับ
กองทัพญ่ีปุนไดแมแตกองพลเดียวดวยกําลังของตัวเอง  ถาพรรคคอมมิวนิสตจีนตัดสินใจฝนที่จะตอสู 
ประวัติศาสตรจีนยอมจะแตกตางไปจากที่เปนอยางแนนอน  เหมา เจอตงถูกบีบใหเงียบในที่ประชุม ตอมา  
หวัง หมิง ถูกขับออกไปครั้งแรกในขอหา “ฝายซาย” ที่เบี่ยงเบน ตอมาเขาถูกตราหนาวาเปนนักฉวยโอกาสของ
พวกอุดมการณฝายขวา 
 หู เยาปง เลขาธิการพรรคอีกคนหนึ่ง ซ่ึงถูกบีบใหลาออกในเดือนมกราคม 1987 น้ัน เขาเคยทําใหพรรค
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนจีน เน่ืองจากเขาใหความเปนธรรมกับเหยื่อผูบริสุทธิ์หลายรายที่เคยถูกตัดสิน
วากระทําผิดกฎหมายในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม  แตในที่สุดเขาก็ถูกเตะออกไป 
 จาว จ่ือหยาง เลขาธิการพรรคคนลาสุดที่ตกลงมานั้น30 เปนผูที่ตองการชวยพรรคคอมมิวนิสตจีนในการ
ปฏิรูปทางการเมืองมากยิ่งขึ้น แตกลับนําผลรายใหตัวเอง 
 ดังน้ัน ผูนําใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถบรรลุความสําเร็จอะไรไดละ การปฏิรูปพรรค
คอมมิวนิสตจีนอยางแทจริงน้ัน ยอมนําไปสูความตายของมันโดยปริยาย ในไมชานักปฏิรูปเองก็จะพบวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนจะยึดอํานาจของพวกเขา  มันมีขีดจํากัดที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถทําการ
ปรับเปลี่ยนระบบของพรรคได  ดังน้ันจึงไมมีโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะทําการปฏิรูปสําเร็จเลย 
 ถาผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนทั้งหมดกลายเปน “คนชั่ว” แลว พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถขยายการ
ปฏิวัติไดอยางไร  ในหลายสถานการณ เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังอยูในชวงที่ดีที่สุดของมันและชั่วรายที่สุด
ดวย เจาหนาที่ระดับสูงที่สุดของมันหลายคนจะหลุดจากตําแหนง  เพราะวาระดับความชั่วรายของพวกเขาไมได
มาตรฐานที่สูงของพรรค ที่สรรหาเฉพาะที่ชั่วรายที่สุดเทานั้น  ผูนําพรรคหลายคนจบชีวิตทางการเมืองอยางนา
สลดใจ แตพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังคงอยูตอไป  ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนที่รักษาตําแหนงของตนไวไดน้ัน 
ไมใชผูที่สามารถมีอิทธิพลตอพรรคฯ แตเปนผูที่สามารถเขาใจเจตนาชั่วรายของพรรคฯและปฏิบัติตามมัน  
พวกเขาเสริมความสามารถของพรรคคอมมิวนิสตจีนใหแข็งแกรงขึ้น เพ่ือใหมันอยูรอดทามกลางวิกฤตการณ 
ทั้งทุมเทตนเองใหพรรคอยางเต็มที่  ไมตองสงสัยเลยวาสมาชิกพรรคฯจะสามารถทําสงครามกับสวรรคได ตอสู
กับโลกและมนุษย  แตไมเคยอยูตรงขามกับพรรคเลย  พวกเขาเปนเครื่องมือเชื่องๆของพรรค หรืออยางมาก
ที่สุดคือมีความสัมพันธแบบเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันกับพรรค 
 ความไรยางอายกลายเปนคุณภาพที่ดีเลิศของพรรคคอมมิวนิสตจีนในวันนี้  ในทัศนะของพรรค ความ
ผิดพลาดทั้งหมดลวนเกิดจากตัวผูนําพรรคฯเทานั้น เชน จาง กั๋วเทา31 หรือแกงสี่คน32  เหมา เจอตงถูกพรรคฯ
ตัดสินวามีความผิด 3 สวน ความชอบ 7 สวน ขณะที่เติ้ง เสี่ยวผิง ตัดสินตัวเองวามีความผิด 4 สวน ความชอบ 



6 สวน แตพรรคฯไมเคยผิดพลาดเลย  แมวาพรรคฯจะผิด แตพรรคฯเองก็สามารถแกไขความผิดพลาดได  
ดังนั้นพรรคฯจึงบอกใหสมาชิก “มองไปขางหนา” และ “อยาไปใสใจกับเรื่องอดีต”  หลายสิ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได สวรรคของคอมมิวนิสตกลายเปนเปาหมายชั้นต่ําของอาหารและที่พักพิงของพวกสังคมนิยม 
ลัทธิมารกซิสต-เลนินถูกแทนที่ดวยทฤษฎี “ตัวแทน 3 ฝาย”  ผูคนไมควรแปลกใจที่ไดเห็นพรรคคอมมิวนิสตจีน
สงเสริมประชาธิปไตย เปดกวางใหกับอิสระทางความเชื่อ ละทิ้งเจียง เจอหมินไปในชั่วขามคืน หรือแตงเรื่อง
การประหัตประหารฝาหลุนกงขึ้นมาใหม ถาการทําเชนนั้นจะชวยใหมันสามารถควบคุมอํานาจไดตอไป  แตมีสิง่
หน่ึงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยเปลี่ยน คือการแสวงหาเปาหมายพ้ืนฐานของพรรค คือ การอยูรอดและการ
รักษาไวซ่ึงอํานาจและการควบคุม 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดผสมผสานความรุนแรง ความนากลัว และการสั่งสอนใหเชื่อฟงดวยการกดดันอยาง
สูง เพ่ือกอเกิดเปนพ้ืนฐานทางทฤษฎีของมัน ซึ่งกลายเปนลักษณะของพรรค หลักการสูงสุดของพรรค จิต
วิญญาณของผูนําพรรค กลไกการทํางานของทั่วทั้งพรรค และบรรทัดฐานในการปฏิบัติของสมาชิกพรรค  พรรค
คอมมิวนิสตแข็งด่ังเหล็กกลา อีกทั้งวินัยของมันก็แข็งแกรงดังเหล็ก  จุดมุงหมายของสมาชิกทั้งหมดตองเปน
หน่ึงเดียวกัน การปฏิบัติของสมาชิกทั้งหมดตองสอดคลองอยางสมบูรณกับนโยบายของพรรค 
 

บทสรุป 

 
 เหตุใดประวัติศาสตรจึงเลือกพรรคคอมมิวนิสตมากกวาพลังทางการเมืองทั้งหมดในประเทศจีน  ดังที่พวก
เราทุกคนทราบกันวา ในโลกนี้มีพลังสองดาน สองทางเลือก หน่ึงคือเกาและชั่วราย ซ่ึงเปาหมายของมันคือการ
ทําชั่วและเลือกดานลบ  อีกหนึ่งคือความถูกตองและความดี ซ่ึงจะเลือกความถูกตองและทางที่ดีงาม  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดรับการเลือกโดยอิทธิพลเกา  เหตุผลของการเลือกนี้ชัดเจนมาก ก็เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดรวบรวมความชั่วรายทั่วโลกเอาไว ทั้งของจีนและตางชาติ ทั้งของอดีตและปจจุบัน  มันเปนตัวแทนที่เปน
แบบฉบับของพลังชั่วราย  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชประโยชนจากความบริสุทธิ์และความดีงามโดยกําเนิดของคน
ใหมากที่สุด โดยการหลอกลวงพวกเขา และคอยๆไดมาซึ่งความสามารถในการทําลายลางในทุกวันนี้ 
 เม่ือมันอางวาจะไมมีประเทศจีนใหมหากปราศจากพรรคคอมมิวนิสตน้ัน มันหมายถึงอะไรหรือ  จากการ
กอตั้งในป 1921 จนกระทั่งยึดอํานาจทางการเมืองไดในป 1949 มีหลักฐานแนชัดที่แสดงใหเห็นวา หาก
ปราศจากการโกหกและการใชความรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมมีวันไดอํานาจมา  พรรคคอมมิวนิสตจีน
แตกตางจากองคกรอ่ืนๆตรงที่มันปฏิบัติตามทฤษฎีที่บิดเบือนของลัทธิมารกซิสต-เลนิน และทําตามที่มัน
ตองการ  มันอธิบายทุกอยางที่ทําดวยทฤษฏีชั้นสูงและเชื่อมโยงทฤษฎีเหลานี้อยางฉลาดกับมวลชนสวนหนึ่ง 
โดยการสรางความชอบธรรมใหกับการกระทําของตน  มันเผยแพรการโฆษณาชวนเชื่อทุกวัน อําพราง
ยุทธศาสตรของมันดวยหลักการและทฤษฏีมากมาย พิสูจนวาตัวเองถูกตองตลอดกาล 
 การพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนกระบวนการสะสมความชั่วรายที่ไมมีเกรียติเลย  ประวัติศาสตร
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความไมชอบดวยกฎหมายของพรรคฯ  ประชาชนจีนไมได
เลือกพรรคคอมมิวนิสตจีน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนยัดเยียดลัทธิคอมมิวนิสต ซ่ึงเปนสิ่งชั่วรายตางชาติใหกับ
ประชาชนจีน โดยการใชลักษณะที่ชั่วรายที่มันสืบทอดจากพรรคคอมมิวนิสต อันไดแก ความชั่ว การโกหก การ
ยุยง การปลดปลอยสวะสังคม การจารกรรม การปลน การตอสู การกําจัด และการควบคุม 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 3 
การปกครองที่กดขี่ ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
บทนํา 
 
 เม่ือพูดถึงผูปกครองที่กดขี่ ชาวจีนสวนใหญจะนึกถึง ฉิน สื่อหวาง (259-210 กอนคริสตกาล) จักรพรรดิ
องคแรกของราชวงศฉิน สํานักพระราชวังที่กดขี่ของพระองคไดเผาตําราปรัชญาและฝงนักศึกษาลัทธิขงจ้ือ
เปนๆ  การปฏิบัติอยางโหดเหี้ยมของ ฉิน สื่อหวาง ตอประชาชนของพระองคมาจากนโยบายที่วา “จงสนับสนุน
การปกครองของขาดวยทุกสิ่งที่อยูภายใตสวรรค”1  นโยบายของพระองคมีสี่ประเด็นหลัก คือ การเก็บภาษี
จํานวนมากเกินไป ใชแรงงานมนุษยในโครงการที่เพ่ิมชื่อเสียงเกียรติยศของพระองค กระทําทารุณกรรมอยาง
โหดเห้ียมภายใตกฎหมายที่รุนแรง และลงโทษแมกระทั่งครอบครัวและเพ่ือนบานของผูกระทําผิด และควบคุม
จิตใจประชาชนโดยการปดหนทางความคิดและการแสดงออกอยางอิสระ และเผานักศึกษาทั้งเปน  ประเทศจีนมี
ประชากร 10 ลานคน ภายใตการปกครองของ ฉิน  สื่อหวาง ราชสํานักของรัฐฉินเกณฑคนกวา 2 ลานคนไป
ทํางานใชแรงงาน  ฉิน สื่อหวาง บังคับใชกฎหมายที่รุนแรงถึงระดับการใชความคิดของคน หามเสรีภาพทาง
ความคิดในระดับกวาง ในระหวางการปกครองของพระองค มีนักศึกษาลัทธิขงจ้ือและขาราชการที่
วิพากษวิจารณรัฐบาลถูกฆาตายนับพันคน 
 ความรุนแรงและการใชอํานาจโดยมิชอบของพรรคคอมมิวนิสตจีนในทุกวันนี้ยังรุนแรงกวาของราชวงศที่กด
ขี่ของฉิน  ปรัชญาหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการตอสู การปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นพัฒนามา
จากการตอสูทางชนชั้น การตอสูดานแนวทาง การตอสูทางอุดมการณ อยางตอเน่ือง ทั้งในประเทศจีนและกับ
ชาติอ่ืน  เหมา เจอตง ผูนําคนแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยพูดอยางทื่อๆวา 
“จักรพรรดิ ฉิน สื่อหวาง จะคุยโมไดสักแคไหน  เขาเพียงฆานักศึกษาลัทธิขงจ้ือไปแค 460 คน แตเราฆา
ปญญาชนไปถึง 46,000 คน  มีประชาชนกลาวหาวาเราเผด็จการเหมือนจักรพรรดิ ฉิน สื่อหวาง ซ่ึงเราก็
ยอมรับทั้งหมด  มันเหมาะกับสถานการณจริง  นาเสียดายที่พวกเขาไมยกยองเรามากพอ เราก็เลยตองเพ่ิม
จํานวน”2 
 ลองดูความยากลําบากในชวง 55 ป ภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน  จากปรัชญาพื้นฐานของ
มันเกี่ยวกับการตอสูทางชนชั้น ตั้งแตยึดอํานาจรัฐได พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยหยุดความพยายามที่จะลาง
เผาพันธุทางชนชั้น มันประสบความสําเร็จดานการปกครองที่นากลัวโดยการใชวิธีปฏิวัติดวยความรุนแรง  ใช
การเขนฆาและลางสมองพรอมไปกับการหยุดยั้งความเชื่ออ่ืนที่นอกเหนือจากทฤษฏีคอมมิวนิสต  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดกระทําการครั้งแลวครั้งเลาเพื่อนําเสนอตัวเองวาไมเคยผิดพลาดและเหมือนพระเจา  ในการ
ปฏิบัติตามทฤษฎีการตอสูทางชนชั้น ทั้งการปฏิวัติดวยความรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามกวาดลางผูที่
ไมเห็นดวยกับตนและชนชั้นที่คัดคานตน โดยการใชความรุนแรงและการหลอกลวงบีบบังคับประชาชนจีนให
กลายเปนบาวที่เชื่อฟงการปกครองที่กดขี่ของมัน 
 



I. การปฏิรูปที่ดิน เพื่อการกําจัดชนชั้นเจาของที่ดิน 
 
 เพียง 3 เดือนหลังการกอตั้งประเทศจีนคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเรียกรองใหกําจัดชนชั้น
เจาของที่ดิน โดยถือเปนหนึ่งในแนวทางที่ใชในโปรแกรมการปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ  คําขวัญของพรรคที่วา 
“ที่ดินเพ่ือผูเพาะปลูก” ถูกใชในการลอลวงดานที่เห็นแกตัวของชาวนาผูไรที่ดิน ยุยงใหพวกเขาตอสูกับเจาของ
ที่ดินทุกวิถีทางโดยไมใสใจวาการกระทําของพวกเขาจะผิดศีลธรรมหรือไม  การรณรงคปฏิรูปที่ดินมีการระบุ
อยางโจงแจงใหกําจัดชนชั้นเจาของที่ดิน และจัดจําแนกประชากรในชนบทเปนกลุมทางสังคมประเภทตางๆ  ผู
ที่อาศัยอยูในชนบทจํานวน 20 ลานคนทั่วประเทศถูกจัดเปน “เจาของที่ดิน ชาวนารวย พวกปฏิกิริยา หรือคน
เลว”  พวกที่สังคมไมยอมรับเหลานี้ตองเผชิญกับการแบงชั้นวรรณะ การลบหลูและสูญเสียสิทธิของพลเมือง  
เม่ือการรณรงคปฏิรูปที่ดินขยายวงกวางไปถึงพ้ืนที่หางไกลและหมูบานของชนกลุมนอยทางชาติพันธุ การจัด
องคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ขยายตามไปดวยอยางรวดเร็ว  คณะกรรมการพรรคประจําเมืองและสาขา
ประจําหมูบาน แพรกระจายไปทั่วประเทศจีน  สาขาทองถิ่นเปนกระบอกเสียงในการถายทอดคําสั่งจาก
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน และเปนแนวหนาของการตอสูทางชนชั้น ปลุกระดมชาวนาใหลุกฮือ
ขึ้นตอสูกับเจาของที่ดิน  เจาของที่ดินเกือบหนึ่งแสนคนเสียชีวิตในระหวางการเคลื่อนไหวครั้งน้ี  ในบางพื้นที่ 
พรรคคอมมิวนิสตจีนและชาวนาทําการฆาเจาของที่ดินทั้งครอบครัว ไมวาอายุเทาไรหรือเพศใด เพ่ือกวาดลาง
ชนชั้นเจาของที่ดินใหหมดไป 
 ในระหวางนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกอกระแสการโฆษณาชวนเชื่อครั้งแรกดวยการประกาศวา “ประธาน
เหมา เปนผูชวยเหลือประชาชนที่ยิ่งใหญ” และ “มีแตพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้นที่สามารถชวยประเทศจีนได”  
ในระหวางการปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรที่ไมมีที่ดินไดในสิ่งที่พวกเขาตองการโดยผานนโยบายการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนโดยไมตองออกแรง หรือการปลนโดยไมสนใจวิธีการ  ชาวนาชาวไรที่ยากจนใหการยกยองพรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ทําใหสภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น พวกเขาจึงยอมรับการโฆษณาชวนเชื่อของพรรค
คอมมิวนิสตจีนวาพรรคฯทํางานเพื่อผลประโยชนของประชาชน 
 สําหรับเจาของที่ดินที่ไดที่ดินใหมมานั้น ชวงวันเวลาที่ดีของ “ที่ดินเพ่ือผูเพาะปลูก” น้ันสั้นนัก  ภายในเวลา 
2 ป พรรคคอมมิวนิสตจีนก็บีบบังคับใหชาวไรชาวนาปฏิบัติเรื่องตางๆหลายเรื่อง ไดแก กลุมพึ่งพาชวยเหลือ
กัน สหกรณขั้นพ้ืนฐาน สหกรณกาวหนา และคอมมูนประชาชน  โดยการใชคําขวัญเชิงวิพากษวิจารณวา 
“ผูหญิงที่มัดเทา” หมายถึงผูที่เชื่องชา ตองใหพรรคคอมมิวนิสตจีนผลักดัน พยายามใหชาวไรชาวนารีบเรงเขาสู
สังคมนิยมปแลวปเลา  ภายใตระบบการจัดหาธัญญพืช ฝายและน้ํามันปรุงอาหารที่เปนหน่ึงเดียวทั่วประเทศ 
ผลิตผลทางดานการเกษตรสวนใหญถูกกันออกไปจากการแลกเปลี่ยนของตลาด  นอกจากนั้น พรรค
คอมมิวนิสตจีนยังจัดตั้งระบบลงทะเบียนถิ่นที่พักอาศัย หามชาวไรชาวนาเดินทางเขาเมืองเพ่ือหางานหรือพัก
อาศัย  ผูที่ถูกลงทะเบียนวามีถิ่นที่อยูอาศัยในเขตชนบทจะไมไดรับอนุญาตใหซ้ือธัญพืชจากรานของรัฐ และ
ลูกๆของเขาก็ถูกหามไมใหไดรับการศึกษาในเมือง  ลูกชาวนาชาวไรจะไดเปนเพียงชาวนาชาวไร ทําใหคนที่อยู
แถบชนบท 360 ลานคน ในชวงตนของทศวรรษ 1950 กลายเปนพลเมืองชั้นสอง 
 ในชวงตนของป 1978 หาปแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบรวมไปเปนระบบการทําสัญญาครัวเรือน 
ชาวนาชาวไรบางสวนในจํานวนทั้งหมด 900 ลานคน เริ่มมีชีวิตดีขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสถานภาพทาง
สังคมดีขึ้นบาง  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนอันนอยนิดนี้ไดสูญไปในเวลาไมนานเนื่องจากโครงสรางราคาที่ให
ประโยชนกับสินคาอุตสาหกรรมมากกวาสินคาเกษตรกรรม ชาวไรชาวนาถูกผลักกลับไปสูความยากจนอีกครั้ง  



ชองวางของรายไดระหวางประชากรเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นอยางมาก และความแตกตางทางเศรษฐกิจก็มากขึ้น
อยางตอเน่ือง  เจาของที่ดินใหมและชาวนารวยปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในพื้นที่ชนบท  ขอมูลจากสํานักขาวซินหัว 
ซ่ึงเปนกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสตจีน แสดงใหเห็นวาตั้งแตปค.ศ.1997 รายไดของพื้นที่ผลิตธัญญพืช
ใหญๆ และรายไดของครัวเรือนชนบทสวนใหญคงที่ หรือกระทั่งลดลงในบางกรณี  กลาวอีกนัยหน่ึงคือรายรับ
ของชาวนาชาวไรจากการผลิตทางดานเกษตรกรรมไมไดเพ่ิมขึ้นอยางแทจริง สัดสวนระหวางรายไดเมืองกับ
รายไดชนบทเพิ่มขึ้นจาก 1.8 ตอ 1 ในกลางทศวรรษ 1980 เปน 3.1 ตอ 1 ในทุกวันน้ี 
 
II. การปฏิรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม-การกําจัดชนชั้นนายทุน 
 
 อีกชนชั้นหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนตองการกําจัดคือชนชั้นกลางผูเปนแหลงเงินทุนในเมืองใหญและเมือง
ในชนบท  ขณะที่มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาธาตุแท
ของชนชั้นนายทุนและชนชั้นคนงานนั้นแตกตางกัน ชนชั้นนายทุนเปนชนชั้นที่แสวงหาประโยชน ในขณะที่ชน
ชั้นคนงานเปนชนช้ันที่ไมแสวงหาประโยชนและตอตานการแสวงหาประโยชน  ตามตรรกะนี้ ชนชั้นนายทุนนั้น
เกิดมาเพื่อแสวงหาประโยชน และจะไมหยุดทําเชนนั้นจนกวามันจะยอยยับไป มันตองถูกกําจัดเทานั้น ไม
สามารถปฏิรูป  ภายใตขออางดังกลาว พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงใชทั้งการฆาและการลางสมองเพื่อเปลี่ยน
นายทุนและพอคา  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการเกาแกที่ผานการทดสอบแลว คือสนับสนุนผูที่เชื่อฟงและ
ทําลายผูที่ไมเห็นดวย  ถาทานยอมมอบทรัพยสินของทานใหรัฐและสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจีน ทานจะถูก
พิจารณาวามีปญหาเล็กนอยในหมูประชาชน  ในทางตรงขาม หากทานไมเห็นดวยหรือรองเรียนเกี่ยวกับ
นโยบายของพรรคคอมมิวนิสตจีน ทานก็จะถูกตราหนาวาเปนพวกมีปฏิกิริยา และกลายเปนเปาของระบอบ
เผด็จการแบบโหดของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ในระหวางการปกครองที่นากลัวซึ่งเปนผลตามมาอยางรวดเร็วจากการปฏิรูปเหลานี้ นายทุนและเจาของ
ธุรกิจทั้งหมดลวนยอมมอบทรัพยสินของพวกเขา พวกเขาหลายคนที่ทนตอความอัปยศซึ่งเผชิญอยูไมไดก็จะ
ฆาตัวตาย  เฉินอ้ี ซ่ึงเปนนายกเทศมนตรีแหงนครเซี่ยงไฮในเวลาน้ัน ไดถามทุกวันวา “วันนี้เรามีพลรมเทาไร
แลว” ซ่ึงหมายถึงจํานวนนายทุนที่ฆาตัวตายโดยการกระโดดจากยอดตึกในวันนั้น  เพียงไมกี่ปพรรค
คอมมิวนิสตจีนก็กําจัดกรรมสิทธิ์ของเอกชนในประเทศจีนจนหมดสิ้น 
 ในขณะดําเนินการโครงการปฏิรูปที่ดินและอุตสาหกรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําการเคลื่อนไหวขนาด
ใหญในการปราบปรามประชาชนจีนหลายครั้ง  การเคลื่อนไหวเหลานี้รวมถึง การปราบปรามพวกตอตานการ
ปฏิวัติ การรณรงคปฏิรูปดานความคิด ชําระลางพวกตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีนที่นําโดย เกากัง และเยา ซูสือ 
การตรวจสอบกลุมตอตานการปฏิวัติของ หู เฟง3 การรณรงคสามตอตาน การรณรงคหาตอตาน และการชําระ
ลางพวกตอตานการปฏิวัติตอไป  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการเคลื่อนไหวเหลานี้เปนเปาโจมตีและปราบปราม
ประชาชนผูบริสุทธิ์อยางเห้ียมโหด  ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้ง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะใชประโยชน
จากการควบคุมทรัพยากรของรัฐรวมกับคณะกรรมการพรรคฯ สาขาพรรคฯและสาขายอยของพรรคฯ  สมาชิก
พรรค 3 คนจะรวมตัวกันเปนหนวยจูโจมแทรกซึมเขาไปทุกหมูบานและละแวกขางเคียง  หนวยจูโจมนี้จะมีอยู
ทุกหนแหงไมมีเวน  เครือขายการควบคุมของพรรคที่กอตั้งขึ้นอยางมั่นคงนี้ ไดรับการสืบทอดมาจากเครือขาย
ของสาขาพรรคที่จัดตั้งอยูภายในกองทัพในระหวางชวงสงครามหลายป และมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในชวงเวลาตอมา 



 
III. การปราบปรามศาสนาและกลุมศาสนาอยางรุนแรง 
 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนปฏิบัติการปราบปรามศาสนาอยางเห้ียมโหด และหามกลุมศาสนาในระดับชาวบาน
อยางสิ้นเชิงหลังการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในป ค.ศ.1950 พรรคคอมมิวนิสตจีนสั่งการใหรัฐบาล
ทองถิ่นหามความเชื่อทางศาสนาที่ไมเปนทางการและสมาคมลับทั้งหมด  พรรคคอมมิวนิสตจีนระบุวากลุมใต
ดินที่เปนเจาขุนมูลนายเหลานี้เปนเพียงเครื่องมือของเจาของที่ดิน ชาวนารวย พวกปฏิกิริยาและสายลับของกก
มินตั๋ง  ในการปราบปรามประชาชนอยางรุนแรงทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลไดปลุกระดมชนชั้นที่พวกเขาไววางใจให
ชี้ตัวและปราบปรามสมาชิกของกลุมศาสนา  รัฐบาลในระดับตางๆมีสวนรวมโดยตรงในการสลาย”กลุมที่มีความ
เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ” อาทิ ชุมชนคริสเตียน คาทอลิก พวกเตา(โดยเฉพาะผูที่เชื่อในลัทธิอิกวนเตา) และ
ชาวพุทธ  พวกเขาออกคําสั่งใหสมาชิกทั้งหมดของโบสถ วัด รวมทั้งกลุมสังคมทางศาสนาขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานรัฐและแสดงความสํานึกผิดตอการเขาไปพัวพันของพวกเขา  หากไมปฏิบัติตามจะไดรับการลงโทษ
อยางรุนแรง  ในปค.ศ.1951 รัฐบาลไดประกาศกฎอยางเปนทางการเพื่อขูคุกคามผูที่ยังคงมีกิจกรรมรวมกับ
กลุมศาสนาที่ไมเปนทางการ พวกเขาจะตองเผชิญกับการพิพากษาใหจําคุกตลอดชีวิตหรือโดนโทษประหาร 
 การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไดปราบปรามคนที่เชื่อในพระเจาที่มีใจเมตตาและยึดถือกฎหมายเปนจํานวนมาก  
จากสถิติที่ไมสมบูรณชี้วาในป ค.ศ.1950 พรรคคอมมิวนิสตจีนทําการปราบปรามผูมีความเชื่อในศาสนา รวมทั้ง
สมาชิกกลุมใตดินอยางนอย 3 ลานคน บางคนถูกฆาตาย  พรรคคอมมิวนิสตจีนบุกคนแทบทุกครัวเรือนทั่ว
ประเทศ และทําการสืบสวนสมาชิกของกลุมเหลานี้ แมกระทั่งทําลายรูปปนเจาที่เจาเรือนที่ชาวนาจีนบูชากัน
ตามประเพณี การปฏิบัติเพ่ือใหบังเกิดผลเชนนี้เสริมคํากลาวของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่วาอุดมการณของ
คอมมิวนิสตเปนเพียงอุดมการณเดียวที่ถูกกฎหมายและเปนความเชื่อเดียวที่ถูกกฎหมาย  แนวคิดของผูที่เชื่อ
ในการรักชาติก็ผุดขึ้นมาในไมชา รัฐธรรมนูญจะปกปองเฉพาะผูรักชาติเทานั้น  ความจริงคือไมวาผูน้ันจะเชื่อ
ศาสนาอะไร ก็จะมีเพียงบรรทัดฐานเดียวคือ คุณตองทําตามคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน และคุณตองยอมรับ
วาพรรคคอมมิวนิสตจีนอยูเหนือทุกศาสนา  ถาคุณเปนชาวคริสเตียน พรรคคอมมิวนิสตจีนคือพระเจาของพระ
เจาคริสเตียน  ถาคุณเปนชาวพุทธ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนพระพุทธเจาของพระพุทธเจา  สวนมุสลิม พรรค
คอมมิวนิสตจีนคืออัลเลาะหของอัลเลาะห สําหรับพระลามะที่ยังมีชีวิตอยูในศาสนาพุทธแบบทิเบต พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะแทรกแซงและเปนผูเลือกวาใครคือผูที่สมควรเปนพระลามะ  พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเหลือ
ทางเลือกอะไรไวใหทานนอกจากพูดและทําตามคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ผูที่มีความเชื่อทั้งหมดถูกบีบ
บังคับใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคของพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยยืนยันความศรัทธาเดิมของพวกเขาแตเพียงใน
นามเทานั้น  การไมปฏิบัติตามจะทําใหตนเองตกเปนเปาของการปราบปรามและเปนเปาของระบอบเผด็จการ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 นิตยสารออนไลน”มนุษยชาติและสิทธิมนุษยชน” (Humanity and Human Rights) ประจําวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2002 รายงานวาชาวคริสเตียน 20,000 คน ไดทําการสํารวจในหมูชาวคริสเตียนที่อาศัยอยูในโบสถ
จํานวน 560,000 คน ในเมือง 207 เมือง ที่อยูใน 22 จังหวัดของประเทศจีน  พบวาในบรรดาผูที่อาศัยอยูใน
โบสถที่เขารวมในการสํารวจนี้ มีจํานวน 130,000 คน ที่อยูภายใตการสอดสองของรัฐบาล  ในหนังสือ “วิธีที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปรามชาวคริสเตียน” (1958) ระบุวา จนถึงปค.ศ.1957 พรรคคอมมิวนิสตจีนได



สังหารผูที่เชื่อในศาสนากวา 11,000 คน พรอมทั้งจับกุมและขูบังคับเอาเงินจากคนจํานวนมากกวานี้ตาม
อําเภอใจ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดถากถางทางสําหรับลัทธิคอมมิวนิสต ใหกลายเปนศาสนาประจําชาติจีน โดยการ
กําจัดชนชั้นเจาของที่ดินกับชนชั้นนายทุน และปราบปรามประชาชนที่บูชาพระเจาและปฏิบัติตามกฎหมาย
จํานวนมาก    
 
IV. การเคลื่อนไหวตอตานพวกฝายขวา – การลางสมองทั่วประเทศ 
 
 ในปค.ศ.1956 กลุมปญญาชนชาวฮังกาเรียนรวมกันกอตั้งกลุมเพโทฟ และทําการจัดสัมมนาและอภิปราย
เกี่ยวกับวิกฤตการณของรัฐบาลฮังกาเรียน  กลุมน้ีไดจุดประกายการปฏิวัติทั่วประเทศในฮังการี แตถูกทหารโซ
เวียตปราบ  เหมา เจอตง ไดถือเหตุการณในฮังการีน้ีเปนบทเรียน  ในปค.ศ.1957 เหมาไดเรียกรองให
ปญญาชนและคนอื่นๆ “ชวยพรรคคอมมิวนิสตจีนในการปรับแกตนเอง”  การเคลื่อนไหวครั้งน้ี รูจักกันยอๆวา 
“การเคลื่อนไหวรอยบุปผา” ปฏิบัติตามคําขวัญวา “ใหรอยบุปผาเบงบานและรอยสํานักประชันขันแขง”  
จุดประสงคของเหมาคือการใชอุบายลอใหประชาชนแสดง”ธาตุแทที่ตอตานพรรค”ออกมา  จดหมายของ เหมา 
เจอตง ที่มีถึงหัวหนาพรรคประจําภูมิภาคตางๆ แสดงความตั้งใจ “ลองูออกจากถ้ําของพวกมัน” โดยใหพวกเขา
แสดงทัศนะออกมาอยางเสรีภายใตเสรีภาพทางความคิดและการปรับแกพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 คําขวัญในเวลานั้นสงเสริมใหประชาชนพดูออกมาและใหสัญญาวาจะไมมีการแกแคนใดๆในภายหลัง ดัง
คําพูดที่วาพรรคจะไม “จับหางหมู ตีดวยไม แจกหมวก หรือคิดบัญชีหลังฤดูใบไมรวง” ซ่ึงหมายความวาพรรค
จะไมเอาผิด โจมตี ตราหนา หรือหาทางตอบโต  แตหลังจากนั้นไมนาน พรรคคอมมิวนิสตจีนกเ็ริ่มการ
เคลื่อนไหวตอตานพวกฝายขวา ประกาศวา ประชาชน 540,000 คน ที่กลาพูดออกมานั้นเปน “พวกฝายขวา”  
ในจํานวนนี้มี 270,000 คน ตองตกงาน และ 230,000 คนถูกตราหนาวาเปนพวก “ฝายขวาปานกลาง” หรือเปน 
“ธาตุแทของพวกตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีน ตอตานสังคมนิยม”  ตอมามีผูสรุปแผนการหลอกลอขาศึกทาง
การเมืองที่ใชในการปราบปรามของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกมาเปน 4 ประเด็น ไดแก ลองูออกจากถ้ํา 
อาชญากรรมที่แตงขึ้นมาก โจมตีอยางฉับพลัน และลงโทษดวยขอกลาวหาเพยีงประการเดียว โจมตีอยางไร
ความปรานีในนามของการชวยเหลือประชาชน และบังคับใหวิพากษวิจารณตนเอง และตราหนาอยางรุนแรง
ที่สุด 
 แลวอะไรละที่เปน “การพูดแบบพวกปฏิกิริยา” ซ่ึงเปนเหตุใหพวกฝายขวาและพวกตอตานคอมมิวนิสต
จํานวนมากถูกเนรเทศไปแดนทุรกันดารของประเทศนานถึงเกือบ 30 ป  ทฤษฎีหลักของพวกปฏิกิริยา 3 
ทฤษฎี ซ่ึงเปนเปาของการประทุษรายอยางเขมขนในเวลานั้น ประกอบดวยคําพูดบางคําของ หลัว หลงจี  จาง 
ปอจุน และ ชู อันผิง  หากพิจารณาสิ่งที่พวกเขานําเสนอและแนะนําใหละเอียดขึ้นก็จะพบวาความปรารถนาของ
พวกเขาคอนขางไมเปนอันตราย 
 หลัวเสนอแนะใหตั้งคณะกรรมการรวมระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับพรรค“ประชาธิปไตย”ตางๆ เพ่ือ
สืบสวนความเบี่ยงเบนใน “การรณรงค สามตอตาน” และ “การรณรงคหาตอตาน” และการเคลื่อนไหวเพื่อกวาด
ลางพวกปฏิกิริยา  สภามลรัฐเองมักนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองและสภาประชาชนใหการ
เฝาสังเกตและใหความเห็น  และจางแนะนําใหคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองกับสภาประชาชนเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจดวย 



 ชูแนะนําวา เน่ืองจากผูที่ไมไดเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนก็มีความคิดที่ดี มีความภูมิใจแหงตน และมี
สํานึกในความรับผิดชอบดวยเชนกัน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองมอบหมายใหสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนทั่ว
ประเทศเปนหัวหนาของทุกหนวยงาน ไมวาใหญหรือเล็ก หรือแมแตกลุมยอยที่อยูภายใตแตละหนวยงาน  และ
ก็ไมจําเปนที่จะตองใหทุกเรื่อง ไมวาใหญหรือเล็ก จักตองทําตามแบบที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนแนะนํา ทั้ง
สามคนไดแสดงความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพรรคคอมมิวนิสตจีน และไมมีขอเสนอใดของพวกเขาที่อยูนอก
ขอบเขตที่กําหนดโดย หลู ซ่ิน4 นักเขียนและนักวิจารณที่มีเชื่อเสียง “นายครับเสื้อคลุมของทานสกปรกแลว 
กรุณาถอดออกมาใหผมซักใหทานเถิดครับ”  พวกฝายขวาเหลานี้แสดงออกมาคลายกับ หลู ซ่ิน คือ วานอน
สอนงาย  ยอมจํานน และดวยความนับถือ 
 ไมมีพวกฝายขวาที่ถูกประณามคนใดเสนอวาพรรคคอมมิวนิสตจีนควรถูกลมลาง สิ่งที่พวกเขาเสนอทั้งหมด
เปนการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค  แตเพราะขอเสนอแนะเหลานี้ พวกเขานับหม่ืนตองสูญเสียเสรีภาพ 
และครอบครัวนับลานตองตกทุกขไดยาก  สิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น อาทิ การ
มอบความไววางใจใหพรรคคอมมิวนิสตจีน ขุดรากถอนโคนพวกหัวแข็ง การรณรงคสามตอตานใหม สง
ปญญาชนไปชนบทเพื่อใชแรงงานอยางหนัก และจับกุมพวกฝายขวาที่หลุดรอดไปจากรอบแรก  ใครก็ตามที่ไม
เห็นดวยกับหัวหนาในที่ทํางาน โดยเฉพาะเลขาธิการพรรค จะถูกตราวาตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะทําใหพวกเขาถูกวิพากษอยางตอเน่ือง หรือสงพวกเขาไปคายแรงงานเพ่ือบังคับใหเขารับ
การศึกษาใหม  บางครั้งพรรคจะบังคับใหทั้งครอบครัวยายไปเขตชนบท และหามลูกๆของพวกเขาเขาเรียนใน
วิทยาลัยหรือเขารวมกองทัพ  พวกเขาก็ไมสามารถสมัครงานในเมือง ทั้งเมืองใหญและเมืองเล็ก  ครอบครัว
เหลานี้จะสูญเสียความมั่นคงในงานและผลประโยชนทางสาธารณสุข  พวกเขาจะกลายเปนสมาชิกระดับต่ําของ
ชาวนาชาวไร และไมเปนที่ยอมรับแมในหมูพลเมืองชั้นสอง 
 หลังการปราบปรามปญญาชน นักศึกษาบางคนเกิดบุคลิกภาพแบบตีสองหนา  พวกเขาติดตาม“ตะวันแดง”
อยางใกลชิดและกลายเปน “ปญญาชนที่แตงตั้งโดยศาล” จะทําหรือพูดตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนบอก  บางคน
กลายเปนพวกปลีกตัวและถอยหางจากเรื่องการเมือง  ปญญาชนจีนซึ่งแตไหนแตไรมาเคยมีความรูสึก
รับผิดชอบตอชาติ ตางก็พากันนิ่งเงียบตั้งแตน้ันมา 
 
V. นโยบายกาวกระโดด – การสรางความผิดพลาดเพื่อทดสอบความภักดีของประชาชน 
 
 หลังการเคลื่อนไหวตอตานพวกฝายขวา ประเทศจีนก็กลัวความจริง  ทุกคนเขารวมในการรับฟงคําโกหก 
พูดแตเรื่องโกหก สรางเร่ืองโกหก และหลีกเลี่ยงหรือปกปดความจริงดวยการโกหกและกุขาวลือ  นโยบายกาว
กระโดดเปนปฏิบัติการการโกหกแบบรวมหมูทั่วประเทศ  ประชาชนทั่วประเทศภายใตการกําหนดทิศทางของ
สิ่งชั่วรายพรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําเรื่องนาขันมากมาย  ทั้งผูโกหกและผูถูกหลอกลวงตางทรยศ  ในการ
รณรงคการหลอกลวงและแสดงเรื่องนาขันครั้งน้ี พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปลูกฝงพลังของความรุนแรงและความ
ชั่วรายเขาไปในจิตวิญญาณของประชาชนจีน  ในขณะนั้น คนจํานวนมากรองเพลงสนับสนุนนโยบายกาว
กระโดดใหญ “ฉันเปนจักรพรรดิหยกผูยิ่งใหญ ฉันเปนราชามังกร ฉันสั่งใหภูเขา 3 ลูก และหุบเขา 7 แหง หลีก
ทาง  ฉันมาแลว”5 ตัวอยางนโยบายที่พยายามดําเนินการปแลวปเลา ไดแก “ผลิตธัญญพืช 75,000 กิโลกรัมตอ
เฮคเตอร” “เพ่ิมการผลิตเหล็กเปน 2 เทา” และ “เอาชนะอังกฤษภายใน 10 ป จะชนะอเมริกาใน 15 ป” สงผลให
เกิดความอดอยากอยางรุนแรงทั่วประเทศและมีผูเสียชีวิตนับลานคน 



 ในระหวางการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เมืองหลูซาน ป
ค.ศ.1959 ผูเขารวมประชุมที่ไมเห็นดวยกับ นายพล เผิง เตอหวาย6 ที่มีทัศนะวา นโยบายกาวกระโดดใหญที่
ริเริ่มโดย เหมา เจอตง เปนความโงเขลา  อยางไรก็ตาม การสนับสนุนนโยบายของเหมาหรือไม เปนเสนแบง
ระหวางความภักดีกับการทรยศ ระหวางการมีชีวิตอยูหรือการตาย  เรื่องเลาเรื่องหน่ึงในประวัติศาสตรจีนบนัทกึ
ไววา เม่ือเจา เกา7 บอกวากวางเปนมา เขารูความแตกตางระหวางกวางกับมา แตเขาจงใจเรียกกวางเปนมา
เพ่ือควบคุมความคิดเห็นของสาธารณชน ยุติการโตแยง และขยายอํานาจของเขา  ผลการประชุมที่หลูซาน คือ 
เผิง เตอหวาย ถูกบังคับใหลงนามในมติการประชุมที่ประณามพรอมกับปลดตนเองออกจากรัฐบาลกลาง  
เหตุการณที่เกิดในทํานองเดียวกันซ่ึงเกิดในชวงปหลังๆ ของการปฏิวัติวัฒนธรรม คือ เติ้ง เสี่ยวผิง ถูกบังคับให
สัญญาวาเขาจะไมรองเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการปลดเขาออกจากตําแหนง 
 สังคมพึ่งพาประสบการณในอดีตเพ่ือการเขาใจโลกและขยายขีดความรูความสามารถของตน  อยางไรก็ตาม 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดฉกชิงโอกาสในการเรียนรูบทเรียนและประสบการณในอดีตไปจากประชาชน  การตรวจ
ขาวอยางเปนทางการของสื่อมวลชนกอนนําเสนอมีแตทําใหความสามารถในการแยกแยะความดีความเลวของ
ประชาชนต่ําลง  หลังจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองแตละครั้ง คนรุนหนุมสาวไดแตใหการยกระดับสิ่งตางๆ
ของพรรคฯ แตถอดถอนความสามารถในการวิเคราะห แบบอยางในอุดมคติ และประสบการณของคนรุนกอนที่
เพียบพรอมถองแท ผลคือประชาชนมีเพียงขอมูลที่กระจัดกระจายเปนพ้ืนฐานในการเขาใจประวัติศาสตรและ
ตัดสินเหตุการณใหมๆ โดยคิดวาพวกเขาเองถูกตอง แตที่จริงกลับเบี่ยงเบนออกจากความจริงนับพันไมล  
ดังน้ันนโยบายของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ทําใหประชาชนไมรูในสิ่งที่ควรรูจึงถือปฏิบัติกันอยางทั่วถึง 
 
VI. การปฏิวัติวัฒนธรรม - โลกกลับตาลปตรโดยการครอบงําของสิ่งชั่วราย 
 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญที่กระทําโดยวิญญาณชั่วของคอมมิวนิสตซ่ึงครอบงําทั่วทั้ง
ประเทศจีน  ในปค.ศ.1966 คลื่นความรุนแรงลูกใหมไดโถมเขาใสแผนดินจีน ความหวาดกลัวสีแดงที่ไมอาจ
ควบคุมสั่นสะเทือนภูเขาและทําใหแมนํ้ากลายเปนน้ําแข็ง  ดังที่นักเขียนชื่อ ฉิน มู ไดบรรยายการปฏิวัติ
วัฒนธรรมดวยคําพูดที่หดหูสิ้นหวังวา 
 

“มันเปนความหายนะที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน พรรคคอมมิวนิสตจีนคุมขังคนนับลานจากการที่พวก
เขาเกี่ยวของกับสมาชิกครอบครัวที่เปนเปาหมาย สังหารชีวิตมากกวานั้นนับลาน ทําใหครอบครัว
แตกสลาย ทําใหเด็กกลายเปนอันธพาลและโจร เผาหนังสือ ทําลายอาคารเกาแกรวมทั้งสุสาน
โบราณของปญญาชน กออาชญากรรมทุกชนิดในนามของการปฏิวัติ” 
 

 จากการประเมินขั้นต่ําสุด คาดวามีผูเสียชีวิตอยางไมเปนธรรมชาติในจีนชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม ราว 7.73 
ลานคน 
 ประชาชนมักเขาใจผิดวาความรุนแรงและการเขนฆาในชวงปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นสวนใหญเกิดระหวางการกอ
ความไมสงบ ซ่ึงหมายถึงพวกเรดการด(หนวยพิทักษแดง)และผูกอความไมสงบเปนผูเขนฆา  อยางไรก็ตาม 
วารสารรายปของเทศมณฑลจีนที่ตีพิมพออกมาอยางเปนทางการนับพันฉบับชี้วาการเสียชีวิตอยางไมเปน
ธรรมชาติที่มากที่สุดในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม ไมใชอยูในปค.ศ.1966 ซ่ึงเปนชวงที่พวกหนวยพิทักษแดงควบคุม



องคกรรัฐสวนใหญเอาไว หรือไมใชในป ค.ศ.1967 ที่ผูกอความไมสงบกลุมตางๆตอสูกันโดยใชอาวุธ แตเปนใน
ปค.ศ.1968 ซ่ึงเปนปที่เหมาไดอํานาจการควบคุมประเทศทั้งประเทศกลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง  ฆาตกรในคดีที่
เสื่อมเสียชื่อเสียงเหลานั้นมักจะเปนเจาหนาที่ในกองทัพกับพวกทหาร ทหารอาสาสมัครติดอาวุธ และสมาชิก
พรรคฯทุกระดับของรัฐ 
 ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงความรุนแรงในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต
จีนและรัฐบาลภูมิภาคตางๆ ไมใชพฤติกรรมสุดขั้วของพวกหนวยพิทักษแดง  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปกปด
เกี่ยวกับการยุยงโดยตรงและการเกี่ยวของในความรุนแรงโดยผูนําพรรคและเจาหนาที่รัฐ 
 ในเดือน สิงหาคม ค.ศ.1966 พวกหนวยพิทักษแดงไดขับไลชาวเมืองปกกิ่งที่เคยถูกจัดในการเคลื่อนไหวที่
ผานมาวาเปน พวกเจาของที่ดิน พวกชาวนารวย พวกปฏิกิริยา พวกธาตุแทเลว และพวกฝายขวา และบีบ
บังคับพวกเขาไปสูชนบท  สถิติอยางเปนทางการที่ไมสมบูรณแสดงวามีบาน 33,695 หลังถูกบุกคน และ
ชาวเมืองปกกิ่ง 85,196 คน ถูกขับออกจากเมืองและสงกลับไปยังถิ่นด้ังเดิมของพอแมของพวกเขา  พวกหนวย
พิทักษแดงทั่วประเทศก็ทําตามโดยการขับไลชาวเมือง 400,000 คนไปสูชนบท  รวมกระทั่งเจาหนาที่รัฐ
ระดับสูงที่พอแมเคยเปนเจาของที่ดิน เผชิญกับการถูกเนรเทศไปอยูบานเกิด 
 อันที่จริง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดวางแผนรณรงคการขับไลมากอนเริ่มการปฏิวัติวัฒนธรรมดวยซํ้า  อดีต
นายกเทศมนตรีของนครปกกิ่ง นาย เผิง เจ้ิน ประกาศวา พลเมืองของเมืองปกกิ่งจะตองมีความบริสุทธิ์ตาม
อุดมการณเหมือน “แผนแกวและผลึกแกว” ซ่ึงหมายความวาที่มีชาวเมืองทุกคนที่มีภูมิหลังทางชนชั้นที่ไมดี
จะตองถูกขับออกจากเมือง  ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1966 เหมาสั่งผูใตบังคับบัญชาให “ปกปองเมืองหลวง”  
ทีมงานของเมืองหลวงถูกจัดตั้งขึ้น นําโดย เยี่ย เจ้ียนอิง หยาง  เฉิงหวู และ เซียะ ฟูจ่ือ  ภารกิจหน่ึงของ
ทีมงานนี้คือการใชตํารวจขับไลชาวเมืองปกกิ่งที่มีภูมิหลังชนชั้นไมดีออกไป 
 ประวัติศาสตรครั้งนี้ชวยใหเห็นอยางชัดเจนวาเหตุใดรัฐบาลและกรมตํารวจไมเขาไปแทรกแซงแตกลับ
สนับสนุนหนวยพิทักษแดงในการรื้อคนบานและขับไลชาวปกกิ่งมากกวา 2%  รัฐมนตรีความมั่นคง นาย เซียะ 
ฟูจ่ือ เรียกรองตํารวจไมใหแทรกแซงปฏิบัติการของหนวยพิทักษแดง แตใหชวยแนะนํารวมถึงการใหขอมูลแก
พวกเขา หนวยพิทักษแดงเพียงแตถูกพรรคฯใชประโยชนใหปฏิบัติตามแผนที่วางไวแลว จนชวงปลายป 
ค.ศ.1966 หนวยพิทักษแดงเหลานี้ก็ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนทอดทิ้ง  หลายคนถูกตราหนาวาเปนผูตอตานการ
ปฏิวัติและถูกจําคุก สวนคนอ่ืนๆถูกสงไปชนบทพรอมๆกับเยาวชนในเมือง เพ่ือใชแรงงานและปฏิรูปความคิด
ของพวกเขา  องคกรหนวยพิทักษแดงของเมืองดานตะวันตก ซ่ึงเปนผูนําในการขับไลชาวเมือง ถูกจัดตั้ง
ภายใตการชี้นําดวยความใสใจของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน  คําสั่งที่ปรักปรําหนวยพิทักษแดงเหลานี้ก็ถูก
พิมพออกมาภายหลังการตรวจแกโดยเลขาธิการใหญของสภารัฐมนตรี 
 ภายหลังการยายชาวเมืองปกกิ่งที่มีภูมิหลังทางชนชั้นไมดีออกไปแลว ก็เกิดการเริ่มปราบปรามพวกชนชั้น
ที่ไมดีอีกรอบหนึ่งขึ้นในเขตชนบท  ในวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1966 สุนทรพจนของ เซียะ ฟูจ่ือ ไดรับการ
ถายทอดไปยังสํานักงานตํารวจตาชิงในระหวางการประชุมของพวกเขา  เซียะสั่งตํารวจใหชวยหนวยพิทักษ
แดงในการบุกคนบานของ “ชนชั้นมืดทั้งหา” (พวกเจาของที่ดิน พวกชาวนารวย พวกปฏิกิริยา พวกธาตุแทเลว 
และพวกฝายขวา) โดยการใหขอมูลและคําแนะนํา คอยชวยในการจูโจม  กรณีสังหารหมูตาซิง8ที่อ้ือฉาวเกิดขึ้น
จากการชี้แนะโดยตรงของกรมตํารวจ ผูเตรียมการเปนผูอํานวยการและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนของ
กรมตํารวจ สวนผูลงมือสังหารสวนใหญเปนทหารอาสาสมัครซึ่งไมละเวนแมแตเด็ก 



 คนจํานวนมากไดรับการอนุมัติใหขาสูพรรคคอมมิวนิสตจีนเพราะ “มีความประพฤติดี” ในระหวางการ
สังหารหมูแบบเดียวกันน้ี  ตามสถิติที่ยังรวบรวมไมครบถวนของจังหวัดกวางซี แสดงวาสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตจีนประมาณ 50,000 คน มีสวนรวมในการสังหารหมู  ในกลุมน้ีมีมากกวา 9,000 คน ที่ไดรับการ
อนุมัติใหเขารวมพรรคฯหลังจากการสังหารคนไดไมนาน  กวา 20,000 คน ไดกอการฆาตกรรมหลังจากการ
ไดรับอนุมัติใหเขารวมพรรคฯ และสมาชิกพรรคคนอื่นๆกวา 19,000 คนเกี่ยวของกับการฆาในทางใดทางหนึ่ง  
 ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ทฤษฏีชนชั้นยังถูกนํามาใชเพ่ือการทํารายทุบตี  คนชั่วสมควรถูกตีถาพวก
เขาถูกคนดีทุบตี  มันเปนเกียรติที่คนชั่วคนหนึ่งจะตีคนชั่วอีกคนหนึ่ง  แตถาคนดีคนหนึ่งตีคนดีอีกคนหนึ่งจะถือ
วาเปนการเขาใจผิด  ทฤษฏีอยางนี้ถูกสรางขึ้นโดยเหมาและถูกเผยแพรไปอยางกวางขวางในการเคลื่อนไหวกอ
ความไมสงบ  ความรุนแรงและการสังหารหมูกระจายไปอยางกวางขวางตามตรรกะที่วาศัตรูของการตอสูของ
ชนชั้นสมควรไดรับความรุนแรงและการสังหารหมู 
 จากวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม ค.ศ.1967 ทหารอาสาสมัครในเทศมณฑลเตา จังหวัดหูหนาน ได
สังหารหมูสมาชิกองคกร “ลมและสายฟา แหงเซียง เจียง” รวมทั้งผูที่จัดอยูใน “ชนชั้นมืดทั้งหา”  การสังหารหมู
ดําเนินอยูนาน 66 วัน ประชาชนกวา 4,519 คน ใน 2,778 ครัวเรือน ถูกฆาใน 468 กองพัน (บริหารงานระดับ
หมูบาน) ของคอมมูนประชาชน 36 แหง ใน 10 เขต  ในเขตการปกครองทั้งหมดซึ่งประกอบดวย 10 เทศ
มณฑล มีประชาชนถูกฆารวม 9,093 คน ในจํานวนนี้ 38% เปนพวก “ชนชั้นมืดทั้งหา” และ 44% เปนลูกๆของ
พวกเขา  คนที่มีอายุมากที่สุดที่ถูกฆาคือ 78 ปและที่อายุนอยที่สุดคือแค 10 วันเทานั้น 
 น่ีเปนเพียงกรณีหน่ึงของความรุนแรงในพื้นที่เล็กๆพื้นที่หน่ึงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม  ในเขตมองโกเลีย
ใน หลังการจัดตั้ง“คณะกรรมการปฏิวัติ” เม่ือตนปค.ศ.1968 การชําระลางตําแหนงทางชนชั้นและการกวาดลาง
ของ “พรรคปฏิวัติประชาชนมองโกเลียใน” สงผลใหคนตายกวา 350,000 คน  ในป ค.ศ.1968 ประชาชนนับ
หม่ืนๆคนในจังหวัดกวางสีเขารวมในการสังหารหมูขององคกรที่กอความไมสงบชื่อวา “422” ซ่ึงไดฆาคน
มากกวา 110,000 คน 
 กรณีเหลานี้ชี้ใหเห็นวาปฏิบัติการสังหารสวนใหญในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นลวนแตถูกปลุกปนและ
สั่งการโดยตรงจากผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน ซ่ึงสงเสริมและใชความรุนแรงในการปราบปรามเขนฆาพลเมือง  
นักฆาเหลานั้นที่เขารวมโดยตรงในการสั่งการและลงมือฆาสวนมากมาจากกองทัพ ตํารวจ อาสาสมัครติดอาวุธ 
และสมาชิกคนสําคัญของพรรคฯ และสันนิบาตเยาวชน 
 ถาในระหวางการปฏิรูปที่ดิน พรรคคอมมิวนิสตจีนใชชาวนาในการโคนลมเจาของที่ดินเพ่ือใหไดที่ดินมา ใน
ระหวางการปฏิรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนใชชนชั้นกรรมกรในการโคนลมนายทุน
เพ่ือใหไดทรัพยสิน และในระหวางการเคลื่อนไหวตอตานฝายขวา พรรคคอมมิวนิสตจีนกําจัดปญญาชนทั้งหมด
ที่มีความคิดเห็นตรงขาม ถาเชนนั้น อะไรคือจุดประสงคของการเขนฆาทั้งหมดในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม  พรรค
คอมมิวนิสตจีนใชคนกลุมหน่ึงไปฆาคนอีกกลุมหน่ึง และไมมีชนชั้นใดเลยที่ไดรับความไววางใจ  แมคุณจะมา
จากชนชั้นชาวนาหรือกรรมกร ซ่ึงเปนสองชนชั้นที่พรรคฯเคยใหความไวใจในอดีต ถาทัศนะของคุณแตกตาง
จากของพรรค ชีวิตคุณก็จะตกอยูในอันตราย  ดังน้ัน แลวในที่สุด ทั้งหมดนั้นเพ่ืออะไรกัน 
 จุดประสงคคือการกอตั้งลัทธิคอมมิวนิสตใหเปนศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่ครอบงําคนทั้งประเทศ ไม
เพียงแตควบคุมรัฐ แตยังควบคุมจิตของคนทุกคนดวย 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมผลักดันใหพรรคคอมมิวนิสตจีนและลัทธิของเหมา เจอตง เกี่ยวกับสภาพบุคคลไปสู
จุดสูงสุด  ทฤษฎีของเหมาถูกใชเพ่ือเผด็จการทุกสิ่งและทัศนะของคนคนเดียวก็ถูกปลูกฝงเขาไปในจิตใจของคน



นับสิบๆลานคน  การปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอนและไมมีอะไรเหมือน เจตนาที่จะไมระบุสิ่งที่
ทําไมได แตพรรคกลับย้ํา “สิ่งที่สามารถทําไดและจะทําอยางไร  อะไรที่อยูนอกขอบเขตนี้ จะทําไมไดหรือ
แมกระทั่งเพียงนํามาพิจารณาก็ไมได” 
 ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ทุกคนในประเทศจะทําพิธีกรรมคลายศาสนา คือขอคําสั่งจากพรรคในตอน
เชาและรายงานตอพรรคในตอนเย็น คํานับประธานเหมาวันละหลายๆครั้ง ขอใหเขาอายุยืนยาวชั่วนิรันดร ทํา
การสวดมนตทางการเมืองทุกวัน เชาและเย็น  ผูมีการศึกษาแทบทุกคนเคยมีประสบการณในการเขียน
วิพากษวิจารณตนเองและรายงานความคิดเห็นของตน  คําพูดของเหมามักไดรับการทองจําบอยๆ เชน “ตอสู
อยางรุนแรงกับทุกความคิดที่เห็นแกตัวที่ผานเขามา” “ปฏิบัติตามคําสั่งไมวาคุณจะเขาใจหรือไมก็ตาม ความ
เขาใจของคุณจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเอง ในขั้นตอนของการปฏิบัติ” 
 มีเพียงพระเจาองคเดียว(คือเหมา)ที่ไดรับอนุญาตใหบชูาได มีเพียงคัมภีรชนิดเดียว(คําสอนของเหมา)ที่
ไดรับอนุญาตใหศึกษาได  ในไมชาขั้นตอนในการ “สรางพระเจา” ก็ดําเนินไปจนถึงระดับทีว่า ประชาชนจะไม
สามารถซื้ออาหารในโรงอาหารไดหากพวกเขาไมทองคําพูดหรือทําความเคารพเหมา  ขณะซื้อของ อยูในรถ
ประจําทาง หรือแมแตกําลังพูดโทรศัพทอยู ทุกคนก็ตองทองคําพูดของเหมาถึง แมมันจะไมมีอะไรเกี่ยวของกัน
เลยก็ตาม  ในพิธีกรรมของการบูชาเหลานี้ หากประชาชนไมรูสึกคลั่งไคลก็จะรูสึกถึงความเหน็แกตัวของเหมา 
ไมวาในกรณีใดก็อยูภายใตการควบคุมของสิ่งชั่วคอมมิวนิสตแลว  การกุเรื่องเท็จ ทนตอเรือ่งหลอกลวง และ
พ่ึงพาการโกหก กลายเปนวิถีชวีิตของชาวจีน 
 
VII. การปฏิรูปและการเปดประเทศ - ความรุนแรงที่กาวไปตามกาลเวลา 
 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนชวงเวลาที่เต็มไปดวยการนองเลือด การฆาฟน ความเศราโศรก ความไรสํานึก 
และความสับสนระหวางถูกกับผิด  หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปลี่ยนปายประกาศ
บนผืนผาบอยๆ เน่ืองจากการเปลี่ยนรัฐบาลถึง 6 ครั้ง ใน 20 ป  กรรมสิทธิ์สวนบุคคลก็หวนกลับมาสูประเทศ 
ความแตกตางของมาตรฐานความเปนอยูระหวางเมืองกับชนบทก็ขยายกวางขึ้น ทะเลทรายขยายพื้นที่อยาง
รวดเร็ว นํ้าในแมนํ้าก็เหือดแหง ยาเสพติดและโสเภณีก็เพ่ิมขึ้น  “อาชญากรรม”ทุกชนิดที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
เคยตอตานกลับไดรับการอนุญาตอีกครั้ง 
 จิตใจที่หยาบชา ธาตุแทที่มีเลหเหลี่ยม การกระทําที่ชั่วราย และความสามารถในการนําความหายนะมาสู
ประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนเพ่ิมสูงขึ้น  ในระหวางการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปค.ศ.1989 
พรรคไดเคลื่อนกองทัพและรถถังเพ่ือเขามาเขนฆาพวกนักศึกษาที่กําลังประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สวน
ประหัตประหารผูฝกฝาหลุนกงอยางชั่วรายนั้นกลับเลวทรามยิ่งกวา  ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2004 ไดมีการเคลื่อน
ตํารวจปราบจลาจลกวา 1,600 นาย ในเมืองยวี่หลิน จังหวัดซานซี เพ่ือไปจับกุมและยิงชาวนากวา 50 คน เพ่ือ
เอาที่ดินจากพวกเขา  การควบคุมทางการเมืองของรัฐบาลจีนยังคงดําเนินไปโดยใชปรัชญาของพรรค
คอมมิวนิสตจีนคือการตอสูด้ินรนและความรุนแรง  สิ่งเดียวที่แตกตางจากในอดีตคือพรรคนี้มีใชความหลอกลวง
มากยิ่งขึ้น 
การสรางกฎหมาย: พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยหยุดที่จะสรางความขัดแยงในหมูประชาชน  พวกเขาได
ปราบปรามพลเมืองจํานวนมากในฐานะที่เปนพวกปฏิกิริยา พวกตอตานสังคมนิยม พวกคนชั่ว และสมาชิกลัทธิ
มาร  ลักษณะเผด็จการเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหเกิดความขัดแยงกับกลุมพลเรือนและองคกร



ตางๆอยางตอเน่ือง  ในนามของ “การรักษาสงบเรียบรอยและเสถียรภาพของสังคม” พรรคก็ไดเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบอยูเสมอ และจะปราบปรามใครก็ตามที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลโดยใชคาํอาง
วาเปนพวกปฏิกิริยา 
 ในป ค.ศ.1999 เจียง เจอหมิน ทําการตัดสินใจสวนตัวโดยขัดกับเจตนารมณของสมาชิกของคณะ
กรรมการบรหิารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตสวนใหญ ในการกําจัดฝาหลุนกงใหหมดสิ้นภายใน 3 เดือน  การกุ
เรื่องเพ่ือทําใหเสียชื่อเสียง และการหลอกลวงครอบคลุมไปทั่วประเทศอยางรวดเร็ว  เจียง เจอหมิน กลาวหาฝา
หลุนกงวาเปน“ลัทธิมาร” ในระหวางการใหสัมภาษณหนังสือพิมพฝรั่งเศส “ลาฟกาโร” ตามติดดวยการโฆษณา
ชวนเชื่ออยางเปนทางการของจีนอยางรวดเร็วโดยการจัดพิมพบทความกดดันทุกคนในประเทศใหหันมา
ตอตานฝาหลุนกง  สภาประชาชนแหงชาติถูกบังคับใหผาน”การตัดสินใจ”ที่ไมนาสนใจในการจัดการกับ “ลัทธิ
มาร” หลังจากนั้นไมนานศาลประชาชนสูงสุดและสํานักงานอัยการของประชาชนสูงสุดไดรวมกันราง 
“คําอธิบาย” ตอ “การตัดสินใจ” น้ัน 
 วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1999 สํานักขาวซินหัวไดจัดพิมพสุนทรพจนที่รางโดยผูนํากรมการจัดองคการ
พรรคคอมมิวนิสตจีนและกรมโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในการสนับสนุนการประหัตประหารฝา
หลุนกงของเจียงตอสาธารณชน  ประชาชนมีสวนรวมในการประหัตประหารฝาหลุนกงสืบเน่ืองจากการตัดสินใจ
ของพรรคเทานั้น  พวกเขาไดแตเชื่อฟงคําสั่งและไมกลาที่จะทัดทานใดๆ 
 หาปที่ผานมารัฐบาลไดใชทรัพยากรทางการเงินของชาติ 25 เปอรเซ็นต ในการปราบปรามฝาหลุนกง  ทุก
คนในประเทศตองผานการทดสอบ คนสวนใหญที่ยอมรับวาฝกฝาหลุนกงแตปฏิเสธที่จะเลิกฝกตองตกงาน บาง
ถูกพิพากษาใหถูกกักตัวที่คายแรงงาน ผูฝกฝาหลุนกงไมไดฝาฝนกฎหมายใดๆ ไมไดทรยศตอชาติ และไม
ตอตานรัฐบาล พวกเขาเพียงเชื่อในหลักความจริง ความเมตตา ความอดทน  แตพวกเขานับแสนกลับถูกจําคุก  
แมพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสั่งการปดกั้นขอมูลอยางแนนหนา ครอบครัวของผูฝกไดยืนยันวาผูฝกกวา 1,100 
คน ถูกทรมานจนตาย แตจํานวนตัวเลขที่แทจริงยังมากกวานี้อีกหลายเทานัก 
 

การรายงานขาว: วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2004 หนังสือพิมพฮองกง “เหวินเหวยเปา”รายงานวา ดาวเทียมดวงที่ 
20 ของประเทศจีนไดตกลงมายังพ้ืนโลกที่บริเวณบานของ นายหัว จียวี่ ในเขตเผิงไหล เทศมณฑลตาอิน 
มณฑลเสฉวน และทําลายบานของเขา  รายงานขาวดังกลาวยกคําพูดของนายอาย ยวี่ชิง ผูอํานวยการ
สํานักงานของรัฐ ประจําเทศมณฑลตาอินวา “กอนวัตถุสีดํา” ไดรับการยืนยันวาเปนดาวเทียมดวงนั้น นายอาย
เปนรองผูอํานวยการโครงการคนหาดาวเทียมในพื้นที่น้ันดวย  แตสํานักขาวซินหัวเพียงแตรายงานเวลาที่
คนพบดาวเทียมและเนนวานี่เปนดาวเทียมที่ถูกทดลองทางเทคนิคและวิทยาศาสตรครั้งที่ 20 ที่จีนเปนผูคนพบ   
สํานักขาวซินหัวไมไดเอยถึงการทําลายบานดังกลาวแมแตนอย  น่ีเปนตัวอยางที่เปนแบบฉบับของการรายงาน
ขาวของสื่อของประเทศจีนที่ยึดถือปฏิบัติอยางตอเน่ืองเสมอมาในการรายงานเฉพาะดานดีของขาวและปกปด
ดานรายไวจากการสั่งการของพรรค 

 การหลอกลวงและกุขาวเพื่อทําลายชื่อเสียงที่จัดพิมพทางหนังสือพิมพและเผยแพรทางทีวี มีสวนชวยอยาง
มากตอปฏิบัติการตามนโยบายของพรรคฯเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตทั้งหมด  คําสั่งของพรรค
จะตองถูกปฏิบัติในทันทีโดยสื่อในประเทศ  เม่ือพรรคตองการเริ่มการเคลื่อนไหวตอตานฝายขวา สื่อทั้งหมดใน
ประเทศจีนจะรายงานเปนเสียงเดียวกันเกี่ยวกับความผิดของพวกฝายขวา  เม่ือพรรคตองการจัดตั้งหนวยการ



ปกครองทองถิ่นของประชาชน หนังสือพิมพทุกฉบับในชาติก็เร่ิมสรรเสริญความเหนือกวาของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นของประชาชน  ภายในเดือนแรกของการประหัตประหารฝาหลุนกง สถานีโทรทัศนและวิทยุทุก
สถานีตางก็กุขาวทําใหฝาหลุนกงเสียชื่อเสียงซ้ําแลวซํ้าเลาในชวงเวลาออกอากาศที่มีผูชมและฟงจํานวนมาก
เพ่ือลางสมองประชาชน จากนั้นมา เจียงก็ใชสื่อทั้งหมดในการกุขาว กระจายขาวหลอกลวงและทําใหฝาหลุนกง
เสียชื่อเสียงซ้ําแลวซํ้าเลา  รวมถึงความพยายามในการปลุกปนความเกลียดชังตอฝาหลุนกงไปทั่วประเทศโดย
การรายงานขาวเท็จเกี่ยวกับผูฝกฝาหลุนกง วาผูฝกฆาผูอ่ืนและฆาตัวตาย  ตัวอยางหนึ่งของการรายงานขาว
เท็จไดแกการสรางเหตุการณจัดฉาก “การเผาตัวตายที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน” ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณโดยองคกร
พัฒนาการศึกษานานาชาติ (ซ่ึงเปน NGO) วาเปนการจัดฉากของรัฐบาลเพื่อหลอกลวงประชาชน  ในชวงหาป
ที่ผานมา ไมมีหนังสือพิมพหรือสถานีโทรทัศนใดของจีนแผนดินใหญที่รายงานเรื่องจริงเกี่ยวกับฝาหลุนกงเลย 
 ประชาชนจีนนั้นเคยชินกับการรายงานขาวเท็จเสียแลว  ครั้งหน่ึงผูรายงานขาวอาวุโสคนหนึ่งของสํานักขาว
ซินหัวพูดวา “คุณเชื่อรายงานขาวของซินหัวไดยังไง”  ประชาชนเปรียบสํานักขาวของจีนวาเปนสุนัขรับใชของ
พรรคฯ  ดังเชนในบทเพลงพื้นบานตอนหนึ่งวา “มันเปนสุนัขที่พรรคเลี้ยงไว เฝาประตูพรรค มันจะกัดทุกคนที่
พรรคบอกใหกัด และมันจะกัดตามจํานวนครั้งที่พรรคอยากใหกัด” 
 
การศึกษา: ในประเทศจีนการศึกษาเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใชในการควบคุมประชาชน  จุดประสงคด้ังเดิม
ของการศึกษานั้นคือการพัฒนาปญญาชนใหมีทั้งความรูและวิจารณญาณที่ถูกตอง  ความรูหมายถึงความเขาใจ
ในขอมูลขาวสารและเหตุการณในประวัติศาสตร  สวนวิจารณญาณหมายถึงกระบวนการวิเคราะห สืบสวน 
วิจารณตัดสิน และลอกเลียนความรูน้ันได รวมแลวคือกระบวนการพัฒนาจิตใจคน  ผูที่มีความรูโดยปราศจาก
วิจารณญาณที่ถูกตองถือวาเปนแคหนอนหนังสือ ไมใชปญญาชนที่แทจริงซ่ึงมีจิตสํานึกตอสังคม  น่ีก็คือเหตุผล
ที่วาในประวัติศาสตรจีน ปญญาชนที่มีวิจารณญาณที่ถูกตอง(ไมใชผูที่มีเพียงความรู)จึงไดรับการเคารพนับถือ
อยางสูงสง  แตภายใตการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนเต็มไปดวยปญญาชนที่มีแตความรู แต
ไรวิจารณญาณ หรือเปนผูที่ไมกลาใชวิจารณญาณ  การศึกษาในโรงเรียนมุงแตการสอนนักเรียนไมใหทําในสิ่งที่
พรรคไมตองการใหทํา  ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ ทุกโรงเรียนเร่ิมสอนการเมืองและประวัติพรรคคอมมิวนิสตจีน
ดวยตําราเรียนแบบเดียวกันทั้งหมด  ครูไมเชื่อในเนื้อหาของตําราแตก็ตองถูกบังคับดวย”วินัย”ของพรรคให
สอนในสิ่งที่ขัดกับเจตนารมณของตน  นักเรียนก็ไมเชื่อตําราหรือครูของตน แตก็ตองจดจําทุกสิ่งในตํารา
เพ่ือที่จะไดสอบผาน  ไมนานมานี้ คําถามเกี่ยวกับฝาหลุนกงถูกรวมอยูในการสอบประจําภาคและการสอบเขา 
โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย  นักเรียนที่ไมรูคําตอบมาตรฐานจะไมไดคะแนนสูงพอที่จะเขาโรงเรียนมัธยม
หรือมหาวิทยาลัยที่ดี  ถานักเรียนกลาพูดความจริง เขาจะถูกขับออกจากโรงเรียนทันทีและสูญเสียโอกาสทาง
การศึกษาอยางเปนทางการ 
 ระบบของการศึกษาสาธารณะนั้น เน่ืองจากอิทธิพลของหนังสือพิมพและเอกสารของรัฐ คําพูดหรือวลีที่มี
ชื่อเสียงจํานวนมากไดถูกเผยแพรในลักษณะที่เปนความจริง  อยางคําพูดของเหมา “เราควรสนับสนุนทุกสิ่งที่
ศัตรูตอตาน และตอตานทุกสิ่งที่ศัตรูสนับสนุน”  ผลดานลบจึงแพรกระจายอยางกวางขวาง เปนพิษรายตอใจคน
และเขาแทนที่ความเมตตา ทําลายหลักศีลธรรมในการใชชีวิตอยางสันติและกลมเกลียว 
 ในป ค.ศ. 2004 ศูนยขอมูลขาวสารของประเทศจีนไดวิเคราะหการสํารวจที่จัดทําโดยเน็ตซินาของจีน ผล
ปรากฏวาเยาวชนจีน 82.6 เปอรเซ็นต เห็นดวยกับการรังแกสตรี เด็ก และนักโทษในภาวะสงคราม  ซ่ึงเปนที่



นาตกใจมาก  แตมันไดสะทอนทัศนคติของประชาชนจีน โดยเฉพาะคนยุคใหมที่ขาดความเขาใจขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดทางวัฒนธรรมตามประเพณีด้ังเดิมที่ดีงาม หรือความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยชาติกับจักรวาล 
 ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2004 ชายคนหนึ่งไลแทงเด็ก 28 คนอยางบาคลั่งในเมืองซูโจวดวยมีด  ในวันที่ 
20 เดือนเดียวกัน ชายคนหนึ่งในมณฑลซานตง ทํารายเด็กนักเรียนชั้นประถม 25 คน ดวยมีด  มีครูโรงเรียน
ประถมบางคนบังคับใหเด็กทําประทัดดวยมือเพ่ือหารายไดเขาโรงเรียน เปนเหตุใหเกิดระเบิดและนักเรียน
เสียชีวติ 
 
การนํานโยบายไปปฏิบัต:ิ ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนมักจะใชวธิีขมขูและบีบบังคบัในการนํานโยบายของพวก
เขาไปปฏบิัต ิ  วิธีการหนึง่ที่พวกเขาใชคือคําขวัญทางการเมือง  เปนเวลานานแลวที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใช
จํานวนคําขวญัที่ติดประกาศไวเปนเกณฑในการประเมินความสําเรจ็ทางการเมืองของคนคนหนึ่ง  ในระหวาง
การปฏิวตัิวัฒนธรรม ภายในเวลาเพียงชั่วขามคนืเมืองปกกิ่งไดกลายเปนทะเลโปสเตอรสแีดงที่มีคําขวญัวา 
“พวกทุนนิยมในพรรคคอมมิวนิสตจงพินาศ”  ในชนบทคําขวัญน้ีถกูยอดวยการเหน็บแนมวา “พรรคจงพินาศ” 
 เม่ือไมนานมานี้ เพ่ือที่จะสงเสริมกฎหมายปาไม สํานักงานปาไมแหงรัฐและสถานีทั้งหมดของมัน รวมทั้ง
หนวยพิทักษปา ไดออกคําสั่งอยางเขมงวดเกี่ยวกับจํานวนคําขวัญที่เปนจํานวนมาตรฐานที่จะตองออกไป  ถา
ทําไมไดตามโควตาจะถือวาไมบรรลุภารกิจ  ผลคือหนวยงานทองถิ่นของรัฐบาลไดติดปายคําขวัญจํานวนมาก 
รวมถึงปาย “ใครเผาภูเขา ตองติดคุก”  ในการบริหารจัดการการคุมกําเนิดชวงไมกี่ปมานี้ ถึงกับมีคําขวัญที่นา
กลัว เชน “ถามีหน่ึงคนที่ละเมิดกฎหมาย คนทั้งหมูบานจะถูกทําหมัน” หรือ “มีหลุมศพเพิ่มอีกหลุมดีกวามีเด็ก
เพ่ิมอีกคน” หรือ “ถาผูชายที่ควรทําหมันไมทําหมัน บานของเขาจะถูกทําลาย ถาผูหญิงที่ควรทําแทงไมทําแทง 
วัวและที่นาของเธอจะถูกยึด”  ยังมีคําขวัญที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญอีกมากมาย เชน “คุณจะได
นอนคุกพรุงน้ี ถาไมจายภาษีวันนี้” 
 คําขวัญเปนวิธีที่ใชในการโฆษณากันทั่วไป โดยมีวิธีการนําเสนอที่ตรงไปตรงมาและทําซ้ําๆ ดงนั้นรัฐบาล
จีนจึงมักใชคําขวัญเพ่ือสงเสริมความความคิด ความเชื่อ และตําแหนงทางการเมืองเสมอ  คําขวัญทางการเมือง
สามารถมองไดวาเปนคําพูดที่รัฐบาลบอกกับประชาชน  อยางไรก็ตาม ในคําขวัญสงเสริมนโยบายของพรรค
คอมมิวนิสตจีน มันไมยากเลยที่ใครๆจะรูสึกไดถึงแนวโนมของความรุนแรงและความทารุณโหดราย 
 
 
VIII. การลางสมองทั่วประเทศและกลายเปน “คุกทางใจ”  
 
 อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการคงไวซ่ึงการปกครองแบบทรราชยของมันคือ
ระบบการควบคุมของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนกําหนดใหพลเมืองทุกคนมีจิตเชื่อฟงโดยมีวิธีการเตรียมการไว
อยางดี ไมวาพรรคจะมีการกระทําที่ขัดแยงกับตัวเองหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยางตอเน่ืองก็ไมเปนไร 
ตราบใดที่มันยังสามารถเตรียมการอยางเปนระบบในการลิดรอนสิทธิมนุษยชนที่พึงไดตามธรรมชาติของ
ประชาชนไวไดอยู อิทธิพลของรัฐบาลในชุมชนตางๆนั้นมีอยูทั่วทุกหนแหง ทั้งในเมืองและชนบท พลเมืองจะถูก
ควบคุมโดยคณะกรรมการประจําถนน หรือคณะกรรมการประจําเขตการปกครองทองถิ่น  จนกระทั่งไมนานมา
น้ี แมแตการแตงงาน การหยารางและการมีบุตร ยังตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการเหลานี้  อุดมการณ
พรรคฯ วิธีคิด การจัดองคการ โครงสรางทางสังคม กลไกการโฆษณาชวนเชื่อ และระบบบริหารจัดการ 



ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายเผด็จการของมันเทานั้น พรรคฯพยายามอยางยิ่งที่จะควบคุมทุก
ความคิดและทุกการกระทําของทุกๆคนโดยผานระบบของรัฐ 
 ความปาเถื่อนซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนใชในการควบคุมประชาชนนั้นไมไดจํากัดอยูแคการทําราย ทรมาน
ทางรางกายเทานั้น  พรรคยังบีบบังคับประชาชนใหสูญเสียความสามารถในการคิดอยางเปนอิสระ และทําให
พวกเขากลายเปนคนที่เต็มไปดวยความหวาดกลัว คอยแตปกปองตนเอง ขี้ขลาด ไมกลาที่จะพูดอะไรออกมา  
เปาหมายการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการลางสมองพลเมืองแตละคน เพ่ือที่พวกเขาจะไดคิดและ
พูดเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสตจีน และทําในสิ่งที่มันสงเสริมเทานั้น 
 คําพูดของมันที่วา “นโยบายพรรคฯเหมือนกับดวงจันทรที่เปลี่ยนไปทุกๆ 15 วัน”  ไมวาพรรคฯจะเปลี่ยน
นโยบายบอยเพียงไร ทุกคนในชาติจะตองเดินตามอยางใกลชิด  เม่ือคุณถูกใชเปนวิธีในการทํารายผูอ่ืน คุณ
ตองขอบคุณพรรคที่ยอมรับความเขมแข็งของคุณ แตเม่ือคุณเจ็บปวด คุณก็ตองขอบคุณพรรคที่”สอนบทเรียน
แกคุณ” เม่ือคุณถูกเลือกปฏิบัติจากความผิดพลาด และพรรคฯไดแกไขใหในภายหลัง คุณตองขอบคุณพรรคฯที่
ใจดี เปดกวาง และสามารถแกไขความผิดพลาดของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนดําเนินการปกครองที่กดขี่ของมัน
โดยใชการปราบปราม ตามดวยการแกไขความผิดพลาด ครั้งแลวครั้งเลา เปนวัฏจักรอยางตอเน่ือง 
 หลังจาก 55 ป ของการปกครองแบบทรราชย พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกักขังจิตใจของชาติ และปดลอมมัน
ไวในกรอบที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้น  สําหรับบางคนที่คิดออกนอกกรอบนี้จะถูกมองวาเปน
อาชญากร  หลังการตอสูด้ินรนซ้ําแลวซํ้าเลา ความโงเขลากลับถูกยกยองวาเปนปญญา ความขลาดกลัวเปน
หนทางของการอยูรอด  ในสังคมสมัยใหมที่มีอินเตอรเน็ตเปนกระแสหลักของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
พรรคคอมมิวนิสตจีนยังเรียกรองใหประชาชนมีวินัยตอตนเอง โดยไมใหอานขาวสารจากภายนอก หรือเขาไป
ในเว็บที่มีคําวา “สิทธิมนุษยชน” และ “ประชาธิปไตย” 
 การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการลางสมองประชาชนนั้นเปนเรื่องนาขัน อีกทั้งปาเถื่อน และ
นาเหยียดหยาม แตกลับมีอยูทั่วทุกหนแหง  มันไดบิดเบือนคุณคาทางศีลธรรมและหลักการของสังคมจีน มันได
เขียนมาตรฐานดานพฤติกรรมและวิถีชีวิตใหมของชาติขึ้นมา  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการทรมานจิตใจและ
รางกายคนอยางตอเน่ืองในการเสริมความแข็งแกรงใหกับอํานาจเบ็ดเสร็จของมันในการปกครองประเทศจีน
ดวย”ศาสนาพรรคคอมมิวนิสตจีน”ที่ปกคลุมโอบรอบทุกดาน 
 

บทสรุป 
 

 เหตุใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงตองตอสูไมหยุดหยอนเพ่ือรักษาอํานาจของมันไว  เหตุใดพรรคคอมมิวนิสต
จีนจึงเชื่อวา ตราบใดที่ยังมีชีวิต การตอสูด้ินรนจะไมมีวันจบส้ิน  เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายของมัน พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ไมรีรอที่จะฆาประชาชน หรือทําลายสิ่งแวดลอมทางนิเวศนวิทยา หรือไมสนใจวาเกษตรกรและ
ชาวชนบทจํานวนมากจะมีชีวิตอยูอยางแรนแคนเพียงไร 
 ‘พรรคคอมมิวนิสตจีนตองผานการตอสูด้ินรนอยางไมรูจบ’เปนแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสตหรือ  คําตอบคือ
“ไมใช”  หลักการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตคือการกําจัดกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ซ่ึงเปนสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
พยายามทําเมื่อไดอํานาจมา  พรรคคอมมิวนิสตจีนเชื่อวากรรมสิทธิ์สวนบุคคลเปนสาเหตุรากเหงาของความชั่ว
รายทั้งปวง  อยางไรก็ตาม ภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงป ค.ศ.1980 ก็มีการอนุญาตใหมีกรรมสิทธิ์สวน
บุคคลไดอีกครั้งในประเทศจีน ทั้งไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนูญดวย  เม่ือมองทะลุการโกหกของพรรค



คอมมิวนิสตจีน ผูคนก็จะมองเห็นไดอยางชัดเจนวาในชวง 55 ป ของการปกครอง พรรคคอมมิวนิสตจีน
เพียงแตจัดฉากละครเกี่ยวกับการกระจายทรัพยสินใหม  หลังจากการกระจายทรัพยสินหลายรอบนั้น พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ผันแปรทุนทรัพยของผูอ่ืนไปเปนทรัพยสมบัติสวนตัวของพวกมันเอง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาตนเปน “ผูบุกเบิกของชนชั้นผูใชแรงงาน”  หนาที่ของมันคือการกําจัดชนชั้น
นายทุน  อยางไรก็ตาม ขณะน้ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีกฎหมายเฉพาะที่ยอมใหนายทุนเขารวมกับพรรคไดอยาง
ชัดเจน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อในพรรคฯและระบบคอมมิวนิสตอีกตอไปแลว  และการคงอยูของมัน
เองก็ไมมีความชอบธรรม สิ่งที่เหลืออยูของพรรคคอมมิวนิสตเปนเพียงเปลือกที่ไรเน้ือขางในซึ่งตนไดกลาวอาง
ไว 
 การตอสูด้ินรนอยางยาวนานเพื่อรักษาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตไว ปลอดจากการทุจริต(คอรรับชัน)ไดจริง
หรือ  ไมจริงเลย  55 ป หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอํานาจมา ก็ยังคงมีการทุจริต(คอรรับชัน) ยักยอก การ
กระทําผิดกฎหมาย และการกระทําที่ทําลายชาติและประชาชน อยางกวางขวางในหมูเจาหนาที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนทั่วประเทศ  ไมกี่ปมานี้ประมาณวาในหมูเจาหนาที่พรรคฯทั้งหมดที่มีอยูในประเทศจีนราว 20 
ลานคนนั้น มีอยู 8 ลานคนที่เคยถูกสอบสวนและถูกลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการทุจริต(คอรรับชัน)  ในแตละ
ป ประชาชนประมาณ 1 ลานคนไดรองเรียนตอเจาหนาที่ระดับสูงเกี่ยวกับเจาหนาที่ที่ทุจริต(คอรรับชัน)แตไม
ถูกสอบสวน  จากเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน ค.ศ.2004 สํานักงานการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ของจีนไดสอบสวนกรณีการผานการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางผิดกฎหมายในธนาคาร 35 แหงและ
บริษัทอีก 41 แหง พบวามีการโอนเงินอยางผิดกฎหมาย 120 ลานดอลลารสหรัฐ  ตามสถิติในไมกี่ปที่ผานมา 
เจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอยางนอย 4,000 คน ไดหนีออกจากประเทศจีนไปพรอมกับเงินที่ยักยอกไว และ
เงินทุนที่พวกเขาขโมยไปจากรัฐ รวมแลวเปนหลายพันลานดอลลาร 
 การตอสูด้ินรนกอใหเกิดการปรับปรุงการศึกษาและจิตสํานึกของประชาชนและทําใหประชาชนใสใจในเรื่อง
ของชาติไดหรือ  คําตอบยังคงเปน “ไม”  ในประเทศจีนทุกวันนี้ การแสวงหาทางดานวัตถุระบาดไปทั่ว 
ประชาชนกําลังสูญเสียคุณธรรมตามประเพณีเดิมเกี่ยวกับความซื่อสัตย  เปนเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะ
หลอกลวงญาติของตัวเองและโกงเพื่อน คนจีนจํานวนมากไมใสใจหรือไมก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องสําคัญหลาย
เร่ือง เชนสิทธิมนุษยชน หรือการประหัตประหารฝาหลุนกง  การเก็บความคิดไวกับตัวเองและเลือกที่จะไมพูด
ความจริงไดกลายเปนทักษะพื้นฐานของการอยูรอดในประเทศจีน  ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนได
กระตุนอารมณความรูสึกของสาธารณชนทางดานชาตินิยมในโอกาสตางๆที่เอ้ืออํานวย  ยกตัวอยางเชน พรรค
คอมมิวนิสตจีนอาจจัดใหประชาชนขวางปากอนหิน ใสสถานฑูตสหรัฐอเมริกาและเผาธงชาติของสหรัฐ  
ประชาชนจีนถูกปฏิบัติดังเชนมวลชนที่ยอมทําตามคําสั่งหรือไมก็เปนฝูงชนที่ใชความรุนแรง แตไมเคยไดรับ
การปฎิบัติดังเชนพลเมืองที่ไดรับการประกันทางดานสิทธิมนุษยชนเลย  การปรับปรุงดานวัฒนธรรมนั้นเปน
พ้ืนฐานในการยกระดับจิตสํานึกของประชาชน  หลักศีลธรรมของขงจื้อและเมงจ้ือไดสรางมาตรฐานและหลัก
ศีลธรรมไวนับพันป  “ถาหลักศีลธรรมทั้งหมดนี้ถูกทอดทิ้ง ประชาชนก็ไมมีแนวทางที่ดีใหปฏิบัติตามและ
แยกแยะความดีกับความชั่วไมออก  พวกเขาจะหลงทาง หลักธรรมจะถูกทําลาย”9 
 จุดประสงคของการตอสูทางชนชั้นของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการสรางความปนปวนอยางตอเน่ือง เพ่ือทํา
ใหมันสามารถกอตั้งตัวเองอยางม่ันคงใหเปนพรรคและศาสนาเดียวที่ปกครองประเทศจีน ใชอุดมการณของ
พรรคในการควบคุมประชาชนจีน  สถาบันของรัฐบาล กองทัพ และส่ือสารมวลชนเปนเครื่องมือที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนใชปฏิบัติการความเปนเผด็จการที่รุนแรงของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดนําโรคที่ไมอาจรักษา



ไดมาสูประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนเองก็ใกลถึงจุดจบ และการลมสลายของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนสิ่ง
ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 บางคนกังวลวาประเทศจะตกอยูในกลียุคถาพรรคคอมมิวนิสตจีนลมสลาย  ใครจะปกครองประเทศจีนแทน
พรรคคอมมิวนิสตจีนละ  ในประวัติศาสตร 5,000 ปของจีนนั้น ชวงเวลาเพียง 55 ปของการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีนน้ันสั้นมาก ไมผิดอะไรกับเมฆที่ลอยผานไป  แตโชคไมดีที่ในชวงเวลาสั้นๆ ภายใน 50 ปน้ี 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายความเชื่อและมาตรฐานตามประเพณีด้ังเดิมจนปนป ทําลายหลักศีลธรรมและ
โครงสรางสังคมที่มีมาแตเดิม เปลี่ยนความรักและความเอื้ออาทรในหมูมนุษยใหกลายเปนการตอสูด้ินรนและ
ความเกลียดชัง แทนที่ความเคารพยําเกรงในสวรรค โลกและธรรมชาติ ดวยความอหังการโดยให “มนุษย
เอาชนะธรรมชาติ”  ดวยปฏิบัติการทําลายลางคร้ังแลวครั้งเลา พรรคไดทําลายสังคม ศีลธรรม รวมทั้งระบบ
นิเวศน ทําใหชาติจีนตกอยูในสภาวะวิกฤตอยางมาก 
 ในประวัติศาสตรจีน ผูนําที่มีจิตใจดีงามทุกคนลวนมองวาหนาที่ของรัฐคือการใหความรัก ใหการเลี้ยงดู และ
ใหการศึกษาแกประชาชน  ธรรมชาติของมนุษยน้ันมีความมุงหวังที่แรงกลาตอความดีงาม สวนบทบาทของรัฐ
คือการนําศักยภาพของมนุษยที่แฝงอยูน้ีออกมา  เมงจ้ือกลาววา “น่ีคือทางของประชาชน ผูที่มีวิธีในการให
กําลังใจอยางสม่ําเสมอจะมีจิตใจที่ม่ันคง ผูที่ปราศจากวิธีที่สมํ่าเสมอยอมมีใจไมม่ันคง”10  การศึกษาที่ไมรุงเรือง
จะไมมีประสิทธิผล ผูนําที่เปนทรราชยที่ไมมีความรักใหกับประชาชนแตกลับเขนฆาผูบริสุทธิ์ ยอมถูกประชาชน
จีนเกลียดชัง 
 ในประวัติศาสตร 5000 ปของจีนนั้น มีผูนําที่ดีงามหลายคน เชน จักรพรรดิเหยาและจักรพรรดิซุนในยุค
โบราณ จักรพรรดิเหวินและจักรพรรดิอูของราชวงศโจว จักรพรรดิเหวินและจักรพรรดิจิงแหงราชวงศฮ่ัน 
จักรพรรดิถังไทจงแหงราชวงศถัง และจักรพรรดิคังซีและจักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง  ความรุงเรืองใน
ราชวงศตางๆเหลานี้ลวนเกิดจากผูนําที่ปฏิบัติตามหนทางแหงฟาและเดินทางสายกลาง และพยายามอยางยิ่ง
เพ่ือใหไดมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคง  คุณลักษณะของผูนําที่ดีคือการใชประโยชนจากคนที่มีคุณธรรมและมี
ความสามารถ เปดใจกวางตอความคิดเห็นที่แตกตาง สงเสริมความยุติธรรมและสันติ และใหในสิ่งที่ประชาชน
ตองการ  ดวยเหตุน้ีปวงชนจะเชื่อฟงกฎหมาย รักษาพฤติกรรมที่ถูกตอง มีชีวิตที่เปนสุข และทําการงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 เม่ือมองดูเรื่องทางโลก เรามักถามวาใครเปนผูกําหนดวารัฐจะรุงเรืองหรือดับสูญ แมเราจะรูดีวาการเจริญ
และการเสื่อมถอยของชาติน้ันมีเหตุผลของมัน  เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนจากไปแลว เราสามารถคาดไดวา
สันติภาพและความกลมเกลียวจะกลับมาสูประเทศจีนใหม  ผูคนจะมีสัจจะ มีความเมตตา ถอมตัว และอดทน 
ชาติจะหวงใยในความตองการพื้นฐานของประชาชนและทุกอาชีพจะเจริญรุงเรือง 

 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 4 
พรรคคอมมิวนิสตเปนแรงพลังที่ตอตานจักรวาล 

 
บทนํา  
 
 ชาวจีนใหคุณคาอยางสูงตอเตา(หรือวิถีทาง) ในสมัยโบราณจักรพรรดิ์ที่ปาเถื่อนจะถูกเรียกวา “ผูปกครอง
จิตเสื่อมซ่ึงขาดเตา” มาตรฐานศีลธรรมในภาษาจีนเรียกวา “เตา เตอ” “เตา” หมายถึง “เตา” และ “เตอ” 
หมายถึง ”คุณธรรม” พฤติกรรมใดๆที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานศีลธรรม เรียกวา “ไมปฎิบัติตามหลักการของ
เตา”  แมแตชาวนาที่ลุกขึ้นตอตานยังชูคําขวัญ “บรรลุวิถีทางในนามของสวรรค”  เหลาจื่อ1กลาววา “มีบางอยาง
ที่ลึกลับและครบถวน ซ่ึงดํารงอยูกอนสวรรคและโลก  เงียบ ไรรูป สมบูรณและไมเคยเปลี่ยน  มีชีวิตอยูตลอด
กาลทั่วทุกหนแหงโดยสมบูรณ มันเปนมารดาของทุกสิ่ง  ขาพเจาไมทราบชื่อของมัน เพียงเรียกมันวาวิถีทาง”  
คําพูดนี้ชี้วาโลกกอรูปมาจากเตา 
 ในชวงรอยปหลัง การรุกรานเขามาอยางฉับพลันของสิ่งชั่วรายคอมมิวนิสตไดกอเกิดแรงพลังที่ตอตาน
ธรรมชาติและมนุษยชาติ ซ่ึงเปนสาเหตุของความทุกขทรมานและโศกนาฏกรรมที่ไมสิ้นสุด  มันยังผลักดันให
อารยธรรมมนุษยไปสูจุดที่จวนเจียนจะลมสลาย  มันทําเรื่องที่ทารุณโหดรายทุกชนิดที่ละเมิดตอเตา อีกทั้ง
ตอตานสวรรคและโลก มันไดกลายเปนแรงพลังที่ชั่วรายตอจักรวาลอยางที่สุด 
 “คนทําตามโลก โลกทําตามสวรรค สวรรคทําตามเตา และเตาทําตามธรรมชาติ”2  ในยุคโบราณชาวจีนเชื่อ
ในการปฏิบัติตามสวรรค สอดคลองกลมกลืนและคงอยูรวมกับสวรรค  มนุษยชาติประสานเชื่อมโยงกับสวรรค
และโลก และคงอยูดวยการพึ่งพากันและกัน  เตาของจักรวาลไมเปลี่ยนแปลง  จักรวาลดําเนินไปตามเตาอยาง
เปนระเบียบ  โลกเดินตามการเปลี่ยนแปลงของสวรรค ดังน้ันจึงมีสี่ฤดูกาลที่แตกตางกัน  ดวยการเคารพสวรรค
และโลก มนุษยชาติก็จะมีความสุขกับชีวิตที่กลมเกลียวดวยความกตัญูรูคุณและไดรับพร  สิ่งน้ีสะทอนอยูใน
ประโยคที่วา “เม่ือสวรรคเอ้ืออํานวย ผืนดินโลกไดรับประโยชน ประชาชนมีความกลมเกลียว”3  ตามแนวคิดของ
ชาวจีน วิชาดาราศาสตร ภูมิศาสตร ระบบปฏิทิน การแพทย อักษรศาสตรและกระทั่งโครงสรางของสังคม ลวน
แตเปนไปตามความเขาใจดังกลาวแลวน้ัน 
 แตพรรคคอมมิวนิสตกลับสงเสริม “มนุษยใหอยูเหนือธรรมชาติ” และสงเสริม “ปรัชญาการตอสู” ในการทา
ทายสวรรค โลกและธรรมชาติ  เหมา เจอตง พูดไววา “สงครามกับสวรรคเปนความเพลิดเพลินไมรูจบ การตอสู
กับโลกเปนความเพลิดเพลินไมรูจบ และการตอสูด้ินรนกับมนุษยชาติเปนความเพลิดเพลินไมรูจบ”  บางที
พรรคคอมมิวนิสตไดรับความเพลิดเพลินจากการตอสูด้ินรนเหลานี้จริงๆ แตประชาชนตองชดใชดวยความ
เจ็บปวดอยางแสนสาหัส 
 
I. การตอสูกับคนและการกําจัดธาตุแทของมนุษย 

การทําใหเกิดความสับสนระหวางความดีกับความเลวและกําจัดมนุษยชาติ 

 เริ่มตนนั้น มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ จากนั้นก็เปนชีวิตที่มีสังคม  “คนนั้นเกิดมาดีโดยธรรมชาติ”4 
และ “ทุกคนลวนมีหัวใจของความดีงามความเมตตา”5 เหลานี้ลวนเปนแนวทางที่มนุษยมีติดตัวมาแตเกิด เปน



แนวทางที่ชวยใหมนุษยแยกแยะ ผิด-ถูก ดี-ชั่ว ได แตสําหรับพรรคคอมมิวนิสตจีน มนุษยเปนเพียงสัตวหรือ
เครื่องจักรชนิดหนึ่ง  พรรคคอมมิวนิสตจีนเห็นวาชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพเปนเพียงแรงงานทางวัตถุ 
 จุดมุงหมายของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการควบคุมคนและคอยๆเปลี่ยนพวกเขาเปนพวกกอความไมสงบ
และอาชญากรปฏิวัติ  ดังเชนที่มารกซพูดวา “แรงงานทางวัตถุจะลมคว่ําไดโดยแรงงานทางวัตถุเทานั้น” 
“ทฤษฎีก็จะกลายเปนแรงงานทางวัตถุดวยในทันทีที่มันยึดกุมมวลชนได”6  เขาเชื่อวาประวัติศาสตรของมนุษย
ทั้งหมดนั้นเปนเพียงการปฏิรูปสภาพของมนุษยอยางตอเน่ือง และสภาพของมนุษยที่แทก็คือสภาพของชนชั้น 
เขาตั้งสมมติฐานไววา สิ่งเหลานี้ไมไดสืบทอดมาและไมไดติดตัวมาแตกําเนิด แตเปนผลที่สืบเน่ืองมากจาก
สิ่งแวดลอม  เขาแยงวามนุษยเปน “สัตวสังคม” เขาไมเห็นดวยกับแนวคิด “มนุษยโดยธรรมชาติ” ของเฟอรบาค
(Feuerbach)  เลนินเชื่อวาลัทธิมารกซิสตจะไมสามารถสรางขึ้นหรือเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติในหมูกรรมาชน 
แตตองแทรกซึมมาจากภายนอก  เลนิน พยายามอยางเต็มที่แตก็ยังไมสามารถทําใหพวกคนงานเปลี่ยนจาก
การตอสูด้ินรนทางเศรษฐกิจเปนการทําสงครามการเมืองเพ่ืออํานาจ  ดังน้ันเขาจึงตั้งความหวังไวกับ “ทฤษฎี
กิริยาตอบสนองฉับพลันแบบมีเง่ือนไข” ซ่ึงผลักดันออกมาโดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบิลชื่อ อิวาน เปโทรวิช 
พาฟ ลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov)  เลนินพูดวา “ทฤษฎีน้ีมีความหมายอยางสําคัญตอกรรมาชนทั่วโลก”  
ทร็อตสกี้7ถึงกับหวังอยางไมสมความปรารถนาวากิริยาตอบสนองแบบมีเง่ือนไขไมเปนเพียงเปลี่ยนคนทางดาน
จิตใจ แตจะเปลี่ยนรางกายคนดวย  เหมือนกับที่สุนัขนํ้าลายไหลทันทีที่ไดยินเสียงกระดิ่งบอกเวลาอาหาร
กลางวัน หรือทหารควรจะวิ่งออกไปอยางกลาหาญในทันทีที่ไดยินเสียงปนเพ่ืออุทิศชีวิตใหพรรคคอมมิวนิสต 
 นับแตโบราณกาล ผูคนเชื่อวารางวัลน้ันไดมาจากความพยายามและหยาดเหงื่อแรงงาน ชีวิตที่รํ่ารวยไดมา
จากการทํางานหนัก  ผูคนตางดูแคลนความเกียจคราน และมองวาการเก็บเกี่ยวผลประโยชนโดยไมลงแรง เปน
เรื่องผิดศีลธรรม  แตหลังจากพรรคคอมมิวนิสตแพรเขาไปในประเทศจีนเหมือนโรคติดเชื้อรายแรง มันก็สงเสริม
ใหพวกสวะสังคมและคนขี้เกียจแยงชิงที่ดิน ขโมยทรัพยสินสวนตัวและกดขี่ขมเหงคนทั้งชายหญิง ทั้งหมดนี้ทํา
อยางเปดเผยโดยไมผิดกฎหมาย 
 ทุกคนทราบวาการเคารพผูสูงอายุและการดูแลผูเยาวเปนสิ่งดี และการไมเคารพผูอาวุโสกับครูเปนเรื่องไมดี  
การศึกษาของขงจื้อในสมัยโบราณแบงเปน 2 สวน คือ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาระดับผูใหญ การศึกษา
อยางแรกจะรับเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยเนนที่กิริยาอาการเกี่ยวกับความสะอาด การเขาสังคม และมารยาท 
(ไดแก สุขอนามัย มารยาทสังคม การพูด ฯลฯ)  การศึกษาระดับผูใหญเนนคุณธรรมและการยึดถือเตา8  ใน
ระหวางการรณรงคของพรรคคอมมิวนิสตจีนเพ่ือวิพากษวิจารณหลินเปยว9และขงจื้อ และเพื่อประณามการ
เคารพนับถือครูอาจารย พรรคไดลบลางมาตรฐานศีลธรรมทั้งหมดจากจิตใจของคนเยาววัย 
 ภาษิตโบราณกลาวไววา “แมเปนครูเพียงวันเดียว ฉันก็ควรเคารพนับถือเขาเสมือนบิดาไปตลอดชีวิต” 
 วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1966 เปยว จงหยุน ครูของโรงเรียนในเครือสตรีมัธยมแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่งภาค
ปกติ ถูกนักเรียนหญิงของเธอเองจับแหประจานไปบนถนน โดยบังคับใหใสหมวกทรงสูงและสวมเสื้อผาที่เปอน
หมึกสีดํา คลองคอดวยปายดําที่เขียนคําสบประมาท ตัวเธอเดินอยูทามกลางแถวนักเรียนที่ใชถังขยะตีแทน
กลอง  เธอถูกบังคับใหคุกเขาลงกับพ้ืน ถูกตีดวยทอนไมที่มีตะปูตอกคาอยู และยังถูกราดดวยน้ํารอน  เธอถูก
ทรมานจนเสียชีวิต 
 อาจารยใหญที่เปนผูหญิงของโรงเรียนในเครือมัธยมแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่งน้ีถูกนักเรียนบังคับใหโขกศีรษะ
กับอางลางหนาที่แตกแลว พรอมกับตะโกนวา “ฉันเปนสมาชิกที่ไมดี” ผมของเธอถูกตัดจนยุงเหยิงเพ่ือลบหลู
เธอ  ศีรษะก็ถูกตีจนหอเลือดในขณะที่เธอถูกบังคับใหคลานไปบนพื้น 



 ทุกคนคิดวาความสะอาดคือสิ่งที่ดี ความสกปรกคือสิ่งที่ไมดี  แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับสงเสริม “ใหตัว
แปดเปอนโคลนและมือที่หนาดาน” ยังยกยองอีกวา “มือสกปรกและเทาเปอนขี้วัว”10 เปนสิ่งที่ดี  คนอยางนี้จึงจะ
นับวาเปนนักปฏิวัติที่ดีที่สุดและสามารถรับเขามหาวิทยาลัยได เขารวมพรรคไดและจะไดรับการเลื่อนขั้น 
กระทั่งเปนผูนําพรรค 
 มนุษยชาติกาวหนาไดเพราะการสะสมความรู แตภายใตพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ถือวาการไดรับความรูน้ัน
ไมดี  ปญญาชนจึงถูกจัดเปนพวกเหม็นสาบประเภทที่เกา ซ่ึงจัดเปนลําดับที่เลวที่สุดจาก 1 ถึง 9  ปญญาชนถูก
เรียกใหศึกษาจากพวกไมรูหนังสือ พวกเขาถูกจับไปรับการศึกษาใหมจากชาวนาที่ยากจน เพ่ือปฏิรูปความคิด
และเริ่มชีวิตใหม  ในการใหการศึกษาใหมกับปญญาชนนั้น ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยซิงหวาหลายคนถูก
ขับไปอยูที่เกาะคารป ในหนานชาง มณฑลเจียงซี  ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่มีโรคพยาธิใบไม 1ชุกชุม แมแตคายแรงงานที่
เคยตั้งอยูที่น่ีก็ยังตองยายหนีไป  ศาสตราจารยเหลานี้พอสัมผัสกับนํ้าในแมนํ้าที่น่ีก็ติดเชื้อทันทีและเปนโรคตับ
แข็ง ทําใหทํางานไมไดและเสียชีวิตในที่สุด 
 ดวยการยุยงของอดีตนายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล พรรคคอมมิวนิสตเขมรจึงทําการประทุษรายปญญาชน
อยางโหดรายที่สุด  คนเหลานั้นที่มีความคิดอิสระถูกจับไปปฏิรูปทั้งทางจิตวิญญาณและทางรางกายหรือถูกฆา
ทิ้ง  ในชวงป 1975-1978 ประชากรกัมพูชาถูกฆาตายไปถึง 1 ใน 4 บางคนตายเพียงเพราะมีรอยแวนตาบน
หนา (แสดงวาเปนพวกปญญาชน) 
 หลังชัยชนะของคอมมิวนิสตเขมรในป 1975 พอลพตไดจัดตั้งระบอบสังคมนิยม “สวรรคในสังคมมนุษย” 
เร็วเกินไป เปนสังคมที่ไมมีความแตกตางทางชนชั้น ไมแบงแยกเมือง-ชนบท ไมมีเงินตราและการคาขาย  ใน
ที่สุด ครอบครัวชาวเขมรก็ถูกแยกใหออกจากกันและแทนที่ดวยกลุมแรงงานชายและกลุมแรงงานหญิง  พวก
เขาถูกบังคับใหทํางานและกินอยูดวยกัน และสวมใสขุดทหารหรือชุดปฏิวัติสีดํา สามี-ภรรยาจะพบกันไดเพียง
สัปดาหละครั้งเม่ือไดรับการอนุมัติเทานั้น 
 พรรคคอมมิวนิสตอวดอางวาไมเกรงกลัว ฟา-ดิน มันมีความพยายามที่จะปฏิรูป ฟา-ดิน อยางโอหัง  น่ีเปน
การไมเคารพตอรากฐานและพลังของความถูกตองในจักรวาล  เหมา เจอตง เคยเขียนไวในขณะเปนนักเรียนที่
เมืองหูหนานวา 
 

ในทุกศตวรรษ ชาติตางๆไดกอการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ  สิ่งเกาถูกกวาดทิ้งไปและสิ่งใหมเขาแทนที่ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ความสําเร็จและการพังทลาย  มัน
เหมือนการทําลายลางของจักรวาล  การทําลายลางนั้นไมใชการทําลายลางครั้งสุดทายอยาง
แนนอน และไมนาสงสัยเลยวา การทําลายลางที่น่ีเปนการเกิดใหมของที่น่ัน  เราทั้งหมดคาดการณ
การทําลายลางเชนน้ัน เพราะการทําลายจักรวาลเกาจะนํามาซึ่งจักรวาลใหม น่ันไมใชดีกวา
จักรวาลเกาหรือ 
 

 ความรักเปนอารมณตามธรรมชาติของมนุษย  ความรักระหวางสามีภรรยา ลูก พอแม เพ่ือน และในสังคม 
เปนเรื่องปกติ  แตโดยการรณรงคทางการเมืองอยางไมหยุดหยอน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนมนุษยใหเปน
หมาปา หรือเปนกระทั่งสัตวที่ดุราย ปาเถื่อนยิ่งกวาหมาปา  แมแตเสือที่ดุรายที่สุดก็ยังไมกินลูกของมันเอง  แต
ภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน การรายงานซึ่งกันและกันระหวางพอแมกับลูกกลายเปนเรื่องที่พบ
เห็นไดทั่วไป หรือการแฉซึ่งกันและกันระหวางสามีภรรยา  ความสัมพันธในครอบครัวถูกตัดขาดบอยๆ 



 ในชวงกลางของทศวรรษ 1960 ครูหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนประถมที่ปกกิ่งไดเขียนคําวา “สังคมนิยม” กับ 
“ลมคว่ําลง” เอาไวดวยกันโดยใหนักเรียนเขียนซ้ําๆ กัน  นักเรียนจึงไปรายงานเรื่องของเธอ หลังจากนั้นเธอก็
ถูกวิพากษทุกวันและถูกตบตีโดยนักเรียนชาย  ลูกสาวของเธอก็ตัดความสัมพันธกับเธอ เม่ือไรก็ตามที่ความ
พยายามดิ้นรนรุนแรงขึ้น ลูกสาวของเธอก็จะวิพากษวิจารณแมวาเปน “การเคลื่อนไหวตอสูทางชนชั้นใหม” ใน
ชั่วโมงวิชาการเมือง  หลังความโชครายนี้ งานชนิดเดียวที่ครูทําคือการทําความสะอาดโรงเรียนทุกวัน รวมถึง
หองน้ําดวย เปนเวลาหลายปหลังจากนั้น 
 ผูที่เคยผานชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมจะไมลืมชื่อของ จาง จ่ือซิน เลย เธอถูกขังคุกเพราะไปวิจารณความ
ลมเหลวของเหมา เจอตง เกี่ยวกับการกาวกระโดดใหญ  ผูคุมเปลื้องผาเธอ ใสกุญแจมือเธอไพลหลัง ผลักเธอ
เขาไปในคุกผูชาย ปลอยนักโทษชายขมขืนหมูเธอ  เธอเสียสติในที่สุด ขณะที่เธอถูกประหารชีวิต ผูคุมกลัววา
เธอจะรองตะโกนคําขวัญเพ่ือประทวง ผูคุมจึงกดหัวเธอไวกับกอนอิฐ แลวเชือดคอหอยของเธอโดยไมไดวาง
ยาสลบ 
 ในการประหัตประหารฝาหลุนกงหลายปมานี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชวิธีการแบบเกาในการยุยงใหเกิด
ความเกลียดชังและสงเสริมความรุนแรง 
 พรรคคอมมิวนิสตกดขี่คุณธรรมของมนุษย และสงเสริม สนับสนุน และใชดานที่เปนมารในตัวมนุษยเพ่ือ
เสริมการปกครองของมันใหแข็งแกรง  จากการรณรงคครั้งแลวครั้งเลา ผูที่มีจิตสํานึกจึงถูกบังคับใหสงบปาก
สงบคําเนื่องจากหวาดกลัวตอความรุนแรง  พรรคคอมมิวนิสตไดทําลายมาตรฐานสากลทางดานศีลธรรมอยาง
เปนระบบในความพยายามที่จะขจัดแนวคิดเรื่องความดี–ความเลว เร่ืองเกียรติภูมิกับความนาละอาย ซ่ึงคงอยู
ในมนุษยชาตินานนับพันพันป 
 
สิ่งชั่วรายที่ทําตัวอยูเหนือกฎการเสริมและตานซึ่งกันและกัน 
เหลาจื่อกลาววา 

ภายใตสวรรคทุกคนมองเห็นความงดงามเปนความงดงาม เพราะมีความนาเกลียด 
ทุกคนรูจักความดีวาเปนความดี เพราะมีความชั่ว 
มี กับ ไมมี น้ันเกิดขึ้นดวยกัน 
ยาก กับ งาย เปนการเสริมกันและกัน 
ยาว กับ สั้น ตรงขามกันและกัน 
สูง กับ ต่ํา พิงกันและกัน 
เสียงพูด กับ เสียง ประสานกันและกัน 
หนา กับ หลัง ตามกันและกัน12 
 

 ดังกลาวนั้นคือกฎการเสริมและตานซึ่งกันและกันน้ันคงอยูในโลกมนุษย  ไมเพียงแตมนุษยที่มีคนดีคนเลว 
แตในคนคนเดียวกันก็มีทั้งดานดีและดานชั่วคงอยูพรอมกัน 
 เตา จ๋ือ ซ่ึงเปนสัญลักษณของพวกโจรในประเทศจีนยุคโบราณ สอนลูกสมุนของเขาวา “โจรก็ควรตาม
วิถีทาง(เตา)เหมือนกัน”  เขายังอธิบายอีกวา การเปนโจรก็ตองมี “เกียรติ ความกลาหาญ ความเที่ยงธรรม 
ความเฉลียวฉลาด และความกรุณา”  หรือพูดอีกอยางวา แมจะเปนโจรก็จะทําตามความชอบใจไมได ยังตอง
ยึดถือกฎกติกา 



 อาจกลาวไดวาประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเต็มไปดวยกลลวงกับการทรยศหักหลังอยางไมมี
ขอจํากัด ตัวอยางเชน สิ่งที่พวกโจรใหเกียรติมากที่สุดคือ “ความเที่ยงธรรม”  แมกระทั่งสถานที่ที่ใชแบงของที่
ปลนไดมายังเรียกวา “ศาลาแบงสรรอยางเที่ยงธรรม”  แตในหมูสหายพรรคคอมมิวนิสตจีนดวยกันนั้น เม่ือตอง
เผชิญกับวิกฤตการณก็จะรีบเปดโปงและกลาวหากันและกัน กระทั่งกุขอกลาวหาที่เปนเรื่องเท็จขึ้นมาใสรายซึ่ง
กันและกัน และทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 ยกตัวอยางเชนกรณีของนายพลเผิง เตอหวาย  เหมา เจอตงนั้นเกิดในครอบครัวชาวนา ยอมจะรูดีวาที่ดิน
หน่ึง “หมู”13 (1 ไรของจีน) ปลูกขาวไดไมถึง 130,000 จิน (หนวยกิโลกรัมของจีน)  เขารูวาสิ่งที่เผิง เตอหวาย 
พูดนั้นเปนความจริงทั้งหมด และรูวาเผิงไมไดคิดจะแยงชิงอํานาจของเขา และรูวาเผิงชวยชีวิตเขาไวหลายตอ
หลายครั้งเมื่อเขาตองตอสูกับกองกําลัง 200,000 น ของหูจงหนาน ดวยกองกําลังเพียง 20,000 นาย ของเขา 
ในสงครามระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับกกมินตั๋ง  แตกระนั้น ในทันทีที่เผิงแสดงความไมเห็นดวยกับเหมา 
เหมาะก็บันดาลโทสะถึงกับขวางบทกลอนที่ตนเคยเขียนสรรเสริญเผิงวา “ใครกลาแกวงดาบขี่มาขึ้นหนา มีแต
นายพลเผิงที่ยิ่งใหญของเราเทานั้น” ลงถังขยะ  เขาตัดสินประหารเผิงทั้งๆที่เผิงมีประวัติที่นาชื่นชมในการ
ชวยชีวิตเพ่ือนรวมอุดมการณ  
 พรรคคอมมิวนิสตจีนชอบการฆาอยางเห้ียมโหดมากกวาการปกครองดวยความเมตตากรุณา มัน
ประทุษรายสมาชิกของมันเอง โดยมองขามความเปนเพ่ือนรวมอุดมการณและความซื่อสัตยสวนตัว มัน
แลกเปลี่ยนดินแดนของประเทศจีน แสดงออกอยางขี้ขลาด มันทําตัวเปนศัตรูกับความเชื่อที่ถูกตอง ไรซ่ึง
สติปญญา มันเริ่มปฏิบัติการเคลื่อนไหวมวลชน ละเมิดวิถีทางของปราชญในการปกครองประเทศ เม่ือพิจารณา
รอบดานแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนไปไกลเสียจนละเลยตอมาตรฐานศีลธรรมขั้นต่ําสุดที่วา “แมแตโจรยังตองทํา
ตามวิถีทางเชนกัน”  ความชั่วรายของมันนั้นอยูเหนือกฎการเสริมและตานซึ่งกันและกันของจักรวาล  พรรค
คอมมิวนิสตจีนตอตานธรรมชาติและมนุษยชาติดวยจุดประสงคที่จะทําใหเกิดความสับสนในบรรทัดฐานของ
ความดีกับความเลวและลมลางกฎเกณฑของจักรวาล  ความยโสโอหังอยางไรการควบคุมของมันไดไปถึง
จุดสูงสุดของมันแลว และมันถึงเวลาที่ใกลจะลมสลายอยางสิ้นเชิง 
 
II. การตอสูกับโลกโดยฝาฝนกฎของธรรมชาติ นํามาซึ่งความหายนะไมรูจบ 
 

ขยายการตอสูทางชนชั้นไปสูธรรมชาติ 

 จิน ซุนหวา จบการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนหวูซง ซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมที่ 2 แหงนครเซี่ยงไฮ ใน
ป 1968 และเปนสมาชิกคณะกรรมการถาวรของหนวยพิทักษแดงแหงโรงเรียนมัธยมในเซี่ยงไฮ  เขาถูกสงไป
ชนบท ของมณฑลเฮยหลงเจียง เม่ือเดือนมีนาคม 1969  ในวันที่ 15 สิงหาคม ปน้ัน นํ้าปาไดไหลทะลักอยาง
รุนแรงลงมาจากแนวเขา ทวมพ้ืนที่โดยรอบแมนํ้าซวง จินโดดลงไปในกระแสน้ําเชี่ยวเพื่อจะนําเสาของ
สายไฟฟาที่ลอยอยูในน้ําขึ้นมาใหกับทีมงานที่ทําการผลิตของเขา ทําใหเขาจมน้ําตาย 
 ตอไปน้ีคือบันทึกประจําวัน14 2 ครั้ง ของจินกอนที่เขาจะเสียชีวิต 

 



วันที่ 4 กรกฎาคม 

 ผมเริ่มรูสึกถึงความรุนแรงกับความเขมขนของการตอสูทางชนชั้นในชนบท  ในฐานะหนวย
พิทักษแดงของประธานเหมา ผมเตรียมพรอมอยางเต็มที่ที่จะตอสูกับพวกฝายขวาดวยความคิด
ของเหมา เจอตง ซ่ึงไมสามารถเอาชนะได ที่เปรียบเสมือนอาวุธของผม ผมตั้งใจจะทําเชนนั้นให
ได แมมันจะหมายถึงการสละชีพของผม  ผมจะตอสู  ตอสู และตอสูอยางเต็มความสามารถของผม 
เพ่ือใหเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพม่ันคง 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 
 ศัตรูทางชนชั้นในหนวยการผลิตยังคงยโสโอหัง  เยาวชนที่ไดรับการศึกษามายังชนบทเพื่อเขา
รวมในการเคลื่อนไหวการปฏิวัติใหญ 3 ดาน ในชนบทโดยตรง  สิ่งแรกและสําคัญที่สุดคือการตอสู
ทางชนชั้น  พวกเราควรพึ่งพาชนชั้นยากจนและชาวนาระดับกลางลาง ระดมมวลชนและระงับ
ความโอหังของศัตรู  พวกเราเหลาเยาวชนผูที่ไดรับการศึกษาตองยืนหยัดในความคิดเหมา เจอตง
ที่แสดงในผืนผา ไมลืมการตอสูทางชนชั้น พรอมทั้งไมลืมเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ 

 

 จินไปสูชนบทดวยความคิดที่จะตอสูกับสวรรคและโลก และปฏิรูปมนุษยชาติ บันทึกของเขาแสดงใหเห็นวา
จิตใจของเขาเต็มไปดวยการตอสู  เขาขยายความคิดของ “การตอสูกับมนุษย” ไปสูการตอสูกับสวรรคและโลก 
จนสุดทายก็เสียชีวิตใหมัน  จินเปนกรณีตัวอยางที่เปนแบบฉบับของปรัชญาการตอสู และกลายเปนเหยื่อของ
มันในขณะเดียวกันอยางไมตองสงสัย  
 แองเจิลเคยพูดไววาเสรีภาพเปนการยอมรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  เหมา เจอตง เสริมตอใหวา “และปฏิรูป
โลก”  ซ่ึงการเสริมตอน้ี เพียงพอที่จะชี้ใหเห็นทัศนะที่มีตอธรรมชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอยางชัดเจน 
กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  “สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได” ที่พรรคคอมมิวนิสตเขาใจนั้นคือเปนสิ่งที่อยูนอก
สายตาของมัน และ”แบบแผน” ที่มีจุดกําเนิดเหนือคําอธิบายของมัน  พวกมันเชื่อวา สามารถพิชิตธรรมชาติและ
มนุษยชาติไดดวยการระดมความมีจิตสํานึกของมนุษยแตละคนใหเขาใจกฎที่เปนรูปธรรม คอมมิวนิสตทําใหทั้ง
รัสเซียและประเทศจีนยุงเหยิง ทั้งสองแหงเปนสนามทดลองของมัน ในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ   
 เพลงพ้ืนบานในระหวางการกาวกระโดดใหญแสดงออกถึงความอหังการและโงเขลาของพรรคคอมมิวนิสต
จีน ดังเน้ือรองที่วา “ใหภูเขาโคงคํานับและใหแมนํ้าหลีกทาง” “ไมมีจักรพรรดิหยกในสวรรคและไมมีราชามังกร
ในโลก ฉันคือจักรพรรดิหยก และฉันคือราชามังกร ฉันสั่งใหภูเขาทั้งสามและหุบเขาทั้งหา จงหลีกไป เพราะฉัน
ไดมาแลว”15 
 พรรคคอมมิวนิสตมาแลว  มันมาพรอมการทําลายสมดุลของธรรมชาติและความกลมกลืนแตแรกเริ่มของ
โลก 
 

กรรมตามสนองจากการทําลายธรรมชาติ  

 ภายใตนโยบายการเกษตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการคงการใชธัญพืชเพ่ือเปนการเชื่อมโยงหลัก พรรค
คอมมิวนิสตจีนเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญแถบที่ลาดภูเขาและทุงหญาที่ไมเหมาะสําหรับการเพาะปลูก 
และถมแมนํ้าและทะเลสาปในประเทศจีนเพ่ือใชเปนพ้ืนที่เพาะปลูก  ผลลัพธคืออะไร  พรรคคอมมิวนิสตจีนอาง



วาผลผลิตของธัญพืชในป 1952 น้ันสูงกวาในยุคชาตินิยม แตสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไมยอมเปดเผยคือ 
ผลผลิตธัญพืชรวมของจีนไมไดสูงกวาผลผลิตในชวงการปกครองที่สงบสันติของจักรพรรดิเฉียนหลงแหง
ราชวงศชิง จนกระทั่งป 1972 แมกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ ผลผลิตธัญญพืชตอพลเมือง 1 คน ยังต่ํากวาสมัย
ราชวงศชิงมากนัก และเปนเพียง 1 ใน 3 ของสมัยราชวงศซง ซ่ึงเปนชวงที่การเกษตรขึ้นสูจุดสูงสุดใน
ประวัติศาสตรจีน 
 การตัดตนไมตามอําเภอใจ ปรับระดับแมนํ้าและถมทะเลสาบสงผลระบบนิเวศนในประเทศจีนเสื่อมลงอยาง
รุนแรง  ทุกวันน้ีระบบนิเวศนของจีนอยูในภาวะใกลจะลมสลาย  การแหงขอดของแมนํ้าไหและแมนํ้าเหลือง 
รวมทั้งมลภาวะของแมนํ้าไฮวและแยงซี ไดตัดขาดเสนชีวิตที่ชาติจีนตองพ่ืงพาเพื่อใหรอดชีวิต  การสูญเสียทุง
หญาในกานซู ชิงไห มองโกเลียในและซินเกียง ทําใหพายุทรายพัดผานเขามาสูพ้ืนที่ราบภาคกลางได 
 ในชวงทศวรรษ 1950 ดวยการชี้แนะของผูเชี่ยวชาญชาวโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสรางโรงไฟฟา
โดยใชนํ้าในการขับเคลื่อน ซานเหมินเสีย บนแมนํ้าเหลือง  จนถึงทุกวันนี้ โรงไฟฟานี้มีประสิทธิภาพในการจาย
พลังงานในระดับเดียวกับแมนํ้าขนาดกลางเทานั้น ทั้งๆที่แมนํ้าเหลืองนี้ใหญเปนอันดับสองของจีน  ที่แยกวานั้น
คือโครงการนี้ทําใหเกิดการสะสมของดินโคลนและทรายทางตอนบนของแมนํ้า ทําใหพ้ืนดินใตแมนํ้าสูงขึ้น  ดวย
เหตุน้ี เพียงน้ําทวมขนาดกลางเทานั้นก็ทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนบนสองฝงแมนํ้าอยาง
มากมาย  ในป 2003 นํ้าทวมที่เกิดจากแมน้ําเวย มีการไหลของน้ําสูงสุดถึง 3,700 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซ่ึง
เปนระดับที่อาจเกิดไดทุก 3 ถึง 5 ป แตนํ้าทวมนั้นกอใหเกิดความหายนะอยางไมเคยมีมากอนในชวง 50 ป  
 มีการสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญหลายแหลงในเขตจูหมาเตียน จังหวัดเหอหนาน  ในป 1975 ทํานบของ
อางเก็บนํ้านี้ทยอยพังลงมาทีละแหง ทีละแหง  ภายในชวงเวลาสั้นๆ เพียง 2 ชั่วโมง มีคนจมน้ําตายถึง 60,000 
คน  จํานวนรวมของผูเสียชีวิตมีถึง 200,000 คน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงกระทําการทําลายผืนแผนดินจีนตามอําเภอใจตอไป  เขื่อนซานเสียบนแมนํ้าแยง
ซีเกียงและโครงการผันน้ําจากใตสูเหนือเปนความพยายามของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่จะเปลี่ยนระบบ
นิเวศวิทยาตามธรรมชาติดวยเงินลงทุนนับรอยๆลานดอลลาร  น่ียังไมนับโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่
จะ “ตอสูกับโลก” อีกหลายโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนํากันภายในพรรคคอมมิวนิสตจีนใหใชระเบิด
ปรมาณูในการระเบิดเพื่อเปดทางบนที่ราบสูงชิงไห-ธิเบต เพ่ือเปลี่ยนสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติทางดาน
ตะวันตกของจีน แมความยโสและการสบประมาทตอผืนดินของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะทําใหโลกสะเทือน มันก็
ไมใชสิ่งที่นึกไมถึง  
 ในเฮกซะแกรม (รูปดาว 6 แฉกที่เกิดจากสามเหลี่ยมดานเทา 2 รูปวางซอนกัน) (ปากั้ว) ของตําราโจวอี้ 
เขียนไวดังนี้ บรรพบุรุษของชาวจีนเห็นวาสวรรค เปน เฉียน หรือผูสราง และเคารพนับถือวาเปน หลักธรรม
แหงฟา พวกเขาพิจารณาวาโลก เปน คุน หรือผูรับ และเคารพนับถือคุณงามความดีที่ไดรับ  
 เฮกซะแกรมมีแนวทางตาม เฉียน ในตําราโจวอี้อธิบาย คุน วา “การที่ธรรมชาติของโลกอยูในเฮกซะแกรม
ของ คุน  ธรรมชาติของโลกจึงขยายออกและตอบสนอง สิ่งที่สอดคลองกันก็คือ คนที่เหนือกวาจัดการและผดุง
ทุกสิ่งทุกอยางดวยคุณงามความดีอยางเหลือหลาย 
 ขอคิดเห็นของขงจ้ือที่มีตอตําราโจวอี้คือ “ความสมบูรณคือความยิ่งใหญของ คุน มันกอกําเนิดทุกชีวิต”  
 ขงจ้ือยังมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของ คุน เพ่ิมเติมอีกวา “คุน มีความออนนุมที่สุด แตระหวาง
เคลื่อนไหวมันมีความมั่นคง มันนิ่งที่สุด แตในธรรมชาติ มันหนักแนน  ดวยการปฏิบัติตาม เธอไดรับศักดิ์



ตําแหนงสูง แตยังคงรักษาไวซ่ึงธรรมชาติของเธอ ดังนั้นเธอจึงอดทน  เธอมีทุกสิ่งรวมอยูดวยกัน และมีความ
หลักแหลมในการเปลี่ยนรูป น้ีคือหนทางของ คุน – ชางวานอนสอนงาย ค้ําสวรรคและเคลื่อนไหวตามกาลเวลา” 
 ดังไดเห็นอยางชัดแจงแลววา มีเพียงคุณงามความดีที่ไดรับของพระแมธรณีเกี่ยวกับความออนโยน ความ
น่ิง และความอดทน โดยการปฏิบัติตามสวรรคเทานั้น จึงจะทําใหทุกสิ่งทุกอยางในโลกสามารถคงอยูและเฟอง
ฟู  ตําราโจวอี้สอนใหเรามีทัศนคิดที่ถูกตองตอเตาแหงสวรรคและคุณงามความดีเกี่ยวกับโลก คือการปฏิบัตติาม
สวรรค ปฏิบัติตามโลก และเคารพธรรมชาติ 
  แตพรรคคอมมิวนิสตจีนละเมิด เฉียน และ คุน โดยสงเสริม “การทําสงครามกับสวรรคและตอสูกับโลก”  มัน
ขโมยทรัพยากรของโลกตามอําเภอใจ  ในที่สุดมันตองถูกสวรรค โลกและกฎแหงธรรมชาติลงโทษอยางหนีไม
พน 
 

III. การทําสงครามกับสวรรค ทําลายความศรัทธา และปฏิเสธความเชื่อในเทพ 
 

ชีวิตที่มีขีดจํากัด จะสามารถเขาใจกาลมิติอวกาศที่ไรขอบเขตไดอยางไรกัน 

 เอดเวิรด ลูกชายของไอนสไตน เคยถามเขาวาทําไมพอจึงมีชื่อเสียงมากนัก  ไอนสไตนชี้ไปที่เตาทองตา
บอดที่เกาะอยูบนลูกบอลหนังแลวตอบวา มันไมรูวาทางที่มันคลานไปนั้นโคง แต “ไอนสไตนรู”  คําตอบของเขา
มีความนัยที่ลกึซึ้งแฝงอยู  คําพูดของชาวจีนที่ถายทอดความหมายที่คลายกันคือ “คุณไมรูจักหนาตาที่แทจริง
ของภูเขาหลู เพราะคุณอยูในภูเขานั้น”  เพ่ือที่จะเขาใจระบบๆหนึ่ง เราตองออกไปจากระบบนั้นแลวสังเกตมัน  
อยางไรก็ตาม การใชทัศนคติความนึกคิดที่มีขีดจํากัดไปสังเกตกาลมติิอวกาศที่ไรขอบเขตของจักรวาลนั้น 
มนุษยชาติจะไมมีวันเขาใจองคประกอบของจักรวาลไดอยางสมบูรณไดเลย ดังน้ันจักรวาลจะยงัคงเปนสิ่งลึกลับ
สําหรับมนุษยชาติไปตลอดกาล 
 อาณาจักรที่วิทยาศาสตรไมสามารถผานเขาไปไดน้ันเกี่ยวของกับดานจิตวิญญาณหรือวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวกับปรากฏการณทางจิตที่ยากที่จะเขาใจ ซ่ึงเกี่ยวของกับอาณาจักรของ “ความศรัทธา” 
 ความศรัทธาเปนกิจกรรมทางดานจิตใจที่เกี่ยวของกับประสบการณและความเขาใจของชีวิต กาลอวกาศ 
และจักรวาล  ความศรัทธาอยูเหนือการจัดการของพรรคการเมือง “ดังน้ัน จึงใหซีซารสิ่งที่เปนของซีซาร และ
เทพในสิ่งที่เปนของเทพ”17  อยางไรก็ตาม จากความเขาใจที่นาเวทนาและเหลวไหลเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต 
พรรคคอมมิวนิสตจึงเรียกทุกสิ่งที่อยูนอกทฤษฎีของมันเองวา “งมงาย” และทําการลางสมองและเปลี่ยนแปลงผู
ที่มีความศรัทธา ผูที่ไมเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงความศรัทธาของตนเองจะถูกสบประมาทหรือถูกฆา 
 นักวิทยาศาสตรที่แทจริงมีทัศนียภาพเกี่ยวกันจักรวาลที่กวางขวางมาก และจะไมปฏิเสธ “สิ่งที่ไมรู” ที่ไร
ขอบเขตดวยทัศนคติสวนตัวที่มีขีดจํากัด  นิวตันซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงไดอธิบายไวอยางละเอียดใน
หนังสือของเขา “หลักการทางคณิตศาสตร” ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ. 1678 เกี่ยวกับหลักการเชิงกล ขอมูลเกี่ยวกับ
กระแสน้ําขึ้นหรือลง และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห และคํานวณการเคลื่อนที่ของระบบสุริยะจักรวาล  นิวตัน
เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จอยางโดดเดน เขามักพูดซ้ําๆวา หนังสือของเขาใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณที่พ้ืนผิวเทานั้น และเขาไมกลาที่จะพูดถึงความหมายที่แทจริงเกี่ยวกับเทพที่สูงที่สุดที่สราง
จักรวาล  ในฉบับพิมพครั้งที่สองของ “หลักการทางคณิตศาสตร” นิวตันไดเขียนแสดงความศรัทธาของเขาดังนี้ 
“ระบบที่สวยที่สุดของดวงอาทิตย ดาวเคราะห และดาวหางนี้ดําเนินไปได ดวยการใหแนวทางและการควบคุม



ของชีวิตที่เปยมดวยสติปญญาและพลังอํานาจ…..เหมือนชายตาบอดที่ไมรูจักสี ดังน้ันเราจึงไมรูจักวิธีการที่เทพ
รับรูและเขาใจในทุกสรรพสิ่ง 
 หากเราไมสนใจคําถามที่วา “มีอาณาจักรสวรรคที่กาวขามกาลอวกาศหรือไม” และ “ผูที่คนหาหนทางจะ
สามารถกลับคืนสูจุดเริ่มตนที่ศักดิ์สิทธิ์และตัวตนที่แทจริงของพวกเขาไดหรือไม” สิ่งหน่ึงที่เราสามารถเห็นพอง
ตองกันไดคือ สาวกของความเชื่อความศรัทธาที่ถูกตองตางมีความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธธรรมดาๆ วา ทําดี
ไดดี ทําชั่วจะถูกลงโทษ  ความศรัทธาที่ถูกตองมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการรักษาไวซ่ึงศีลธรรมของมนุษยให
คงอยูในระดับหน่ึง  จากอริสโตเติ้ลจนถึงไอนสไตน คนจํานวนมากเชื่อในการคงอยูของกฎที่มีอยูทั่วไปใน
จักรวาล  มนุษยชาติไมเคยหยุดคนหาความจริงของจักรวาลดวยวิธีการตางๆนาๆ  นอกจากการสํารวจทาง
วิทยาศาสตรแลว ทําไมจึงไมสามารถยอมรับวา ศาสนา ความเชื่อความศรัทธา และการบําเพ็ญธรรม เปนอีกวิธี
หน่ึงที่เปดความจริงของจักรวาลได 
 

พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายความศรัทธาที่ถูกตองของมนุษยชาติ 

 ตามประวัติศาสตร ทุกชาติตางเชื่อในเทพ  เปนเพราะความเชื่อในเทพและกฎแหงกรรมซึ่งเปนผลจากการ
ทําดีและความชั่ว มนุษยจึงสามารถควบคุมตนเอง และรักษามาตรฐานศีลธรรมของสังคมไวได  ตลอดเวลาที่
ผานมา ทั่วทั้งโลก ศาสนาดั้งเดิมของทางตะวันตกและศาสนาพุทธ ลัทธิขงจ้ือ ลัทธิเตาของทางตะวันออก ลวน
สอนไววาความสุขที่แทจริง มาจากความศรัทธาในเทพ เคารพบูชาสวรรค มีความเมตตา พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
รูสึกสํานึกในพรจากเทพ และตอบแทนความดีของผูอ่ืน 
 สมมติฐานที่ลัทธิคอมมิวนิสตใชเปนแนวทางคืออเทวนิยม คือความเชื่อที่วาไมมีพระพุทธ ไมมีเตา ไมมี
อดีตชาติ ไมมีชีวิตหลังการตาย และไมมีการชดใชกรรม ดังน้ันพวกคอมมิวนิสตในประเทศตางๆจึงบอกใหคน
จนและชนชั้นกรรมาชีพที่โงเขลา18วาพวกเขาไมจําเปนตองเชื่อในเทพ พวกเขาไมจําเปนตองชดใชในสิ่งที่ทําลง
ไป ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายและไมตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามสังคม  ในทางตรงขาม พวกเขาควรใชกล
อุบายและความรุนแรงในการใหไดมาซึ่งความร่ํารวย 
 ประเทศจีนในสมัยโบราณถือวาบรรดาองคจักรพรรดิเปนผูมีศักดิ์สูงที่สุด  ทวายังคงอยูใตสวรรคและเรียก
ตนเองวา “โอรสสวรรค”  พวกเขาถูกควบคุมและกํากับโดย “เจตนารมณแหงสวรรค” นานๆครั้ง พวกเขาจะออก
กฤษฎีกาของจักรพรรดิเพ่ือตําหนิตนเองและแสดงความสํานึกผิดตอสวรรค แตพวกคอมมิวนิสตถือวาตนเปน
ตัวแทนของเจตนารมณของสวรรค พวกมันไมอยูภายใตกฎหมายหรือกฏของสวรรค จึงมีอิสระที่จะทําทุกสิ่งได
ตามตองการ  ผลก็คือพวกมันไดสรางนรกบนดินขึ้นมา อยางตอเน่ือง 
 มารกซ ซ่ึงเปนผูกอตั้งลัทธิคอมมิวนิสต เชื่อวาศาสนาเปนยาเสพติดทางจิตใจของคน  เขากลัววาประชาชน
จะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และเทพเจา แลวปฏิเสธที่จะรับลัทธิคอมมิวนิสตของเขา  บทแรกของหนังสือ “การ
โตแยงธรรมชาติ” ของเองเจิล มีการวิจารณเมนเดลเลเยฟกับการศึกษาเรื่องความเชื่อในเรื่องลึกลับของกลุมเขา 
 แองเจิลเขียนไววาทุกสิ่งที่อยูในชวงยุคกลางหรือกอนหนานั้น จะตองพิสูจนการคงอยูของมันตอหนาการ
พิจารณาคดีในศาลตามหลักเหตุผลของมนุษย  ในขณะที่กลาวเชนนี้ เขามองวาตนเองกับมารกซควรเปนผู
พิพากษาในการพิจารณาคดีน้ัน  มิกาอิล บาคูนิน ซ่ึงเปนนักอนาธิปไตยและเปนเพ่ือนของมารกซดวย แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับมารกซไววา “เขาดูเหมือนกับจะเปนพระเจาของประชาชน เขาไมอาจรับใครเปนพระเจาได
เลยนอกจากตัวเอง เขาตองการใหผูคนบูชาเขาเหมือนกับที่พวกเขาบูชาเทพเจา แสดงความคารวะตอเขา
เหมือนเทวรูป มิฉะน้ันเขาจะใชคําพูดโจมตีคนเหลานั้นหรือขมเหงพวกเขา” 



 ความเชื่อความศรัทธาแบบดั้งเดิมที่สืบทอดตามประเพณีเปนอุปสรรคโดยธรรมชาติตอความหยิ่งยโสของ
พวกคอมมิวนิสต 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสูญเสียความเงียบสงบจากการปราบปรามศาสนาอยางบาคลั่ง  ในระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม วัดและสุเหรามากมายถูกทําลายพังพินาศ พระสงฆถูกแหประจานไปตามทองถนน ในทิเบตมี
วัด ถูกทําลายประมาณ 90 เปอรเซ็นต  แมกรทั่งในทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังคงทําการปราบปราม
ศาสนาไมหยุดหยอน ทําการคุมขังชาวคริสเตียนนับหม่ืน  พระคาทอลิกชื่อ กง ปนเหมย ในเมืองเซ่ียงไฮ ถูกคุม
ขังคุกมานานกวา 30 ปโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาไปสหรัฐอเมราในชวงทศวรรษ 1980  กอนที่เขาจะ
เสียชีวิตเม่ืออายุ 90 กวาป เขาสั่งเสียไววา “ใหยายหลุมศพของผมกลับไปเซี่ยงไฮหลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไมไดปกครองประเทศจีนอีกตอไปแลว”  ในชวงเวลากวา 30 ป ที่เขาถูกขังเด่ียวเพราะความเชื่อของเขานั้น 
พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามกดดันเขาหลายครั้งใหเลิกลมความเชื่อความศรัทธาของตน และยอมรับการนํา
ของ “สามคณะกรรมการรักชาติW19เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการไดรับอิสรภาพของเขา 
 ในชวงไมกี่ปมาจนถึงปจจุบันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําการปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงอยางรุนแรง ผูฝก
ฝาหลุนกงเปนผูยืนหยัดในหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” การปราบปรามอยางรุนแรงนั้นเปน
การขยายหลักการ “การทําสงครามกับสวรรค” รวมถึงผลที่หลีกเลี่ยงไมไดของการบีบบังคับประชาชนใหฝน
เจตนารมณของตัวเอง 
 พวกคอมมิวนิสตที่ไรพระเจา พยายามควบคุมและถายทอดความเชื่อของประชาชนที่มีตอเทพ พวกมัน
เพลิดเพลินกับการทําสงครามกับสวรรค  ความโงเขลาของพวกมันนั้นไมอาจจะหาคําพูดมาบรรยายได 
คําอธิบาย อยางเชน ความยโสโอหัง หรือความอวดดี ไมสามารถใชบรรยายแมสวนนอยของมัน 
 

บทสรุป 
 

 ในทางปฏิบัติ ลัทธิคอมมิวนิสตประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิงไปทั่วโลก  เจียง เจอหมิน อดีตผูนําของ
ระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสตหลักคนสุดทายในโลก เคยตอบคําถามนักขาวของหนังสือพิมพ “เดอะวอชิงตัน
โพสต” เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 วา “ตอนที่ผมยังเปนเด็ก ผมคิดวาลัทธิคอมมิวนิสตจะมาถึงไดในเวลา
รวดเร็วมาก แตตอนนี้ผมไมรูสึกอยางนั้นอีกแลว”20  ปจจุบันพวกที่เชื่อถือลัทธิคอมมิวนิสตอยางแทจริงแทบไม
มีเหลืออีกแลว 
 การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตถูกลิขิตใหลมเหลวนับตั้งแตมันละเมิดกฎของจักรวาลและตอตานสวรรค  
พลังที่ตอตานจักรวาลแบบนี้จะตองถูกลงโทษโดยการบัญชาจากสวรรคและเทพศักดิ์สิทธิ์อยางแนนอน 
 แมวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจะรอดพนวิกฤตมาไดหลายครั้งดวยการแปลงโฉมและยึดถือการใชอุบายในขณะ
เขาตาจน แตทุกคนในโลกก็เห็นความหายนะที่หลีกเลี่ยงไมไดของมันไดอยางชัดเจน  หนากากที่มีแตความ
หลอกลวงของมันกําลังหลุดออกทีละชั้น ทีละชั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงกําลังเผยธาตุแทที่ละโมบ ปาเถื่อน ไร
ยางอาย ชั่วราย และตอตานจักรวาลของมันออกมา  แตมันก็ยังคงพยายามจะควบคุมจิตใจประชาชนตอไป 
บิดเบือนหลักจริยธรรมของมนุษย มันจึงนําความเสียหายมาสูศีลธรรม ความสงบ และความกาวหนาของมนุษย
   



 จักรวาลอันกวางใหญน้ัน มีเจตนารมณแหงสวรรคที่ไมอาจโตแยงได หรืออาจเรียกวาเจตนารมณแหงเทพ 
หรือกฎและพลังของธรรมชาติ  มนุษยชาติจะมีอนาคตไดก็ตอเม่ือเคารพในเจตนารมณแหงสวรรค ทําตามกฎ
ธรรมชาติ คลอยตามกฎของจักรวาล และรักทุกสรรพชีวิตภายใตสวรรค 
 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 5 
การสมรูรวมคิดกันระหวางเจียงเจอหมินกับพรรคคอมมิวนิสตจีนในการ

ประทุษรายฝาหลุนกง 
 
 
บทนํา 
 
 นางจาง ฝูเจิน อายุราว 38 ป เปนลูกจางของสวนสาธารณะเสี้ยนเหอ เมืองผิงตู จังหวัดซานตง ประเทศจีน  
เธอไปปกกิ่งเพ่ือรองเรียนใหกับฝาหลุนกง ในเดือนพฤศจิกายน 2000 ตอมาถูกเจาหนาที่ทางการลักพาตัวไป  
จากคําบอกเลาของพยานคนหนึ่งเลาวา ตํารวจทรมานและย่ํายีเธอ โดยเปลื้องผาออกและโกนผมของเธอทั้ง
ศีรษะ เธอถูกจับมัดมือและเทาทั้งสี่กับเตียงในทากางแขนขาออก เธอจึงถูกบังคับใหถายปสสาวะหรืออุจจาระ
บนเตียง ตอมาตํารวจไดฉีดยาพิษที่ไมทราบชนิดของยาใหเธอ ยานั้นทําใหเธอรูสึกเจ็บปวดจนแทบเสียสติ  เธอ
ตองด้ินรนตอสูกับความเจ็บปวดอยูบนเตียงในสภาพนั้นจนเสียชีวิตในที่สุด  กระบวนการทั้งหมดนี้มีเจาหนาที่
หนวย 610 คอยเฝาดูอยูตลอด (จากรายงานวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 บนเว็บไซด Clearwisdom.net)1 
 นางหยาง ลี่หรง อายุ 34 ป จากถนนเปยเหมิน เมืองติงโจว เขตปกครองเปาติง จังหวัดเหอเปย  ครอบครัว
ของเธอมักจะถูกตํารวจขมขูและรบกวนเนื่องจากเธอฝกฝาหลุนกง  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ ค.ศ. 2002 หลังจาก
การจูโจมของตํารวจในตอนกลางคืน สามีของเธอซึ่งเปนพนักงานขับรถในกรมอุตุนิยมวิทยาตกใจจนมีปญหา
ทางจิตและรูสึกหวาดกลัวที่จะสูญเสียงาน  เขาไมสามารถทนตอแรงกดดันอยางมากจากเจาหนาที่ได  ตอน
เชาตรูของวันรุงขึ้น เขาไดฉวยโอกาสหลังจากที่พอแมของเขาออกจากบานไปแลว เขาก็ไดบีบคอภรรยาจนตาย  
นางหยาง ลี่หรง ตายอยางนาสลดใจ ทิ้งลูกชายวัย 10 ขวบ เอาไว  จากนั้นไมนาน สามีของเธอก็รายงาน
เหตุการณดังกลาวตอเจาหนาที่ทางการ ตํารวจจึงรีบมาสถานที่เกิดเหตุเพ่ือทําการชันสูตรศพของเธอซึ่งยังอุน
อยู พวกเขาตัดอวัยวะหลายอยางจากรางกายเธอ ในขณะที่อวัยวะเหลานั้นยังมีความรอนแผออกมาและมีเลือด
ไหลทะลักออกมา  เจาหนาที่สํานักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองติงโจว กลาววา “น่ีไมใชเปนการชันสูตรศพ 
แตเปนการผาตัดสัตวมีชีวิตเพ่ือการศึกษา” (จากรายงานวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2004 บนเว็บไซด 
Clearwisdom.net)2 

 ในคายแรงงานหวันเจีย จังหวัดเฮยหลงเจียง หญิงคนหนึ่งซ่ึงตั้งครรภไดเจ็ดเดือนถูกผูกแขวนไวบนขื่อ  มือ
ทั้งสองขางของเธอถูกมัดดวยเชือกหยาบๆที่โยงเขากับรอกบนขื่อ  เกาอ้ีที่รองใตเทาเธอถูกดึงออก ทําใหตัวเธอ
ลอยเควงกลางอากาศ  ขื่อน้ันสูงจากพื้น 3-4 เมตร (10-12 ฟุต)  เชือกพาดผานรอก ขณะที่ปลายเชือกขางหนึ่ง
มีผูคุมคุกจับเอาไว  เม่ือผูคุมดึงเชือก เธอก็จะหอยอยูกลางอากาศ พอเชือกถูกปลอยจากมือ ตัวเธอก็จะหลนลง
พ้ืนทันที  ผูหญิงที่กําลังตั้งครรภผูน้ีตองทนเจ็บปวดจากการทรมานเชนนี้จนแทงลูก  แตสิ่งที่โหดรายยิ่งกวาคือ
สามีของเธอถูกบังคับใหเฝามองภรรยาที่ตองอดทนจากการทรมานนี้โดยตลอด (จากรายงานบทสัมภาษณ นาง
หวัง ยวี่จ่ือ ซ่ึงถูกทรมานนาน 100 วัน ในคายแรงงานหวันเจีย บนเว็บไซด Clearwisdom.net 15 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2004)3 



 โศกนาฏกรรมที่นาตกใจนี้ เกิดขึ้นในประเทศจีนในยุคปจจุปน  มันเกิดกับผูฝกฝาหลุนกง ผู ซ่ึงถูก
ประทุษรายอยางปาเถื่อนโหดราย น่ีเปนเพียงไมกี่กรณีตัวอยางของการทรมานจํานวนนับไมถวน ซ่ึงเกิดขึ้น
ในชวง 5 ป ที่ผานมา ของการประทุษรายอยางตอเน่ือง 
 นับตั้งแตประเทศจีนเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงปลายของทศวรรษ 1970 พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายาม
สรางภาพลักษณดานบวกและเปนเสรีนิยมใหประชาคมโลกดู  แตการประทุษรายฝาหลุนกงอยางกวางขวาง
ในชวง 5 ปที่ผานมา และเปนการประทุษรายที่รุนแรง ปาเถื่อน โหดราย นองเลือด และไรเหตุผล ทําให
ประชาคมโลกสามารถมองเห็นโฉมหนาที่แทจริงของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอีกครั้ง และเปนบันทึกดานสิทธิ
มนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่นาอัปยศอดสูที่สุด  สาธารณชนในจีนซึ่งอยูภายใตภาพลวงตาวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนไดปรับปรุงและพัฒนากาวหนาแลวน้ัน ก็กลายเปนเคยชินกับการตําหนิความเสื่อมทางศีลธรรม
ของตํารวจ ในความชั่วรายที่เปนผลมาจากระบบกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายของจีน แตการปราบปราม
ฝาหลุนกงอยางโหดรายปาเถื่อนและเปนระบบ ที่มีอยูทุกหนทุกแหงในทุกระดับชั้นของสังคมจีนไดระเบิดภาพ
ลวงตาของสิทธิมนุษยชนที่คิดวาไดรับการปรับปรุงแลวน้ันอยางสิ้นเชิง ผูคนจํานวนมากกําลังไตรตรองวาการ
ประทุษรายอยางรุนแรงและนองเลือดนี้เกิดขึ้นในจีนไดอยางไรกัน  ระเบียบทางสังคมมีความมั่นคงหลังความยุง
เหยิงของการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญเม่ือ 20 ปที่แลว ทําไมประเทศจีนจึงเขาสูวัฏจักรของเหตุการณที่เหมือน
อยูในฝนรายที่คลายคลึงกันอีก  เหตุใดฝาหลุนกงที่ยึดม่ันใน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และไดรับ
ความนิยมในกวา 70 ประเทศทั่วโลก จึงถูกปราบปรามเฉพาะแตในประเทศจีนเทานั้น ทําไมจึงไมเกิดในที่อ่ืนๆ
ในโลก  ในการปราบปรามนี้ เจียง เจอหมิน กับ พรรคคอมมิวนิสตจีนเกี่ยวของกันอยางไร 
 เจียง เจอหมิน ขาดทั้งคุณธรรมและความสามารถ  หากปราศจากเครื่องมือของความรุนแรงที่ปรับตั้งไว
อยางดีอยางพรรคคอมมิวนิสตจีน ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการฆาอยางทารุณและการโกหกหลอกลวงแลว เขา
ยอมไมสามารถลงมือสังหารแบบลางเผาพันธุน้ีไดเลย การสังหารแบบลางเผาพันธุน้ีเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่ว
ประเทศจีน แมกระทั่งแทรกซึมไปสูตางประเทศดวย  ในทํานองเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะไมเดินทวน
กระแสของทิศทางประวัติศาสตรและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นมาโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตจีน
เองอยางงายๆ และพยายามที่จะเชื่อมตอกับสังคมโลก มีเพียงจอมเผด็จการที่เอาแตใจตนอยางเจียง เจอหมิน 
ที่กําหนดใหทําอยางที่เขาตองการจึงสามารถทําเรื่องเชนนี้ใหเกิดขึ้นได  การสมรูรวมคิดและเกื้อหนุนกัน
ระหวาง เจียง เจอหมิน และสิ่งชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดขยายความโหดรายของการประทุษรายไปสู
ระดับที่ไมเคยมีมากอน  คลายๆ กับวิธีที่การสะทอนของเสียงของอุปกรณของนักไตเขาหลายๆ คน ทําใหกอง
หิมะที่สะสมอยู พังทลายลงมา และทําใหเกิดความหายนะในที่สุด 
 
I. ภูมิหลังที่คลายกันกอใหเกิดความรูสึกที่เหมือนกันตอวิกฤตการณ 
 
 เจียง เจอหมิน เกิดในป ค.ศ. 1926 ซ่ึงเปนปที่วุนวาย  เชนเดียวกับพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ปกปด
ประวัติศาสตรเลือดของมันไว เจียง เจอหมิน ก็ปดบังประวัติการทรยศชาติของเขาตอพรรคและประชาชนจีน 
 ในปที่เจียง เจอหมิน อายุ 17 ป สงครามตอตานฟาสซิสต(ชาตินิยม)ทั่วโลกกําลังดําเนินไปอยางสุดเหวี่ยง  
ขณะที่เยาวชนผูรักชาติไปสูแนวหนา คนแลวคนเลาเพื่อตอสูกับญ่ีปุนและรักษาประเทศจีน เจียง เจอหมิน กลับ
เลือกที่จะแสวงหาการศึกษาในระดับสูงในป 1942 เขาเขามหาวิทยาลัยกลางของเมืองนานกิง ที่กอตั้งขึ้นโดย
ระบบการปกครองที่เปนหุนเชิดของ วัง จิงเวย ภายใตการควบคุมของญี่ปุน  จากการตรวจสอบแหลงขอมูล



ตางๆพบวา เหตุผลที่แทจริงคือบิดาของเจียง เจอหมิน คือนายเจียง ซึจุน เคยเปนเจาหนาที่ระดับสูงในแผนก
โฆษณาชวนเชื่อตอตานจีนของกองทัพญ่ีปุนหลังจากญี่ปุนยึดจังหวัดเจียงซูไดในชวงของการบุกรุกประเทศจีน  
เจียง ซึจุน คือผูทรยศตอชาติจีนที่แทจริง 
 ในแงของการทรยศหักหลังและไมมีสัจจะ เจียง เจอหมิน กับ พรรคคอมมิวนิสตจีนน้ันเหมือนกันที่สุด พวก
เขาปราศจากความรูสึกและไมรักประชาชนจีน พวกเขาจึงกลาเขนฆาประชาชนบริสุทธิ์อยางไมยั้งคิด 
 เพ่ือที่จะแทรกซึมเขาไปในพรรคคอมมิวนิสตจีนเพื่อเพ่ิมความร่ํารวยและตําแหนงหนาที่ของเขา หลังจาก
พรรคคอมมิวนิสตจีนชนะสงครามกลางเมือง เจียง เจอหมิน กุเร่ืองขึ้นมาวาเขาไดรับการเลี้ยงดูโดยอาของเขา
คือ เจียง ซางชิง ผูที่เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งแตวัยหนุมและตอมาถูกโจรยิงเสียชีวิต  จากการกุเร่ือง
เกี่ยวกับประวัติครอบครัวของเขา ทําใหเขาสามารถไดรับการเลื่อนขั้นขึ้นมาจากเจาหนาที่ระดับต่ํา เปนรอง
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในชวงเวลาเพียงไมกี่ป การเลื่อนขั้นของเจียงไมไดเปนผลมาจาก
ความสามารถ แตมาจากความสัมพันธและการโปรดปรานสวนบุคคล  ในขณะที่เขาเปนเลขาธิการของพรรค
คอมมิวนิสตจีนประจําเมืองเซ่ียงไฮ เจียง เจอหมินพยายามอยางเต็มที่ในการยกยอปอปนผูมีเงินและอิทธิพล 
อยาง หลี่ เซียนเน่ียน และ เฉิน หยุน7 ซ่ึงเดินทางมาเซ่ียงไฮทุกปเพ่ือเขารวมงานเทศกาลฤดูใบไมผลิ  แมใน
ฐานะเลขาธิการพรรคของเมืองเซี่ยงไฮ เขาเคยยืนคอยอยูบนพ้ืนที่มีหิมะปกคลุมหนาอยูหลายชั่วโมงเพื่อมอบ
เคกวันเกิดให หลี่ เซียนเน่ียน เปนการสวนตัว 
 กรณีสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในป ค.ศ. 1989 เปนจุดเปลี่ยนของชีวิต เจียง เจอหมิน อีกจุดหนึ่ง  
เขากลายเปนเลขาธิการใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยผานการปราบปรามหนังสือพิมพแนวเสรีนิยม “The 
World Economic Herald” และกักตัว วาน หลี่ ผูนําสหพันธประชาชนไวในบาน และสนับสนุนการสังหารหมู  
แมกระทั่งกอนที่การสังหารหมูจะเริ่มตน เจียง เจอหมิน ไดสงจดหมายลับถึง เติ้ง เสี่ยวผิง เรียกรองใหใช 
“มาตรการเด็ดขาด” กับนักศึกษา มิฉะน้ัน “ทั้งพรรคและชาติจีนจะถูกเอาชนะได” ในชวง 15 ปที่ผานมา เจียง 
เจอหมิน ดําเนินการปราบปรามและเขนฆาผูที่มีความเห็นไมพองกันหรือกลุมที่มีความเชื่อที่เปนอิสระอยางเอา
แตใจตน ในนามของ “ความมั่นคงยอมมากอนทุกสิ่ง” 
 เน่ืองจากทั้งจีนและรัสเซียเริ่มตนสํารวจแนวเขตแดนรวมกันในป ค.ศ. 1991 เจียง เจอหมิน ตระหนักถึงผล
จากการรุกรานของกษัตริยซารและอดีตสหภาพโซเวียต ที่มีตอประเทศจีน แตเขากลับยอมรับสนธิสัญญาที่ไม
เสมอภาคระหวางรัสเซียกับจีนนับตั้งแตสนธิสัญญาไอกุน  เขาทําใหดินแดนของจีนที่ครอบคลุมกวา 1 ลาน
ตารางกิโลเมตร สูญเสียไปอยางถาวร 
 จากประวัติสวนตัวของ เจียง เจอหมิน เขาแกลงทําตัวเปนลูกกําพราของผูที่มีความเชื่อที่พรอมจะพลีชีพ
เพ่ือพรรคคอมมิวนิสตจีน แตแทที่จริงแลว เขาคือลูกชายคนโตของผูทรยศตอชาติ  โดยสวนตัวแลว เขาปฏิบัติ
ตามตัวอยางของความหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขายอมรับแนวคิดของการเขนฆาของพรรค
คอมมิวนิสตจีนมาใช จากการสนับสนุนการสังหารหมู ในวันที่ 4 มิถุนายน และการปราบปรามการเคลื่อนไหว
เพ่ือประชาธิปไตยและความเชื่อทางศาสนา    เจียง เจอหมิน ยกดินแดนใหรัสเซียไปฟรีๆ เหมือนกับที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนเคยอยูใตบังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตในฐานะสาขาตะวันออกไกลของคอมมิวนิสตสากล  
เขาทําการทรยศซึ่งเปนลักษณะประจําตัวของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 เจียง เจอหมินกับพรรคคอมมิวนิสตจีนมีจุดเริ่มตนและประวัติที่นาอัปยศเหมือนๆกัน  ดวยเหตุน้ี ทั้งคูจึงมี
ความรูสึกไวเกี่ยวกับความไมม่ันคงในอํานาจเหมือนกัน 
 



II. ทั้งเจียง เจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนตางกลัว “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” 
 
 ประวัติศาสตรการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตสากลถูกเขียนดวยเลือดของประชาชนหลายรอยลานคน  
เกือบทุกประเทศของคอมมิวนิสต เคยผานกระบวนการที่คลายกันของการปราบปรามการตอตานการปฏิวัติ 
โดยสตาลินในอดีตสหภาพโซเวียต  ผูบริสุทธิ์หลายลานหรืออาจมากถึงหลายสิบลานคนถูกสังหาร  ในชวง
ทศวรรษ 1990 อดีตสหภาพโซเวียตลมสลาย สวนยุโรปตะวันออกผานการเปลี่ยนแปลงอยางมโหฬาร  กลุม
ประเทศคอมมิวนิสตสูญเสียอาณาเขตไปกวาครึ่งเพียงชั่วขามคืน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียนรูบทเรียนนี้และ
ตระหนักวา การหยุดปราบปรามและยอมใหมีเสรีภาพในการพูดนั้นมีคาเทากับการแสวงหาวันดับสูญของ
ตนเอง  ถาประชาชนไดรับอนุญาตใหแสดงออกอยางอิสระ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะปกปดโศกนาฏกรรมเลือด
ของมันเอาไวไดอยางไรกัน  มันจะแกตัวใหกับอุดมการณที่หลอกลวงของมันไดอยางไร  ถาการปราบปราม
สิ้นสุดลงและประชาชนเปนอิสระจากความกลัวและการขมขู มีหรือที่พวกเขาจะไมกลาเลือกวิถีชีวิตและความ
เชื่ออ่ืนมากกวาระบอบคอมมิวนิสต  เชนน้ันแลวพรรคคอมมิวนิสตจีนจะรักษารากฐานของสังคมที่จําเปนตอ
ความอยูรอดของมันเอาไวไดอยางไร 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงเหมือนเดิมไมวามันจะเปลี่ยนแปลงเปลือกนอกของมันอยางไรก็ตาม  หลัง
เหตุการณสังหารหมู เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 1989 เจียง เจอหมินรองตะโกนวา “กําจัดปจจัยที่ไมม่ันคงทั้งหลาย
เสียตั้งแตยังอยูในชวงกอตัว”  เขาสรุปดวยความหวาดกลัวอยางยิ่ง วาเขาจะไมยอมเลิกการโกหกตอ
สาธารณชนและจะยังคงการปราบปรามประชาชนตอไปจนกวาพวกเขาจะหยุดการเคลื่อนไหวอยางสมบูรณ 
 ในชวงเวลานี้เองที่ฝาหลุนกงไดรับการแนะนําในประเทศจีน  แรกทีเดียว ฝาหลุนกงไดรับการยอมรับจาก
หลายฝายในฐานะชี่กง8แขนงหนึ่งที่เต็มไปดวยพลกําลังที่สามารถทําใหคนมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง  ตอมา
ประชาชนคอยๆประจักษชัดวาแกนแทของฝาหลุนกงไมใชอยูที่ทาฝกอันเรียบงาย 5 ชุดนั้น แตคือการสอนให
เปนคนที่ดียิ่งๆขึ้น บนหลักการของ ความจริง ความเมตตา ความอดทน 
 
ฝาหลุนกงสอน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” สวนพรรคคอมมิวนิสตใช “การหลอกลวง 
ความเกลียดชัง การตอสู” 
 ฝาหลุนกงสงเสริม “ความจริง” รวมถึงการพูดความจริงและทําตามความจริง  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการ
โกหกหลอกลวงเพื่อลางสมองคน  ถาทุกคนเริ่มตนพูดความจริง สาธารณชนจะเรียนรูไดวาพรรคคอมมิวนิสต
จีนเติบโตโดยทําตัวมันใหเปนที่โปรดปรานของสหภาพโซเวียต ดวยการฆาตกรรม ลักพาตัว วิ่งหนีจาก
สถานการณที่ไมดีเม่ือหนทางสะดวก ปลูกฝน การแยงชิงผลงานการตอตานการรุกรานของญี่ปุน เปนตน  
พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยอางวา “ไมมีสิ่งสําคัญอะไรที่ไดมา โดยไมโกหกหลอกลวง”  หลังจากพรรคคอมมิวนิสต
จีนยึดอํานาจได มันก็เริ่มตนกอการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางตอเน่ืองและกอเหตุการณนองเลือดเปนหนี้ไว
นับไมถวน  การสงเสริมความจริงจึงเปนคาถาที่จะนําความดับสูญมาสูพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ฝาหลุนกงสงเสริม “ความเมตตา” รวมถึงการคิดถึงผูอ่ืนกอนและทําดีตอผูอ่ืนในทุกสถานการณ  พรรค
คอมมิวนิสตจีนมักจะสนับสนุน “การตอสูอยางรุนแรงและการปราบปรามอยางไรความปรานี”  วีรชนผูเปน
แบบอยางของพรรคคอมมิวนิสตจีน เหลย เฟง เคยกลาวไววา “เราตองปฏิบัติตอศัตรูของเราอยางไมปรานี เย็น
ชาเหมือนฤดูหนาวที่ทารุณ” ซ่ึงจริงๆแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนหาไดปฏิบัติเชนน้ีเฉพาะแตศัตรูเทานั้น พวกเขา
ก็ปฏิบัติตอสมาชิกตนเองไมดีไปกวานี้  ผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต ผูบัญชาการทหารสูงสุด จอมพล และแมแต



ผูนําประเทศ ตางถูกสอบปากคําอยางไรความปรานี  ถูกทํารายอยางโหดเหี้ยม และถูกทรมานอยางแสนสาหัส 
โดยพรรคของเขาเอง การลงมือสังหาร “ศัตรูทางชนชั้น” น้ันมีความโหดเหี้ยมมากจนทําใหเหยื่อถึงกับขนพอง
สยองเกลาเลยทีเดียว  หาก “ความเมตตา” มีบทบาทสําคัญอยางเดนชัดในสังคมแลว การเคลื่อนไหวมวลชนที่
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความชั่วรายที่กอรางขึ้นมาโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น  ยอมจะไมมีวันเกิดขึ้นได 
 แถลงการณของคอมมิวนิสตกลาววา “ประวัติศาสตรทั้งหมดของสังคมจวบจนทุกวันนี้ ลวนเปน
ประวัติศาสตรของการตอสูทางชนชั้น”  น่ีแสดงถึงแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสตทางดานประวัติศาสตรและโลก   
แตฝาหลุนกงสงเสริมการคนหาความบกพรองของตนจากภายในตนเอง เม่ือเผชิญกับความขัดแยง  ทัศนะการ
มองเขาขางในและการควบคุมตัวเองนี้เปนสิ่งที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสตจีนใน
เรื่องการตอสูและโจมตีผูอ่ืน 
 การตอสูเปนวิธีการสําคัญของพรรคคอมมิวนิสตในการไดอํานาจทางการเมืองและการอยูรอดของมัน  
พรรคคอมมิวนิสตจะริเร่ิมการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนระยะๆเพ่ือหยุดยั้งหรือปราบปรามประชาชนกลุม
ตางๆ เพ่ือวัตถุประสงคในการเสริมพลังของตนและฟนฟูจิตตอสูปฏิวัติของมัน  กระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ําๆดวย
ความรุนแรงและการโกหกหลอกลวง เพ่ือคงความหวาดกลัวของประชาชนหรือทําใหความหวาดกลัวน้ันรุนแรง
ขึ้น เพ่ือรักษาอํานาจของมันไว 
 จากมุมมองดานอุดมการณ ปรัชญาที่พรรคคอมมิวนิสตใชเพ่ือใหตัวเองอยูรอดนั้นเปนสิ่งตรงกันขามกับที่
ฝาหลุนกงสอนอยางสิ้นเชิง 
 
ผูที่มีความเชื่อที่ถูกตองจะปราศจากความกลัว ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอาศัยความกลัวของ
ประชาชนในการรักษาอํานาจทางการเมืองของมันไว 
 ผูที่เขาใจความจริงจะปราศจากความกลัว ชาวคริสเตียนในอดีตถูกประทุษรายอยูนานเกือบ 300 ป  ชาวค
ริสเตียนจํานวนมากถูกตัดหัว ถูกเผา จับถวงน้ํา หรือใหสิงโตกิน แตพวกเขาก็ไมไดละทิ้งความเชื่อของตน  เม่ือ
ศาสนาพุทธประสบกับความยากลําบากในประวัติศาสตร ชาวพุทธก็ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยเชนเดียวกัน 
 การโฆษณาชวนเชื่อเร่ืองแนวคิดอเทวนิยมมุงหมายใหประชาชนเชื่อวาไมมีสวรรค ไมมีนรก และไมมีการ
ชดใชกรรม เพ่ือใหประชาชนไมถูกมโนธรรมของตนหนวงเหนี่ยวอีกตอไป  พวกเขาจะมุงเนนแตเร่ืองความ
รํ่ารวยและสะดวกสบายวาเปนสิ่งที่เปนจริงในโลก  ความออนแอของธรรมชาติมนุษยก็จะถูกควบคุม และ
สามารถใชการขมขูและการลอลวงในการควบคุมคนไดอยางเต็มที่  อยางไรก็ตามผูที่มีความเชื่ออยางแนวแน 
ยอมสามารถมองเห็นผานชีวิตและความตาย มายาภาพของโลกียโลกจะไมสามารถทําใหพวกเขาหวั่นไหวได  
พวกเขาจะยึดถือการยั่วยวนทางโลกและการคุกคามตอชีวิตอยางเบาบาง ดังน้ัน จึงยากที่พรรคคอมมิวนิสตจะ
ใชความพยายามใดๆในการควบคุมพวกเขา  
 
มาตรฐานศีลธรรมที่สูงสงของฝาหลุนกงทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนเสียหนา 
 หลังกรณีสังหารหมูในวันที่ 4 มิถุนายน 1989 อุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ลมสลายอยางสิ้นเชิง  
ในเดือนสิงหาคม 1991 พรรคคอมมิวนิสตของอดีตสหภาพโซเวียตลมสลายลง ตามมาดวยการเปลี่ยนแปลง
อยางมโหฬารในยุโรปตะวันออก  สงผลใหพรรคคอมมิวนิสตจีนหวาดกลัวและกดดันอยางยิ่ง ความถูกตองตาม
กฎหมายของการปกครองของมันและโอกาสของการอยูรอดของมันตองเผชิญกับการทาทายอยางไมเคยมีมา
กอนเม่ือมันตองประสบกับวิกฤติการณครั้งใหญทั้งในและตางประเทศ  ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไม



สามารถทําใหสมาชิกของมันเปนหนึ่งเดียวกันไดดวยหลักการแรกเริ่มของลัทธิมารกซิสต-เลนินและลัทธิเหมา 
มันจึงกลับสถานการณดวยการฉอราษฎรบังหลวงเพื่อแลกกับความจงรักภักดีของสมาชิกพรรค หรือพูดไดอีก
อยางหนึ่งคือผูที่ติดตามพรรคตอไปจะไดรับผลประโยชนสวนตัวโดยผานการฉอราษฎรบังหลวงและยักยอก 
เปนขอไดเปรียบที่เปนไปไมไดถาไมใชสมาชิกพรรค  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการเดินทางเยือนจีนตอนใต
ของเติ้ง เสี่ยวผิงในป 19926 การแสวงหาผลประโยชนและการฉอราษฎรบังหลวงของเจาหนาที่ของรัฐในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและตลาดหุนเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วประเทศจีน  การมีภรรยาคนที่สองแบบนอกกฎหมาย
และการลักลอบขนสินคาแบบผิดกฎหมายเกิดขึ้นทุกหนแหง  ภาพอนาจาร การพนัน และยาเสพติดระบาดไป
ทั่วประเทศจีน  แมวาจะไมเปนการยุติธรรมนักที่จะพูดวาไมมีคนดีแมแตคนเดียวในพรรคคอมมิวนิสตจีนเลย 
แตสาธารณชนทั่วไปก็หมดความเชื่อม่ันตอความพยายามตอตานการฉอราษฎรบังหลวงของพรรคคอมมิวนิสต
จีนไปนานแลว อีกทั้งเชื่อวากวาครึ่งหน่ึงของเจาหนาที่ระดับกลางและระดับสูงของรัฐลวนเกี่ยวของกับการฉอ
ราษฎรบังหลวงทั้งน้ัน 
 ในเวลาเดียวกัน มาตรฐานศีลธรรมระดับสูงที่ผูฝกฝาหลุนกงแสดงออกมา ดวยการฝก “ความจริง ความ
เมตตา ความอดทน” น้ัน สอดคลองกับความดีงามในจิตใจของประชาชน  ทําใหคนกวา 100 ลานคนติดใจฝา
หลุนกงและเร่ิมตนฝกการปฏิบัติ  ฝาหลุนกงกลายเปนกระจกเงาของความถูกตอง คุณลักษณะของฝาหลุนกง
ไดเปดเผยความไมถูกตองทั้งปวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกมา 
 
พรรคคอมมิวนิสตจีนอิจฉาวิธีการเผยแพรและการบริหารจัดการของฝาหลุนกงอยางยิ่ง 
 วิธีการที่เปนเอกลักษณของการเผยแพรฝาหลุนกงคือจากคนสูคนและจากใจสูใจ  ฝาหลุนกงมีโครงสราง
การบริหารจัดการแบบหลวมๆ ไมวาใครก็สามารถเขามา หรือออกไปไดอยางอิสระ  ซ่ึงแตกตางอยางมากกับ
การจัดตั้งอยางเขมงวดของพรรคคอมมิวนิสตจีน แมจะมีการเปนจัดตั้งอยางเขมงวด การศึกษาเกี่ยวกับ
การเมืองและกิจกรรมกลุมทุกสัปดาหหรือบอยกวานั้นในสาขาของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนแครูปแบบ  มี
สมาชิกพรรคไมมากนักที่เห็นพองกับอุดมการณของพรรคฯ  ในทางตรงกันขาม ผูฝกฝาหลุนกงปฏิบัติตาม
หลักการของความจริง ความเมตตา ความอดทน อยางมีสติสัมปชัญญะเต็มที่  เน่ืองจากพลังแหงผลลัพธที่มีตอ
การยกระดับจิตใจและเสริมสรางสุขภาพรางกายของประชาชนใหดีขึ้นนั้นชัดเจน ทําใหจํานวนผูฝกฝาหลุนกง
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วแบบทวีคูณ  ผูฝกฯศึกษาหนังสือของ นายหลี่ หงจ้ือ หลายเลมดวยความสมัครใจและ
เผยแพรฝาหลุนกงดวยคาใชจายของตนเอง  ภายในเวลาสั้นๆเพียง 7 ป จํานวนผูฝกฝาหลุกงเพ่ิมขึ้นจาก 0 
เปน 100 ลานคน  ผูคนไดยินเสียงดนตรีของฝาหลุนกงที่เปดในขณะที่พวกเขาฝกทาออกกําลังกายในตอนเชา 
ในแทบทุกสวนสาธารณะในประเทศจีน 
 พรรคคอมมิวนิสตกลาวหาวาฝาหลุนกงแยงชิงมวลชนกับพรรคคอมมิวนิสตจีนและเปน “ศาสนา” อยางหนึ่ง  
ที่จริงสิ่งที่ฝาหลุนกงนํามาใหประชาชนคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบหนึ่ง  มันเปนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและ
รากเหงาของประเพณีจีน ซ่ึงประชาชนจีนไดสูญเสียไปนานแลว  เจียง เจอหมินกับพรรคคอมมิวนิสตกลัวฝา
หลุนกงเนื่องจากศีลธรรมที่มีมาแตเดิมจะเผยแพรอยางรวดเร็วเม่ือมันเปนที่ยอมรับจากสาธารณชน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนบังคับและโนมนาวใหชาวจีนหยุดเชื่อความเชื่อด้ังเดิมของชาวจีนมานานนับสิบๆป มันเปนการ
เลือกของประวัติศาสตรในการยอนคืนสูประเพณีด้ังเดิม  เปนหนทางของการหวนคืนกลับที่ประชาชนสวนใหญ
เปนผูเลือกเองภายหลังความทุกขยากและเจ็บปวด  ประชาชนจะแยกแยะถูกผิดไดอยางแนนอนเม่ือไดรับ
ทางเลือกเชนนี้ และยอมจะทิ้งความชั่วรายเอาไวเบื้องหลัง  น่ีเปนการปฏิเสธและละทิ้งโดยพื้นฐานที่พรรค



คอมมิวนิสตสงเสริม น่ีดูเหมือนเปนการโจมตีตรงจุดออนอยางที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ดังน้ันเม่ือจํานวน
ผูฝกฝาหลุนกงมีมากกวาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ทานคงจะสามารถจินตนาการเห็นความหวาดกลัวและความ
อิจฉาริษยาอยางลึกซึ้งของพรรคคอมมิวนิสตจีนได 
 ในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมทุกสวนของสังคมอยางสิ้นเชิง  มีสาขาพรรคคอมมิวนิสตใน
ชนบทอยูทุกหมูบาน ในเขตเมืองสามารถพบสํานักงานสาขาของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดในทุกสํานักงานบริหาร
ในยานใกลเคียง  สาขาพรรคแทรกเขาไปอยูทั่วจนถึงระดับรากในกองทัพ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การจัดการ
แบบเอกสิทธิ์และผูกขาดโดยสิ้นเชิงเปนมาตรการที่สําคัญที่พรรคคอมมิวนิสตใชในการรักษาระบอบการ
ปกครองของตน  รัฐธรรมนูญของจีนไดนิยามปรากฏการณน้ีไวอยางนาฟงวา “ยืนหยัดในการนําของพรรคฯ”  
ในทางตรงกันขาม ผูฝกฝาหลุนกงนั้นยึดถือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน เปนหลักการของพวกเขา
อยางชัดเจน  พรรคคอมมิวนิสตจีนมองวาเปนการปฏิเสธการนําของพรรคฯ ซ่ึงพรรคฯยอมรับไมไดอยาง
เด็ดขาด 
 
พรรคคอมมิวนิสตถือวาความเชื่อแบบเทวนิยมของฝาหลุนกงเปนการคุกคามตอความถูกตองตาม
กฎหมายของระบอบคอมมิวนิสต 
 ความเชื่อในเรื่องเทพอยางแทจริงเปนการทาทายอยางสําคัญตอพรรคคอมมิวนิสต เน่ืองจากความชอบดวย
กฎหมายของการปกครองของคอมมิวนิสตอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งที่เรียกวา “วัตถุนิยมปฏิพัฒนาการ” และความ
ปรารถนาจะสราง ”สวรรคบนโลก” ซ่ึงตองอาศัยการนําของ”ชนชั้นแนวหนาของโลก”กลาวคือ พรรคคอมมิวนิสต  
ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามความเชื่อแบบอเทวนิยมสามารถทําใหพรรคคอมมิวนิสตตีความไดโดยอิสระวา
อะไรคือความถูกตอง และอะไรคือความดีหรือความเลว  ผลลัพธก็คือไมมีศีลธรรมจรรยาที่แทจริงหรือการ
แบงแยกระหวางดีกับเลว อยางที่กลาวถึง  สิ่งที่ประชาชนตองจําไวก็คือพรรคคอมมิวนิสต “ยิ่งใหญ รุงโรจน 
และถูกตอง” เสมอ 
 อยางไรก็ตาม ความเชื่อแบบเทวนิยมชวยใหประชาชนมีมาตรฐานที่ไมเปลี่ยนแปลงของความดีและความ
เลว  ผูฝกฝาหลุนกงจะประเมินความถูก–ผิดบนพื้นฐานของหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน”  ซ่ึง
แนนอนวายอมกีดขวางความพยายามที่เหนียวแนนของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่จะทําใหความคิดของประชาชน
เปนแบบเดียวกัน 
 เม่ือทําการวิเคราะหอยางตอเน่ือง ยังคงมีเหตุผลอ่ืนๆอีกมาก  แตไมวาจะเปนเหตุผลขอใดใน 5 ขอที่กลาว
แลวขางตน ก็ลวนเปนอันตรายตอพรรคคอมมิวนิสตจีน ที่จริงเจียงเจอหมินปราบปรามฝาหลุนกงก็ดวยเหตุผล
อยางเดียวกันนี้  เจียงเร่ิมชีวิตการงานของเขาดวยการโกหกเกี่ยวกับอดีตของตน ดังนั้นเขายอมหวาดกลัว”
ความจริง”อยางแนนอน  เขาประสบความสําเร็จและมีอํานาจอยางรวดเร็วดวยการปราบปรามประชาชน ดังน้ัน
แนนอน เขาไมชอบ”ความเมตตา”  เขารักษาอํานาจดวยการตอสูทางการเมืองภายในพรรคฯ ดังน้ัน แนนอนเขา
จึงไมชอบ“ความอดทน” 
 จากตัวอยางเหตุการณเล็กๆคราวหนึ่ง ก็พอจะเห็นไดวาเจียงเจอหมินนั้นใจแคบและขี้อิจฉาเพียงใด  น่ันคือ
เหตุการณที่พิพิธภัณฑซากปรักหักพังทางวัฒนธรรม เหอมูตู4 ในเขตปกครอง ยวี่เหยา (ปจจุบันจัดเปนเมืองๆ
หน่ึง) ในจังหวัดเจอเจียง ซ่ึงเปนแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่สําคัญภายใตการอนุรักษของรัฐ  เดิมทีผูที่
เขียนลายเซ็นจารึกไวที่พิพิธภัณฑแหงน้ีคือ นายเฉียว สือ5 (ประธานสภาประชาชนในขณะนั้น)  เม่ือเดือน
กันยายน ค.ศ. 1992 เจียงเจอหมินไดไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑน้ี พอเขาเห็นรอยจารึกของเฉียว สือ ใบหนาของ



เขาก็หมองคล้ําขึ้นมาในทันที  ผูที่ติดตามเขาก็รูสึกเครียดขึ้นมาอยางมากเพราะรูดีวาเจียงไมอาจทนเฉียว สือ 
และรูวาเจียงเปนคนชอบโออวดมาก เขามักจะเขียนคําจารึกในทุกสถานที่ที่เขาไปถึง แมแตเม่ือครั้งที่เขาไป
เยี่ยมกองตํารวจจราจรของสํานักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองจ่ีหนานกับสมาคมวิศวกรที่เกษียณอายุในเมือง
เจ้ิงโจว  เจาหนาที่พิพิธภัณฑไมกลาที่จะมองขามความใจแคบของเจียงเจอหมิน  ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม 
ค.ศ. 1993 มีการอางใหทางการปรับปรุงพิพิธภัณฑใหม แลวแทนที่คําจารึกของเฉียว สือ ดวยคําจารึกของเจียง
กอนที่จะเปดดําเนินการอีกครั้ง 
 กลาวกันวาเหมา เจอตง น้ันมีงาน”เขียนที่ลึกซึ้งและมีอํานาจมาก 4 เลม” ในขณะที่งานที่ไดรับการคัดเลือก
ของเติ้ง เสี่ยวผิง มี“ทฤษฎีแมว”9 ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของการเนนในทางปฏิบัติ  เจียงเจอหมินใชสมองคิดอยาง
เต็มที่ก็ยังทําไดแค 3 ประโยค แตเขาอางวาเขาได “ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝาย”  ซ่ึงถูกตีพิมพในรูปหนังสือ และ
พรรคคอมมิวนิสตจีนเผยแพรหนังสือน้ีภายในองคการของรัฐบาลในระดับตางๆ ซ่ึงขายไดบางจากการบังคับให
ประชาชนซื้อ ถึงกระนั้นสมาชิกพรรคฯก็ยังคงไมนับถือเจียงเจอหมินแมแตนอย  พวกเขากระจายเรื่องซุบซิบ
เกี่ยวกับความสัมพันธของเจียงกับนักรองคนหนึ่ง ตอนที่นาขายหนาเม่ือเขารองเพลง“โอ โซล มิโอ” ในขณะที่
เขาเดินทางไปตางประเทศ และหวีผมตอหนากษัตริยสเปน  ซ่ึงตรงขามกับการบรรยายของนายหลี่ หงจ้ือ ผู
กอตั้งฝาหลุนกง แมเขาจะเกิดมาเปนเพียงพลเรือนธรรมดาๆคนหนึ่ง ผูเขาฟงจะเต็มหอประชุม มีทั้ง
ศาสตราจารย ผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยูในตางประเทศ  มีคนที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือปริญญาโทมากมายที่เดินทางดวยเครื่องบินไกลนับพันไมลเพ่ือมารับฟงการบรรยายของเขา ในขณะที่
นายหลี่ บรรยายอยูบนเวทีอยางคลองแคลวเปนเวลาหลายชั่วโมงนั้น เขาไมไดใชบันทึกเตือนความจําใดๆเลย 
การบรรยายของเขาจะถูกถอดความออกมาบนกระดาษและทําเปนหนังสือขึ้นมาตีพิมพในภายหลัง  ทั้งหมดนี้
ทําใหเจียงผูทะนงตน ขี้อิจฉา และใจแคบ รับไมได  
 เจียงใชชีวิตอยางสุรุยสุราย มักมาก และทุจริต เขาซื้อเครื่องบินที่โออาหรูหรามาเพื่อใชเองดวยเงินแผนดิน
ถึง 900 ลานหยวน (กวา 110 ลานดอลลารอเมริกัน)  เจียงดึงเงินจากกองทุนสาธารณะเพื่อใหลูกชายทําธุรกิจ 
รวมแลวนับหม่ืนลานบอยครั้ง  เขาถือคติเห็นแกญาติในการสงเสริมญาติและสมุนรับใชของตนขึ้นเปนใหญ
เหนือระดับรัฐมนตรี และเขาใชมาตรการที่เลวรายและสุดขั้วในการปกปดการทุจริตในตําแหนงหนาที่และ
อาชญากรรมของเพื่อนสนิทของเขา  จากเหตุผลทั้งหมดนี้ เจียงจึงหวาดกลัวความเชื่อถือไดทางดานศีลธรรม
ของฝาหลุนกง และยิ่งไปกวานั้นคือ เขากลัววาเรื่องสวรรค นรกและกฎแหงกรรมที่ตามมาจากการทําความดี
และความเลว ที่ฝาหลุนกงพูดถึงจะเปนจริง 
 แมเจียงจะกุมอํานาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสตจีน แตเน่ืองจากเขาขาดความสําเร็จและพรสวรรคทาง
การเมือง เขาจึงกังวลวาจะถูกบีบออกจากตําแหนงทามกลางการตอสูแขงขันอยางไรความปรานีภายในพรรค
คอมมิวนิสตจีน  เขาจึงหวั่นไหวมากเกี่ยวกับสถานภาพของตนในฐานะ“แกน”อํานาจ  ดังน้ันเพ่ือการกําจัดผูที่มี
ความคิดไมลงรอยกับเขา เขาจึงวางแผนการดวยเลหเพทุบายอยางลับๆเพื่อกําจัดศัตรูทางการเมืองของตน 
อยางเชน หยาง ซางคุน และพ่ี/นองของเขาคือหยาง ไปปง  ในการประชุมสภาแหงชาติของคณะกรรมการ
พรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 15 ในป ค.ศ. 1997 และสภาแหงชาติครั้งที่ 16 ของคณะกรรมการพรรค
คอมมิวนิสตจีนในป ค.ศ. 2002 เจียงบีบใหฝายตรงขามออกจากตําแหนง แตในทางกลับกัน เขาเพิกเฉยตอ
กฎระเบียบที่มีตอประเด็นเดียวกันและยึดติดกับตําแหนงของตนอยางเขมงวด   
 ในป ค.ศ. 1989 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนคนใหม เจียง เจอหมินไดจัดการประชุมแถลงขาวตอ
สื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศจีน  มีนักขาวฝรั่งเศสคนหนึ่งถามเรื่องนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ถูกยายไปอยูใน



ฟารมที่เสฉวนเพราะเธอมีสวนเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในวันที่ 4 มิถุนายน ที่จัตุรัสเทียนอันเห
มิน โดยใหไปทํางานขนอิฐ เธอยังถูกชาวนาในทองที่ขมขืนซํ้าหลายครั้ง  เจียงตอบคําถามนี้วา “ผมไมทราบวา
ที่คุณพูดนั้นจริงหรือไม แตหลอนเปนผูกอการจลาจลที่รุนแรง ถึงแมวามันจะเปนเรื่องจริง หลอนก็สมควรจะ
ไดรับสิ่งนั้น”  ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม จาง จ่ือซิน10 ถูกรุมขมขืนหมูและตัดกลองเสียง (เพ่ือไมใหพูด
เปดเผยความจริง) ขณะที่ถูกขังในคุก  ซ่ึงเจียงก็อาจคิดเหมือนกันวาหลอนสมควรโดนเชนน้ัน ตัวอยางเหลานี้
ทําใหเราสามารถมองเห็นจิตใจที่ ผิดปกติและอํามหิต แบบคนพาลชั่วของเขาไดอยางงายดาย 
 โดยสรุปคือ การโหยหาอํานาจเผด็จการ ความอํามหิต และความหวาดกลัวใน ความจริง ความเมตตา 
ความอดทน ของเจียงเจอหมิน เปนเหตุของการเริ่มปฏิบัติการรณรงคปราบปรามฝาหลุนกงอยางไรเหตุผล ซ่ึง
เปนสิ่งที่สอดคลองกับวิธีการทํางานของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางมาก  
 
III. เจียง เจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนสมรูรวมคิดกัน 
 
 เปนที่รูกันวา เจียง เจอหมิน ชอบโออวดและใชกลอุบายทางการเมือง การไรความสามารถและความโง
เขลาของเขาก็เปนที่รูกันอยางดี  แมเขาจะมีเจตนาที่จะกําจัดฝาหลุนกงแบบขุดรากถอนโคนดวยความมุงราย
สวนตัว เขาก็ไมอาจทําอะไรไดมากนัก เพราะฝาหลุนกงมีรากฐานอยูในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและไดรับความ
นิยมมากจนมีรากฐานทางสังคมรองรับอยางกวางขวาง  อยางไรก็ตาม กลไกแบบระบบทรราชยที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนใชน้ันปฏิบัติการไดอยางเต็มที่ กลไกนี้ถูกทําใหสมบูรณโดยผานการเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลายครั้ง และพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งใจที่จะใชมันเพ่ือทําลายฝาหลุนกงใหหมดสิ้น  เจียง เจอหมินฉวยโอกาส
จากตําแหนงของตนในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนเพ่ือปฏิบัติการโดยสวนตัวในการปราบปรามฝา
หลุนกงอยางรุนแรง  ผลของการสมรูรวมคิดและสะทอนเสริมกันไปมาระหวางเจียง เจอหมิน กับพรรค
คอมมิวนิสตจีนนั้น เหมือนกับการถลมทลายของภูเขาหิมะที่เกิดจากเสียงตะโกนของนักไตเขา 
 กอนที่เจียง เจอหมินจะสั่งการอยางเปนทางการใหปราบปรามฝาหลุนกงอยางรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตจีน
ก็เริ่มการกดดัน เฝาติดตาม  สอบสวน และสรางเรื่องกลาวหาฝาหลุนกงแลว  สิ่งชั่วรายที่นาหวาดกลัวของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนรูสึกโดยสัญชาติญาณถึงการคุกคามจาก “ความจริง ความเมตตา และความอดทน” โดยมิ
พักตองพูดถึงการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของการฝกฝาหลุนกงแบบไมเคยมีมากอน  พรรคคอมมิวนิสตจีน
สงสายสืบแทรกซึมเขาไปในหมูผูฝกฝาหลุนกงอยางลับๆตั้งแตชวงแรกๆ ในป ค.ศ. 1994 แตก็ไมอาจหา
ความผิดอะไรได นอกจากนี้สายสืบบางคนถึงกับเริ่มตนฝกฝาหลุกงอยางจริงจังเสียเอง  ในป ค.ศ. 1996 
หนังสือพิมพกวางหมิงเดลี่ ละเมิดขอกําหนดสามขอ ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับชี่กง (คือรัฐจะไมสงเสริม 
หรือแทรกแซง หรือประณาม กิจกรรมของชี่กง) โดยตีพิมพบทความปรักปรําคตินิยมของฝาหลุนกง  หลังจาก
น้ัน นักการเมืองที่มีภูมิหลังทางดานความมั่นคงของรัฐ หรือที่มีคําเรียกวา “นักวิทยาศาสตร” ก็ไดทําการรบกวน
ฝาหลุนกงอยางตอเน่ือง  เม่ือตอนเร่ิมตนป ค.ศ. 1997 หลัว กั้น เลขานุการของคณะกรรมการดานการเมืองและ
ตุลาการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน อาศัยอํานาจของเขาสั่งการใหสํานักงานความมั่นคง
สาธารณะทําการตรวจสอบฝาหลุนกงทั่วประเทศ โดยมีเจตนาในการหาเหตุในการกลาวหาเพื่อสนับสนุนการ
ประกาศหามการฝกฝาหลุนกง  หลังจากที่ไดรับรายงานกลับมาจากทั่วประเทศวาไมพบหลักฐานแสดงความผิด
ของฝาหลุนกง หลัว กั้น จึงออกหนังสือเวียน หมายเลข 555 ที่เรียกวา “ประกาศเกี่ยวกับการเริ่มสืบสวนฝา
หลุนกง” ผานสํานักงานที่หนึ่งของกระทรวงความมั่นคงของประเทศ (หรือเรียกวา สํานักงานความมั่นคงของ



ประเทศ) เขาเริ่มกลาวหาฝาหลุนกงวาเปน”ลัทธิมาร” แลวสั่งกรมตํารวจทั่วประเทศใหทําการสอบสวนฝาหลุน
กงอยางเปนระบบ โดยใชเจาหนาที่ลับทําการรวบรวมหลักฐาน  ซ่ึงผลปรากฏวาไมมีหลักฐานสนับสนุนขอ
กลาวหาของเขาแตอยางใด 
 กอนที่พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งเปนองคการของสิ่งชั่วรายจะเริ่มทําการปราบปรามฝาหลุนกงอยางรุนแรงได
น้ัน มันจําเปนตองมีผูที่เหมาะสมในการริเริ่มกลไกการปราบปราม  วิธีที่ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนจะจัดการกับ
เรื่องน้ีจึงมีความสําคัญ ในฐานะปจเจกชน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถจะเปนไดทั้งคนดีและคนเลว ซ่ึง
เปนลักษณะสองดานของธรรมชาติมนุษยที่ตรงกันขามกัน  หากเขาเลือกที่จะทําตามดานที่ดีของเขา เขาก็จะ
สามารถยับยั้งธาตุแทที่ชั่วรายของพรรคฯไมใหโผลออกมาไดชั่วคราว  มิฉะน้ันดานที่ชั่วรายของพรรค
คอมมิวนิสตจีนก็จะแสดงออกมาอยางเต็มที่ 
 ในระหวางการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษาในป ค.ศ. 1989 จาว จ่ือหยาง เลขาธิการของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดมีเจตนาที่จะปราบปรามนักศึกษา  แตเปนผูอาวุโสซึ่งเปนผู
ควบคุมพรรคฯ 8 คน ยืนยันที่จะปราบปรามนักศึกษา  เติ้ง เสี่ยวผิงกลาวในเวลานั้นวา “(เราจะ)ฆาคน 2 แสน
คน เพ่ือแลกกับความมั่นคง 20 ป”  สิ่งที่เรียกวา “ความมั่นคง 20 ป” น้ันที่แทคือ 20 ปของการปกครองโดย
พรรคคอมมิวนิสตจีน  ความคิดนี้สอดคลองกับเปาหมายโดยพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีน คือการเปนเผด็จ
การ ดังน้ันจึงไดรับการยอมรับจากพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 สําหรับกรณีฝาหลุนกง จากสมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาของคณะกรรมการบริหารสูงสุด
ของพรรคคอมมิวนิสตของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน จํานวน 7 คน     มีเพียงเจียงเจอหมิ
นเพียงคนเดียวเทานั้นที่ยืนยันใหปราบปรามฝาหลุนกง  ขออางที่เจียงใชคือมันเกี่ยวของกับ “การอยูรอดของ
พรรคฯและประเทศชาติ” ซ่ึงแตะถูกเสนประสาทที่ไวที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน และกระตุนแนวโนมที่จะ
ตอสูด้ินรนของพรรคคอมมิวนิสตจีน ความพยายามของเจียงเจอหมินในการรักษาอํานาจของตนและความ
พยายามของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการรักษาเผด็จการแบบพรรคเดียวของมันไว  จึงรวมเปนหนึ่งเดียวกันตรง
จุดนี้ 
 ในชวงเย็นของวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 เจียงเจอหมินเปนประธานในการประชุมเจาหนาที่ระดับ
สูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน  เขาไดยกเลิกกฎหมายโดยใชอํานาจทางการเมืองของเขา ทําใหความเขาใจ
ของสมาชิกทุกคนที่อยูในนั้นเปนเอกฉันทดวยตัวเอง และตัดสินใจดวยตนเองในการเริ่มตนปฏิบัติการ
ปราบปรามฝาหลุนกงอยางรุนแรงในวงกวาง  เขาประกาศหามฝาหลุนกงในนามของรัฐบาลจีนและทําการ
หลอกลวงประชาชน  พรรคคอมมิวนิสตจีน รัฐบาลจีน และกลไกความรุนแรง ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชอยาง
เต็มที่ในการปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงที่บริสุทธิ์หลายลานคนปกคลุมไปทั่ว 
 หากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนในขณะนั้นเปนคนอื่นที่ไมใชเจียงจอหมิน ก็จะไมมีการปราบปรามฝา
หลุนกงเกิดขึ้น  ในแงน้ีเราจึงอาจกลาวไดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนผูใชเจียง เจอหมิน 
 ในทางตรงกันขาม หากพรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดสรางหนี้เลือดไวมากมายดวยธาตุแทที่ชั่วราย ไรศีลธรรม
และปาเถื่อนแลว มันก็จะไมมองวาฝาหลุนกงเปนภัยตอมัน  หากพรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดควบคุมสังคมทุก
สวนไดอยางกวางขวางและสมบูรณแลว เจตนาของเจียงเจอหมินที่จะปราบฝาหลุนกงก็จะไมไดรับการสนับสนุน
ทางดานการจัดตั้งองคการ การเงิน การโฆษณาชวนเชื่อ การทูต บุคลากรและเครื่องมือตางๆ หรือการ
สนับสนุนทางดานเรือนจํา ตํารวจ กรมการมั่นคงแหงชาติ และกองทัพบก หรือที่เรียกกันวา “การสนับสนุน” 



จากทางศาสนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรรคประชาธิปไตย สหภาพผูใชแรงงาน คณะกรรมการเหลา
ยุวชน สมาคมสตรี และอ่ืนๆ ซ่ึงในแงน้ี เราอาจพูดไดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกเจียง เจอหมินใช 
 
IV. เจียง เจอหมิน ใชพรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปรามฝาหลุนกงอยางไรบาง 
 
 โดยการใชประโยชนจากหลักการจัดตั้งองคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่วา “สมาชิกทั้งหมดของพรรค
ตองขึ้นตอคณะกรรมการกลาง” เจียงเจอหมินจึงใชประโยชนจากกลไกของรัฐที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุม
เพ่ือรับใชจุดประสงคในการปราบปรามฝาหลุนกง เครื่องมือที่พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมไดแกกองทัพ 
สื่อสารมวลชน บุคลากรดานความมั่นคงแหงชาติ ตํารวจ ตํารวจที่เกี่ยวกับหนวยเสริมการทหาร กองกําลังความ
ม่ันคงของรัฐ ระบบตุลาการ สภาประชาชนแหงชาติ บุคลากรทางการทูต รวมทั้งกลุมศาสนาปลอม  กองทัพบก
และตํารวจที่เกี่ยวกับหนวยเสริมการทหารทั้งหมดถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมและเขารวมในการลักพาตัว
และจับกุมผูฝกฝาหลุนกงโดยตรง  สื่อสารมวลชนในประเทศจีนไดใหการชวยเหลือระบบปกครองของเจียงใน
การแพรกระจายเรื่องโกหก การปายสีฝาหลุนกง  ระบบรักษาความมั่นคงของรัฐถูกเจียงเจอหมินใชประโยชน
เปนการสวนตัวในการรวบรวมและสงขอมูล สรางเรื่องเท็จ และปลอมแปลงขาวกรอง  สภาประชาชนแหงชาติ
และระบบตุลาการทําใหอาชญากรรมที่เจียงเจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนทําปรากฎออกมาถูกตองตาม
กฎหมาย และปรับปรุง “ขอบังคับทางกฎหมาย” ใหสนับสนุนความถูกตองของอาชญากรรมดังกลาว จึงหลอก
ประชาชนทุกชนชั้นกรรมาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขากลายเปนเครื่องมือที่ใหบริการและปกปองเจียง
เจอหมิน  ในขณะเดียวกัน ระบบทางการทูตก็ไดแพรเร่ืองเท็จในหมูประชาคมโลก ทําใหรัฐบาล เจาหนาที่
ระดับสูง และส่ือในประเทศตางๆเขาใจผิด ดวยการใชสิ่งจูงใจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือใหพวกเขานิ่ง
เงียบตอเรื่องประหัตประหารฝาหลุนกง 
 ในระหวางการประชุมปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลาง ซ่ึงมีการสั่งการปราบปรามฝาหลุนกง เจียงเจอห
มินพูดวา “ผมไมเชื่อวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเอาชนะฝาหลุนกงไมได”  ในการวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือ 
ปราบปรามฝาหลุนกง ไดมีการกําหนดนโยบายไว 3 ประการ คือ “ทําลายชื่อเสียง ทําใหลมละลายดานการเงิน 
และทําลายรางกาย (ของผูฝกฝาหลุนกง)”  การรณรงคปราบปรามจึงกระทํากันอยางเต็มรูปแบบในเวลาตอมา 
 
การใชสื่อสกัดก้ันการไหลของขอมูล 
 นโยบาย ”ทําลายชื่อเสียงของผูฝกฝาหลุนกง” ดําเนินการโดยสื่อมวลชน ซ่ึงถูกพรรคคอมมิวนิสตจีน
ควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ  เริ่มจากวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 นับเปนวันที่ 3 ของการรณรงคจับกุมผูฝกฝา
หลุนกงทั่วประเทศ สื่อที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมไดโหมการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือตอตานฝาหลุนกงในวง
กวางอยางรวดเร็ว  ยกตัวอยางเชน ซีซีทีวี ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนที่เปนศูนยกลางของประเทศจีนที่ตั้งอยูที่
ปกกิ่ง ตลอดชวง 5 เดือนที่เหลือของป ค.ศ. 1999 ซีซีทีวีใชเวลาวันละ 7 ชั่วโมง ในการออกอากาศภาพยนตรที่
ไดกําหนดรายการไวลวงหนา เพ่ือเผยแพรเร่ืองเท็จเกี่ยวกับฝาหลุนกง ผูอํานวยการสรางภาพยนตรของ
ภาพยนตรเหลานี้จะเร่ิมดวยการบิดเบือนและตัดแตงเสียงบรรยายของนายหลี่ หงจ้ือ ผูกอตั้งฝาหลุนกง แลวใส
เรื่องอ่ืนๆเขาไป เชน ที่เรียกกันวา การฆาตัวตาย การฆาคนและการตายจากการปฏิเสธการรักษาทาง
การแพทย  พวกเขาทําทุกอยางในการปายสีและใสความฝาหลุนกงและผูกอตั้งฝาหลุนกง  



 เรื่องที่มีการเผยแพรมากที่สุดเปนเรื่องที่มีการตัดคําวา “ไม” ออกจากคําพูดของนายหลี่ หงจ้ือ  คือประโยค
“เหตุการณที่เรียกกันวา การระเบิดของโลกนั้นไมมีอยู” ถูกซีซีทีวีตัดแตงใหมเปน “การระเบิดของโลกนั้นมีอยู” 
แลวอางวาฝาหลุนกงเผยแพรทฤษฎีวันโลกาวินาศ  มีการใชเลหเหลี่ยมเพ่ือชักนําประชาชนใหเขาใจผิด อาทิ
เชนการถายโอนความผิดของอาชญากรปกติมาใหผูฝกฝาหลุนกง เชนการฆาตกรรมที่กระทําโดยนายฟู อ้ีปน 
ซ่ึงเปนโรคจิต ในปกกิ่ง และการวางยาพิษที่ทําใหถึงตายโดยขอทานในจังหวัดเจอเจียง ทั้งสองเรื่องน้ีถูกนํามา
อางใหรายฝาหลุนกงวาเปนผูทําความผิด  จากนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชสื่อยุยงใหเกิดความเกลียดชังในหมู
ประชาชนที่ถูกหลอก แสดงความถูกตองของตน และพยายามหาการสนับสนุนการปราบปรามที่นองเลือดและ
ไมเปนที่นิยม  
 หนังสือพิมพกวา 2 พันฉบับ นิตยสารกวา 1 พันเลม และสถานีโทรทัศนและวิทยุนับรอยๆแหง ที่ถูกพรรค
คอมมิวนิสตจีนควบคุมอยางสมบูรณ ลวนถูกใชในการรณรงคโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือใสรายฝาหลุนกงจนเกินพิกัด  
รายการโฆษณาชวนเชื่อเหลานี้ยังถูกแพรกระจายไปยังทุกประเทศทั่วโลกโดยสํานักขาวทางการซินหัว สํานัก
ขาวแหงชาติจีน สํานักขาวจีนฮองกง และสื่อตางประเทศอื่นๆที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมอยู  ขอมูลสถิติ
ที่ไมสมบูรณแสดงใหเห็นวา ภายในเวลาเพียง 6 เดือน มีบทความในขาวและรายการกวา 300,000 ชิ้น ที่ใหราย
และพุงเปาโจมตีฝาหลุนกงตีพิมพและออกอากาศออกมา เปนพิษรายในใจประชาชนที่ถูกหลอกลวงนับจํานวน
ไมถวน   
 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจีนในตางประเทศไดมีการจัดแสดงอัลบั้ม ซีดีและสิ่งพิมพ 
วิพากษวิจารณและแสรงทําการ “เปดโปง” ฝาหลุนกง  มีการจัดคอลัมนพิเศษในเว็บไซดของกระทรวง
ตางประเทศเพื่อวิจารณและเปดโปงฝาหลุนกง 
 นอกจากนี้ ในปลายป ค.ศ. 1999 ระหวางการประชุมเอเปค (ความรวมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟก) 
ที่นิวซีแลนด เจียงเจอหมินไดแจกจายหนังสือเลมเล็กดวยการเสแสรงใหผูอ่ืนเชื่อ ที่มีเน้ือหาใสรายและทําลาย
ชื่อเสียงฝาหลุนกงใหประมุขแหงรัฐทุกคนที่เขารวมการประชุมกวา 10 ประเทศ  ในฝร่ังเศส เจียงเจอหมิน
ละเมิดรัฐธรรมนูญจีน โดยการตราหนาฝาหลุนกงวาเปน “ลัทธิมาร” ตอสื่อตางประเทศเพื่อ “ทําลายชื่อเสียงของ
ผูฝกฝาหลุนกง” 
 เมฆทะมึนของการกดขี่ที่ทําใหทั่วทั้งประเทศอึดอัด เปนสัญญาณวามีบางสิ่งที่รุนแรงคลายการปฎิวัติ
วัฒนธรรมกําลังจะเร่ิมตนขึ้นอีกครั้งหน่ึง 
 กรณีที่ต่ําทรามที่สุดของการพยายามทําลายชื่อเสียงของฝาหลุนกง ก็คือ เหตุการณ “เผาตัวตาย” ที่จัดฉาก
ขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2001 ซ่ึงถูกรายงานไปทั่วโลกดวยความรวดเร็วอยางที่ไมเคยมีมากอน โดยผานทาง
สํานักขาวซินหัว  เหตุการณน้ีไดถูกองคการนานาชาติมากมาย รวมทั้งสํานักงานการพัฒนาและการศึกษา
นานาชาติซ่ึงเปนองคการเอกชน (NGO) ที่สหประชาชาติในเจนีวา วิพากษวิจารณวาเปนการจัดฉากของรัฐบาล
เพ่ือการหลอกลวงประชาชน  ในระหวางการซักถาม พนักงานของสถานีโทรทัศนคนหนึ่งยอมรับวาภาพยนตร
บางสวนที่เห็นในซีซีทีวีน้ันที่จริงถูกถายทําขึ้นในภายหลัง  จึงสะทอนใหเห็นถึงธาตุแทที่ชั่วรายของผูกดขี่อยาง
ชัดเจน  ผูคนจึงอดสงสัยไมไดวาเหตุใด “ผูฝกฝาหลุนกงที่กลาเผชิญกับความตายโดยไมแสดงความเกรงกลัว
เลย (หมายถึงผูที่เผาตัวตาย) จึงใหความรวมมือกับเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอยางมากถึงกับใหถายทํา
ภาพยนตรการเผาตัวตายของพวกเขาอีกครั้ง” 
 ไมมีเรื่องโกหกใดที่จะอยูไดในที่แจง  ในขณะที่สรางขาวลือและกุเร่ืองเท็จ พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงทําทุกสิ่ง
ในอํานาจของมันเพ่ือสกัดกั้นการไหลของขอมูล มันกดดันการรายงานขาวในตางประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของ



ฝาหลุนกงอยางไมไวหนา รวมถึงการตอบโตจากการรุกรานอยางมีเหตุผลของผูฝกฝาหลุนกง  หนังสือและ
เอกสารทั้งหมดของฝาหลุนกงก็ถูกทําลายโดยไมมีการยกเวน  ทั้งใชมาตรการสุดขั้วในการปองกันไมใหสื่อ
ตางประเทศไดสัมภาษณผูฝกฝาหลุนกงในประเทศจีน รวมทั้งการขับไลผูสื่อขาวออกจากจีน กดดันสื่อ
ตางประเทศ หรือบีบบังคับใหน่ิงเงียบดวยการขูจะสั่งหามกีดกันพวกเขาจากประเทศจีน 
 สําหรับผูฝกฝาหลุนกงในประเทศจีนที่พยายามสงขอเท็จจริงเกี่ยวกับฝาหลุนกง และเอกสารแสดงความจริง
เกี่ยวกับการปราบปรามของเจาหนาที่ที่ไรมนุษยธรรม ไปยังตางประเทศ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดนํามาตรการ
สุดขั้วและปาเถื่อนมาใชในการปราบปรามพวกเขา  เชน กรณี หลี่ เยี่ยนหัว สตรีอายุประมาณ 60 ป จากเมือง
ตาซือเฉียน จังหวัดเหลียวหนิง ถูกลักพาตัวโดยตํารวจในขณะที่กําลังแจกเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการ
ประทุษรายฝาหลุนกงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001 และถูกตํารวจทุบตีจนตาย  แตตํารวจกลับปกปด
อาชญากรรมของพวกตนดวยการบอกวาเธอตายจากการ “ถูกฝาหลุนกงเสกใหลืมตัว” 
 เฉพาะที่มหาวิทยาลัยซิงหัวแหงเดียว นักศึกษาและอาจารยกวาสิบคนถูกตัดสินจําคุกระยะยาวเพราะแจก
เอกสารความจริงเกี่ยวกับฝาหลุนกง  ผูฝกฝาหลุนกงและนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง 
รวมทั้งผูฝกฝาหลุนกงอีก 7 คน ในฉงชิ่ง ถูกกลาวหาและถูกตัดสินใหติดคุกระยะยาว หลังจากเปดเผยความจริง
เกี่ยวกับการขมขืน เวย ซิงเยี่ยน ในสถานกักกัน  
 
การยึดทรัพยสินและรื้อคนบานดวยวิถีทางที่ไมถูกตอง 
 เครื่องมือตางๆทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกใชตามนโยบาย “ทําใหผูฝกฝาหลุนกงลมละลาย
ทางการเงิน”  กวา 5 ปนับตั้งแตเริ่มการปราบปราม ผูฝกฝาหลุนกงนับแสนถูกจับปรับเปนเงินตั้งแตหลายพัน
หยวนจนถึงหลายหมื่นหยวนเพื่อขมขูพวกเขาและทําใหพวกเขาสูญเสียเงินจํานวนมาก  รัฐบาลทองถิ่น 
หนวยงานตางๆ สถานีตํารวจ และหนวยความมั่นคงของรัฐไดทําการจับปรับตามอําเภอใจโดยไมมีเหตุผลที่
ชอบดวยกฎหมาย  ผูที่ถูกบังคับใหจายคาปรับจะไมไดรับใบเสร็จรับเงินหรือไมไดรับการอธิบายดวยขอ
กฎหมายใดๆ  ไมมีวิถีทางที่ถูกตอง 
 การรื้อคนบานเรือนเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการปลนและขมขูผูฝกฝาหลุนกง  ผูที่ยืนหยัดในความเชื่ออยาง
แนวแนจะถูกรื้อคนโดยไมมีหมายคนเม่ือใดก็ได  อีกทั้งเงินสดและของมีคาจะถูกยึดโดยไมมีเหตุผลที่ชอบดวย
กฎหมาย  ในเขตชนบทแมแตธัญพืชและอาหารที่เก็บไวก็ถูกยึด ในทํานองเดียวกัน ของที่ยึดไปจากผูฝกฝา
หลุนกงไมมีชิ้นใดที่มีเอกสารประกอบหรือออกใบเสร็จให พวกที่ทําการยึดมักจะเก็บไวเปนของสวนตัว 
 ในขณะเดียวกัน ผูฝกฝาหลุนกงตองเผชิญกับการถูกไลออกจากงาน  ในชนบทเจาหนาที่จะขมขูผูฝกฝา
หลุนกงวาจะยึดที่ดินของเขา  พรรคคอมมิวนิสตจีนไมละเวนแมแตผูที่เกษียณแลว  พวกเขาถูกยุติการให
บํานาญและถูกขับไลออกจากที่พักอาศัย  ผูฝกฝาหลุนกงบางคนที่ทําธุรกิจจะถูกยึดทรัพยสินและระงับการใช
บัญชีธนาคาร 
 ในการดําเนินนโยบายเหลานี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเอาผิดกับคนรอบขางของผูฝกฝาหลุนกงดวย  คือถา
พบวามีผูฝกฝาหลุนกงอยูในหนวยงานใดหรือรัฐวิสาหกิจใด หัวหนาและลูกจางของที่น่ันจะไมไดรับโบนัส
หรือไมไดรับการเลื่อนขั้น  เปาหมายคือตองการปลุกระดมใหเกิดความเกลียดชังตอผูฝกฝาหลุนกงในสังคม  
สมาชิกครอบครัวและญาติของผูฝกฝาหลุนกงก็จะเผชิญกับการถูกไลออกจากงาน หรือลูกหลานถูกออกจาก
โรงเรียนหรือขับออกจากที่พัก  มาตรการทั้งหมดนี้ทําไปเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันคือตัดรายไดทุกทางของผูฝก
ฝาหลุนกงเพื่อบีบบังคับใหพวกเขาลมเลิกความเชื่อของตน 



 
การทรมานอยางเห้ียมโหดและการเขนฆาอยางไมรับผิดชอบ 
 นโยบายที่นากลัวที่กําหนดให “ทําลายรางกายผูฝกฝาหลุนกง” สวนใหญกระทําโดยตํารวจ อัยการ11และ
ศาลในประเทศจีน  ตามสถิติที่รวบรวมโดยเว็บไซต Clearwisdom แสดงไววามีผูฝกฝาหลุนกงที่เสียชีวิตจาก
การปราบปรามอยางนอย 1,143 คน ในชวง 5 ปที่ผานมา  ซ่ึงพบผูเสียชีวิตไดในกวา 30 จังหวัด เขตปกครอง
ตนเอง และเทศบาล ภายใตการนําโดยตรงของรัฐบาลกลาง  บันทึกยอดผูเสียชีวิตสูงสุดในเขตตางๆ จวบจน
วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004 เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก เฮยหลงเจียง จ้ีหลิน เหลียวหนิง เหอเปย 
ซานตง เสฉวนและหูเปย  ผูเสียชีวิตที่มีอายุนอยที่สุดคือ 10 เดือน สวนที่มีอายุมากที่สุดคือ 82 ป  ในจํานวนนี้ 
38.8% มีอายุเกิน 50 ป  51.3% เปนผูหญิง  เจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนยอมรับอยางไมเปนทางการวา
จํานวนผูฝกฝาหลุนกงที่เสียชีวิตจริงๆจากการปราบปรามมีมากกวานี้มาก 
 วิธีการทรมานอยางปาเถื่อนอํามหิตที่ใชกับผูฝกฝาหลุนกงนั้นมีมากมายและหลากหลาย  ทั้งการทุบตี การ
โบย ช็อกดวยไฟฟา แชแข็ง มัดดวยเชือก ใสกุญแจมือและลามโซตรวนเปนเวลายาวนาน เผาดวยไฟ จ้ีดวย
บุหร่ี นาบดวยเตารีด ชกตอยหรือจับแขวน ถูกบังคับยืนหรือคุกเขาเปนเวลานานๆ ทิ่มดวยแทงไมไผหรือลวด
โลหะ ถูกลวนลามทางเพศ และถูกขมขืน ที่ยกตัวอยางมาเปนเพียงตัวอยางจํานวนเล็กนอย  ในเดือนตุลาคม 
ค.ศ. 2000 ผูคุมในคายแรงงานหมาซานเจีย จังหวัดเหลียวหนิง จับผูฝกฝาหลุนกงหญิง 18 คน เปลื้องผาออก
หมดแลวผลักเขาไปในคุกใหนักโทษชายขมขืนตามชอบใจ  อาชญากรรมเหลานี้มีบันทึกไวอยางสมบูรณและมี
มากมายเกินกวาจะสาธยายไดหมด 
 อีกรูปแบบหนึ่งที่พบบอยในบรรดาวิธีการที่ไรมนุษยธรรมจํานวนมากนี้ ไดแก “การรักษาทางจิตเวช”ในทาง
ผิด  ผูฝกฝาหลุนกงที่มีสภาพปกติ สมบูรณ และมีสติรูจักเหตุผลจํานวนมาก ถูกจับล็อกดวยอุปกรณที่ใชกับ
คนไขโรคจิตแลวฉีดยาที่ไมทราบชนิด ซ่ึงสามารถทําลายระบบประสาทสวนกลางได  ทําใหผูฝกบางคนเปน
อัมพาตบางสวนหรือทั้งหมด  บางคนตามองไมเห็นหรือหูไมไดยินทั้งสองขาง บางคนอวัยวะภายในหรือ
กลามเน้ือถูกทําลาย  บางคนสูญเสียความทรงจําบางสวนหรือทั้งหมดและกลายเปนคนปญญาออน  ผูฝกบาง
คนอวัยวะภายในไดรับบาดเจ็บรุนแรงมาก  บางคนเสียสติไปอยางสิ้นเชิง  บางคนเสียชีวิตไมนานหลังจากถูก
ฉีดยา 
 รายงานสถิติชี้วาการปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงที่ใชวิธี”รักษาทางจิตเวช”มีการกระจายอยูใน 23 จังหวัด 
จาก 33 จังหวัด เขตปกครองตนเอง และเทศบาล ภายใตการนําโดยตรงของรัฐบาลกลางในประเทศจีน  มีการ
ใช วัสดุอุปกรณที่ใชทางจิตเวชอยางนอย 100 ชนิด ในการปราบปรามระดับจังหวัด นคร มณฑล หรือเขตการ
ปกครอง จากตัวเลขและการกระจายของการใชวิธีน้ีทําใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนนโยบายที่สั่งการจากบนลงลาง
ที่มีปฏิบัติอยางเปนระบบและเตรียมการไวเปนอยางดี  ผูฝกฝาหลุนกงที่มีสภาพจิตปกติอยางนอย 1,000 ราย 
ถูกบังคับสงไปยังสถานพยาบาลทางจิตเวชหรือศูนยฟนสมรรถภาพ  ผูฝกจํานวนมากถูกบังคับฉีดหรือใชแรง
บังคับใหกินยาหลายชนิดที่สามารถทําลายระบบประสาทได  ผูฝกฝาหลุนกงเหลานี้ยังถูกมัดดวยเชือกและถูก
ทรมานดวยการช็อกดวยไฟฟา ผูฝกอยางนอย 15 คน เสียชีวิตจากการกระทําที่ไมถูกตองและเกินเลยเหลานี้
เพียงอยางเดียว 
 
สํานักงาน 610 แผเครือขายของมันอยูเหนือกรอบของกฎหมาย 



 ในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1999 เจียง เจอหมินกลาวรายฝาหลุนกงอยางไมมีมูลในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน  เขาจัดเรื่องฝาหลุนกงใหอยูในกลุม “การตอสูทางชนชั้น” 
จัดผูฝกฝาหลุนกงใหเปนศัตรูทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีน กระตุนสัญชาติญาณการตอสูของพรรค
คอมมิวนิสตจีน และสงผานคําสั่งในการจัดตั้ง “หนวยงานสําหรับจัดการกับเรื่องฝาหลุนกง” ในคณะกรรมการ
กลาง  เน่ืองจากมันถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 เดือนมิถุนายน มันจึงถูกเรียกเปน “สํานักงาน 610”  หลังจากนั้น 
สํานักงาน 610 ก็ถูกจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศในทุกระดับของหนวยงานรัฐ จากสูงสุดไปจนถึงต่ําสุด เพ่ือทําหนาที่
เฉพาะในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการขจัดฝาหลุนกง  คณะกรรมการทางการเมืองและตุลาการ สื่อมวลชน องคกร
ดานความมั่นคงแหงชาติ อัยการ ศาลประชาชน และหนวยความมั่นคงแหงชาติ ภายใตการนําของ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนทําหนาที่เปนผูกอการรายและผูรับจางฆาของสํานักงาน 610  สํานักงาน 
610 มีโครงสรางหนวยงานที่ตองรายงานตอสภารัฐมนตรี แตในความเปนจริงมันเปนองคการพรรคที่ไดรับ
อนุญาตใหดํารงอยูนอกกรอบของรัฐและรัฐบาลจีน เปนอิสระจากขอหนดทางกฎหมายตางๆ รวมทั้งขอบังคับ
หรือนโยบายแหงชาติ มันเปนองคการที่มีอํานาจมากคลายๆกับหนวยเกสตาโปของนาซีเยอรมันที่มีอํานาจ
เหนือกฎหมายและระบบตุลาการ ในการใชทรัพยากรของประเทศตามที่เห็นสมควร ในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 
1999 หลังจากเจียงเจอหมินออกคําสั่งใหปราบปรามฝาหลุนกง สํานักขาวซินหัวไดเผยแพรสุนทรพจนโดยผูที่มี
อํานาจควบคุมกระทรวงการจัดองคการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนและกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อกลาง
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการใหการสนับสนุนประหัตประหารฝาหลุนกงอยางเปดเผย ซ่ึงเริ่มปฏิบัติการโดย
เจียงเจอหมิน  หนวยเหลานี้ทั้งหมดจะรวมมือกันภายใตการจัดตั้งองคการที่เขมงวดของพรรคคอมมิวนิสตจีน
เพ่ือปฏิบัติตามแผนการชั่วรายของเจียงเจอหมิน 
 กรณีตางๆมากมายไดพิสูจนวา ไมวาจะเปนหนวยความมั่นคงสาธารณะ หรืออัยการ หรือศาลประชาชน 
ตางก็ไมมีอํานาจในการตัดสินใจของตนเองในคดีที่เกี่ยวกับฝาหลุนกง  แตตองรับคําสั่งจากสํานักงาน 610 เม่ือ
สมาชิกในครอบครัวของผูฝกฝาหลุนกงจํานวนมากถูกจับ ถูกกักขัง และถูกทรมานจนเสียชีวิตสอบถามหรือรอง
ทุกขตอหนวยความมั่นคงสาธารณะ ตุลาการ หรือศาลประชาชน พวกเขาจะไดรับการบอกวาสํานักงาน 610 
เปนผูตัดสินใจทุกอยาง  
 อยางไรก็ตาม สํานักงาน 610 ไมไดดํารงอยูโดยใชเกณฑทางกฎหมาย เม่ือมันออกคําสั่งไปยังทุกๆหนวย
ภายใตระบบของพรรคคอมมิวนิสตจีน มันมักไมใชคําสั่งหรือประกาศที่เปนลายลักษณอักษร มีแตการสื่อสาร
ทางวาจา  ยิ่งไปกวานั้น มันกําหนดไววา ทุกคนที่ไดรับคําสั่งหามบันทึกเทปหรือวิดีโอหรือจดบันทึกไว 
 การใชเครื่องมือเผด็จการแบบชั่วคราวนี้เปนเลหกลที่พรรคใชซํ้าแลวซํ้าเลาโดยไมสนใจกฎหมาย ใน
ระหวางการเคลื่อนไหวกวาดลางทางการเมืองในอดีต พรรคใชกลวิธีเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยูเสมอ พรอมกับจัดตั้ง
องคการชั่วคราวเปลี่ยนไปเร่ือยๆอยูเสมอ อาทิเชน ทีมปฎิวัติวัฒนธรรมกลางในการนําและเผยแพรระบบ
ทรราชยของพรรคคอมมิวนิสตจีนไปทั่วประเทศ 
 ในระหวางการปกครองแบบทรราชยและหยาบชาที่ยาวนาน พรรคไดสรางระบบที่แข็งแกรงและชั่วรายที่สุด
ของการกอการรายของรัฐดวยความรุนแรง โกหกหลอกลวง และปดกั้นขอมูลขาวสาร  ความไรมนุษยธรรมและ
ระดับการหลอกลวงของมันนั้นอยูในระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมาก  ระดับและขอบเขตของมันไมเคยมีมากอน  
ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดในอดีต พรรคไดสะสมประสบการณและวิธีการที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพในการลงโทษ ทํารายและเขนฆาประชาชนอยางเหี้ยมโหดที่สุด ช่ําชองที่สุด และตลบตะแลงที่สุด
เทาที่จะเปนไปได  มีกรณีหน่ึงที่ไดกลาวไปแลว คือ สามีที่ไมสามารถอดทนตอการขมขูและรบกวนจากตํารวจ



จนถึงกับสังหารภรรยาที่มีจิตใจดีของตนไป  น่ีคือผลพวงที่ชั่วรายของการกอการรายของรัฐของพรรค
คอมมิวนิสตจีน รวมทั้งการหลอกลวงของสื่อมวลชน แรงกดดันทางการเมือง ความผิดจากการมีความเกี่ยวของ
กัน และการขูเข็ญ เพ่ือที่จะสรางความวิปริตใหกับธรรมชาติของมนุษยและยุยงปลุกปนความเกลียดชัง 
 
การใชทรัพยากรทางการทหารและการเงินของชาติในการดําเนินการปราบปราม 
 พรรคฯควบคุมกองกําลังทหารแหงชาติทั้งหมดเอาไว ทําใหมันสามารถทําอะไรไดตามชอบใจโดยปราศจาก
ความเกรงกลัวเม่ือตองการปราบปรามประชาชน  ในการปราบปรามฝาหลุนกง เจียงเจอหมินไมเพียงใชตํารวจ
และตํารวจที่เกี่ยวกับหนวยเสริมการทหาร แตยังใชกองกําลังทหารติดอาวุธโดยตรงในชวงเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม ค.ศ. 1999 เม่ือสามัญชนมือเปลานับแสนนับลานทั่วประเทศตั้งใจจะไปปกกิ่งเพื่อรองเรียนใหกับฝา
หลุนกง  ก็มีการจัดวางกําลังทหารไวในเมืองปกกิ่ง  ถนนหลวงทุกสายที่มุงสูปกกิ่งลวนเรียงรายไปดวยทหารที่
ถือปนมีกระสุนพรอม  พวกเขารวมมือกับตํารวจในการสกัดกั้นและจับกุมผูฝกฝาหลุนกงที่จะไปรองเรียน  เจียง
เจอหมินไดจัดสรรกองกําลังติดอาวุธโดยตรงเพื่อปูทางสําหรับการปราบปรามแบบนองเลือด  
 พรรคฯควบคุมการเงินของรัฐ จัดการดานการธนาคารเพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกเจียงเจอหมินใน
การปราบปรามฝาหลุนกง เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดเหลียวหนิงคนหนึ่ง เคยกลาวไว
ในการประชุมของคายแรงงาน หมาซานเจีย จังหวัดเหลียวหนิงวา “ทรัพยากรทางการเงินที่ใชในการ
ปราบปรามฝาหลุนกงนั้น สูงเกินคาใชจายในการทําสงครามครั้งหน่ึงเลยทีเดียว” 
 ไมเปนที่แนชัดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจของรัฐและรายไดจากหยาดเหงื่อ
แรงงานของประชาชนไปมากนอยเทาไรแนในการปราบปรามฝาหลุนกง  อยางไรก็ตาม ไมยากนักที่จะมองเห็น
ไดวามันยอมเปนตัวเลขจํานวนมหาศาลอยางแนนอน  ในป ค.ศ. 2001  ขอมูลจากภายในกรมความมั่นคง
สาธารณะของพรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงวา     คาใชจายที่ใชเฉพาะการจับกุมผูฝกฝาหลุนกงที่จัตุรัสเทียนอัน
เหมินเพียงแหงเดียวใชถึงวันละ 1.7-2.5 ลานหยวน หรือเทากับปละ 620-910 ลานหยวน  เจียงเจอหมินใช
ประชากรอยางนอยหลายลานคนในการปราบปรามฝาหลุนกงทั่วประเทศ ตั้งแตในเมืองจนถึงชนบทหางไกล ใช
ตํารวจในสถานีตํารวจและกรมมั่นคงสาธารณะ จนถึงบคุลากรในสํานักงาน 610 ทุกสาขา  เฉพาะคาใชจาย
เกี่ยวกับคาจางเพียงอยางเดียวก็อาจมากกวา 1 แสนลานหยวนตอป  นอกจากนี้ เจียงเจอหมินยังใชเงิน
มหาศาลในการขยายคายกักกันแรงงานเพื่อกักขังผูฝกฝาหลุนกง และสรางศูนยลางสมองและฐานที่ตั้ง 
ตัวอยางเชน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 เจียงเจอหมินใชเงิน 4.2 พันลานหยวน ในหนึ่งครั้ง เพ่ือสรางศูนย
ลางสมองและฐานที่ตั้งเพ่ือเปลี่ยนความคิดของผูฝกฝาหลุนกง  เขายังใชเงินกระตุนและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมจํานวน
คนที่เขารวมในการปราบปรามฝาหลุนกงอีกดวย  รางวัลนําจับผูฝกฝาหลุนกงแตละคนมากถึงหลายพันหรือ
กระทั่งนับหม่ืนหยวนในหลายพื้นที่  คายกักกันแรงงานหมาซานเจีย ในจังหวัดเหลียวหนิง เปนหนึ่งในสถานทีท่ี่
ชั่วรายที่สุดในการปราบปรามฝาหลุนกง ครั้งหน่ึง พรรคไดจายรางวัลใหกับนายซู ผูอํานวยการคายนี้ถึง 
50,000 หยวน และนายเซา รองผูอํานวยการ อีก 30,000 หยวน 
 เจียงเจอหมิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนผูที่ริเร่ิมการรณรงคปราบปรามฝาหลุนกง และเปนผู
วางแผนการและสั่งการดวยตัวเอง  เขาอาศัยกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการริเร่ิมการรณรงคปราบปราม
ฝาหลุนกง  เขาตองรับผิดชอบตออาชญากรรมครั้งประวัติศาสตรน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได  อยางไรก็ตาม ถาไมมี
พรรคคอมมิวนิสตจีน พรอมดวยกลไกความรุนแรงของมันที่จัดทําขึ้นมาโดยผานการเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลายครั้ง เจียงเจอหมินก็ไมมีทางที่จะริเริ่มและดําเนินการรณรงคปราบปรามที่ชั่วรายนี้ได   



 เจียงเจอหมินและพรรคฯตางใชประโยชนซ่ึงกันและกัน ทั้งคูจึงเสี่ยงตอการถูกประณามจากทุกคนในการ
ตอตาน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” เพ่ือประโยชนสวนตัวและพรรคฯ  การสมรูรวมคิดกันของพวก
เขาเปนสาเหตุที่แทจริงของการกอเกิดอาชญากรรมที่นาโศกสลดและโงเขลานั้น 
 
V. เจียงเจอหมินทําใหพรรคคอมมิวนิสตพังจากขางใน 
 
 ดวยแรงกระตุนจากผลประโยชนสวนตัว เจียงเจอหมินใชประโยชนจากความชั่วรายซึ่งเปนลักษณะ
ประจําตัวของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการริเริ่มการรณรงคปราบปรามครั้งมโหฬารที่พุงเปาไปยังผูบริสุทธิ์ที่
ยึดถือ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน”  เขาริเร่ิมการรณรงคการเคลื่อนไหวเพื่อทําโทษกลุมชนในสังคมที่
เปนประโยชนที่สุดและมีภัยนอยที่สุดตอประเทศชาติและสังคม  การปราบปรามครั้งน้ี ไมเพียงจะลากประเทศ
และประชาชนไปสูอาชญากรรมและความหายนะ แตยังเปนการทําลายพรรคที่รากฐานอยางแทจริงดวย 
 เจียงเจอหมินใชประโยชนจากพรรคดวยการใชทุกวิธีการที่ชั่วรายที่มีอยูทั่วโลกในการจัดการกับฝาหลุนกง
อยางไมปรานี  ทําใหทั้งกฎหมาย ศีลธรรมและมนุษยชาติไดรับความเสียหายอยางใหญหลวง ซ่ึงเปนการ
ทําลายความนาเชื่อถือทุกอยางจากรากเหงาในการรักษาอํานาจของระบบการปกครองนี้  
 ระบอบปกครองของเจียงใชทรัพยากรดานการเงิน สิ่งของและคนที่มีอยูทั้งหมดในการปราบปรามฝาหลุนกง 
จึงทําใหประเทศและสังคมตองรับภาระอยางมหาศาล และกอใหเกิดแรงกดดันอยางใหญหลวงตอระบบการเงิน  
พรรคไมมีทางที่จะยืดระยะเวลาของการปราบปรามไปไดอีก  มันทําไดเพียงใชเงินออมของประชาชน ออก
พันธบัตร และลอลวงใหตางประเทศเขามาลงทุนเพ่ือทําใหมันดําเนินการตอไปได 
 ในระหวางการปราบปราม พรรคฯและเจียงเจอหมินไดคิดคนกลยุทธทุกชนิดที่คดโกง ปาเถื่อนและเต็มไป
ดวยการหลอกลวง ใชองคประกอบทั้งหมดของการหักหลังและการทําชั่วเพ่ือที่จะปราบปรามฝาหลุนกง 
 พรรคและเจียงเจอหมินใชเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่เปนที่รูจักกันทุกชนิดในการกุขาวลือ ใสรายปายสีฝา
หลุนกง และหาขออางในการปราบปรามและประทุษราย  แตวาไมมีเร่ืองโกหกใดๆในโลกที่จะคงอยูไดตลอดไป  
เม่ือการโกหกนั้งถูกเปดโปงออกมาในที่สุด และเม่ือความชั่วรายทั้งหมดถูกเปดเผยออกมาจากความลมเหลว
ของการประทุษรายและเปนที่รูกันทั่วไปหมด วิธีการโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาก็จะไมสามารถหลอกคนได
อีก  พรรคฯก็จะสูญเสียความนาเชื่อถือและความรูสึกที่ดีในใจของประชาชนอยางสิ้นเชิง 
 เม่ือเริ่มตนการปราบปรามฝาหลุนกงในป ค.ศ. 1999 เจียงเจอหมินตั้งใจจะจัดการกับเรื่องฝาหลุนกงใหเสร็จ
สิ้นภายใน “สามเดือน”  แตพรรคฯประเมินกําลังของฝาหลุนกงและพลังของประเพณีนิยมและความเชื่อต่ํา
เกินไป  
 นับแตโบราณกาลมา พวกชั่วรายไมเคยกําจัดฝายที่ถูกตองไดเลย  มันไมสามารถขจัดความดีงามไปจาก
จิตใจประชาชนได  หาปผานไปแลว ฝาหลุนกงก็ยังคงเปนฝาหลุนกง ยิ่งไปกวานั้นฝาหลุนกงยังแพรหลายไป
อยางกวางขวางทั่วโลก เจียงเจอหมินและพรรคฯประสบความพายแพอยางยอยยับในการตอสูระหวางความดี
กับความชั่ว และลักษณะที่คดโกง โหดเหี้ยม และชั่วรายของพวกมันก็ถูกเปดโปงออกมาจนหมด    เจียง เจอห
มินผูที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย กําลังถูกรุมลอมดวยความยากลําบากทั้งในประเทศและตางประเทศ และกําลัง
เผชิญกับการถูกฟองรองและถูกเรียกรองใหดําเนินคดีในศาลหลายคดี  
 เดิมทีพรรคตั้งใจจะใชประโยชนจากการปราบปรามนี้เพ่ือเสริมความแข็งแกรงใหกับการปกครองแบบกดขี่
ของมัน แตผลลัพธคือมันไมสามารถที่จะ“เพ่ิมพูนพลัง” แตกลับสิ้นสูญพลังของมันเอง  ขณะนี้พรรคฯอยูใน



สภาพที่ไมสามารถทําใหฟนคืนมาใหมไดอีกแลว เสมือนตนไมที่เห่ียวเฉา และเนาเปอย ซ่ึงจะโคนลงเพียงลม
กรรโชกในคราวเดียว  ความฝนที่จะกอบกูพรรคคอมมิวนิสตจีนเอาไวเปนสิ่งที่ทวนกระแสประวัติศาสตร ซ่ึงไม
เพียงแตจะเปลาประโยชน แตกลับจะทําลายอนาคตของผูที่เขาไปมีสวนรวมดวย 
 
บทสรุป 
 
 อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน เจียงเจอหมินเปนผูที่ริเร่ิมรณรงค วางแผนการ และสั่งการการ
ประทุษรายที่ชั่วราย  เขาใชประโยชนจากอํานาจ ตําแหนง วิธีดําเนินการทางวินัย และกลไกการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางเต็มที่ในการริเริ่มประหัตประหารฝาหลุนกง  เขาตองรับผิดชอบตอ
อาชญากรรมทางประวัติศาสตรน้ีอยางเต็มที่  ในทางตรงกันขาม หากไมมีพรรคคอมมิวนิสตจีน เจียงเจอหมินก็
จะไมสามารถริเร่ิมรณรงคและชักนําการประทุษรายที่ชั่วรายนี้ได  นับจากวันที่มันถือกําเนิดขึ้นมา พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ตอตานความถูกตองและดีงาม  พรรคคอมมิวนิสตจีนวางพื้นฐานการปกครองของมันอยูบน
การควบคุมจิตใจของประชาชนอยางเขมงวด ใหปฏิบัติตามเฉพาะพรรคฯเพียงอยางเดียวเทานั้นและถือพรรค
เปนศูนยกลาง โดยใชการปราบปรามเปนเครื่องมืออันดับแรกและเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการประทุษราย  
พรรคคอมมิวนิสตจีนมีธาตุแทที่หวาดกลัว “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และถือวาฝาหลุนกงเปนศัตรู  
ดังน้ันการปราบปรามและประทุษรายฝาหลุนกงจึงเปนสิ่งที่เลี่ยงไมได  ในขณะที่โจมตี “ความจริง ความเมตตา 
ความอดทน” เจียงเจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดใหโอกาสในการเผยแพรการโกหก ความชั่วราย ความ
รุนแรง พิษราย ความโหดราย และการทุจริต  สิ่งที่ตามมาก็คือการแพรกระจายของสภาพศีลธรรมที่ตกต่ําลงใน
ประเทศจีน ซ่ึงสงผลกระทบตอทุกคน 
 การสมรูรวมคิดกันระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนและเจียงเจอหมินไดผูกชะตากรรมของพวกมันเขาไว
ดวยกัน  ฝาหลุนกงกําลังฟองคดีเจียงเจอหมิน  วันที่เจียงถูกนําขึ้นพิพากษา จุดจบของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็
จะชัดเจนดวยตัวของมันเอง  
 กฎของสวรรคจะไมยอมรับผูที่ชักนําการประทุษรายที่ไรมนุษยธรรมตอกลุมคนดีที่ยึดม่ันใน “ความจริง 
ความเมตตา ความอดทน”  การกระทําที่ชั่วรายของเจียงเจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปนบทเรียนที่
ลึกซึ้งตลอดกาลของมนุษยชาติ 
 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 6 
พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมอยางไร 

 
บทนํา 
 
 วัฒนธรรมคือจิตวิญญาณของชนชาติ ปจจัยดานจิตวิญญาณดังกลาวมีความสําคัญตอมนุษยชาติ
เชนเดียวกับปจจัยดานเชื้อชาติและดินแดน 
 การพัฒนาทางวัฒนธรรมบงบอกถึงประวัติศาสตรอารยธรรมของชนชาติ การทําลายวัฒนธรรมของชาติ
อยางหมดสิ้นจะนําไปสูการสูญสิ้นของชนชาติ ชนชาติโบราณหลายชนชาติที่ไดสรางสรรคอารยธรรมที่รุงเรืองก็
ถือวาไดอัตรธานหายไปเมื่อวัฒนธรรมของชนชาติเหลานั้นสาบสูญไป ถึงแมวาคนของชนชาติเหลานั้นยังคงอยู 
ประเทศจีนเปนประเทศเดียวในโลกที่มีอารยธรรมเกาแกสืบทอดตอเน่ืองมามากกวา 5,000 ป การทําลาย
วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีนเปนอาชญกรรมที่ไมอาจจะใหอภัยได 
 วัฒนธรรมจีนซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เชื่อกันวาสืบทอดมาจากเทพนั้น เร่ิมตนจากเทพนิยายดังเชน ผันกูสราง
สวรรคและโลก1

 หน่ีวาสรางมนุษย2 เสินหนงคนพบสมุนไพรหลายรอยชนิด3 และชั่งเจ่ียประดิษฐอักษรจีน4 
“มนุษยดําเนินตามโลก โลกดําเนินตามสวรรค สวรรคดําเนินตามเตาและเตาดําเนินตามสิ่งที่เปนธรรมชาติ”5 
แนวคิดสายเตาวาดวยการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของสวรรคและมนุษยถูกลอมรวมเขากับวัฒนธรรมจีน 
“การศึกษาอันประเสริฐเพาะบมคุณธรรมความดี”6 นักปราชญขงจ่ือตั้งโรงเรียนสอนนักศึกษา 2,000 ปที่แลว
และถายทอดแนวคิดขงจ่ือซ่ึงประกอบดวยคุณธรรมความดีหาประการใหแกสังคมคือ ความเมตตา คุญธรรม 
มารยาท สติปญญาและความเชื่อถือศรัทธา ในศตรรษที่หน่ึงพุทธศาสนาขององคศักยมุณีซ่ึงเนนความเมตตา
และชวยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวลไดเผยแพรเขาสูตะวันออกไปสูประเทศจีน ยังผลใหวัฒนธรรมจีนมีความ
หลากหลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากนั้นเปนตนมา แนวคิดขงจื่อ พุทธศาสนาและหลักธรรมสายเตาไดประกอบ
รวมกันเปนองคบริบูรณเปนความเชื่อของสังคมจีน หนุนเนื่องใหราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) มีความ
เจรญิรุงเรืองถึงขีดสุด เรื่องลือไปทั่งทั้งโลก 
 ถึงแมวาชนชาติจีนตองประสบกับการถูกรุกรานและโจมตีหลายครั้งในประวัติศาสตรก็ตาม แตวัฒนธรรมจีน
ก็แสดงถึงความสามารถยืนหยัดตอสูไดอยางดีเยี่ยมตลอดมาและแกนแทของวัฒนธรรมก็ยังคงสืบทอดตอมา
เร่ือยๆ การรวมเปนหนึ่งเดียวของสวรรคและมนุษยเปนตัวแทนความรอบรูเกี่ยวกับจักรวาลของบรรพบุรุษของ
เรา สามัญสํานึกวาดีชั่วยอมไดรับการตอบสนองเปนเรื่องปรกติธรรมดา คุณธรรมพื้นฐานวาจะไมปฏิบัติกับผูอ่ืน
ในสิ่งที่ไมอยากใหปฏิบัติกับตนเอง มีความซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณ ศักดิ์ศรี และความยุติธรรม ที่เปนบรรทัด
ฐานของสังคม  และมีคุณธรรมความดีหาประการของนักปราชญขงจ่ือ ความเมตตา ความถูกตอง มารยาท 
สติปญญาและความเชื่อถือศรัทธา ซ่ึงไดวางรากฐานทางศีลธรรมของสังคมและสวนตัว ดวยหลักการเหลานี้
วัฒนธรรมจีนไดสะทอนออกซึ่งความซื่อสัตย ความกรุณา ความสามัคคีและความอดทน แผนปายวิญญาณของ
คนจีนทั่วไปจะแสดงถึงความเคารพตอ “สวรรค โลก เจาแผนดิน พอแมและครูบาอาจารย” อันเปนวัฒนธรรมที่
หยั่งรากลึกในขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน ซ่ึงรวมถึงการเคารพนับถือเทพ (สวรรคและโลก) จงรักภักดีตอ
ประเทศชาติ (เจาแผนดิน) ใหความสําคัญกับครอบครัว (พอแม) และเคารพนับถือครูบาอาจารย วัฒนธรรม
ด้ังเดิมของจีนมุงประสานกลมกลืนระหวางมนุษยกับจักรวาล และเนนความมีจริยธรรมและศีลธรรมของบุคคล 



บนรากฐานของแรงศรัทธาในการบําเพ็ญปฏิบัติตามแนวคิดขงจื่อ คําสอนของพุทธศาสนา และหลักธรรมของ
สายเตา ทําใหชาวจีนมีความอนทน ทําใหสังคมพัฒนากาวหนา ชวยค้ําจุนศีลธรรมมนุษยและความเชื่อที่
ถูกตอง   
 ไมเหมือนกับกฎหมายซึ่งกําหนดกฎระเบียบไวอยางเขมงวด วัฒนธรรมเปนขอบังคับยับยั้งอยางออนๆ
กฎหมายลงโทษหลังจากกอความผิด ในขณะที่วัฒนธรรมปองกันกอนที่มีการกอความผิดโดยการอบรมบม
ศีลธรรม  ศีลธรรมของสังคมหนึ่งๆ จะปรากฏใหเห็นในวัฒนธรรมของชนชาติน้ันๆ  
 ในประวัติศาสตรจีน วัฒนธรรมดั้งเดิมพัฒนาถึงขีดสูงสุดในสมัยราชวงศถังซึ่งมีความเจริญรุงเรืองและเปน
ยุคที่ของชนชาติจีนมีความเขมแข็งมากที่สุด  วิทยศาสตรก็มีความเจริญกาวหนาเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก  
ผูเชี่ยวชาญจากยุโรป ตะวันออกกลางและญี่ปุนตางเดินทางมาศึกษาที่เมืองฉางอันซึ่งเปนเมืองหลวงในสมัยราช
วงคถัง  บรรดาประเทศรอบขางประเทศจีนตางยกจีนเปนประเทศผูนําของพวกเขา  “ประเทศหลายหมื่นชาติ
ตางนําเครื่องบรรณการมาใหจีนแมวาพวกเขาจะตองใชลามแปลหลายตลบและตองเบิกทางดวยภาษีศุลกากร  7 
 หลังจากราชวงศฉิน (221-207 กอนคริสตศักราช) จีนถูกยึดครองโดยชนกลุมนอยบอยครั้ง  ซ่ึงเกิดขึ้นใน
สมัยราชวงศสุย (581-618 ค.ศ.) ถัง (618-907 ค.ศ.) หยวน (1271-1361 ค.ศ.) และชิง (1644-1911 ค.ศ.) และ
ในชวงอ่ืนเม่ือชนกลุมนอยกลุมตางๆ ที่ไดสถาปนาระบอบการปกครองของตนเอง  อยางไรก็ตามชนกลุมนอย
เหลานี้ตางไดกลืนเขากับวิถีของจีน  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพลังการหลอมรวมของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  ดังคํา
กลางของนักปราชญขงจ่ือ “(เชนน้ัน) หากคนจากแดนไกลไมยินยอม เปลี่ยนแปลงพวกเขาดวยวัฒนธรรมและ
คุณธรรม(ของเรา)”8 
 นับตั้งแตการขึ้นสูอํานาจในป ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทุมเทกําลังทรัพยกรของประเทศไปกับการ
ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  เจตนารายในครั้งน้ีไมใดเกิดจากการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนกระตือรือรนที่จะ
มุงสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม และไมใชมาจากความชื่นชมในอารยธรรมตะวันตกอยางโงเขลาเทานั้น  แต
เกิดจากการยึดติดทางความคิดของพรรคฯตอการตอตานวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  ดังน้ันการทําลายวัฒนธรรม
จีนของพรรคฯ น้ันเปนไปอยางมีแผน มีการจัดการและอยางมีระบบ อีกทั้งมีการสนับสนุนการใชความรุนแรง
ของรัฐ  นับตั้งแตกอตั้งมา พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยหยุด “การปฏิวัติ” วัฒนธรรมจีนโดยพยายามทุกวิถีทาง
ในอันที่จะทําลายจิตวิญญาน(แกน)ของวัฒนธรรมใหหมดสิ้นไป 
 สิ่งที่ชั่วรายยิ่งกวาการทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการจงใจใชอยางผิดๆ และการ
ลักลอบดัดแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิม  พรรคคอมมิวนิสตจีนเชิดชูประวัติศาสตรสวนที่ไมดีของจีน สิ่งที่เกิดขึ้นเม่ือ
ผูคนเบี่ยงเบนจากคานิยมทางประเพณี เชนการตอสูภายในวงราชนิกูลเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ การใชยุทธวิธีและ
การวางแผนกอการ การปกครองดวยระบอบเผด็จการและการกดขี่  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดทํามาตรฐาน
ศีลธรรม วิธีคิดและระบบปภิปรายในแบบฉบับของตนเองจากตัวอยางประวัติศาสตรสวนที่ไมดีเหลานี้  ในการนี้ 
พรรคคอมมิวนิสตจีนสรางความเขาใจผิดแกประชาชนวา “วัฒนธรรมพรรค” นั้นสานตอวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน
อยางแทจริง  พรรคคอมมิวนิสตจีนยังใชประโยชนจากการตอตาน “วัฒนธรรมพรรค” ของผูคนบางกลุมในการยุ
ยงใหประชาชนละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนมากยิ่งขึ้น  
 การทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดนําความหายนะมาสูประเทศจีน  ไมเพียงแตทําให
ศีลธรรมสูญหายไปจากจิตใจผูคนเทานั้น ประชาชนยังถูกโฆษณาชวนเชื่อลางสมองดวยทฤษฎีที่ชั่วรายของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน 
 



I. ทําไมพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 
ประเพณีที่สืบทอดยาวนานของวัฒนธรรมของจีน — อยูบนพื้นฐานของความศรัทธาและเคารพใน
คุณธรรม 
 วัฒนธรรมที่แทจริงของชนชาติจีนเริ่มขึ้นเม่ือประมาณ 5,000 ปกอนในสมัยจักรพรรดิหวง ซ่ึงตามตํานาน
เปนที่เชื่อกันวาเปนบรรพบุรุษรุนแรกของอารยธรรมจีน  ที่จริงจักรพรรดิหวงยังไดรับการยกยองวาเปนผูกอตั้ง
ลัทธิเตาอีกดวย ซ่ึงเรียกวาแนวคิดหวง-เหลา (เหลาจื่อ) อิทธิพลที่ลัทธิเตามีตอแนวคิดขงจื่อสามารถเห็นไดจาก
คํากลาวของปราชญขงจ่ือที่วา “มุงม่ันในเตา ยึดถือคุณธรรม ยึดถือความเมตตากรุณา และทุมเทในศิลปะ” และ 
“ใครถาไดฟงเตาในยามเชา เขาสามารถจะตายในยามเย็นไดโดยไมนึกเสียดาย”9 หนังสือวาดวยการ
เปลี่ยนแปลง (อ้ีจิง) บันทึกเกี่ยวกับสวรรคและโลก หยินหยาง การเปลี่ยนแปลงของจักรวาล ความรุงเรืองและ
เสื่อมถอยของสังคม ตลอดจนกฎเกณฑของชีวิตมนุษยน้ัน เรานับถือกันวาเปน “คําภีรเอกในบรรดาคําภีร
ทั้งหลายของจีน”โดยขงจื่อเปนผูกลาวไว หนังสือดังกลาวทํานายไดไกลเกินกวาวิทยศาสตรปจจุบันจะเขาใจได  
ยิ่งกวานั้นลัทธิเตาและแนวคิดขงจื่อ พุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายเซน น้ันมีอิทธิพลตอปญญาชน
จีนในลักษณที่ลึกลัยแตลึกซึ้ง  
 แนวคิดขงจ่ือเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมด้ังเดิมของจีนซึ่งเนน “การเขาสูทางโลกียของปุถุชน”  เนน
จริยธรรมดานครอบครัว ซ่ึงใหความสําคัญกับความกตัญูมากที่สุดดวยคําสอนที่วา “ความดีทั้งมวลเริ่มจาก
ความกตัญู”  ปราชญขงจ่ือสงเสริม “ความเมตตากรุณา คุณธรรมความถูกตอง มารยาท ปญญาและความ
เชื่อถือศรัทธา” แตยังกลาวอีกวา “ความกตัญูและการรักพี่นองมิใชเปนรากฐานของความเมตตากรุณาหรอก
หรือ?” 
 จริยธรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวโดยธรรมชาติสามารถโยงไปถึงการชี้นําศีลธรรมของสังคมได  ความ
กตัญูสามารถโยงไปถึงความจงรักภักดีของขาราชบริพารตอพระราชา  มีคํากลาววา “คนที่กตัญูและรักพี่
นองไมคอยจะทําผิดตอผูที่อาวุโสกวาตน”10  ความรักตอพ่ีนองเปนความสัมพันธระหวางพี่นอง และสามารถโยง
ไปถึงความถูกตองและความเที่ยงธรรมในหมูเพ่ือน  แนวคิดขงจื่อสอนไววา ในครอบครัวบิดาควรมีความเมตตา 
บุตรมีความกตัญู พ่ีชายเปนมิตร นองชายมีความเคารพ  ตรงนี้ความเมตตาของพอสามารถโยงไปถึงความ
เมตตากรุณาของพระราชาตอขาราชบริพาร  ตราบเทาที่สามารถรักษาไวซ่ึงจารีตประเพณีของครอบครัวเอาไว
ได ศีลธรรมทางสังคมยอมสามารถดํารงอยูได  “บําเพ็ญตน จัดการครอบครัวของตนใหดี ปกครองประเทศของ
คนอยางถูกตองและทําใหอาณาจักรสงบสุข11 
 สายพุทธและสายเตาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนซึ่งมุงเนน “การหลุดพนทางโลกีย”  อิทธิพลของสาย
พุทธและสายเตาแทรกซึมอยูทั่วทุกดานในชีวิตของปุถุชนทั่วไป  กิจปฏิบัติที่หยั่งรากลึกของสายเตารวมไปถึง 
การแพทยแผนจีน ชี่กง ฟงสุย (ฮวงจุย) และการทํานายดวงชะตา  กิจปฏิบัติเหลานี้รวมทั้งแนวคิดของสายพุทธ
เกี่ยวกับสวรรคและนรก บุญกรรมดีชั่วยอมไดรับการตอบสนอง  อีกทั้งจริยธรรมตามแนวคิดขงจื่อ ประกอบขึ้น
เปนแกนของวัฒนธรรมจีน 
 ความเชื่อในแนวคิดขงจื่อ พุทธศาสนา และลัทธิเตาไดกอตั้งระบบศีลธรรมที่ม่ันคงใหแกชาวจีน เปนระบบที่
ไมเปลี่ยนแปลง “ตราบเทาที่สวรรคคงอยู”12  ระบบคุณธรรมนี้ไดวางรากฐานสําหรับการคงอยูอยางยั่งยืน 
ความสุขสงบและความกลมกลืนในสังคม  



 ความมีศีลธรรมเปนสิ่งที่อยูในระดับจิตวิญญาณ ดังนั้นบอยครั้งจึงเปนเรื่องของนามธรรม  วัฒนธรรม
นําเสนอระบบศีลธรรมซึ่งเปนนามธรรมใหเปนภาษาที่สามารถเขาใจไดโดยทั่วไป 
 ยกตัวอยางเชน “สี่วรรณกรรมชั้นเอกของจีน” ซ่ึงเปนนวนิยายสี่เรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวัฒนธรรมจีน  
กลาวคือ การเดินทางสูตะวันตก (ไซอ๋ิว)13 เปนนิทานปรัมปรา  ความฝนในหอแดง(ความรักในหอแดง)14 เริ่ม
ดวยบทสนทนาระหวางกอนหินวิเศษกับเทพแหงความวางเปลาและเตาแหงกาลเวลาไรจํากัด ณ หนาผาหวูชี่ 
(หนาผาเหลวไหล) ณ ภูเขาตาฟอง— บทสนทนานี้บอกเลาความนัยของตัวละครในนวนิยาย  ผูกลาแหงหนอง
นํ้า15 เริ่มเรื่องโดยอามาตยหงซ่ึงรับผิดชอบงานการทหารไดเผลอปลอยปศาจ 108 ตนเปนอิสระโดยไมตั้งใจ  
ตํานานเรื่องนี้บอกเลาที่มาของ “อิทฤทธิ์ของเหลา 108 ผูกลา”  สามกก16 เริ่มเร่ืองดวยการเตือนเรื่องภัยพิบัติ
จากสวรรคและจบลงดวยบทสรุปที่สุดจะหลีกเลี่ยงไดตามลิขิตสวรรค น่ันคือ “เร่ืองราวตางๆ บนโลกเกิดขึ้น
เหมือนด่ังสายน้ําที่ไหลไปไมสิ้นสุด ลิขิตจากสวรรคน้ันกวางไกลไรขอบเขตและกําหนดชะตากรรมของทุกสิ่ง”  
นวนิยายที่มีชื่อเรื่องอ่ืนๆ เชน วรรณกรรมราชวงศโจวตะวันออก17 และ วรรณกรรมเร่ืองของหยูเฟย(งักฮุย)
ฉบับสมบูรณ18 ตํานานเหลานี้ลวนมีการเริ่มตนของเร่ืองในทํานองที่คลายกัน 
 การใชนิทานปรัมปราของนักประพันธเหลานี้ไมใชเหตุบังเอิญ แตเปนการสะทอนปรัชญาพ้ืนฐานของ
ปญญาชนจีนตอธรรมชาติและมนุษย  วรรณกรรมเหลานี้มีอิทธิพลกับจิตใจของชาวจีนอยางมาก  เม่ือพูดถึง 
“คุณธรรมความถูกตอง” ผูคนจะนึกถึงกวนอู (ค.ศ.160-219) ในวรรณกรรมสามกก แทนที่จะเปนแคแนวคิดของ
มันเทานั้น กลาวคือ คุณธรรมตอเพ่ือนของอยูเหนือเมฆและสูงสงเทียมสวรรค ความจงรักภักดีของเขาตอหลิว
เปยซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและพี่นองรวมสาบานของเขา ทําใหเขาไดรับการยกยองนับถือแมกระทั่งจากศัตรูของ
เขาเอง ความกลาหาญของเขาในการตอสูในสถานการณที่คับขันที่สุดนั้นเปนที่เลื่องลือ การพายแพครั้งสุดทาย
ของเขาในการตอสูใกลเมืองใหม และสุดทายไดรับการสถาปนาเปนเทพพรอมกับลูกชายของเขา เม่ือพูดถึง 
“ความจงรักภักดี” ชาวจีนจะนึกถึงยู เฟย (งักฮุย) (ค.ศ.1103-1141) ขุนพลของราชวงศซง(ซอง) ซ่ึงรับใช
แผนดินของตนดวยความซื่อสัตยและจงรักภักดีอยางหมดหัวใจ  และจูเกอเลี่ยง(ขงเบง) (ค.ศ. 181-234) 
นายกรัฐมนตรี(อามาตย)เมืองซูในสมัยสากกกผูซ่ึง “ทุมเทจนถึงที่สุดจนกระทั่งหัวใจหยุดเตน” 
 การยกยองสรรเสริญความจงรักภักดีและคุณธรรมความถูกตองของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนถูกบรรยายไว
อยางละเอียดมากในผลงานวรรณกรรมของนักประพันธเหลานี้  หลักศีลธรรมที่เปนนามธรรมถูกนํามาทําให
ชัดเจนและเปนรูปเปนรางในวัฒนธรรมที่แสดงออกมา 
 สายเตาเนนความจริง  สายพุทธเนนความเมตตา และแนวคิดขงจื่อใหความสําคัญกับความจงรักภักดี 
ความอดทน ความเมตตาและคุณธรรมความถูกตอง  “แมวาจะตางกันในรูปแบบ วัตถุประสงคของแตละสํานัก
น้ันเหมือนกัน..... ทุกสํานักดลบันดาลใจใหผูคนหวนกลับไปสูความกรุณา”19  น่ีเปนแงคิดที่มีคามากที่สุดของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่มีรากฐานอยูบนความเชื่อในแนวคิดขงจื่อ พุทธและเตา 
 

 วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนบรรจุเต็มไปดวยแงคิดและหลักการ เชนสวรรค เตา เทพ พระพุทธ พรหมลิขิต 
ความสัมพันธแตชาติปางกอน ความเมตตา คุณธรรมความถูกตอง มารยาท ปญญา ความเชื่อถือศรัทธา ความ
ซ่ือสัตย ความละอาย ความจงรักภักดี ความกตัญู เกียรติ เปนตน  ชาวจีนมากมายที่ไมรูหนังสือ แตพวกเขา
คุนเคยกับละครเวทีและอุปรากร  วัฒนธรรมในรูปแบบเหลานี้เปนวิถีสําคัญที่ประชาชนทั่วไปไดเรียนรูศีลธรรม
ตามจารีตประเพณี  ดังน้ันการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนจึงเปนการทําลายศีลธรรม
ของชนชาติจีนโดยตรงและเปนการบอนทําลายพื้นฐานของความสุขสงบและความปรองดองในสังคม 



 
ทฤษฎีคอมมิวนิสตอันชั่วรายตอตานวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 “ปรัชญา” ของพรรคคอมมิวนิสตตรงกันขามโดยสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  วัฒนธรรมดั้งเดิม
เคารพยําเกรงลิขิตสวรรค ดังเชนปราชญขงจ่ือเคยกลาวไวครั้งหนึ่งวา “ชีวิตและความตายนั้นลิขิตตามดวง
ชะตา และความร่ํารวยและตําแหนงน้ันกําหนดโดยสวรรค”20  สายพุทธและสายเตานั้นเปนรูปแบบของความ
เชื่อในพระเจา และเชื่อในเรื่องวัฏจักรของการกลับมาเกิดใหมของชีวิตและความตาย อีกทั้งผลกรรมของความดี
และความชั่ว  ตรงกันขามกับพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงไมเพียงแตไมเชื่อวาพระเจามีจริงเทานั้น แตยัง
วิพากษวิจารณเตาและโจมตีสวรรค ปรัชญาขงจ่ือเนนความสําคัญในเรื่องครอบครัว แตคําประกาศของ
คอมมิวนิสตน้ันรณรงคใหลมเลิกระบบครอบครัวอยางชัดเจน  วัฒนธรรมดั้งเดิมสรางความแตกตางระหวาง
ความเปนจีนและตางชาติ แตกคําประกาศของคอมมิวนิสตรณรงคจุดจบของชนชาติ  วัฒนธรรมขงจื่อเนนความ
มีจิตเมตตาตอผูอ่ืน แตพรรคคอมมิวนิสตสงเสริมการตอสูทางชนชั้น  แนวคิดขงจื่อสงเสริมความจงรักภักดีตอ
กษัตริยและรักแผนดิน  คําประกาศของคอมมิวนิสตสงเสริมใหละทิ้งเรื่องชนชาติ 
 เพ่ือใหไดมาและคงไวซ่ึงอํานาจในประเทศจีน กอนอ่ืนพรรคคอมมิวนิสตตองปลูกฝงความคิดที่ผิดศีลธรรม
บนแผนดินจีน  เหมาเจอตงเคยกลาววา “เม่ือตองการจะลมลางอํานาจการปกครอง กอนอ่ืนตองทําเรื่องโฆษณา
ชวนเชื่อ และพยายามดูในเรื่องอุดมการณ”21  พรรคคอมมิวนิสตจีนตระหนักดีถึงความรุนแรงของทฤษฎี
คอมมิวนิสต ซ่ึงมีกําลังอาวุธพรอมน้ันเปนการปฏิเสธความคิดของตะวันตก และไมอาจจะเปรียบเทียบไดกับ
ประวัติศาสตรวัฒนธรรม 5,000 ปอันลึกซึ้งของจีน  “ไมทําเลย หรือมิเชนนั้นก็ทําใหตลอด”  ดังนั้นพรรค
คอมมิวนิสตจีนจึงทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนใหหมดสิ้นเพ่ือใหทฤษฎีมารกซิสและเลนินสามารถยึดครอง
การเมืองของจีน 
 
วัฒนธรรมดั้งเดิมเปนอุปสรรคตอความเปนเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต 
 เหมาเจอตงกลาวไววาเขาไมทําตามทั้งเตาและสวรรค22  วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนจึงเปนอุปสรรคใหญตอ
พรรคคอมมิวนิสตจีนในการตอตานเตาและสวรรคอยางไมตองสงสัย 
 ความจงรักภักดีในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนไมใชหมายถึงการอุทิตตนอยางหลับหูหลับตา ในความคิดของ
ประชาชน จักรพรรด์ิคือ “โอรสสวรรค” โดยมีสวรรคอยูเหนือขึ้นไป  ไมใชวาจักรพรรดิ์จะดําเนนินการทุกสิ่ง
ถูกตองเสมอไป  ดังนั้นจําเปนตองมีผูคอยสังเกตุเพ่ือทัดทานเมื่อองคจักรพรรดิ์ทําผิดอยูตลอดเวลา  ระบบการ
ลําดับเหตุการณของจีนมีนักประวัติศาสตรคอยบันทึกทุกคําพูดและการกระทําขององคจักรพรรดิ์  ขาราชการผู
รอบรูสามารถเปนอาจารยขององคกษัตริยของพวกเขาได พฤติกรรมขององคจักรพรรดิ์จะถูกประเมินดวยคําภีร
คําสอนขงจื่อ  ถาองคจักรพรรดิ์ทําสิ่งที่ผิดศีลธรรม—ไมรับรูในเตา ประชาชนอาจลุกกันขึ้นมาโคนลมองคกษัตริย 
ดังเชนกรณีเฉินทังโจมตีเจ๋ีย หรือพระเจาอูโคนลมราชวงศโจว23  มองจากมุมของวัฒนธรรมดั้งเดิม การโคนลม
เชนนี้ไมถือเปนความไมจงรักภักดีหรือเปนการฝาฝนเตา  ในทางกลับกันการโคนลมถูกมองวาเปนการ
ดําเนินการตามเตาแทนสวรรค  เม่ือครั้งที่เหวินเทียนเสียง (ค.ศ. 1236-1283)24 ขุนพลในสมัยราชวงศซองถูก
จับเปนเชลย เขาไมยอมรับความพายแพแกกองกําลังผูรุกรานมองโกเลีย ถึงแมองคจักรพรรดิ์จะไดพยายาม
เกลี้ยกลอมใหยอมแพก็ตาม  ทั้งนี้เปนเพราะตามแนวคิดขงจื่อ “อาณาประชาราษฎรน้ันสําคัญอันดับหน่ึง 
ประเทศชาติอันดับสอง อันดับสุดทายคือผูปกครอง”25 



 ไมวาอยางไร เผด็จการพรรคคอมมิวนิสตจีนไมอาจยอมรับความเชื่อทางจารีตประเพณีเหลานี้  พรรค
คอมมิวนิสตจีนตองการยกยองผูนําของมันเองและสงเสริมลัทธิของการมีตัวตน ดังนั้นจึงไมอาจปลอยใหมี
แนวคิดที่มีอยูมาชานานเชนสวรรค เตาและเทพที่ควบคุมจากเบื้องบนได  พรรคคอมมิวนิสตจีนตระหนักดีวาสิ่ง
ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทํานั้นถือไดวาเปนความผิดบาปที่ใหญหลวงและนาชังที่สุดตอสวรรคและเตาหาก
ประเมินดวยมาตรฐานของวัฒนธรรมด้ังเดิม  พรรคคอมมิวนิสตจีนเขาใจดีวาตราบใดที่วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคง
อยู ประชาชนจะไมสรรเสริญวาพรรคคอมมิวนิสตจีนวา “ยิ่งใหญ รุงโรจนและถูกตอง”  ปญญาชนยังจะสืบทอด
ประเพณีในลักษณะ “เสี่ยงชีวิตเพ่ือโคนลมราชวงค” “รักษาคุณธรรมดวยชีวิต”26 และเชิดชูปวงประชาอยูเหนือผู
ปกปรอง  เม่ือเปนเชนนั้นประชาชนก็จะไมกลายเปนหุนกระบอกใหแกพรรคคอมมิวนิสตจีน และพรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ไมสามารถจะกําหนดใหประชาชนมีความคิดในแนวเดียวกัน 
 การที่วัฒนธรรมดั้งเดิมมีความยําเกรงตอสวรรค แผนดินและธรรมชาติกลายเปนอุปสรรคใหกับพรรค
คอมมิวนิสตจีนในการ “ตอสูกับธรรมชาติ” ในความพยายามที่จะ “เปลี่ยนแปลงสวรรคและแผนดิน”  วัฒนธรรม
ด้ังเดิมเห็นคุณคาของชีวิตมนุษยโดยสอนวา “สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยตองจัดการดวยความ
ระมัดระวังอยางที่สุด”  คําสอนดังกลาวเปนอุปสรรคตอการฆาลางเผาพันธุและการปกครองดวยการขมขูใหเกรง
กลัวของพรรคคอมมิวนิสตจีน มาตรฐานศีลธรรมขั้นสูงสุดของ “เตาแหงสวรรค” ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเปน
อุปสรรคตอการควบคุมบิดเบือนหลักศีลธรรมของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ดวยเหตุผลดังกลาว พรรคคอมมิวนิสต
จีนจึงทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมกลายเปนศัตรูตอความพยายามที่จะเสริมอํานาจในการควบคุมของมัน 
 
วัฒนธรรมดั้งเดิมทาทายความถูกตองในการข้ึนสูอํานาจปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเชื่อในเทพเจาและลิขิตสวรรค  การยอมรับลิขิตสวรรคหมายความวาผูปกครองตอง
มีปญญา ปฏิบัติตามเตาและยอมรับในโชคชะตา  การเชื่อในเทพเจาหมายถึงการยอมรับวาอํานาจเหนือ
มนุษยชาติน้ันอยูบนสวรรค 
 หลักการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนสรุปไดดังนี้ “จารีตประเพณีไมอาจพันธนาการพวกเราอีกตอไป 
ลุกขึ้นทานผูใชแรงงาน หลุดพนจากความเปนทาสอีกตอไป  แผนดินจะรุงเรืองบนรากฐานใหม พวกเราไมมี
อะไรเลย พวกเรามีทุกอยาง”27 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร โดยประกาศวาคอมมิวนิสตเปนสวรรคบนดิน 
หนทางสูสวรรคบนดิน บุกเบิกโดยชนชั้นกรรมกร หรือพรรคคอมมิวนิสต  ความเชื่อในเรื่องเทพจึงเปนการทา
ทายความถูกตองในการขึ้นสูอํานาจปกครองของพรรคคอมมิวนิสต 
 
II. พรรคคอมมิวนิสตทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมอยางไร 
 
 ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลวนมีวัตถุประสงคทางการเมือง  เพ่ือที่จะยึดกุม รักษาและรวบอํานาจการ
ปกครองแบบกดขี่ของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนตองเปลี่ยนแปลงนิสัยของมนุษยใหเปนนิสัยมารตามพรรคของ
มัน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนใหเปนวัฒนธรรมพรรค ซ่ึงมีแต “การหลอกลวง ความชั่วรายและ
ความรุนแรง”  การทําลายและการสับเปลี่ยนสิ่งที่จับตองได รวมถึง โบราณวัตถุ โบราณสถาน และหนังสือ
โบราณที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม และสิ่งที่จับตองไมได เชน หลักจริยธรรมตามจารีตประเพณี ชีวิตและโลก  มัน
เขาไปพัวพันในทุกแงมุมของชีวิตของคน รวมถึงการกระทํา ความคิดและรูปแบบการดํารงชีวิต  ใน



ขณะเดียวกันพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับนับถือวัฒนธรรมที่ไมสําคัญและผิวเผินใหเปน“แกนแทของวัฒนธรรม” 
โดยเก็บรักษาและเชิดชู “แกนของวัฒนธรรม” เหลานั้นในเปนหนากาก พรรคยังคงรักษาสิ่งที่คลายจารีต
ประเพณีไว แตเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีที่แทจริงโดยใสวัฒนธรรมพรรคเขาแทนที่  มันหลอกลวง
ประชาชนและสังคมนานาชาติภายใตหนากากของ “การสานตอและพัฒนา” วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  
 
การกวาดลางศาสนาทั้งสามพรอมๆ กัน 
 เน่ืองจากวัฒนธรรมดั้งเดิมมีรากฐานจากแนวคิดขงจื่อ พุทธศาสนาและเตา ในขั้นแรกของการทําลาย
วัฒนธรรมดั้งเดิมของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็คือ ทําลายสิ่งที่เปนปรากฏการณของสวรรคในโลกมนุษย การ
กําจัดศาสนาทั้งสามนั้นตรงตามเปาหมายของมัน 

 ศาสนาหลักทั้งสามไดแก แนวคิดขงจื่อ พุทธศาสนาและลัทธิเตา ตองประสบกับถูกทําลายลางเปนระยะๆ 
ในประวัติศาสตร  ยกตัวอยางเชนพุทธศาสนาตองเผชิญกับภัยพิบัติใหญๆ สี่ครั้งในประวัติศาสตร ซ่ึงเปนที่
กลาวขานในประวัติศาสตรวา “สามอูหน่ึงจวง” หรือการประทุษรายพุทธศาสนิกชนโดยจักรพรรดิสี่พระองค  
จักรพรรดิไทอู28 ของราชวงศเวยเหนือ (ค.ศ. 386-534) จักรพรรดิอูจง29 ของราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) ทั้ง
สองพระองคพยายามกวาดลางพุทธศาสนาเพื่อใหลัทธิเตาเจริญรุงเรือง  จักรพรรดิอู30  ของราชวงศโจวเหนือ 
(ค.ศ. 557-581) พยายามกวาดลางพุทธศาสนาและลัทธิเตาพรอมๆ กัน แตพระองคนับถือแนวคิดขงจื่อ  
จักรพรรดิซ่ือจงของราชวงศโจวชวงหลัง (ค.ศ. 951-960) พยายามทําการกวาดลางพุทธศาสนาเพียงตองการนํา
พระพุทธรูปมาหลอเปนเหรียญเงินตรา โดยมิไดแตะตองลัทธิเตาหรือแนวคิดขงจื่อแตอยางใด 
 มีเพียงพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้นที่ดําเนินการกําจัดศาสนาทั้งสามในเวลาเดียวกัน  ภายหลังจากที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนกอตั้งรัฐบาลไดไมนาน มันเริ่มทําลายวัด เผาคัมภีรพระสูตรและบังคับพระสงฆและแมชีของ
ศาสนาพุทธใหสึกออกไปใชชีวิตฆารวาส  การทําลายศาสนสถานของศาสนาอื่นๆก็เปนไปอยางรุนแรงเชนกัน  
พอถึงชวงทศวรรษ 1960 มีศาสนสถานเหลืออยูในประเทศจีนเพียงไมกี่แหง  การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญได
นํามาซึ่งความหายนะตอศาสนาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นในการรณรงค“โละทิ้งของเกาสี่ประการ”32 ความคิดเกา 
วัฒนธรรมเกา ประเพณีเกาและอุปนิสัยแบบเกาๆ 
 ยกตัวอยางเชน วัดไปหมา (วัดมาขาว)33 เปนวัดพุทธศาสนาแหงแรกในจีน ซ่ึงสรางขึ้นเม่ือตนราชวงศฮ่ัน
ตะวันออก (ค.ศ. 25-220) ณ นอกเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และไดรับการยกยองวาเปน “แหลงกําเนิด
พุทธศาสนาในจีน” และเปน “บานของผูกอตั้ง”  ในชวงการเคลื่อนไหว “โละทิ้งของเกาสี่ประการ” แนนอนวัดไป
หมา (วัดมาขาว) ไมอาจจะรอดพนการปลนทําลายได 

 
ใกลๆวัดไปหมา (วัดมาขาว) มีโรงงานผลิตแหงหน่ึง  เลขาธิการสาขาพรรคฯ นํากลุมชาวนา
เขาไปทุบทําลายวัดโดยอางวาเพื่อการปฏิวัติ  รูปปนดินเหนียวสิบแปดอรหันตที่มีอายุกวา 
1,000 ป ซ่ึงสรางขึ้นในราชวงศเหลียว (ค.ศ.916-1125) ถูกทําลายไป  คัมภีรเปยเยีย34 ซ่ึง
พระสงฆอินเดียที่มีชื่อเสียงองคหน่ึงไดนํามาณ ประเทศจีนเม่ือ 2,000 ที่แลวถูกเผาทําลายทิ้ง
ไป  มาหยกซึ่งเปนสมบัติล้ําคาชิ้นหน่ึงถูกทุบทําลายจนแตกกระจาย  หลายปตอมา เจา
นโรดม สีหนุ กษัตริยเขมรซึ่งลี้ภัยอยูในจีนทรงขอไปสักการะที่วัดไปหมา (วัดมาขาว)  โจ
วเอนไหล ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีใน ขณะน้ันไดสั่งการใหทําการขนยายคัมภีรเปยเยียซ่ึงเก็บอยู
พระราชวังตองหามในปกกิ่ง และรูปปนสิบแปดอรหันตซ่ึงสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิงจากวัด



ปหวิน (วัดเมฆสีคราม) ณ สวนสาธารณะเซียงซาน35 นอกเมืองปกกิ่งไปยังเมืองลั่วหยางอยาง
เรงดวนเพื่อแทนที่คัมภีรเปยเยียและรูปปนอรหันตที่ถูกทําลายไป  การปฏิบัติการกํามะลอใน
ครั้งน้ันไดแกปญหาความยุงยากทางการทูตได36 
 

 การปฏิวัติทางวัฒนธรรมเร่ิมขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1966  ในความเปนจริงมันเปนการ “ปฏิวัติ” 
วัฒนธรรมจีนในทางที่เสียหาย  เริ่มตั้งแตสิงหาคม ค.ศ.1966 เปนตนมา ไฟลามทุงของการ “โละทิ้งของเกาสี่
ประการ” ลุกลามไปทั่งแผนดินจีน  สิ่งที่ถูกจัดเปนตัวแทนของความเปน “ศักดินา ทุนนิยมและการปรับปรุง
แกไข” ด่ังวัดของพุทธศาสนา อารามเตา พระพุทธรูป โบราณสถาน และสถานที่ทองเที่ยว ภาพศิลปการเขียน
อักษร ภาพวาดและโบราณวัตถุ กลายเปนเปาหมายหลักของการถูกทําลายโดยหนวยพิทักษแดง(เร็ดการด)37  
ตัวอยางเชน พระพุทธรูปแกวแกะสลัก 1000 องคบนยอดเขาอายุยืนภายในเขตพระราชวังฤดูรอน38  ในปกกิ่ง 
จากผลของการเคลื่อนไหว “โละทิ้งของเกาสี่ประการ” พระพุทธเหลานั้นถูกทําลายแขนขาหักไมเหลือ
พระพุทธรูปที่สมบูรณแมแตองคเดียว 
 เม่ือเมืองหลวงของประเทศมีสภาพเชนนี้ พ้ืนที่ที่เหลือของประเทศก็มีสภาพเชนเดียวกัน แมแตอําเภอเมือง
ในที่หางไกลออกไปก็ไมอาจรอดพนจากการถูกทําลาย 

วัดเทียนไถในอําเภอไต มณฑลซานซี ซ่ึงสรางขึ้นในสมัยไถเอ๋ียนของราชวงศ เวยเหนือเม่ือ 
1,600 ปกอนและมีรูปปนที่ล้ําคาและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ถึงแมวาวัดนี้จะตั้งอยู ณ เชิงเขา 
คอนขางหางไกลจากตัวอําเภอเมือง กลุมคนที่เขารวมการเคลื่อนไหว“โละทิ้งของเกาสี่
ประการ”ก็ไมสนใจกับความยากลําบาก บุกไปถึงวัดและขโมยรูปปนและภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ไปทั้งหมด ...ที่วัดโหลวกวน39 สถานที่ซ่ึงปราชญเหลาจื่อ บรรยายและมอบคัมภีรเตาเตอจิง
อันมีชื่อเสียงของทานไวแกชาวโลกเมื่อ 2,500  ปกอน วัดนี้ตั้งอยูที่อําเภอโจวจ้ือ มณฑลซาน
ซี ในรัศมี 10 ลี้40 รอบๆ ศาลายกพื้นที่ปราชญเหลาจ่ือทําการบรรยาย เปนที่ตั้งของ
โบราณสถานมากวา 50 แหง รวมถึง จงเซ่ิงกง (วัดสักการะนักปราชญ) ซ่ึงจักรพรรดิ์ถังเกาจู 
หลี่ยวน41 ไดสรางขึ้นเพ่ือเปนการคารวะตอปราชญเหลาจ่ือเม่ือ 1,300 ปกอน  ปจจุบันนี้วัด
โหลวกวนรวมทั้งโบราณสถานอื่นๆ ไดถูกทําลายไป และนักพจนเตาตางถูกบังคับใหออกจาก
อาราม  ตามกฎเกณฑของลัทธิเตา เม่ือบวชเรียนแลวนักพจนเตาจะไมโกนหนวดเคราหรือตัด
ผมตลอดไป แตแลวบัดนี้นักพจนเตาตองถูกบังคับใหตัดผม ถูกบังคับใหถอดชุดของนักพจน
ออกและใชชีวิตเหมือนกับชาวบานในสังคม42

 พวกเขาบางคนไดแตงงานกับหญิงสาวและ
กลายเปนเขยของชาวนาในทองถิ่น ....ณ สถานที่บําเพ็ญธรรมของนักพจนเตาบนภูเขาเหลา
ซานในมณฑลซานตง เชน วัดไทผิงกง(อารามสงบสูงสุด) วัดซางชิงกง (อารามใสสะอาด
สูงสุด) วัดเซี้ยชิงกง(อารามใสสะอาด) วัดโตวหมู อารามชีฮวาเอ๋ีอน อารามหนิงเจิน วัด
กวนอวี่ (วัดกวนอู) เปนตน พระพุทธรูป เครื่องบูชา คัมภีรมวนพุทธศาสนา โบราณวัตถุ ปาย
จารึกของวัดถูกทุบจนแตกกระจายและเผาทิ้งไปทั้งหมด ...ศาลเซนไหวขงจ่ือในมณฑลจ๋ีหลิน
เปนศาลเซนไหวขงจ่ือหน่ึงในสี่แหงที่มีชื่อเสียงของประเทศถูกทําลายอยางรุนแรงในชวง
การเคลื่องไหว “โละทิ้งของเกาสี่ประการ”43 

 
 



การทําลายศาสนาดวยวิธีพิเศษเฉพาะ 
 เลนินเคยกลาวไววา “วิธีที่งายที่สุดที่จะทําลายปอมปราการคือการทําลายจากดานใน”  เน่ืองจากพรรค
คอมมิวนิสตจีนเปนลูกเปนหลานของมารคซิส-เลนิน พรรคคอมมิวนิสตจีนยอมเขาใจคําพูดนี้โดยปริยาย 
 ใน “คัมภีรมหายาน มหาปรินิพพาน”44 องคพระพุทธเจาศักยมุณีทํานายไววา หลังจากพระองคเสด็จ
ปรินิพพาน เหลามารจะมากลับชาติมาเกิดเปนพระภิกษุ เปนชี และฆารวาสชายหญิงเพ่ือทําใหธรรมะเสื่อมถอย  
แนนอนเราไมสามารถพิสูจนวาสิ่งที่องคพระพุทธเจาศักยมุณีหมายถึงนั้นหมายความถึงอะไรไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ดี การบอนทําลายพุทธศาสนาของพรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มโดยการได“แนวรวม”จากบุคคลในพุทธ
ศาสนาบางคน พรรคคอมมิวนิสตจีนถึงกับสงสายลับแทรกซึมเขาไปอยูในศาสนาเพื่อบอนทําลายจากขางใน ณ 
ที่ประชุมวิพากษวิจารณครั้งหน่ึงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม บางคนไดถามจาว ผูชู ซ่ึงเปนรองประธานของ
สมาคมพุทธศาสนาของจีนในเวลานั้นวา “ทานเปนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต ทําไมทานเชื่อถือในพุทธ
ศาสนา?” 
 องคพระพุทธเจาศักยมุณีบรรลุรูแจงในหลักธรรม “ศีล สมาธิ ปญญา”  ดังน้ันกอนที่พระองคจะเสด็จ
ปรินิพพาน พระองคสอนสาวกของพระองคให “ยึดม่ันและรักษาศีล ตองไมยอหยอนหรือละเมิดศีล”  พระองค
ทรงกลาวเตือนวา “คนที่ผิดศีลจะเปนที่รังเกียจเดียดฉันทของสวรรค มังกร ผีและเทพ  ชื่อเสียงที่ชั่วรายของ
พวกเขาจะละบือไปกวางและไกล ... เม่ือชีวิตจบลง พวกเขาจะทนทุกขทรมานในนรกเนื่องจากกรรมที่พวกเขา
ไดกอ และจะถูกลงโทษโดยไมรูจบ  แลวพวกเขาจะออกมา โดยจะทนทุกขทรมานตอไปโดยมีตัวตนเปนผีและ
สัตวที่หิวโหย  พวกมันจะทนทุกขทรมานอยูในวัฎจักรอยางนี้โดยไมรูจบ”45 
 พระภิกษุที่ฝกใฝการเมืองไมสนใจในคําเตือนของพระพุทธเจา  ในป ค.ศ. 1952 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสง
ตัวแทนเขารวมการประชุมกอตั้งสมาคมพุทธศาสนาของจีน ณ ที่ประชุม ศาสนิกชนของสมาคมจํานวนมาก
เสนอใหยกเลิกศีล  โดยอางวาขอบัญญัติเหลานั้นทําใหหนุมสาวเสียชีวิตไปเปนจํานวนมาก บางคนถึงกับ
สนับสนุนวา “ประชาชนควรมีอิสระในการนับถือศาสนา พระภิกษุและชีควรมีเสรีภาพที่จะมีคูครอง ด่ืมสุราและ
กินเนื้อ ใครก็ไมควรเขามาแทรกแซง” ณ เวลานั้น อาจารยซวีหยุนซึ่งอยูในที่ประชุมเห็นวาพุทธศาสนากําลังจะ
ประสบกับอันตรายของการลมสลายไปในประเทศจีน  จึงลุกขึ้นคัดคานพรอมทั้งเรียกรองใหคงไวซ่ึงศีลและ
เครื่องแตงกายของพุทธศาสนา  อาจารยซวีหยุนจึงถูกโจมตีและกลาวหาวา “ตอตานการปฎิวัติ” และถูกกัก
บริเวณใหอยูแตในกุฏิเจาอาวาสใหอดอาหารและน้ํา ไมอนุญาตใหออกจากกุฏิเพ่ือไปใชหองนํ้า  อาจารยซวี
หยุนถูกสั่งใหมอบทรัพยสินเงินทองและอาวุธปนออกมา  เม่ือไดรับคําตอบวาไมมี อาจารยซวีหยุนจึงถูกทุบตี
อยางรุนแรงจนกระโหลกศีลษะราวเลือดไหลและซี่โครงหัก  อาจารยซวีหยุนในเวลานั้นมีอายุ 112 ป  ตํารวจ
ทหารผลักอาจารยซวีหยุนตกจากเตียงลงไปกองกับพ้ืน  วันรุงขึ้นเม่ือปรากฏวาอาจารยซวีหยุนยังมีชีวิตอยู 
พวกเขาก็เริ่มทุบตีอยางโหดรายอีก 
 สมาคมพุทธศาสนาของจีนกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1952 และสมาคมลัทธิเตาของจีนกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1957 ใน
หนังสือกอตั้งทั้งสองสมาคมประกาศวาจะอยู “ภายใตการนําของรัฐบาลของประชาชน”  แตในความเปนจริง
พวกเขาจะอยูภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งไมเชื่อวาพระเจามีจริง  ทั้งสองสมาคมสัญญาวาจะเขา
รวมงานการผลิตและการกอสรางอยางแข็งขันและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  ทั้งสองสมาคมได
เปลี่ยนแปลงตัวเองเปนองคกรของฆารวาส  ในขณะที่พระสงฆและนักพจนเตาที่ยึดม่ันในศีลและหลักธรรมกลับ
ตองถูกกลาวรายปายสีวาเปนบุคคลตอตานการปฏิวัติหรือสมาชิกของลัทธิที่หลงงมงายและสมาคมสับ  ภายใต
คําขวัญ “ชําระสะสางพุทธศาสนาและลัทธิเตา” พวกเขาถูกคุมขัง ถูกบังคับให “สํานึกผิดโดยการใชแรงงาน” 



หรือแมกระทั่งถูกประหารชีวิต  แมกระทั่งศาสนาที่ถายทอดมาจากทางตะวันตก เชนศาสนาคริสตและนิกายคา
ทอลิคก็ไมไดรับการยกเวน 

จากสถิติตัวเลขในหนังสือ พรรคคอมมิวนิสตประหัตประหารผูนับถือศาสนาคริสต ซ่ึงตีพิมพ
ออกมาในป ค.ศ. 1958 เพียงตัวเลขในเอกสารที่เปดเผยตอสาธารณชน ในจํานวนบาทหลวงที่
ถูกปายขอหาเปน “เจาของที่ดิน” หรือ “ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น” 8,840 รายถูกประหารชีวิตและ 
39,200 รายถูกสงไปยังคายกักกันแรงงาน  ในจํานวนบาทหลวงที่ถูกปายขอหาเปนบุคล 
“ตอตานการปฏิวัติ” 2,450 รายถูกประหารชีวิตและ 24,800 ราย ถูกสงไปยังคายกักกันแรงงาน
46 

 ศาสนาเปนหนทางใหคนออกจากสังคมโลกียเพ่ือบําเพ็ญตนเอง  ศาสนาใหความสําคัญกับการขามไปสู “อีก
ฝงหน่ึง” (ฝงของการบรรลุรูแจง) และ “สวรรค”  องคศักยมุณีเคยเปนเจาชายในประเทศอินเดีย เพ่ือแสวงหา
การหลุดพน47 สภาวะที่จิตหลุดพนและเขาสูสภาวะจิตสงบ ปญญา รูแจง และปรินิพพาน48 พระองคละทิ้งราช
บัลลังกและเดินทางเขาปาขึ้นเขาเพื่อบําเพ็ญทุกข  กอนที่พระเยซูจะบรรลุรูแจง มารพาพระองคขึ้นไปบนยอด
เขาแหงหนึ่ง และแสดงใหพระองคไดเห็นความวิจิตรของอาณาจักรทั้งหลายในโลก  มารกลาววา “ถาเจาคํานับ
นับถือขา ขาจะใหสิ่งเหลานี้แกทาน” แตพระเยซูไมหลงกล  แตพระสงฆและบาทหลวงที่ฝกใฝการเมืองและที่
เขาเปนแนวรวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีนไดสรางเรื่องโกหกหลอกลวงตางๆ เชน “พุทธศาสนาในโลกมนุษย” 
และ “ศาสนาเปนสัจธรรม สังคมนิยมก็เชนกัน”  พวกเขาอางวา “ไมมีอะไรขัดแยงกันระหวางฝงน้ีกับอีกฝงหน่ึง”  
พวกเขาสงเสริมใหพระสงฆและนักพจนเตาแสวงหาความสุข ชื่อเสียง ความสวยงาม ความมั่งคั่งและตําแหนง
ในชีวิตนี้ และทําการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมและความหมายของศาสนา 
 พุทธศาสนาหามการฆา  พรรคคอมมิวนิสตจีนฆาคนราวกับฆาแมลงวันในระหวาง “การปราบปรามบุคคลที่
ตอตานการปฏิวัติ”49  พระสงฆที่ฝกใฝการเมืองจึงแตงเรื่องขึ้นเพ่ือสรางความชอบธรรมวา “การฆาบุคคลที่
ตอตานการปฏิวัติน้ันคือความเมตตาที่ยิ่งใหญกวา”  ในระหวางการทํา “สงครามตอตานการรุกรานของสหรัฐฯ 
และชวยเหลือเกาหลี” (ค.ศ. 1950-1953)50 พระสงฆถูกสงไปแนวหนาเพื่อฆาคน 
 ศาสนาคริสตเปนอีกตัวอยางหนึ่ง  ในป ค.ศ. 1950 อู เอ้ียวจง51ไดจัดตั้งองคการศาสนา “สามตัวเอง” ซ่ึง
ประกอบดวยหลักการของการปกครองตัวเอง ดูแลเลี้ยงดูตัวเองและถายทอดตัวเอง  เขาอางวาหลักการ
ดังกลาวจะทําใหหลุดพนจาก “จักรวรรดินิยม” และเขารวมขบวนการทํา “สงครามตอตานการรุกรานของสหรัฐฯ
และชวยเหลือเกาหลี” อยางแข็งขัน  เพ่ือนสนิทของเขาคนหนึ่งซึ่งถูกจําคุกกวา 20 ปเน่ืองจากปฏิเสธที่จะเขา
รวมองคการ “สามตัวเอง”  และถูกทรมานและถูกหม่ินเหยียดหยามตางๆ นานา เม่ือเขาถามอู เอ้ียวจงวา “ทาน
คิดอยางไรกับสิ่งมหัสจรรยตางๆที่พระเยซูไดแสดงใหเห็น?” อูตอบวา “ผมทิ้งสิ่งเหลานั้นไปหมดแลว” 
 ไมยอมรับสิ่งมหัสจรรยที่พระเยซูไดแสดงเทากับไมยอมรับสวรรคของพระเยซู  ยังจะนับวาตัวเองเปนผูนับ
ถือศาสนาคริสตไดอยางไรในเมื่อตัวเองไมยอมรับสวรรคของพระเยซู?  อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนผูกอตั้ง
องคการศาสนา “สามตัวเอง” อู เอ้ียวจงไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกถาวรของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการ
เมือง  ทันทีที่เขากาวเขาไปในหอประชุมใหญประชาชน52

 เขาคงลืมคําสอนของพระเยซูจนหมดสิ้น น่ันคือ “ทาน
จะรักพระผูเปนเจาดวยหัวใจทั้งหมด จิตวิญญานทั้งหมดและดวยจิตใจทั้งหมดของทาน น่ีเปนบทบัญญัติขอที่
หน่ึงและเปนขอที่สําคัญที่สุด” (แมตทิว 22:37-38)  “คืนแกซีซาในสิ่งที่เปนของซีซา คืนแกพระเจาในสิ่งที่เปน
ของพระเจา” (แมตทิว 22:21) 



พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดทรัพยสินของวัด บังคับพระสงฆและชีใหศึกษาลัทธิมารซิส-เลนินเพ่ือ
จะลางสมองพวกเขา และยังบังคับพวกเขาทํางานหนัก  เชน มีการตั้ง“โรงงานพุทธศาสนา”ขึ้น
ที่เมืองหนิงปอ มณฑลเจอเจียง  มีพระสงฆและชีมากกวา 25,000 คนเคยถูกบังคับใหทํางาน
อยูที่ น่ัน  เรื่องที่นาขันยิ่งขึ้นคือพรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมพระสงฆและชีมีใหแตงงาน
เพ่ือที่จะทําใหพุทธศาสนาแตกแยก  ตัวอยางเชน กอนวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1951 ซ่ึงเปนวัน
สตรี สมาพันธสตรีในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ออกคําสั่งใหแมชีทั้งหมดในจังหวัดตัดสินใจ
แตงงานภายในไมกี่วัน  ยิ่งกวานั้น พระสงฆในวัยหนุมและแข็งแรงถูกบังคับใหไปเปนทหาร
และถูกสงไปสมรภูมิเปนเปากระสุนปนใหญ!53 
 

 องคกรศาสนาตางๆในจีนลมสลายไปจากการปราบปรามอยางรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีน  กลุมคนชั้น
นําในวงการพุทธศาสนาและลัทธิเตาถูกประหัตประหาร  ในจํานวนคนที่ยังเหลือรอดจากการประหัตประหาร 
หลายๆ คนกลับไปใชชีวิตฆารวาส และอีกหลายๆคนที่เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตที่ไมเปดเผย แตถนัดที่จะ
นุงหมจีวร54 สวมใสชุดนักพจนเตา หรือชุดของบาทหลวง แลวทําการบิดเบือนพระสูตรของพุทธศาสนา คําสอน
ของลัทธิเตาและคัมภีรไบเบิล โดยจะคอยหาขอมูลจากหลักธรรมคําสอนเหลาเพื่อใหพรรคคอมมิวนิสตจีน
ดําเนินการเคลื่อนไหว 
 
การทําลายโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม 
 การทําลายโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมเปนสวนสําคัญของการทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของพรรคคอมมิวนิสต
จีน  ในการรณรงค “โละทิ้งของเกาสี่ประการ” หนังสือตางๆ ซ่ึงสวนใหญมีอยูเพียงเลมเดียว ภาพการเขียน
อักษรและภาพวาดตางๆ ซ่ึงปญญาชนไดสะสมเอาไวน้ัน ถาไมถูกเผาเปนเถาถานก็ถูกยอยไปทําเปนเยื้อ
กระดาษ  จางปอจวิน55 มีหนังสือสะสมอยูในตระกูลกวา 10,000 เลม  ผูนําหนวยพิทักษแดง(เร็ดการด) นํา
หนังสือไปเผาเพื่อผิงไฟ  สวนที่เหลือก็ถูกสงไปโรงงานกระดาษเพื่อยอยทําเยื่อกระดาษ 

ผูเชี่ยวชาญการขึ้นภาพการเขียนอักษรและภาพวาด หง ชิวเซิง เปนชายแกที่ผูคนเรียกกันวา 
“หมอเทวดา” ทางดานการเขียนอักษรและภาพวาดโบราณ  เขาไดสะสมภาพเขียนอักษรและ
ภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนับจํานวนไมถวน เชนภาพทิวทัศนของจักรพรรดิฮุยจง แหง
ราชวงศซง 56 ภาพไมไผของซู ตงปอ57 และภาพวาดของเหวิน เจ้ิงหมิง58และถัง ปอฮู59  เปน
เวลานับสิบๆ ป ภาพการเขียนอักษรและภาพวาดโบราณนับรอยๆ ภาพที่หง ชิวเซิงไดชวย
รักษาใวไดกลายเปนสมบัติล้ําคาของประเทศ  ภาพการเขียนอักษรและภาพวาดที่ไดทุมเท
จิตใจและชีวิตเก็บสะสมไวถูกปายขอหาเปน “ของเกาสี่ประการ” และถูกเผาทิ้ง  ภายหลัง
เหตุการณ หงกลาวทั้งนํ้าตาวา “ภาพการเขียนอักษรและภาพวาดกวา 100 จิน60 (50 กิโลกรัม) 
ใชเวลาเผานานมาก!”61 
 
“สรรพสิ่งในโลกมาแลวจากไป  
อดีตปจจุบันหมุนเวียนเปลี่ยนไป  
แมนํ้าภูเขาความสงาไมเปลี่ยน  
และยังคงเปนที่ประจักษจากทางเดินเสนนี้...”62 



 
 หากคนจีนในวันนี้ยังคงจําประวัติศาสตรของตนไดบาง พวกเขาอาจมีความรูสึกที่แตกตางเวลาที่พวกเขา
ทองกลอนของเมง เฮาหราน  ภูเขาและแมนํ้าที่ขึ้นชื่อ โบราณสถานทางประวัติศาสตรถูกทําลายจนไมมีเหลือ
ในชวงที่พายุแหงการ “โละทิ้งของเกาสี่ประการ”  ไมเพียงแตศาลาดอกกลวยไม สถานที่ซ่ึงหวาง ซีจือ63แตง 
“โคลงกลอนซึ่งรวบรวมขึ้นเปนบทคลอนที่ประพันธขึ้น ณ ศาลาดอกกลวยไม”64 ถูกทําลายไปเทานั้น หลุมฝง
ศพของหวัง ซีจือเองก็ถูกทําลายดวย  บานเดิมของอู เฉินเอิน65ในมณฑลเจียงซูถูกรื้อถอน บานเดิมของอู จ้ิงจ่ือ
66 ในมณฑลอันฮุยถูกทําลาย แผนศิลาซึ่งมีบทความที่เขียนดวยลายมือของซู ตงปอ กระทอมริมทางของเฒาขี้
เมา67 ถูก “นักปฏิวัติยุวชน”68  ผลักลมคว่ําและตัวอักษรบนแผนศิลาถูกขูดทิ้ง 
 แกนของวัฒนธรรมจีนไดตกทอดและสะสมตอๆกันมานับเปนเวลาหลายพันป  เม่ือถูกทําลายไปมันไม
สามารถจะซอมแซมกลับคืนใหเหมือนเดิมได  แตแลวพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดทําลายวัฒนธรรมอยางปาเถื่อน
ภายใตขออางของ “การปฏิวัติ” โดยไมรูสึกเสียใจหรือละอายใจ  เรารูสึกสลดใจกับเหตุการณที่พระราชวังฤดู
รอนโบราณ ซ่ึงไดชื่อวาเปน “สุดยอดในบรรดาพระราชวัง” ถูกเผาโดยกองกําลังพันธมิตรอังกฤษ–ฝรั่งเศส เรา
รูสึกสลดใจกับการที่พจนานุกรมหยงเลอ69 อันเปนผลงานที่ยิ่งใหญถูกเผาทําลายจากไฟสงครามของผูรุกราน 
เราจะทราบไดอยางไรวาไมความเสียหายที่กระทําโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนจะขยายเปนวงกวางยิ่งกวา ตอเน่ือง
ยาวนานและทั่วถึงมากกวาความเสียหายที่กระทําโดยผูรุกรานอื่นๆ 
 
การทําลายความเชื่อทางจิตวิญญาณ 
 นอกจากทําลายศาสนาและวัฒนธรรมในเชิงวัตถุสิ่งของแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนยังกระทําทุกวิธีทางที่จะ
ทําลายเอกลกัษณทางจิตวิญญาณของคนอันกอเกิดขึ้นจากความเชื่อและวัฒนธรรม 
 ยกตัวอยางเชนการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนปฏิบัติตอความเชื่อทางจารีตประเพณี  พรรคคอมมิวนิสตจีนเห็น
วาประเพณีของกลุมชนมุสลิม (ศาสนาหุย) เปนประเภทหนึ่งใน “ของเกาสี่ประการ” น่ันคือ ความคิด วัฒนธรรม 
ประเพณีและนิสัย  ดังน้ันมันจึงบังคับชาวหุยใหกินเนื้อหมู  บังคับชาวนามุสลิมและสุเหราใหเลี้ยงหมูและ
กําหนดใหทุกครัวเรือนสงมอบหมูสองตัวใหกับทางการทุกป  ยิ่งกวานั้นหนวยพิทักษแดง(เร็ดการด) ยังบังคับ
ใหองคปนเฉินลามะซ่ึงเปนลามะองคที่สูงสุดองคที่สองของชาวธิเบต ซ่ึงเปนพระพุทธที่ยังมีชีวิตอยู  ใหกิน
อุจจาระ  พวกเขาออกคําสั่งใหพระสงฆสามรูปจากวัดแหงความสุขในเมืองฮารบิน มณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงเปน
วัดพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดและสรางขึ้นในยุคปจจุบัน (1921) ยืนถือแผนปายมีขอความวา “พระสูตรนรกอะไร
กัน — โกหกทั้งเพ” 
 ในป ค.ศ. 1971 หลิน เปยว70

 รองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน พยายามหนีออกจาก
ประเทศจีน แตไดเสียชีวิตเน่ืองจากเครื่องบินตกที่เมืองอุนตูเออฮ่ันในมองโกเลีย  หลังจากนั้นที่บานพักที่
เหมาเจียวาน ในกรุงปกกิ่งของหลินเปยวไดมีการคนพบคําสอนของปราชญขงจ่ือ  พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเริ่ม
ขบวนการ “วิพากษวิจารณแนวคิดขงจ่ือ” อยางรุนแรง  นักเขียนที่ใชนามปากกา เหลียง เสี้ยว71

 ไดเขียน
บทความในหัวขอ “ขงจ่ือคือใคร” ลงตีพิมพในวารสาร ธงแดง ซ่ึงเปนวารสารของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ใน
บทความไดเขียนบรรยายปราชญขงจ่ือเปน “บุคคลเสียสติที่ตองการหมุนประวัติศาสตรใหถอยหลัง” และ “นัก
ปลุกระดมที่หลอกลวงและเจาเลห”  มีการเขียนการตูนและแตงเพลงลอเลียนออกมาเปนระลอกเพ่ือทําให
ปราชญขงจ่ือแปดเปอน 
 ดวยวิธีน้ี เกียรติยศและความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาและวัฒนธรรมจึงถูกทําลายลาง 



 
การทําลายอยางตอเน่ืองไมสิ้นสุด 
 ประเทศจีนในยุคโบราณ อํานาจการปกครองของรัฐบาลกลางจะแผขยายไปถึงระดับอําเภอเทานั้น โดย
ระดับต่ําลงไปจะเปนการปกครองตนเองโดยระบบผูอาวุโสของวงศตระกูล  ดังนั้นในประวัติศาสตรจีน การ
ทําลายเชน “เผาหนังสือและฝงบัณฑิตผูมีความรู” โดยจักรพรรดิฉินสื่อหวง72 ในสมัยราชวงคฉิน (221-207 กอน
คริสตศักราช) และการเคลื่อนไหวส่ีครั้งเพ่ือขจัดพุทธศาสนาในระหวางศตวรรษที่หาและสิบโดย “สามอูหน่ึงจง”
ทั้งสี่ครั้งลวนเคลื่อนไหวจากบนลงลางโดยไมอาจจะขจัดวัฒนธรรมใหสิ้นสุดลงไดแตอยางใด  วรรณกรรมและ
แนวคิดและปรัชญาของปราชญขงจ่ือและพุทธศาสนายังคงอยูอยางแพรหลายในสังคม  ตรงกันขามกับ
ขบวนการ “โละทิ้งของเกาสี่ประการ” โดยมีกลุมนักเรียนเปนหัวหอกที่ไดรับการยุยงจากพรรคคอมมิวนิสตจีน
น้ันเปนการเคลื่อนไหวทั่วประเทศในระดับรากหญาดวย “ความกระตือรือลนพรอมๆกัน”  การแผขยายอํานาจสู
ทุกหมูบานของพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยอาศัยสาขาพรรคระดับหมูบาน ควบคุมสังคมอยางเขมงวดถึงระดับที่
การเคลื่อนไหวเพื่อ “การปฏิวัติ” ของพรรคคอมมิวนิสตจีนขยายเปนลูกโซตอไปเรื่อยๆ ไมสิ้นสุดและสง
ผลกระทบตอคนทุกคนในดินแดนทุกตารางนิ้วของจีน 
 ไมมีจักรพรรดิองคใดในประวัติศาสตรที่ทําการกําจัดสิ่งที่คนคิดวาเปนสิ่งที่สวยงามที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ใหหมดไปจากจิตใจของพวกเขา ดวยวิธีโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะใสรายปายสีและดูหม่ินเหยียดหมาย บวก
กับการใชความรุนแรงเหมือนด่ังที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทํา  การขจัดความเชื่อมักจะไดผลและยั่งยืนมากกวา
การทําลายสิ่งที่เปนวัตถุเพียงอยางเดียว 
 
การปฏิรูปปญญาชน 
 ตัวอักษรจีนนั้นไดรวบรวมไวซ่ึงสิ่งสําคัญของอารยธรรม 5,000 ป  ตั้งแตตัวอักษร การออกเสียงคํา การ
ผนวกคําขึ้นเปนสํานวน สุภาษิต บทประพันธที่มีความนัยโดยแตงจากการรวบรวมตัวอักษร ลวนมีความหมาย
ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง  พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงแตทําการยอตัวอักษรจีนเทานั้น แตยังพยายามที่จะใช
ตัวสะกดอักษรโรมัน(พินยิง)มาแทนที่ตัวอักษรจีน ซ่ึงจะกําจัดประเพณีวัฒนธรรมทั้งปวงออกจากตัวอักษรจีน
และภาษาจีน  แตแลวแผนการเปลี่ยนตัวอักษรจีนก็ไมสําเร็จ ชวยใหภาษาจีนไมไดรับความเสียหายมากไปกวา
น้ัน  อยางไรก็ตาม ปญญาชนจีนผูซ่ึงไดรับสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมเชนเดียวกันนั้นไมอาจรอดพนจากการถูก
ทําลาย 
 กอนป ค.ศ. 1949 ประเทศจีนมีปญญาชนอยูประมาณสองลานคน  ถึงแมวาบางคนจะผานการศึกษามาจาก
ประเทศตะวันตก แตพวกเขาไดรับสืบทอดแนวคิดขงจื่อ  แนนอนพรรคคอมมิวนิสตจีนไมสามารถจะผอนคลาย
การควบคุมตอพวกเขา เน่ืองจากพวกเขาเปนบุคคลในชนชั้น “บัณฑิต-ขุนนาง วิธีคิดของพวกเขามีบทบาท
สําคัญในการหลอหลอมความคิดของประชาชนคนธรรมดา 
 ในเดือนกันยายน ป ค.ศ. 1951 พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มขบวนการ “ปฏิรูปความคิด” อยางกวางขวางโดย
เลงเปาหมายไปที่เหลาปญญาชนในมหาวิทยวลัยปกกิ่งกอน และกําหนดให “จัดขบวนการเคลื่อนไหว (ในหมู
อาจารยในวิทยลัย โรงเรียนระดับมัธยมและระดับประถม และนักศึกษาระดับวิทยาลัย) ใหสารภาพบอกเลา
ประวัติของตนตามจริงและอยางซื่อสัตย” เพ่ือเปนการกําจัดมูลเหตุที่ตอตานการปฏิวัติ”73 
 เหมาเจอตงนั้นไมชอบปญญาชนมาโดยตลอด  เขาพูดวา “พวกปญญาชนควรที่จะรูความจริงประการหนึ่ง 
วาหลายคนที่เรียกกันวาปญญาชนนั้น อันที่จริงคอนขางเขลา แตพวกคนงานและชาวนาบางครั้งมีความรู



มากกวาพวกปญญาชนเสียอีก”74
  “เปรียบเทียบกับพวกคนงานและชาวนา พวกปญญาชนที่ยังไมปฏิรูปน้ันไม

บริสุทธิ์ และจากการวิเคราะครั้งสุดทาย พวกคนงานและชาวนาเปนคนที่บริสุทธิ์ที่สุด ถึงแมมือของพวกเขาจะ
สกปรกและเทาของพวกเขาจะเปอนขี้วัว...”75 
 ในการปราบปรามกลุมปญญาชน พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มตนดวยขอกลาวหาในรูปแบบตางๆ ตั้งแตการ
วิพากษวิจารณอู ซวิ่น76สําหรับ “การเปดโรงเรียนสอนดวยเงินขอทาน” จนถึงการที่เหมา เจอตงโจมตีนักเขียน 
หู เฟง77 ดวยตัวเองวาเปนบุคคลที่ตอตานการปฏิวัติ  ในระยะแรก กลุมปญญาชนยังไมถูกจัดเปนชนชั้นพวก
ปฏิกิริยาแตพอถึงป ค.ศ. 1957 หลังจากที่กลุมศาสนาหลักๆ ตองพายแพไปดวยการเคลื่อนไหวผาน “แนวรวม” 
ทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถทุมเทกําลังไปจัดการกับกลุมปญญาชน  ขบวนเคลื่อนไหว “ตอตานฝายขวา” 
จึงเริ่มขึ้น 
 ในปลายเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1957 ดวยคําขวัญ “รอยบุบผาบานและรอยความคิดประชัน” พรรค
คอมมิวนิสตจีนสงเสริมใหกลุมปญญาชนแสดงความคิดเห็นและวิจารณพรรค โดยสัญญาวาคนพูดจะไมถูกเลน
งานภายหลัง  กลุมปญญาชนมีความรูสึกไมพอใจพรรคคอมมิวนิสตจีนอยูนานแลวตอการที่มันปกครองในทุก
สาขาอาชีพรวมถึงสาขาที่มันไมมีความชํานาญ รวมทั้งการเขนฆาผูบริสุทธิ์ในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ 
“ปราบปรามผูตอตานการปฏิวัติ” ในชวง ค.ศ. 1950-1953 และเพ่ือ “ขจัดผูตอตานการปฏิวัติ” ในชวง ค.ศ. 
1955-1957  กลุมปญญาชนเขาใจผิดคิดวาในที่สุดพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดเปดใจกวางแลว  จึงไดเปดเผย
ความในใจที่แทจริงของตนออกมา การวิพากษวิจารณของพวกเขาจึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  
 หลายปตอมา ยังมีคนจํานวนมากเขาใจวาเหมาเจอตงเริ่มตนโจมตีเหลาปญญาชนหลังจากที่ทนรําคาญกับ
การวิพากษวิจารณที่รุนแรงของเหลาปญญาชนไมไหว แตความจริงหาเปนเชนน้ันไม 
 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1957 เหมาเจอตงเขียนบทความในหัวขอ “สิ่งตางๆ กําลังเปลี่ยนแปลง” และ
เวียนใหอานกันในหมูขาราชการอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ในบทความเขียนไววา “ในระยะหลังนี้ ฝาย
ขวา... แสดงความมุงม่ันออกมาอยางที่สุดและบาคลั่งที่สุด ...ฝายขวาซึ่งตอตานคอมมิวนิสตกําลังด้ินรนและ
พยายามกระตุนใหเกิดพายุไตฝุนระดับเจ็ดในประเทศจีน... และมีแนวโนมที่จะบอนทําลายพรรคคอมมิวนิสต”78  

หลังจากนั้น เหลาขาราชการที่ไมสนใจกับการเคลื่อนไหว “รอยบุบผาบานและรอยความคิดประชัน” กลับ
กระตือรือรนและ “มุงม่ัน” ขึ้นมาทันที  ในบันทึกความทรงจํา อดีตไมจางหายไปเหมือนควันไฟ ลูกสาวของจาง 
ปอจุนเขียนบรรยายไววา: 
 

หลี่ เหวยฮ่ัน รัฐมนตรีกระทรวงงานแนวรวมไดโทรศัพทเชิญจาง ปอจุนดวยตัวเองใหมาประชุม
เพ่ือแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน  จางถูกจัดใหน่ังอยูที่โซฟาแถว
หนา โดยที่ไมรูวาเปนกับดักที่ถูกวางไว จางแสดงความคิดเห็นของเขาตอพรรคคอมมิวนิสตจีน
อยางตรงไปตรงมา  ตลอดเวลาระหวางประชุม “หลี่ เหวยฮ่ันอยูในอารมณที่ผอนคลาย จาง
อาจจะเขาใจวาหลี่เห็นดวยกับสิ่งที่ตนพูด เขาไมรูเลยวาหลี่รูสึกดีใจที่เห็นเหยื่อติดกับดัก”  
ภายหลังการประชุม จางถูกจัดเปนฝายขวาอันดับหน่ึงในประเทศจีน 
 

 เราสามารถระบุตัวอยางวันที่ที่เหลาปญญาชนไดเสนอหรือกลาวสุนทรพจนเสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในป ค.ศ. 1957: “สถาบันกําหนดรูปแบบทางการเมือง” โดยจาง ปอจุน เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม;  
“ทรรศนะตอตานโซเวียตที่นาขัน” โดยหลง หยุน วันที่ 22 พฤษภาคม;  “การเยียวยาแกไขคณะกรรมการ” โดย



หลัว หลงจี วันที่ 22 พฤษภาคม;  การกลาวสุนทรพจนหัวขอ “วิจารณระบบสังคมนิยมแบบศักดินาของพรรค
คอมมิวนิสตจีน” ณ มหาวิทยาลักปกกิ่ง โดยหลิน ซีลิ่ง วันที่ 30 พฤษภาคม;  “พรรคควรยุติการชี้นําศิลปะ” 
โดยอูจูกวง วันที่ 31 พฤษภาคม; และ “พรรคควบคุมทั้งโลก” โดยฉูอันผิง วันที่ 1 มิถุนายน  ปญญาชนเหลานี้
ลวนแตไดรับเชิญใหไปแสดงขอเสนอแนะและกลาวสุนทรพจนหลังจากที่เหมาเจอตงไดลับมีดแลเน้ือจนคมแลว 
เปนไปตามคาด กลุมปญญาชนเหลานั้นถูกตราหนาเปนฝายขวา และทั่วประเทศมีผูที่ถูกตราหนาเปนฝายขวา
ในลักษณะนี้เปนจํานวนกวา 550,000 ราย 
 เปนประเพณีจีนที่สืบทอดตอกันมาวา “บัณฑิตฆาไดแตหยามไมได”  พรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถที่จะดู
หม่ินเหยียดหยามเหลาปญญาชนโดยการลิดรอนสิทธิของการดํารงชีวิตของพวกเขาและกระทั่งปรักปรํา
ครอบครัวของพวกเขาดวย เวนแตวาพวกเขาจะยอมรับการดูหม่ินเหยียดหยาม  มีปญญาชนจํานวนมากที่ยอม
จํานน  ในชวงเวลานั้นพวกเขาบางคนเปดเผยความลับของคนอ่ืนเพ่ือปกปองตัวเอง ซ่ึงทําใหคนจํานวนมาก
หัวใจสลาย  คนที่ไมยอมใหดูหม่ินเหยียดหยามจึงถูกเขนฆาเพื่อเปนกรณีตัวอยางใหปญญาชนรายอื่นๆ เกรง
กลัว 
 “ชนชั้นบัณฑิต” ตามประเพณี อันเปนแบบอยางของศีลธรรมของสังคมจึงถูกลบลางหายไป เหมาเจอตง
กลาวไววา 
 

จักรพรรดิฉินสื่อหวงมีอะไรโออวดได?  พระองคสังหารบัณฑิตในแนวปรัชญาขงจื่อเพียง 460 
ราย แตพวกเราฆาปญญาชนเปนจํานวน 46,000 ราย  ในการปราบปรามผูตอตานการปฏิวัติ
ของพวกเรา พวกเราไมไดฆาปญญาชนที่ตอตานการปฏิวัติดวยหรอกหรือ?  ผมเคยถกเถียง
กับคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งกลาวหาวาพวกเรากระทําการเหมือนจักรพรรดิฉินสื่อหวง  
ผมบอกวาพวกเขาเขาใจผิดแลว  พวกเราเหนือกวาพระองคเปนรอยเทา79 
 

 อันที่จริงแลว เหมาไดทํายิ่งกวาเขนฆาเหลาปญญาชน สิ่งที่นาเศรายิ่งกวานั้นคือการทําลายจิตวิญญาณและ
หัวใจของพวกเขา 
 
จัดสรางวัฒนธรรมที่คงรูปแบบตามประเพณีแตแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
 ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิตสจีนทําการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและดําเนินนโยบายเปดเสรีทางการคาแลว 
พรรคฯไดทําการซอมแซมโบสถตางๆ รวมทั้งวัดของพุทธศาสนาและอารามเตา  มันยังจัดงานวัดในประเทศจีน 
รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในตางประเทศ  น่ีเปนความพยายามดิ้นรนครั้งสุดทายของพรรคคอมมิวนิตส
จีนที่จะทั้งใชประโยชนและทําลายวัฒนธรรมประเพณีที่เหลืออยู มีเหตุผล 2 ประการในการที่พรรคคอมมิวนิตส
จีนกระทําเชนนั้น  ประการแรกความเมตตาซึ่งมีอยูในมนุษยโดยธรรมชาติน้ันเปนสิ่งที่พรรคคอมมิวนิตสจีนไม
อาจจะขจัดใหหมดไปได จะทําให“วัฒนธรรมพรรค”ดําเนินไปสูความลมเหลวในที่สุด  ประการที่สอง พรรคคอม
มิวนิตสจีนตั้งใจที่ใชวัฒนธรรมประเพณีปกปดโฉมหนาที่แทจริงที่ปกปดธรรมชาติอันชั่วรายแหง “การหลอกลวง 
ความดุรายและความรุนแรง” 
 ปจจัยสําคัญของวัฒนธรรมอยูที่ความหมายทางศีลธรรมที่ผนวกอยูขางใน ในขณะท่ีรูปแบบผิวเผินใหเพียง
ความบันเทิง  พรรคคอมมิวนิตสจีนเสริมสรางสวนที่ผิวเผินของวัฒนธรรมที่ใหความบันเทิงเพ่ือปกปด
จุดประสงคในการทําลายศีลธรรม ไมวาพรรคคอมมิวนิตสจีนจะจัดนิทรรศการงานศิลปะและการเขียนอักษรจีน



สักกี่ครั้ง ไมวาจะจัดงานรื่นเริงทางวัฒนธรรมที่มีการรายรํามังกรและการเชิดสิงโตเปนจํานวนกี่ครั้ง ไมวาจะจัด
เทศกาลอาหารตางๆ มากมายสักกี่ครั้ง หรือไมวาจะกอสรางสถาปตยกรรมชั้นเลิศสักกี่แหง พรรคคอมมิวนิตส
จีนก็ลวนแตเปนเพียงแคการบูรณะสวนที่เปนรูปลักษณภายนอกที่ตื้นเขิน ไมใชสวนที่เปนปจจัยสําคัญของ
วัฒนธรรม  ในระหวางนี้พรรคคอมมิวนิตสจีนมุงจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ทั้งในและนอกประเทศจีนโดยมี
วัตถุประสงคเพียงเพ่ือจะรักษาอํานาจทางการเมืองเอาไว 
 ขอยกวัดเปนตัวอยางอีกครั้งหน่ึง  วัดเปนสถานที่สําหรับผูบําเพ็ญ ผูคนจะไดยินเสียงระฆังในยามเชาและ
เสียงกลองในยามเย็น สวดมนตไหวพระใตตะเกียงน้ํามัน  คนทั่วไปในสังคมก็สามารถไปสารภาพบาปและ
กราบไหวบูชาพระที่วัดไดดวย  การบําเพ็ญปฏิบัติน้ันตองมีจิตใจที่บริสุทธิ์และไมแสวงหาสิ่งใด การสารภาพ
บาปและกราบไหวบูชาพระก็ตองการสภาพแวดลอมที่จริงจังและเขมงวด แตวัดวาอารามถูกเปลี่ยนแปลงเปน
สถานที่ทองเที่ยวเพื่อหาผลกําไร  ในหมูผูคนที่ไปทองเที่ยวตามวัดในประเทศจีนทุกวันนี้ จะมีสักกี่คนที่
ใครครวญถึงความผิดของตนอยางจริงใจและเคารพนับถือตอพระพุทธ หลังจากที่พวกเขาไดอาบน้ําและ
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผาแลว  
 การบูรณะสิ่งที่เหมือนในรูปลักษณแตทําลายความหมายของวัฒนธรรมประเพณีที่อยูขางในเปนกลบุบายที่
พรรคคอมมิวนิตสจีนกระทําเพื่อทําใหผูคนสับสน ไมวาจะเปนพุทธศาสนา ศาสนาอื่นๆ หรือวัฒนธรรมที่จัดตั้ง
จัดทําขึ้น ลวนเปนสิ่งที่พรรคคอมมิวนิตสจีนจงใจทําใหเสื่อมเสียดวยวิธีน้ี 
 
III. วัฒนธรรมพรรค 
 
 ในระหวางที่พรรคคอมมิวนิตสจีนทําลายวัฒนธรรมกึ่งเทพที่สืบทอดตอกันมาแตอดีต มันคอยๆจัดตั้ง 
“วัฒนธรรมพรรค” ขึ้นมาผานการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางตอเน่ือง  วัฒนธรรมพรรคไดเปลี่ยนแปลงคนรุน
สูงอายุ มอมเมาความคิดของคนรุนใหม อีกทั้งสงผลกระทบตอเด็กอีกดวย  วัฒนธรรมพรรคดังกลาวไดแผ
อิทธิพลเปนวงกวางและลึกอยางมาก  ถึงแมมีคนจํานวนมากไดพยายามเปดโปงความชั่วรายของพรรคคอม
มิวนิตสจีน ก็ชวยไมไดที่พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการแยกแยะความดีความเลว วีธีการวิเคราะห คําศัพทที่
พรรคคอมมิวนิตสจีนพัฒนาขึ้น ซ่ึงมีวัฒนธรรมพรรคฝงอยูอยางหนีไมพน 
 วัฒนธรรมพรรคไมเพียงรับชวงเอาสาระสําคัญแหงความชั่วรายของวัฒนธรรมมาคซิซท-เลนินิสทซ่ึงมี
กําเนิดจากตางแดน แตยังไดสามารถรวบรวมมูลฐานในแงลบที่สั่งสมกันมาจากวัฒนธรรมจีนอันยาวนาน
นับเปนพันๆป ผนวกกับการปฏิวัติที่รุนแรงและปรัชญาวาดวยการตอสูจากการโฆษณาชวนเชื่อของพรรค  สิ่ง
ชั่วรายเหลานั้นรวมถึงการตอสูแยงชิงอํานาจระหวางสมาชิกในราชวงศดวยกัน การรวมตัวเปนกกเปนเหลาเพื่อ
ผลประโยชนสวนตน การใชเลหเหลี่ยมทางการเมืองเพ่ือใหรายผูอ่ืน การใชวิธีสกปรกและการกอกบฎ  ใน
ระหวางการตอสูเพ่ือความอยูรอดของพรรคคอมมิวนิตสจีนในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา มันไดหลอเลี้ยง บอ
เพาะและเชิดชูเอกลักษณพรรคมาโดยตลอดนั่นคือ “ความหลอกลวง ความดุราย และความรุนแรง” 
 ความกดขี่และเผด็จการเปนธรรมชาติของวัฒนธรรมพรรค  วัฒนธรรมนี้ไดรับใชพรรคในทางการเมืองและ
การตอสูระหวางชนชั้น  เราสามารถจะเขาใจวิธีการที่พรรคสรางสภาพแวดลอมของความหวาดกลัวและความ
กดขี่ตอมวลชนไดจากสี่ดานดังน้ี 
 
ดานครอบงําและควบคุม 



A. วัฒนธรรมของการปดก้ันโดดเดี่ยว 
 วัฒนธรรมของพรรคคอมมิวนิสตเปนปดกั้นโดดเดี่ยวอยางผูกขาด โดยไมมีอิสระทางความคิด การพูด การ
สมาคม หรือความเชื่อ  กลไกการครอบงําของพรรคคลายกับระบบไฮโดรลิค โดยอาศัยการกดดันอยางหนักและ
การโดดเดี่ยวเพื่อคงระดับของการควบคุมเอาไว  มีรอยร่ัวแมเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหระบบลมคลืนลงได  
ตัวอยางเชน พรรคปฏิเสธที่เปดเจรจากับกลุมนักศึกษาในระหวางการเคลื่อนไหวเม่ือวันที่ 4 มิถุนายนของกลุม
นักศึกษา80 โดยกลัววาการปลอยใหรอยร่ัวน้ีเกิดขึ้น กลุมผูใชแรงงาน ชาวนา ปญญาชนและกองทัพก็จะ
เรียกรองใหเปดเจรจาดวย  ซ่ึงจะยังผลใหประเทศจีนดําเนินไปสูประชาธิปไตยและระบบเผด็จการพรรคเดียวก็
จะไดรับการทาทาย  ดังน้ันพรรคจึงเลือกที่จะฆาแทนการที่จะปฏิบัติตามคําเรียงรองของกลุมนักศึกษา  ทุกวันนี้
พรรคคอมมิวนิตสจีนใชกองกําลัง “ตํารวจไซเบอร” นับแสนนายในการเฝาระวังทางอินเตอรเน็ตและปดกั้น
เว็บไซตตาวชาติใดๆ ที่พรรคคอมมิวนิตสจีนไมชอบ 
 
B. วัฒนธรรมแหงความกลัว 
 เปนเวลา 55 ปที่ผานมา พรรคคอมมิวนิตสจีนไดใชความกลัวสะกดจิตใจของชาวจีน  มันแกวงแสและมีด
ห่ันเนื้อบังคับใหประชาชนปฏิบัติตาม – ประชาชนไมอาจรูวาจะประสบกับภัยพิบัติเม่ือไร  ประชาชนมีชีวิตอยู
ทามกลางความกลัวจึงเชื่อฟงอยูในโอวาท  ผูสนับสนุนประชาธิปไตย นักวิชาการอิสระ ผูที่สงสัยในระบบ(ของ
พรรคคอมมิวนิตสจีน) และสมาชิกของกลุมตางๆดานจิตวิญญาณตกลายเปนเปาหมายของการถูกฆาเพื่อเปน
ตัวอยางการตักเตือนตอสาธารณชน  พรรคตองการตัดไฟกําจัดกลุมตอตานใดๆ ตั้งแตตนลม 
 
C. วัฒนธรรมการควบคุมระบบรางแห 
 การควบคุมสังคมของพรรคคอมมิวนิตสจีนนั้นเปนไปทั่วทุกดาน  มีระบบการขึ้นทะเบียนสํามโนครัว ระบบ
คณะกรรมการผูอยูอาศัยในพื้นที่แตละเขต และระดับชั้นตางๆของโครงสรางคณะกรรมการพรรค  “มีการจัดตั้ง
สาขาพรรคไว ณ ระดับบริษัท” “มีการจัดตั้งสาขาพรรคในทุกหมูบาน”  พรรคและสมาชิกสันนิบาตยุวชน
คอมมิวนิสตมีการจัดกิจกรรมอยู เปนประจํา  พรรคคอมมิวนิตสจีนยังใหการสนับสนุนการตั้งคําขวัญ 
ตัวอยางเชน “ระวังประตูของทานและเฝาดูคนของทาน” “หยุดไมใหคนของทานทําการรองเรียน” “จัดตั้งระบบ
ใหม่ันคงเพื่อกําหนดหนาที่ ดําเนินการใหหนาที่สําเร็จลุลวงใหได และคนหาใหรูวาสวนที่รับผิดชอบ เฝาระวัง
และควบคุมอยางเครงครัด เอาจริงเอาจังกับระเบียบวินัยและกฏระเบียบ และดําเนินมาตรการควบคุมตางๆ 
เพ่ือปองกันและบํารุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง”  “สํานักงาน 61081 จะจัดตั้งคณะกรรมการเฝาติดตามเพื่อ
ตรวจสอบและติดตามกิจกรรมตางๆ ในแตละภูมิภาคและหนวยงานตางๆ เปนระยะๆและสุมตรวจ” 
 
D. วัฒนธรรมของการใสรายปรักปรํา 
 พรรคคอมมิวนิตสจีนละเลยหลักการการปกครองดวยกฎหมายในสังคมสมัยใหม และสงเสริมการดําเนิน
นโยบายการปรักปรํา  มันใชอํานาจเบ็ดเสร็จในการลงโทษญาติพ่ีนองของบุคคลซึ่งถูกตราหนาวาเปน “เจาของ
ที่ดิน” “คนรวย” “พวกปฏิกิริยา” “ปจจับที่เลว” และ “ฝายขวา”  มันเสนอทฤษฎี “ชนชั้นโดยกําเนิด”82 
 ปจจุบันพรรคคอมมิวนิตสจีน “กําหนดความรับผิดชอบตอผูนําชั้นตนและตําหนิพวกเขาอยางเปดเผย ถา
พวกเขาไมสามารถดําเนินมาตรการเพียงพอในการปองกันมิใหผูฝกฝาหลุนกงเดินทางไปยังเมืองปกกิ่งเพ่ือ
สรางความยุงยาก  ในกรณีที่รุนแรงจะถูกลงโทษทางวินัย”  “ถาคนๆหนึ่งฝกฝาหลุนกง สมาชิกในครอบครัวทุก



คนจะถูกไลออกจากงาน”  “ถามีพนักงานคนหนึ่งฝกฝาหลุนกง พนักงานทุกคนในบริษัทจะไมไดรับเงินโบนัส”  
พรรคคอมมิวนิตสจีนยังออกนโยบายในลักษณะใสรายปรักปรําโดยจัดแบงเด็กเปน “พวกที่สามารถจะให
การศึกษาและเปลี่ยนแปลง” หรือ “หาชนชั้นสีดํา” (เจาของที่ดิน ชาวนาร่ํารวย ฝายตอตาน คนเลวและฝายขวา) 
พรรคสงเสริมใหปฏิบัติตามพรรคและ “การยึดถือความถูกตองอยูเหนือความจงรักภักดีตอครอบครัว”  ระบบ
ตางๆ เชน ระบบบุคลากรและเอกสารองคกร และระบบการโยกยายตําแหนงงาน ถูกจัดตั้งเพ่ือการดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบาย  ประชาชนไดรับการสงเสริมใหกลาวหาและเปดโปงผูอ่ืน และบุคคลจะไดรับรางวัล
สําหรับความทุมเทที่ทําใหแกพรรค 
 
ดานการโฆษณาชวนเชื่อ 
A. วัฒนธรรมการพูดเพียงฝายเดียว 
 (ในชวงของการปฏิวัติวัฒนธรรม แผนดินจีนเต็มไปดวยคําขวัญตางๆ เชน) “คําสั่งสูงสุด” “คําพูดหนึ่ง
ประโยค(ของเหมา)มีนํ้าหนักเทากับคําพูดนับหม่ืนประโยค ทุกประโยคเปนสัจจธรรม”  สื่อมวลชนทั้งหมดถูก
ปลุกเราใหแสซองสรรเสริญและรวมกันพูดใหการสนับสนุนพรรค  เม่ือจําเปน ผูนําจากทุกระดับชั้นของพรรค 
รัฐบาล กองทัพ ผูใชแรงงาน ยุวชนสมาคมและองคกรสตรีตางๆ จะถูกนําออกมาใหแสดงพลังเพ่ือสนับสนุน  
ทุกคนตองผานขั้นตอนนี้ 
 
B. วัฒนธรรมสงเสริมความรุนแรง 
 เหมาเจอตงพูดไววา “ดวยประชากร 800 ลานคน จะเปนไปไดโดยปราศจากการดิ้นรนไดอยางไร”  ในการ
ประหัตประหารฝาหลุนกง เจียงเจอหมินกลาววา “จะไมมีการลงโทษหากทํารายผูฝกฝาหลุนกงจนเสียชีวิต”  
พรรคคอมมิวนิตสจีนสนับสนุน “การทําสงครามเต็มรูปแบบ” และ “ระเบิดปรมณูเปนเพียงเสือกระดาษ – ถึงแม
ประชากรครึ่งหน่ึงจะตายไป ประชากรที่เหลืออีกครึ่งหน่ึงจะกอสรางบานเกิดของเราขึ้นมาใหมจากซาก
ปรักหักพัง” 
 
C. วัฒนธรรมปลุกปนใหเกิดความเกลียดชัง 
 “อยาลืมความทุกขของชนชั้น(คนจน) และจําศัตตรูดวยน้ําตาและเลือด” กลายเปนนโยบายพื้นฐาน
ระดับชาติ  ความโหดรายทารุณตอศัตรูไดรับการยกยองวาเปนความดี  คําสอนของพรรคคอมมิวนิตสจีน “กัด
ความเกลียด แลวเคี้ยวและกลืนมันลงไป ฝงความเกลียดชังไวในหัวใจใหมันงอกเงย”83 
 
D. วัฒนธรรมการโกหกหลอกลวง 
 (ตัวอยางการโกหกของพรรคคอมมิวนิตสจีน) “ผลผลิตตอหมู84 มากกวาหม่ืนจิน” ในชวงการกาวกระโดด
ใหญ (ค.ศ. 1958)  “ไมมีคนถูกฆาตายแมแตคนเดียวที่จตุรัสเทียนอันเหมิน” ระหวางเหตุการณการกวาดลางหมู
เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989  “เราไดควบคุมไวรัสซารซ” ในป ค.ศ. 2003  “ปจจุบันสิทธิมนุษยชนในจีนเปน
ชวงเวลาที่ดีที่สุด” และ “สามตัวแทน”85 
 
 
 



E. วัฒนธรรมการลางสมอง 
 (คําขวัญที่พรรคคอมมิวนิตสจีนใชในการลางสมองประชาชน) “ประเทศจีนยุคใหมจะไมเกิดถาไมมีพรรค
คอมมิวนิสต” “กําลังสําคัญที่หนุนนําใหการงานของเรากาวไปขางหนาคือพรรคคอมมิวนิตสจีน และทฤษฏี
พ้ืนฐานที่นําพาความคิดของเราคือลัทธิมารคซิซ-เลนินิซ”86 “รักษาระดับเดียวกันกับคณะกรรมการกลางของ
พรรคใหมากที่สุด” “ปฏิบัติตามคําสั่งของพรรคหากทานเขาใจ ถึงแมจะไมเขาใจ อยางไรเสียก็ตามใหปฏิบัติตาม 
และทานจะเขาใจมากขึ้นขณะปฏิบัติตามคําสั่ง” 
 

F. วัฒนธรรมการประจบประแจง 
 “สวรรคและผืนปฐพีน้ันยิ่งใหญ แตความกรุณาของพรรคนั้นยิ่งใหญกวา” “เราประสบความสําเร็จไดดวย
บุญคุณของพรรค” “ฉันเปรียบพรรคเปนแมของฉัน” “ฉันจะปกปองคณะกรรมการกลางพรรคดวยชีวิต” “พรรคที่
ยิ่งใหญเกรียงไกรและถูกตอง” “พรรคที่ไมมีวันพายแพ” และอ่ืนๆ  
 

G. วัฒนธรรมการสแสรง 
 พรรคจัดตั้งแบบอยางและตัวอยางแลวตัวอยางเลา และดําเนินการรณรงค “ความกาวหนาในลัทธิสังคมนิยม
ในอุดมคติและตามหลักจริยธรรม” และ “การศึกษาในอุดมคติ”  สุดทายผูคนยังคงทําในสิ่งที่เคยทํากอนการ
รณรงคโครงการ  การบรรยาย ประชุมสัมนาและการแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ กลายเปน “รายการแสดง
อยางแทจริง” และมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมตกต่ําเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ  
 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
A. วัฒนธรรมความอิจฉา 
 พรรคสงเสริม “ลัทธิความเทาเทียมเสมอภาคแบบเด็ดขาด” ดังน้ัน “คนที่โดดเดนก็จะเปนเปาหมายของการ
โจมตี”  ผูคนตางก็อิจฉาบุคคลที่มีความสามารถมากกวา และบุคคลที่รํ่ารวยกวา หรือเรียกอีกนัยหน่ึง วา
“อาการตาแดง หรือ อิจฉาตารอน”87 
 

B. วัฒนธรรมของการเหยียบย่ําผูอ่ืนเพื่อความกาวหนาของตน 
พรรคคอมมิวนิตสจีนสงเสริม “การตอสูตอหนาและการเปดโปงลับหลัง”  กลาวหาเพื่อนรวมงาน เขียนหนังสือใส
ความ การสรางขอมูลเท็จและขยายความผิดใหเกินจริง – พฤติกรรมไมซ่ือเหลานี้ถูกนํามาใชในการวัดความ
ใกลชิดกับพรรคตลอดจนเพื่อแสวงหาความกาวหนาของตน 
 

อิทธิพลแฝงที่มีตอจิตใจและพฤติกรรมของประชาชน 
A. วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงมนุษยใหเปนเครื่องจักร 
 พรรคตองการใหประชาชนเปน “ตัวนอตที่จะไมมีวันขึ้นสนิมในเคร่ืองจักรของการปฏิวัติ” เปน “เครื่องมือ
ที่วานอนสอนงายของพรรค” หรือ เพ่ือ “โจมตีในทิศทางใดๆ ที่พรรคบัญชาพวกเรา”  “ทหารของประธานเหมา
ฟงคําสั่งของพรรคมากที่สุด พวกเขายกกําลังไปทุกแหงที่ไดรับคําสั่ง และปกหลักในทุกพื้นที่ที่ทุรกันดาร” 
 
B. วัฒนธรรมที่สลัยถูกกับผิด 



 ในชวงของการปฏิวัติวัฒนธรรม พรรคคอมมิวนิตสจีน “เลือกที่จะเอาหญาในลัทธิสังคมนิยมมากกวาพืชผล
ของระบบทุนนิยม”  กองทัพถูกสั่งใหฆากวาดลางในเหตุการณเม่ือ 4 มิถุนายน เพ่ือ “แลกกับความมั่นคง 20 ป”  
พรรคคอมมิวนิตสจีนยัง “กระทํากับคนอื่นในสิ่งที่ตนไมตองการใหเกิดขึ้นกับตน”   
 

C. วัฒนธรรมการลางสมองตนเองและเชื่อฟงโดยไมมีเงื่อนไข 
 “ระดับชั้นที่ต่ํากวาเชื่อฟงคําสั่งของระดับชั้นที่สูงกวาและสมาชิกในพรรคทั้งหมดเชื่อฟงคณะกรรมการกลาง
ของพรรค” “ตอสูเพ่ือกําจัดความคิดที่เห็นแกตนเองที่ผานเขามาในสมอง” “จุดไฟปฏิวัติไวในจิตวิญญาณ” 
“รักษาแนวเดียวกับคณะกรรมการกลางของพรรคใหมากที่สุด” “ความคิดเปนเอกภาพ กาวอยางเปนเอกภาพ 
คําสั่งที่เปนเอกภาพ และการบังคับที่เปนเอกภาพ” 
 

D. วัฒนธรรมการรักษาตําแหนงผูรับใช 
 “ประเทศจีนอาจตกอยูในสภาพวุนวายถาไมมีพรรคคอมมิวนิสต” “ประเทศจีนกวางใหญมาก จะมีใคร
สามารถนําพาประเทศไดนอกจากพรรคคอมมิวนิตสจีน” “ถาประเทศจีนพังจะเปนความหายนะของโลก ดังนั้น
พวกเราตองชวยพรรคคอมมิวนิตสจีนค้ําจุนการเปนผูนําของพรรค”  เน่ืองจากความกลัวและการปกปองตัวเอง 
บอยครั้งที่กลุมคนที่ถูกปราบปรามโดยพรรคคอมมิวนิตสจีนดูเหมือนจะซายจัดมากกวาพรรคคอมมิวนิตสจีน
เสียอีก 
 ตัวอยางประเภทนี้มีอยูมากมาย  ทานผูอานอาจไดพบเห็นวัฒนธรรมพรรคคอมมิวนิตสจีนในดานตางๆ ได
จากประสบการณของทานเอง 
 คนที่เคยผานประสบการการปฏิวัติทางวัฒนธรรมอาจจะยังจําไดเกี่ยวกับการแสดงอุปรากรรวมสมัยที่เปน 
“การแสดงแบบฉบับ” บทเพลงและระบําฟอนรําตางๆ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีลวนบรรจุคําพูดของเหมาไวใน
คํารอง  หลายๆทานยังคงจําบทพูดจากละครเรื่อง “นางพญางูขาว”88 “สงครามอุโมงใตดิน”89 และ “สงครามทุน
ระเบิด”90 ได  จากบทพูดของละครดังกลาว พรรคคอมมิวนิสตจีนไดลางสมองประชาชน โดยการกรอกขอมูล
ตางๆ ดังเชน พรรค“ชางสุกใสและยิ่งใหญ” พรรคไดตอสูกับศัตรู “ดวยความยากลําบากและกลาหาญองอาจ” 
ทหารของพรรค “ไดทุมเทตอพรรคอยางที่สุด” พวกเขาชางยินยอมพรอมใจที่เสียสละตัวเองเพ่ือพรรค และพวก
ศัตรูชางโงเขลาและชั่วรายนัก  วันแลววันเลา เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสตจีนกรอกใสความ
เชื่อดังกลาวใหกับประชาชนตามความตองการของพรรคคอมมิวนิสต  วันนี้หากหันกลับไปดูระบําประกอบ
ดนตรี “บทกลอนประวัติศาสตร” – “ตะวันออกเปนสีแดง” อาจทําใหคนรูสึกวาทวงทํานองและรูปแบบของการ
แสดงลวนเกี่ยวกับ “การฆา ฆาและฆา” ทั้งสิ้น 
 ในเวลาเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดสรางคําปราศรัยและคําปาฐกถาที่เปนระบบของตัวเอง เชน 
ภาษาผรุสวาทในการวิจารณหมู คําพูดประจบประแจงในการสรรเสริญพรรค ระเบียบพิธีการทางราชการที่ซํ้าๆ 
กันคลาย “บทความแปดสวน”91  ทําใหประชาชนพูดโดยไมรูตัวโดยมีระบบคิดที่สงเสริมแนวคิด “การตอสูทาง
ชนชั้น” และเพื่อ “สรรเสริญเยินยอพรรค” และใชภาษาที่กดขี่ขูเข็ญ แทนการใชเหตุผลอยางใจเย็นและมีสติ  
พรรคคอมมิวนิสตจีนยังวากลาวใหรายคําพูดทางศาสนาและบิดเบือนความหมายของคําสอนนั้นๆ 
 สิ่งที่บิดเบือนออกจากความจริงอีกขั้นหน่ึงก็คือเหตุผลที่ผิดหลักตรรกวิทยา  วัฒนธรรมพรรคคอมมิวนิสต
จีนทําลายศีลธรรมที่สืบเน่ืองตอๆกันมาในระดับหน่ึง เปนตนวา วัฒนธรรมดั้งเดิมใหความสําคัญกับ “ความเชื่อ” 
เชนเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต  แตสิ่งที่มันสงเสริมคือ “ความเชื่อและความซื่อสัตยตอพรรค”  วัฒนธรรมดั้งเดิม
เนน “ความกตัญูกตเวที”  พรรคคอมมิวนิสจีนตอาจจับบุตรที่ไมกตัญูตอบิดามารดาเขาคุก แตเหตุผลที่



แทจริงคือถาเปนไมเชนน้ันแลว บิดามารดาเหลานี้จะกลายเปน “ภาระ” แกรัฐบาล  แตเม่ือใดที่เปนความ
ตองการของพรรคเด็กก็จําเปนที่จะตองขีดเสนแบงเขตแยกตนเองออกจากพอแมอยางชัดเจน  วัฒนธรรม
ด้ังเดิมเนน “ความจงรักภักดี”  อยางไรก็ตาม “ประชาชนมีความสําคัญอันดับสูงสุด ประเทศชาติเปนอันดับสอง 
ผูปกครองอันดับสุดทาย”  “ความจงรักภักดี” ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนประสงคคือ “การทุมเทแบบไมลืมหูลืมตา” 
– ไมลืมหูลืมตาถึงขั้นที่ประชาชนตองเชื่อฟงพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยไมมีขอแม และปฏิบัติตามโดยไมมีขอ
สงสัยใดๆ 
 สํานวนคําพูดที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชเปนประจํานั้นทําใหเขาใจผิดไดงายมาก มันเรียกสงครามกลางเมือง
ระหวางพรรคกกหมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตเปน “สงครามปลดปลอยอิสรภาพ” เหมือนประชาชนไดรับการ
ปลดปลอยใหเปนอิสระจากการกดขี่  พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกชวงเวลาหลัง ค.ศ. 1949 วา “หลังการกอตั้ง
ประเทศ” แตในความเปนจริง ประเทศจีนมีอยูกอนนานแลว  พรรคคอมมิวนิสตจีนเพียงแตจัดตั้งระบอบ
การเมืองใหมระบอบหนึ่ง  สามปของการอดยากแรนแคน92 ถูกเรียกวา “สามปแหงภัยพิภัยธรรมชาติ” แตตาม
ขอเท็จจริงมันไมใชภัยพิภัยธรรมชาติแตอยางใด แตเปนหายนะที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  อยางไรก็ตาม
หลังจากไดยินไดฟงคําพูดเหลานี้ทุกเม่ือเชื่อวันและถูกชักจูงทีละเล็กละนอย ประชาชนจึงรับเอาความคิดที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งใจกรอกใสใหโดยไมรูตัว 
 ในวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา ดนตรีถูกนํามาใชเพ่ือยับยั้งกิเลสมนุษย  หนังสือบทเพลงสง (เยะซู) เลมที่ 24 
ของบันทึกประวัติศาสตร (สื่อจ้ี) ซือมาเฉียน (145-85 กอนคริสตศักราช)93 กลาววาธรรมชาติของมนุษยน้ันรัก
สงบ ความรูสึกจากสิ่งภายนอกนั้นสงผลตออารมณและจะกระตุนใหเกิดความรักหรือความเกลียดนั้นขึ้นอยูนิสัย
และปญญาของคน  ถาความรูสึกเหลานั้นไมไดรับการยับยั้ง คนอาจจะถูกครอบงําจากสิ่งเยายวนภายนอกอยาง
ไมสิ้นสุดและชักนําจากความรูสึกภายในใหทําในสิ่งผิดๆ  ดังน้ันซือมาเฉียนกลาววา จักรพรรดิในอดีตใช
พิธีกรรมและดนตรีเพ่ือระงับความรูสึกของประชาชน  บทเพลงควรจะ “สรางความสนุกสนานแตตองไมหยาบ
โลน หรือเศราแตตองไมทุกขโศกจนเกินไป”  คือแสดงอารมณและความปรารถนา แตตองสามารถควบคุม
อารมณเหลานี้ได  ขงจ่ือกลาวไวในคําสอนสังเขปวา “โคลงสามรอยบท ซือซันไป (หน่ึงในหกจินตกวีนิพนธ
รวบรวมและแกไขโดยขงจื่อ) สามารถสรุปออกมาเปนประโยคเดียวคือ ‘ไมคิดสิ่งที่ไมดี’” 
 แตสิ่งที่ดีงามเชนดนตรีถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนนําไปใชเปนเครื่องมือเพ่ือลางสมองประชาชน  เชนเพลง 
“สังคมนิยมเปนสิ่งดี” “ประเทศจีนใหมจะไมเกิดถาไมมีพรรคคอมมิวนิสต” และอ่ืนๆ เด็กนักเรียนจะเร่ิมรองเพลง
เหลานี้ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  เม่ือรองเพลงเหลานี้ประชาชนไดยอมรับเอาความหมาย
ของบทเพลงเขาไปในสํานึกโดยไมรูตัว  ยิ่งกวานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไดขโมยทวงทํานองที่ไพเราะที่สุดของ
เพลงพื้นเมืองไปใชโดยใสเน้ือเพลงที่สรรเสริญพรรค  ซ่ึงเปนการทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมาและ
สงเสริมพรรคพรอมกันไป 
 เอกสารที่เปนแบบฉบับของพรรคคอมมิวนิสตจีนในคําปราศรัญของเหมา ณ ที่ประชุม “การสัมมนาวาดวย
ศิลปวรรณคดีเมืองเอ๋ียนอัน”94 ไดยกความพยายามทางวัฒนธรรมและการทหารเปน “สองแนวหนาของ
สงคราม”  ในบทความกลาวไววามันไมเพียงพอที่จะมีกองทัพที่ติดอาวุธเทานั้น จําเปนตองมี “กองทัพศิลป
วรรณคดี”  และย้ําวา “ศิลปวรรณคดีควรใชใหสอดคลองกับการเมือง” และ “ศิลปวรรณคดีของชนชั้นกรรมกร...
น้ันเปน ‘ฟนเฟองและตัวนอต’ ของกลไกของการปฏิวัติ”  ระบบที่สมบูรณของ“วัฒนธรรมพรรค” จึงไดพัฒนาขึ้น
มาโดยมี “ลัทธิไมเชื่อวามีพระผูเปนเจา” และ “การตอสูทางชนชั้น” เปนแกนหลัก  ซ่ึงหันหลังใหกับวัฒนธรรม
ด้ังเดิมโดยสิ้นเชิง 



 วัฒนธรรมพรรคมีสวนสําคัญในการชวยใหพรรคคอมมิวนิสตจีนรวบอํานาจและควบคุมสังคมไดอยางแทจริง  
เชนกองทัพ คุกและกองกําลังตํารวจของมัน วัฒนธรรมพรรคก็เปนเครื่องจักรของความรุนแรงซึ่งกอความ
โหดเห้ียมอีกแบบหนึ่ง – “วัฒนธรรมความโหดเหี้ยม”  ดวยการทําลายวัฒนธรรมที่สืบทอดมา 5000 ป 
วัฒนธรรมความโหดเหี้ยมนี้ไดกัดกรอนจิตใจของประชาชน และบอนทําลายความสามัคคขีองชนชาติจีน 
 ทุกวันน้ี คนจีนจํานวนมากไมรูจักสาระสําคัญของวัฒนธรรมด้ังเดิมโดยสิ้นเชิง  บางคนถึงกับนําเอา 

“วัฒนธรรมพรรค” เพียง 50 ปไปตีเสมอกับวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมา 5000 ป  ซ่ึงเปนเรื่องที่นาเศราสําหรับคน
จีน  หลายๆคนไมตระหนักเลยวาการตอตานสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมที่สืบทอดมานั้น ในความเปนจริงสิ่งที่พวก
เขาตอตานคือ “วัฒนธรรมพรรค” ของพรรคคอมมิวนิสตจีน หาใชวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แทจริงของจีนไม 
 ประชาชนจํานวนมากหวังอยากจะมีประชาธิปไตยของทางตะวันตกมาแทนที่ระบอบของจีนในปจจุบัน  แต
ในความเปนจริงประชาธิปไตยของทางตะวันตกนั้นก็ถูกกอตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมดวยคือศาสนา
คริสต ซ่ึงถือวา “ทุกๆคนนั้นเสมอภาคเทาเทียมกันในสายตาของพระผูเปนเจา” ดังน้ันจึงเคารพธรรมชาติของ
มนุษยและทางเลือก(การตัดสินใจ)ของมนุษย  “วัฒนธรรมพรรค” ที่เปนเผด็จการ ไรมนุษยธรรมของพรรค
คอมมิวนิสตจีนจะนํามาเปนพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบตะวันตกไดอยางไร 
 

บทสรุป 
 

 นับตั้งแตราชวงศซง (ค.ศ. 960 – 1279) ประเทศจีนไดเริ่มเบี่ยงเบนจากวัฒนธรรมดั้งเดิมซ่ึงก็ไดประสบกับ
การถูกทําลายอยางตอเน่ืองตั้งแตน้ันมา  หลังจากการเคลื่อนไหวเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 191995 เหลา
ปญญาชนซ่ึงกระตือรือลนตองการใหเกิดความสําเร็จและประโยชนในระยะเวลาอันสั้นเพ่ือหาทางออกใหกับ
ประเทศจีนไดละทิ้งวัฒนธรรมด้ังเดิมและหันเหไปสูอารยธรรมตะวันตก  อยางไรก็ดี ความขัดแยงและความ
เปลี่ยนแปลงในในแวดวงวัฒนธรรมยังคงมีศูนยรวมอยูที่เน้ือหาทางวิชาการโดยที่ไมมีการเกี่ยวของจากทางรัฐ 
หลังจากที่ไดพรรคคอมมิวนิสตจีนกอตั้งขึ้น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดยกระดับความขัดแยงทางวัฒนธรรมขึ้นไปสู
ระดับของการตอสูอยางเอาเปนเอาตายเพื่อพรรค  ดังน้ันพรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มโจมตีวัฒนธรรมดั้งเดิม
โดยตรง โดยใชวิธีทําลายและการใหรายทางออมโดย “รับเอาสวนที่เปนขยะและตัดสวนที่สําคัญทิ้งไป” 
 การทําลายวัฒนธรรมของชาติก็เปนขั้นตอนของการกอตั้ง “วัฒนธรรมพรรค” ดวย  พรรคคอมมิวนิสตจีน
ลบสํานึกของมนุษยและวิจารณญาณดานศีลธรรม ผลักไสใหประชาชนหันหลังใหกับวัฒนธรรมดั้งเดิม  หาก
วัฒนธรรมของชาติถูกทําลายไปโดยสิ้นเชิง แกนของชาติจะสูญหายไปกับมันและจะเหลือไวแตเพียงชื่อซ่ึงไมมี
ความหมายของความเปนชาติ น่ีไมใชเปนการเตือนที่เกินกวาเหตุ 
 ในเวลาเดียวกัน การทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมไดนํามาซึ่งความเสียหายทางวัตถุใหแกพวกเราอยางคาดไม
ถึง 
 วัฒนธรรมดั้งเดิมใหความสําคัญตอการรวมเปนหน่ึงของสวรรคและมนุษย และประสานการอยูรวมกันของ
มนุษยกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน  พรรคคอมมิวนิสตจีนยินดีปรีดาที่จะประกาศ “การตอสูกับสวรรคและ
โลก”  วัฒนธรรมของพรรคคอมมิวนิสตจีนเกี่ยวของโดยตรงในการทําใหสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของชาติเสื่อม
โทรมในทุกวันนี้  ยกตัวอยางเรื่องแหลงนํ้า  จากการละทิ้งคานิยมที่สืบทอดมาแตโบราณที่วา “ผูดีสงวนความมั่ง
คั่ง แตเขาสรางทรัพสมบัติอยางสมควร” คนจีนทําลายทรัพยกรทางธรรมชาติและสรางมลภาวะใหแก
สิ่งแวดลอมอยางไมบันยะบันยัง  ในปจจุบันกวารอยละเจ็ดสิบหาของแมนํ้าหาหม่ืนกิโลเมตร (30,000 ไมล)ใน
ประเทศจีนน้ันปลาไมสามารถจะอยูได  ปริมาณน้ําบาดาลมากกวาหนึ่งในสามถูกปนเปอนดวยมลพิษมากวา



ทศวรรษแลว และเวลานี้สถานการณยิ่งเลวรายมากขึ้นเรื่อยๆ  มีปรากฏการณที่ประหลาดเกิดขึ้นในแมนํ้าเว
ยเหอดังน้ี: เด็กคนหนึ่งขณะเลนจุดไฟอยูที่แมนํ้าซึ่งปนเปอนไปดวยนํ้ามัน ทันทีที่สะเก็ตไฟตกลงไปบนผิวนํ้า 
เกิดเปนไฟลุกสูงหาเมตร (16 ฟุต)  ไฟลุกลามไปถึงตนหลิวสิบกวาตนที่อยูในบริเวณใกลเคียงจนไหมเกรียม96

  

จะเห็นไดวามันเปนไปไมไดที่ผูคนที่ใชและด่ืมนํ้าจากแมนํ้านี้จะไมเกิดเปนโรคมะเร็งหรือโรคประหลาดอื่นๆ  
ปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน การเกิดภาวะทะเลทรายและภาวะดินเค็มทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 
ตลอดจนมลภาวะที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งเหลานี้ลวนเปนเพราะสังคมไมเคารพธรรมชาติ 
 วัฒนธรรมดั้งเดิมน้ันเคารพชีวิต  พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริม “การจลาจลหาเหตุผลมาประกอบได” และ 
“การตอสูกับมนุษยน้ันเต็มไปดวยความสนุกสนาน”  เพ่ือการปฏิวัติพรรคสามารถสังหารและทําใหประชาชนอด
ตายนับหลายพันลานคนได  สภาพการณน้ีทําใหประชาชนเฉยเมยกับชีวิตและพัฒนาไปสูการแพรขยายของ
สินคาปลอมและสินคามีพิษในตลาด  ตัวอยางเชนที่เมืองฟูหยางจังหวัดอันฮุย เด็กทารกที่แข็งแรงในวัยเลี้ยงดู
ดวยนมจํานวนมากมีพัฒนาการผิดปกติแขนขาสั้น รางกายผายผอมออนแอ มีศีรษะใหญผิดปกติ มีเด็กทารก
แปดคนเสียชีวิตจากโรคประหลาดนี้  จาการตรวจสอบพบวาสาเหตุของความผิดปกติเกิดจากการกินนมผงที่
เปนพิษซึ่งผลิตโดยผูผลิตที่ใจดําและโลภตองการกําไรมากๆ บางคนปอนฮอโมนและยาปฏิชีวนะใหกับปู งูและ
เตา บางรายผสมแอลกอฮอลสําหรับงานอุตสาหกรรมในเหลาไวน เคลือบขาวสารดวยน้ํามันสําหรับ
อุตสาหกรรม และฟอกแปงขนมปงใหขาวดวยสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรม  เปนเวลาแปดป มีผูผลิตรายหนึ่งใน
จังหวัดเหอหนานไดผลิตน้ํามันสําหรับอาหารนับแสนๆตันทุกเดือนโดยใชวัสดุตางๆที่มีสารกอมะเร็ง เชนนํ้ามัน
ที่ใชแลว นํ้ามันที่สกัดจากเศษอาหารเหลือทิ้ง หรือคราบไขมันจากน้ําลางผักหรือนํ้าลางอาหารเปนตน  การ
ผลิตอาหารที่มีพิษไมใชเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เฉพาะแหงเทานั้น หากแตเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
โดยทั่วไปในประเทศจีน  ปญหานี้เกี่ยวของโดยตรงกับการทําทุกวิถีทางในการที่จะใหไดมาซึ่งความสุขสบาย
ทางวัตถุ ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่วัฒนธรรมถูกทําลายไปและความตกต่ําถดถอยของศีลธรรมมนุษย 
 แตกตางโดยสิ้นเชิงจากวัฒนธรรมพรรคซึ่งผูกขาดและกีดกัน วัฒนธรรมดั้งเดิมมีความซื่อสัตยอยางอยางยิ่ง  
ในชวงที่สมัยถังมีความเจริญรุงเรือง แนวคิดของสายพุทธ คริสตจักร และศาสนาอื่นๆของตะวันตกสามารถอยู
รวมกับแนวคิดของสายเตาและแนวคิดของขงจื่อดวยความปรองดอง  วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่แทจริงมีทรรศ
คติที่เปดกวางและยอมรับอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม  “เสือสี่ตัว” แหงเอเชีย (สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใตและ
ฮองกง) ไดสรางเอกลักษณวัฒนธรรม “ขงจ่ือใหม” ใหเปนที่ประจักษ ความเจริญทางเศษรฐกิจของสี่ประเทศ
ดังกลาวไดพิสูจนใหเห็นวาวัฒนธรรมดั้งเดิมไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมเลย 
 ในเวลาเดียวกัน วัฒนธรรมดั้งเดิมที่แทจริงวัดคุณภาพชีวิตมนุษยบนพ้ืนฐานความสุขจากภายในจิตใจ 
ไมใชความสุขสบายทางวัตถุจากภายนอก  “ขาพเจาอยากใหไมมีใครกลาวโทษลับหลัง มากกวาจะใหมีคน
สรรเสริญเยินยอตอหนา ขาพเจาอยากมีความสงบในจิตใจมากกวาความสุขสบายทางรางกาย”97  เถา หยวนห
มิง (ค.ศ. 365-427)98 มีชีวิตอยูอยางยากจน แตเขามีจิตใจที่เปนสุข และในยามวางสนุกกับการ “เก็บ ดอก
เกกฮวยใตร้ัวดานตะวันออก และทอดสายตามองดูภูเขาทางทิศใตที่ไกลออกไป”  
 วัฒนธรรมไมมีคําตอบสําหรับคําถามวาจะขยายการผลผลิตอุตสาหกรรมอยางไรหรือจะใชระบบสังคมอะไร  
แตวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการชี้นําดานศีลธรรมตลอดจนการยับยั้งชั่งใจ  การฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมอยาง
แทจริงจะเปนการหวนคืนของมนุษยชาติสูสวรรค ปฐพีและธรรมชาติ การเคารพในชีวิตตลอดจนความยําเกรง
ตอเทพ  ซ่ึงจะทําใหมนุษยชาติอยูรวมกับสวรรคและปฐพีไดอยางกลมกลืนและมีอายุยืนยาวตามลิขิตสวรรค 
 
 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 7 

ประวัติศาสตรแหงการเขนฆาของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 

บทนํา 

 

 หาสิบหาปของประวัติศาสตรพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น เขียนขึ้นมาดวยเลือดและคําโกหกหลอกลวง 
เบื้องหลังประวัติศาสตรนองเลือดนี้ ทั้งนาเศราสลดที่สุดเปนไมคอยมีคนทราบ ภายใตการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีน มีคนจีนผูบริสุทธิ์ ราว 60-80 ลานคนถูกเขนฆา และทิ้งครอบครัวที่บานแตกสาแหรกขาดไว
เบื้องหลัง หลายคนสงสัยวาเหตุใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเขนฆาคนมากมายเชนนี้ ในขณะที่เม่ือไมนานมานี้ก็
ปราบปรามการประทวงของมวลชนที่เมืองฮ่ันหยวนดวยอาวุธปน และยังคงประทุษรายผูฝกฝาหลุนกงอยางปา
เถื่อน มีหลายคนที่พากันสงสัยวาจะมีวันที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะหันมาเรียนรูการใชคําพูดแทนการใชปน
หรือไม 
 เหมา เจอตง สรุปวัตถุประสงคของการปฏิวัติวัฒนธรรมไววา “...หลังการจลาจล โลกก็กลับสูสันติสุขอีกครั้ง 
แตในเวลา 7 ถึง 8 ป ก็จําเปนตองเกิดจลาจลอีก”1 พูดอีกอยางคือ ควรจะมีการปฏิวัติทางการเมือง ทุก 7-8 ป
และฝูงชนจําเปนตองถูกสังหาร ทุกๆ 7-8 ป 
 มีแนวคิดสนับสนุนและขอกําหนดทางดานปฏิบัติอยางหนึ่งที่อยูเบื้องหลังการเขนฆาของพรรคคอมมิวนิสต
จีน 
 ทางดานแนวคิดนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนเชื่อใน “เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ” และ “การปฏิวัติอยาง
ตอเน่ืองภายใตเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” ดังน้ันหลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดครองประเทศจีน มันจึง
สังหารเจาของที่ดินเพ่ือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางการผลิตในเขตชนบท มันสังหารนายทุนเพ่ือบรรลุ
เปาหมายการปฏิรูปทางการคาและอุตสาหกรรม และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางการผลิตในเขตเมือง 
หลังจากที่สองชนชั้นนี้ถูกกําจัดแลว ปญหาที่เกี่ยวของกับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจก็ไดรับการแกไข การแกไข
ปญหาโครงสรางสวนบน2ก็ใชการเขนฆาเชนเดียวกัน การปราบปรามกลุมตอตานพรรค หู เฟง3 และการ
เคลื่อนไหวตอตานฝายขวาไดกําจัดเหลาปญญาชน การสังหารชาวคริสต ชาวเตา ชาวพุทธ และกลุมความเชื่อ
พ้ืนบานอ่ืนๆก็แกปญหาเรื่องศาสนา การสังหารหมูในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมก็เพ่ือกอตั้งการนําแบบเบ็ดเสร็จ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนในทางวัฒนธรรมและการเมือง สวนการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในป 1989 ก็
เพ่ือปองกันวิกฤตทางการเมืองและระงับการเรียกรองประชาธิปไตย สวนการประหัตประหารฝาหลุนกงในป 
1999 ก็เพ่ือแกปญหาในเรื่องความเชื่อและการรักษาสุขภาพแบบโบราณ การกระทําเหลานี้ลวนแตจําเปน
สําหรับการเสริมสรางอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตจีนและรักษาการปกครองของมันไว เม่ือไดเผชิญกับ
วิกฤตกาลทางการเงิน (ราคาสินคาพุงสูงหลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจในประเทศจีนและเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนเกือบจะลมสลายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม) วิกฤตกาลทางการเมือง (คนบางสวนไมทําตามคําสั่ง
ของพรรค และบางสวนตองการมีสวนรวมในสิทธิทางการเมือง) และวิกฤตศรัทธา (การลมสลายของอดีต
สหภาพโซเวียต การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปตะวันออก และเหตุการณฝาหลุนกง) ยกเวนเรื่องของฝา
หลุนกง การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไดกลาวมากอนเกือบทั้งหมด ใชเพ่ือฟนคืนชีพใหกับปศาจพรรค



คอมมิวนิสตจีนและกระตุนความตองการการปฏิวัติของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนยังใชการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองเหลานี้ในการทดสอบสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนดวย กําจัดพวกที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของพรรค 
 การเขนฆาเปนเหตุผลที่จําเปนในทางปฏิบัติเชนกัน พรรคคอมมิวนิสตเร่ิมตนจากกลุมหัวขโมยและ
อันธพาลที่ฆาคนเพื่ออํานาจ ทันทีที่มีประเพณีแบบน้ีขึ้นมา ก็จะไมมีทางแกไข ความสยดสยองอยางไมจบสิ้น
กลายเปนความจําเปนในการขมขูประชาชน และบังคับใหพวกเขายอมรับดวยความเกรงกลัวในการปกครอง
แบบเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 โดยผิวเผินดูคลายกับวาพรรคคอมมิวนิสตจีน“ถูกบังคับใหตองเขนฆา” และกรณีตางๆนั้นเกิดขึ้นนั้น เปน
การรบกวนปศาจพรรคคอมมิวนิสตจีนและกระตุนกลไกสังหารของพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยบังเอิญ แทจริงแลว 
กรณีเหลานี้ชวยอําพรางความตองการเขนฆาของพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้น และการสังหารเปนระยะๆเปนสิ่ง
ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนตองการ หากปราศจากบทเรียนที่เจ็บปวดเหลานี้ ผูคนคงจะเริ่มคิดวาพรรคคอมมิวนิสต
จีนกําลังปรับปรุงตัวและเริ่มเรียกรองประชาธิปไตย เหมือนกับนักศึกษาในป 1989 ที่คิดแบบนักอุดมคติ การ
เขนฆาแบบซ้ําๆทุก 7-8 ป ชวยกระตุนความจําที่นากลัวของประชาชน และยังสามารถใชเตือนคนรุนใหม - ใคร
ที่คิดตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีน หรือตองการทาทายการนําแบบผูกขาดของพรรคคอมมิวนิสตจีน หรือ
พยายามเลาความจริงของประวัติศาสตรจีน จะตองไดรับรสชาติของ “กําปนเหล็กของเผด็จการชนชั้น
กรรมาชีพ” 
 การเขนฆากลายเปนสิ่งหน่ึงที่สิ่งจําเปนที่สุดสําหรับการคงอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตจีนเอาไว ดวยหน้ี
เลือดของมันที่เพ่ิมขึ้น หากมันยอมวางมีดนักฆาลง ก็จะเทากับสงเสริมใหประชาชนแกแคนพรรคคอมมิวนิสต
จีนตออาชญากรรมที่มันเคยกอเอาไว ดังน้ันพรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงแตจําเปนตองทําการเขนฆาอยาง
มากมายใหสิ้นซากเทานั้น หากแตการฆาจะตองทําแบบเหี้ยมโหดที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการขมขวัญ
ประชาชน โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 เน่ืองจากจุดประสงคของการสังหารคือ การสรางความหวาดกลัวใหถึงที่สุด พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเลือก
เปาหมายในการทําลายลางอยางไรกฎเกณฑและไรเหตุผล ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้ง พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะใชยุทธศาสตรแบบลางเผาพันธุ ตัวอยางเชนการปราบปรามพวกผูตอตานการปฏิวัติเปนตน 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดเจาะจงปราบปรามพฤติกรรมพวกปฏิกิริยา แตมุงไปที่ประชาชนที่พวกเขากลาวหา
วาเปนพวกตอตานการปฏิวัติ ใครที่เคยมีชื่อหรือเคยทํางานในกองทัพของกกมินตั๋งแมเพียงไมกี่วัน แตหลัง
พรรคคอมมิวนิสตจีนครองอํานาจแลว เขาไมไดเกี่ยวของใดๆกับการเมือง คนๆนี้ก็ยังจะตองถูกฆา เพราะเขามี 
“ประวัติที่เปนพวกปฏิกิริยา ” ในขั้นตอนของการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือที่จะ “ขุดรากถอนโคนตนตอของปญหา” พรรค
คอมมิวนิสตจีนมักสังหารเจาของที่ดินทั้งตระกูล 
 ตั้งแตป 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดประทุษรายชาวจีนมากกวาครึ่งหน่ึงของประชาชนในประเทศ มีการ
ประมาณวามีคนเสียชีวิตจากเหตุที่ไมเปนธรรมชาติราว 60-80 ลานคน ซ่ึงมากกวาจํานวนคนที่ตายใน
สงครามโลกทั้งสองครั้งรวมกัน  
 เชนเดียวกับประเทศคอมมิวนิสตอ่ืน การสังหารอยางโหดรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน ยังรวมถึงสมาชิก
พรรคเพื่อการกําจัดผูที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ที่ใหความสําคัญตอความเปนมนุษยมากกวาธาตุแทของ
พรรค กฎสยองของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นใชกับทั้งสมาชิกพรรคและประชาชนอยางเทาเทียมกัน เพ่ือคงไวซ่ึง 
“ปอมปราการที่มองไมเห็น” 



 ในสังคมปกติ ผูคนแสดงความรักและหวงใยตอกัน เคารพในความวิเศษของการมีชีวิตและแสดงความ
ขอบคุณตอพระเจา ชาวตะวันออกกลาวกันวา “อยาทํากับผูอ่ืนในสิ่งที่ตนไมชอบ”4 สวนชาวตะวันตกกลาวกนัวา 
“จงรักผูอ่ืนเหมือนกับที่รักตัวเอง”5 ในทางกลับกัน สําหรับพรรคคอมมิวนิสตจีน มันยึดถือ “ประวัติศาสตรสังคม
มนุษยที่เคยมีอยูทั้งหมด คือประวัติศาสตรของการดิ้นรนทางชนชั้น”6 ดังน้ันเพ่ือรักษาไวซ่ึง “การดิ้นรน” ใน
สังคม จึงตองสรางความเกลียดชัง ไมเพียงแตตัวมันเองที่ลงมือฆา มันยังสงเสริมใหประชาชนฆากันเองดวย 
มันพยายามทําใหประชาชนเฉยชาตอความทุกขยากของผูอ่ืน ดวยการรายลอมประชาชนดวยการฆาฟนเสมอๆ 
มันตองการใหพวกเขาตายดานดวยการใหประสบกับความโหดรายอมนุษยเสมอๆ และใหคนซึ่งจะทําใหคนเกิด
ความคิดในใจขึ้นวา สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจะทําไดก็คือ หลีกเลี่ยงการถูกประทุษรายก็พอแลว บทเรียน
เหลานี้ถูกสอนโดยผานการปราบปรามอยางปาเถื่อน ซ่ึงทําให พรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถรักษาการปกครอง
ของมันไวไดตอไป 
 นอกจากนี้ การทําลายชีวิตจํานวนนับไมถวน พรรคคอมมิวนิสตจีนยังทําลายวิญญาณของประชาชนจีนอีก
ดวย คนจํานวนมากถูกสรางเงื่อนไขใหมีปฏิกิริยาตอการคุกคามของพรรคคอมมิวนิสตจีนดวยการยอมจํานน
ยอมละทิ้งเหตุผลและหลักการของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง อีกนัยหนึ่งวิญญาณของประชาชนไดตายไปแลว ซ่ึงนา
กลัวยิ่งกวาการตายทางรางกายดวยซ้ํา 
 
I. การสังหารหมูอันนาสยดสยอง 

 

 กอนที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะมีอํานาจ เหมา เจอตง เคยเขียนวา “เราจะไมใชนโยบายที่ปรานีตอพวก
ตอตานการปฏิวัติ และตอกิจกรรมปฏิกิริยาของชนชั้นพวกปฏิกิริยา”7 หรือก็คือ แมกอนที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
จะยึดปกกิ่งได มันก็ตัดสินใจแลวที่จะทําการกดขี่ ภายใตคําพูดแบบสวยหรูวา “เผด็จการประชาธิปไตยของ
ประชาชน” ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

การปราบปรามผูตอตานการปฏิวัติและการปฏิรูปที่ดิน 

 ในเดือนมีนาคม 1950 พรรคคอมมิวนิสตจีนประกาศ “คําสั่งปราบปรามรากฐานของพวกปฏิกิริยาอยาง
เครงครัด” ซ่ึงในประวัติศาสตรเปนที่รูจักกันวาเปนกลุมเคลื่อนไหว “ปราบปรามผูตอตานการปฏิวัติ” 
 ไมเหมือนกับจักรพรรดิทั้งหลายในอดีตที่จะทรงประกาศนิรโทษกรรมทั่วประเทศหลังจากที่ขึ้นครองราชย 
พรรคคอมมิวนิสตจีนกลับเริ่มตนการสังหารทันทีที่ไดอํานาจ เหมา เจอตง ไดกลาวไวในเอกสารวา “ยังมีอีก
หลายพื้นที่ ที่ประชาชนยังกลัวและไมกลาสังหารผูตอตานการปฏิวัติอยางเปดเผยอยางกวางขวาง”8 เดือน
กุมภาพันธ 1951 ศูนยกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนกลาววา นอกจากจังหวัดเจอเจียงและทางใตของจังหวัดอันฮุย
แลว “พ้ืนที่อ่ืนๆที่ไมมีการสังหารอยางเพียงพอ โดยเฉพาะในเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ ควรดําเนินการ
จับกุมและฆาจํานวนมากตอไปและไมควรหยุดเร็วเกินไป” เหมาถึงกับออกความเห็นวา “ในเขตชนบท การ
สังหารผูตอตานการปฏิวัติ ควรทําใหมากกวาในสัดสวน 1/1000ของประชากรทั้งหมดที่ถูกสังหาร…ในเขตเมือง
ควรมีนอยกวา 1/1000”9 ประชากรของจีนในเวลานั้น มีราว 600 ลานคน “บัญชาจากเบื้องสูง” ของเหมาน้ี 
ยอมจะนําความตายมาใหกับประชาชนอยางนอย 6 แสนคน ไมมีใครรูวาตัวเลข 1/1000 น้ีมาจากไหน บางทีใน
ความคิดชั่ววูบ เหมาไดตัดสินใจวา 6 แสนชีวิตนี้คงเพียงพอในการวางรากฐานความหวาดกลัวในหมูประชาชน
ได จึงไดสั่งใหเปดฉากลงมือ 



 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมสนใจวาผูที่ถูกฆานั้นสมควรตายจริงหรือไม ตามที่กฎหมายลงโทษผูตอตานการ
ปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประกาศใน ป 1951 ไดระบุวา พวกที่ “แพรขาวลือ”น้ัน สามารถถูกจับ 
“ประหารไดทันที” 
 ในขณะที่การปราบปรามผูตอตานการปฏิวัติกําลังรอนแรง ก็มีการปฏิรูปที่ดินอยางกวางขวาง อันที่จริง 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเริ่มการปฏิรูปที่ดินในเขตยึดครองของมันในปลายทศวรรษ 1920 แลว โดยผิวเผินการ
ปฏิรูปที่ดินดูเหมือนจะสนับสนุนอุดมคติที่คลายคลึงกับอาณาจักรสวรรคของพวกกลุมกบฎไทผิง10 ที่ประกาศวา
ทุกคนจะมีที่ดินทํากิน แตที่จริงมันเปนเพียงขออางที่จะเขนฆาคน เตา จู ผูที่อยูในอันดับที่ 4 ของพรรค
คอมมิวนิสตจีนตอนหลังไดแตงคําขวัญสําหรับการปฏิรูปที่ดินวา “ทุกหมูบานหลั่งเลือด ทุกครัวเรือนตอสู” ซ่ึง
บงชี้วาในทุกหมูบาน เจาของที่ดินจะตองตาย 
 การปฏิรูปที่ดินสามารถทําสําเร็จไดโดยไมตองมีการเขนฆา ดังเชนที่รัฐบาลไตหวันทําโดยการซื้อที่ดินจาก
เจาของที่ดิน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มตนขึ้น จากกลุมวายรายและกรรมกรสวะสังคม มันรูจักแตการปลน 
ดวยความที่กลัววาจะถูกลางแคนหลังการปลนแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เลยจําเปนตองฆาเหยื่อเพ่ือกําจัดตน
ตอของปญหาที่อาจเกิดขึ้นได 
 วิธีการสังหารที่พบไดทั่วไปในระหวางการปฏิรูปที่ดินเปนที่รูจักกันในนามของ การชุมนุมตอสู พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะกุเรื่องอาชญากรรมขึ้นมาและกลาวหาเจาของที่ดินและชาวนาที่มีฐานะ มันจะถามสาธารณะ
ชนวาควรจะลงโทษอยางไรดี หนามาของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ไดตระเตรียมไวลวงหนาซึ่งอยูทามกลางฝูงชน
ก็จะตะโกนออกมาวา “เราควรฆาพวกมัน” และแลวพวกเจาของที่ดินและชาวนาที่มีฐานะก็จะถูกประหาร ณ ที่
น่ันทันที ในเวลานั้น ใครก็ตามที่ครอบครองที่ดินในหมูบานจะถูกจัดเปน “ผูกดขี่” ผูที่เอารัดเอาเปรียบชาวนาจะ
ถูกเรียกวา “ผูกดขี่ที่โหดราย” สวนผูที่มักชวยเหลือการซอมแซมของสาธารณะและบริจาคเงินใหโรงเรียนและ
ชวยเหลือบรรเทาภัยธรรมชาติ จะถูกเรียกวา “ผูกดขี่ใจดี” และสําหรับพวกที่ไมไดทําอะไรเลย จะถูกเรียกวา “ผู
กดขี่น่ิงหรือเงียบ” การจัดแบงเชนน้ีเปนเรื่องไรสาระ เพราะผูกดขี่ทั้งหมดในที่สุดก็ลวนถูกประหารทันที
เหมือนกันหมด ไมวาจะเปน“ผูกดขี่”ประเภทไหน 
 ปลายป 1952 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดตีพิมพจํานวนผูถูกประหารชีวิตในฐานะที่เปน “รากฐานของพวก
ปฏิกิริยา” ซ่ึงมีมากถึง 2.4 ลานคน อันที่จริงแลวยอดผูเสียชีวิตของบรรดาอดีตเจาหนาที่ในรัฐบาลกกมินตั๋งที่มี
ตําแหนงต่ํากวาระดับประเทศและเจาของที่ดิน รวมกันแลวเทากับ 5 ลานคนเปนอยางนอย 
 การปราบปรามผูตอตานการปฏิวัติและการปฏิรูปที่ดินมีผลกระทบโดยตรง 3 ประการ ประการแรก อดีต
เจาหนาที่ทองถิ่นที่ถูกเลือกผานเขตปกครองตนเองของชนกลุมนอยถูกกําจัด พรรคคอมมิวนิสตจีนสังหาร
บุคลากรฝายจัดการในระบบเกาทั้งหมด และกอตั้งสาขาพรรคในทุกหมูบานเพื่อควบคุมเขตชนบททั้งหมดอยาง
เต็มที่ ประการที่สอง ทรัพยสมบัติเงินทองจํานวนมหาศาลไดมาจากการลักขโมยและปลน ประการที่สาม 
ประชาชนถูกเขยาขวัญจากการปราบปรามอยางรุนแรงตอเหลาเจาของที่ดินและชาวนาที่มีฐานะ 

 

การรณรงค “การตอตานสามประการ” และ “การตอตานหาประการ” 

 การปราบปรามพวกปฏิกิริยาและการปฏิรูปที่ดินนั้น มุงเนนในเขตชนบทเสียสวนใหญ ในขณะที่ตอมาการ
รณรงค การตอตานสามประการ และ การตอตานหาประการ อาจถือไดวาเปนการลางเผาพันธุแบบเดียวกันใน
เขตเมือง 



 การรณรงคตอตานสามประการเริ่มในเดือนธันวาคม 1951 และมุงไปที่การคอรรัปชั่น สุรุยสุรายและอํานาจ
ราชการในหมูเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีน เจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนที่คอรรัปชั่นบางคนถูกประหาร แต
ในไมนานหลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนอางเหตุผลของการคอรรัปชั่นในหมูเจาหนาที่พรรความาจากความ
ยั่วยวนของเหลานายทุน ดังนั้นจึงมีการรณรงค ตอตานหาประการ อันไดแก การติดสินบน การเลี่ยงภาษี การ
ลักขโมยสมบัติของรัฐ การโกงการกอสราง การจารกรรมขอมูลทางเศรษฐกิจของรัฐ ซ่ึงเริ่มตนในเดือนมกราคม 
1952 
 การรณรงคตอตานหาประการ มีสาระสําคัญอยูที่การปลนทรัพยสินของนายทุน หรือฆาตกรรมนายทุนเพ่ือ
เอาเงิน เฉิน อ้ี ผูวานครเซี่ยงไฮในเวลานั้น น่ังเอกเขนกจิบนํ้าชาอยูบนโซฟาเวลานั่งฟงรายงานทุกคืน เขาจะ
ถามอยางสบายอารมณวา “วันนี้มีพลรมกี่คน” ซ่ึงหมายถึง “มีนักธุรกิจกระโดดตึกตายไปกี่คนแลวในวันน้ี” ไมมี
นายทุนคนไหนจะรอดพนจากการรณรงค“หาตอตาน” พวกเขาถูกกดดันใหจายภาษี “ที่หลบเลี่ยง” ยอนหลังไป
จนถึงตนรัชสมัยจักรพรรดิกวางสู (ป1875 -1908) แหงราชวงศชิง (ป1644-1911) สมัยที่ตลาดการคาในเซี่ยงไฮ
เม่ือเริ่มกอตั้งขึ้น ซ่ึงนายทุนคนไหนก็ไมมีทรัพยสินมากพอจะจายภาษีขนาดนั้นได แมแตจะขายเครื่องใชใน
บานดวยก็แลว พวกเขาไมมีทางเลือกจึงตองจบชีวิตตนลง แตพวกเขาไมกลาโดดลงไปในแมนํ้าหวังผู เพราะ
หากไมพบศพของเขา พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะกลาวหาวาหลบหนีไปฮองกง ซ่ึงครอบครัวของพวกเขาก็ตอง
รับผิดชอบจายภาษีน้ีแทน พวกนายทุนจึงตองโดดจากตึกสูงทิ้งศพไวใหพรรคคอมมิวนิสตจีนเห็นหลักฐานวา
ตายจริง ในเวลานั้นมีการกลาวกันวาไมมีใครกลาเดินไปใกลตึกสูงในเซี่ยงไฮ เพราะกลัวจะถูกคนที่กระโดดฆา
ตัวตายหลนลงมาทับ  
 จากขอมูลที่ปรากฏในหนังสือ “ความจริงของการรณรงคทางการเมืองหลังจากการกอตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” ที่มีสี่หนวยงานของรัฐบาลรวมกันรวบรวมไว รวมทั้งศูนยวิจัยประวัติศาสตรพรรคคอมมิวนิสตจีน
พิมพในป 1996 ซ่ึงแสดงวาในระหวาง “การรณรงคการตอตานสามประการ และ หาประการนั้น มีคนกวา 
323,100 คนถูกจับกุม และกวา 280 คน ฆาตัวตายหรือหายไป ในการรณรงค “ตอตานหู ฟาง” ในป 1955 มีคน
กวา 5 พันคนถูกปรักปรํา และกวา 500 คนถูกจับกุม กวา 60 คนฆาตัวตาย และอีก 12 คนตายแบบผิด
ธรรมชาติ ตอมาในการปราบปรามพวกปฏิกิริยา มีประชาชนกวา 21,300 คนถูกประหาร และฆาตัวตายหรือ
หายตัวไปอีกกวา 4,300 คน 

 

มหาทุพภิกขภัย (ความอดอยาก) 
 ยอดผูตายสูงสุดถูกบันทึกไวในระหวางการเกิดทุพภิกขภัยครั้งใหญ หลังการกาวกระโดดใหญ12ไมนาน ใน
บทความ “มหาทุพภิกขภัย” ในบันทึกประวัติศาสตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุวา “จํานวนผูที่ตายแบบ
ผิดธรรมชาติและอัตราการเกิดที่ลดลง จากป 1959 ถึง 1961 น้ันมีประมาณ 40 ลานคน... การลดลงของจํานวย
ประชากรจีนถึง 40 ลานคน ดูเหมือนจะเปนทุพภิกขภัยครั้งใหญที่สุดในโลกของศตวรรษนี้”13 
 ทุพภิกขภัยครั้งยิ่งใหญถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกอยางบิดเบือนวา “3 ป แหงหายนะภัยทางธรรมชาติ” 
อันที่จริง สามปน้ันมีสภาพอากาศคอนขางดี ไมมีหายนะจากภัยธรรมชาติแบบกวางขวาง เชนน้ําทวม ภัยแลง 
พายุเฮอริเคน สึนามิ แผนดินไหว นํ้าคางแข็ง ภัยจากความหนาวเย็น พายุลูกเห็บ หรือโรคแมลงระบาด หายนะ
ที่วานั้นเกิดขึ้นมาจากน้ํามือมนุษยโดยแท น่ันคือนโยบายกาวกระโดดใหญที่เรียกรองใหทุกคนเขารวมการผลิต
เหล็กกลา บังคับใหชาวนาทิ้งไรนาปลอยใหพืชผลเฉาตายคานาไร แตเจาหนาที่ทองถิ่นในทุกมณฑลกลับอางวา
ผลผลิตกลับเพ่ิมขึ้น เหอ อ้ีหลาน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคนที่ 1 ของอําเภอหลิวโจว กุตัวเลขผลผลิต



ขาวตอไร สูงถึง “65,000กิโลกรัม ตอหมู”14 ในมณฑลหวานเจียง เร่ืองนี้เกิดขึ้นทันทีที่สิ้นสุดการประชุมแบบ
ขยายวงที่ หลูซาน เม่ือการเคลื่อนไหวตอตานฝายขวาของพรรคคอมมิวนิสตจีนขยายกวางออกไปทั่วประเทศ 
เพ่ือที่จะแสดงใหเห็นวาพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกตองตลอดกาล ผลผลิตธัญญพืชจึงถูกรัฐบาลยึดแทนเงินภาษี 
เน่ืองจากผลผลิตที่ลนเกิน (ตามที่กุเรื่องขึ้น) สิ่งที่ตามมา คือเมล็ดขาว เมล็ดพืชและอาหารหลักที่ชาวนาไดรับ
การแบงปนใหถูกยึดทั้งหมด สวนชาวนายังถูกกลาวหาอีกวาซุกซอนพืชผลอีกเม่ืออาหารไมพอตอความ
ตองการ 
 ครั้งหน่ึง เหอ อ้ีหลาน กลาววาพวกเขาตองพยายามควาอันดับหน่ึง ในการแขงขันใหไดผลผลิตที่สูงที่สุด 
ไมวาชาวหลิวโจวจะตายไปสักเทาไร ชาวนาบางคนถูกคราทุกอยางไปหมด เหลือเพียงแตขาวหนึ่งกํามือที่ซอน
ไวในโถปสสาวะ คณะกรรมการพรรคเขตซุนเลอ มณฑลหวานเจียง ถึงกับออกคําสั่งหามปรุงอาหาร เพ่ือ
ปองกันไมใหชาวนาบริโภคพืชผล มีหนวยทหารราดตระเวณออกตรวจตราตอนกลางคืน หากพบแสงไฟ พวก
เขาจะเขาจูโจมร้ือคน ชาวนาหลายคนไมกลาแมแตจะตมสมุนไพรหรือเปลือกไมที่พอกินได จนตองอดตายใน
ที่สุด 
 ในประวัติศาสตรกอนหนานี้ เม่ือประสบทุพภิกขภัย รัฐบาลจะแจกขาวตม พืชพันธ และใหประชาชนอพยพ
หนีทุพภิกขภัย แตพรรคคอมมิวนิสตจีนถือวาการหนีจากทุพภิกขภัยเปนการเสื่อมเสียชื่อเสียงของพรรค จึงสั่ง
ใหทหารปดกั้นถนนเพ่ือปองกันไมใหผูเคราะหรายอพยพหนีทุพภิกขภัย เม่ือเหลาชาวนาหิวโหยหนักเขาจึงเขา
ไปหยิบฉวยธัญญาหารจากคลังเสบียง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็สั่งใหกราดยิงเขาใสผูงชนและกลาวหาวาพวกเขา
มีรากฐานของพวกตอตานการปฏิวัติ ชาวนาจํานวนมหาศาลอดตายในหลายจังหวัด เชน กานซู ซานตง เหอห
นาน อันฮุย หูเปย หูหนาน เสฉวน และกวางซี ถึงกระนั้นชาวนายังถูกบังคับใหเขารวมงานชลประทาน สราง
เขื่อนและผลิตเหล็กกลา หลายคนลมลงกับพ้ืนขณะทํางานและลุกไมขึ้นอีกเลย ในที่สุดผูที่เหลือรอดอยูก็ไมมี
แรงแมแตจะฝงคนที่เสียชีวิตไป หลายหมูบานที่มีคนอดตายตามๆกันจนหมดหมูบาน 
 ทุพภิกขภัยที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรจีน กอนมีพรรคคอมมิวนิสตจีน เคยมีรายงานวามีการ
แลกเปลี่ยนเด็กระหวางครอบครัวเพ่ือนํามาเปนอาหาร แตไมมีใครที่กินลูกตัวเอง แตภายใตการปกครองของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน กลับปรากฏเรื่องประชาชนถูกกดดันใหกินคนที่ตายไปแลว กินคนที่หนีมาจากทองที่อ่ืน 
และแมกระทั่งฆาและกินลูกของตัวเอง นักเขียนชื่อ ซา ชิง อธิบายในหนังสือของเขาชื่อ “อี ซี ตา ตี้ วัน” (อาว
สนธยา) วา: ในครอบครัวชาวนาครอบครัวหน่ึง มีลูกชายและหญิงเหลืออยู 2 คนในชวงมหาทุพภิกขภัย วัน
หน่ึงลูกสาวถูกพอไลออกจากบานไป พอเธอกลับมาเธอก็ไมพบนองชาย เห็นแตไขมันสีขาวลอยอยูในหมอและ
กระดูกกองหนึ่งซึ่งอยูถัดจากเตาไฟไป หลายวันตอมา พอก็เติมนํ้าเพิ่มลงในหมอ และเรียกลูกสาวใหเขาไปหา 
เด็กนอยรูสึกกลัวมากและรองขอชีวิตจากพออยูนอกประตู “พอจาอยากินหนูเลย หนูจะหาฟนและปรุงอาหารให
พอทาน ถาพอกินหนู จะมีใครทําใหพอละ”  
 สุดทายแลวโศกนาฏกรรมทั้งหมดจะมีมากเพียงไรไมมีใครทราบ แตพรรคคอมมิวนิสตจีนแอบอางเกียรติยศ
จากเหตุการณน้ีวามันไดนําพามวลชนตอสูกับ “ภัยธรรมชาติ” อยางกลาหาญ และโออวดตัวเองวา “ยิ่งใหญ 
รุงโรจนและถูกตอง” 
 หลังการประชุมที่หลูซาน ในป 1959 นายพล เผิง เตอหวาย15 ถูกปลดออกจากตําแหนงเพราะกลาพูดแทน
ประชาชน กลุมเจาหนาที่รัฐบาลและเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนที่กลาความจริงถูกปลดออกจากตําแหนง 
ถูกคุมขังและสอบสวน หลังจากนั้น ไมมีใครกลาพูดความจริงอีก ในชวงมหาทุพภิกขภัยน้ันแทนที่จะรายงาน
ความจริง ประชาชนตางชวยกันปกปดความจริงเกี่ยวกับจํานวนผูที่ตายจากการอดอยากเพื่อปกปองตําแหนง



การงานของพวกเขา จังหวัดกานซูยังปฏิเสธความชวยเหลือดานอาหารจากจังหวัดสานซี โดยอางวาที่จังหวัด
กานซูมีอาหารเหลือเฟอ    
 เหตุการณครั้งน้ียังเปนการทดสอบคุณภาพของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนดวย ตามบรรทัดฐานของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น เหลาเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนที่อดทนไมพูดความจริงเรื่องการอดตายของ
มวลชนหลายสิบลานคนไดน้ันถือวา “ไดมาตรฐาน” จากการทดสอบครั้งน้ี พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเชื่อวาไมวา
อะไรก็ตาม ตัวอยางเชนอารมณความรูสึกของมนุษยหรือหลักการของสวรรคก็ไมสามารถมาเปนอุปสรรค
ขัดขวางเหลาเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนในการปฏิบัติตามแนวทางของพรรคได หลังมหาทุพภิกขภัยน้ี เจา
หนาในสวยจังหวัดที่รับผิดชอบในเหตุการณ เพียงแตเขารวมในการวิพากษวิจารณตนเองใหพอเปนพิธีเทานั้น 
หลี่ จิงเฉวียน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนจังหวัดเสฉวนที่มีคนอดตายหลายลานคน ไดรับการสงเสริมให
เปนเลขาธิการคนที่หน่ึงของกรมการเมืองเขตตะวันตกเฉียงใตของพรรค 

 

จากการปฏิวัติวัฒนธรรม และกรณีสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ไปจนถึงกรณีของฝาหลุนกง 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1966 และลวงเลยไปจนถึงป 1976 
ชวงเวลานี้เรียกกันวาเปน “สิบปแหงความหายนะ” แมแตพรรคคอมมิวนิสตจีนเองก็กลาวเชนนี้ หลังจากนั้น ใน
การใหสัมภาษณนักขาวประเทศยูโกสลาเวีย หู เยาปง อดีตเลขาธิการใหญพรรค กลาววา “ชวงนั้นคนเกือบ 
100 ลานถูกพัวพันไปดวย ซ่ึงเทากับ 1 ใน 10 ของประชากรจีน” 
 เอกสารความจริงของการรณรงคทางการเมืองหลังจากกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานวา “ในเดือน
พฤษภาคม 1984 หลังจากการสืบสวนอยางเขมขน ยืนยันพิสูจน และคํานวนอีกครั้งนานถึง 31 เดือน โดย
คณะกรรมการศูนยกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ตัวเลขที่เกี่ยวของในการปฏิวัติวัฒนธรรมมีดังน้ี กวา 4.2 ลานคน
ถูกจับและสอบสวน และกวา 1.73 ลาน  คนตายอยางผิดธรรมชาติ อีกกวา 135,000 คนถูกปายสีวาเปนพวก
ตอตานการปฏิวัติและถูกประหารชีวิต มีกวา 237,000 คนถูกฆาและกวา 7.03 ลานคนพิการจากการถูกทําราย 
และ 71,200 ครอบครัวถูกทําลาย” จากสถิติรวมของการบันทึกประจําปของมณฑลตางๆ พบวา 7.73 ลานคน
ตายอยางไมเปนธรรมชาติรวม ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม 
 นอกจากการตีคนจนตาย การเริ่มตนของการปฏิวัติวัฒนธรรมยังกระตุนใหเกิดกระแสการฆาตัวตาย 
ปญญาชนที่มีชื่อเสียงมากมาย เชน เหลา เซอ, ฟู เหลย, เจียน ปอจ่ัน, อู ฮ่ัน และ ชู อันผิง ทั้งหมดจบชีวิตของ
ตนเองในชวงตนของการปฏิวัติวัฒนธรรม 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนชวงบาคลั่งฝายซายสุดขั้วที่สุดในประเทศจีน การสังหารกลายเปนการแขงขันเพ่ือ
แสดงออกถึงจุดยืนในการปฏิวัติของคน ดังน้ันการกดขี่ “ศัตรูทางชนชั้น” จึงปาเถื่อนและโหดรายอยางยิ่ง 
 นโยบาย“ปฏิรูปและเปดกวาง” ทําใหมีการไหลเวียนของขอมูลขาวสารอยางมโหฬาร ซ่ึงทําใหนักขาว
ตางชาติสามารถจับตาดูการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในป 1989 ได และรายงานภาพผานโทรทัศนให
เห็นรถถังไลกวดและบดขยี้นักศึกษาจนตาย 
 10 ปตอมา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 1999 เจียง เจอหมิน เริ่มการปราบปรามฝาหลุนกง เม่ือถึงปลายป 2002 
ขอมูลภายในจากแหลงขาวของรัฐบาลจีน ยืนยันวามีการปกปดยอดผูเสียชีวิตกวา 7000คน ในที่คุมขัง คาย
กักกันแรงงาน  คุก รวมทั้งโรงพยาบาลโรคจิต โดยมีสถิติของคนที่ถูกสังหารเฉลี่ยวันละ 7 คน 
 ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนมีแนวโนมในการสังหารนอยกวาในอดีตที่มีคนนับลาน นับสิบลานถูกสังหาร 
ซ่ึงมีเหตุผลสําคัญอยู 2 ประการ หน่ึงคือ พรรคไดทําใหจิตใจชาวจีนบิดเบือนไปตามวัฒนธรรมพรรค พวกเขามี



ลักษณะยอมจํานน และเห็นแกตัวมากขึ้น อีกเหตุหน่ึงคือ เน่ืองจากการคอรรัปชั่นและคดโกงของเจาหนาที่
พรรคคอมมิวนิสตจีน เศรษฐกิจจีนกลายเปน“เศรษฐกิจแบบถายโอน” อาศัยทุนตางชาติเปนสําคัญในการค้ําจุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคม พรรคคอมมิวนิสตจีนจําไดดีถึงการคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจ หลังเหตุการณที่เทียนอันเหมินในป 1989 และรูดีวาการเปดฉากสังหารอยางเปดเผยจะทําใหทุน
ตางชาติถอนออกไป ซ่ึงจะเปนภัยตอระบอบการปกครองแบบผูกขาดของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

แตกระนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไมเคยเลิกการฆาสังหารโดยแอบทําอยูหลังฉาก ที่แตกตางออกไปก็คือ
ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามทุกวิถีทางที่จะซอนหลักฐานการนองเลือด 

 

II. การสังหารอยางโหดรายปาเถ่ือนที่สุด 
 

 ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทําเปนไปก็เพ่ือจุดมุงหมายประการเดียว คือการไดมาและคงอยูซ่ึงอํานาจ การ
เขนฆาเปนวิธีการที่สําคัญมากในการรักษาอํานาจเอาไว ประชาชนถูกสังหารยิ่งมากและการสังหารยิ่งหฤโหด
มากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งสรางความหวาดกลัวไดมากเทานั้น ความนากลัวเชนนี้เกิดขึ้นกอนสงครามตอตานญี่ปุนดวย
ซํ้า 

 

การสังหารหมูในภาคเหนือ ระหวางสงครามตอตานญี่ปุน 

 ประธานาธิบดี ฮูเวอร ของสหรัฐอเมริกา เคยกลาวไวขณะที่แนะนําหนังสือชื่อ“ศัตรูภายใน” ของบาทหลวง 
เรยมอนด เจ เดอ เจเกอร16 วา หนังสือเลมน้ีไดเปดโปงความสยดสยองในแนวทางของคอมมิวนิสตอยางหมด
เปลือก เขาขอแนะนําหนังสือน้ีใหกับผูที่ประสงคจะเขาใจพลังมารชนิดนี้ในโลก 
 ในหนังสือน้ี เดอ เจเกอร เลาเรื่องเก่ียวกับวิธีการใชความรุนแรงในการสรางความหวาดกลัวใหกับประชาชน
เพ่ือใหยอมจํานน ตัวอยางเชน วันหนึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกใหทุกคนไปรวมกันที่จัตุรัสในหมูบาน ครูไดนํา
นักเรียนไปที่จัตุรัส ทั้งน้ีเพ่ือดูการสังหารหนุมผูรักชาติ 13 คน หลังจากประกาศขอกลาวหาที่ปายสีใหกับเหยื่อ
แลว พรรคคอมมิวนิสตจีนก็สั่งครูที่กําลังอกสั่นขวัญแขวนใหนํานักเรียนรองเพลงรักชาติ บนเวทีในขณะที่รอง
เพลงนั้น คนที่อยูบนเวทีไมใชนักเตนรําแตเปนเพชฌฆาตที่ถือดาบคมกริบอยูในมือ เพชฌฆาตเปนทหารหนุม
คอมมิวนิสตที่มีรูปรางกํายํา ทาทางดุราย แลวทหารคนนั้นเดินไปอยูขางหลังเหยื่อคนแรก แลวเง้ือดาบขึ้น ฟน
ฉับลงไป ศีรษะของเหยื่อรายแรกก็กระเด็นสูพ้ืน เลือดพุงกระฉูดออกราวกับนํ้าพุในขณะที่ศีรษะกลิ้งไปบนพื้น 
เพลงที่เด็กๆกําลังรองอยูกลับกลายเปนเสียงกรีดเสียงรองไห สวนครูยังคงใหจังหวะเพ่ือใหเพลงดําเนินตอไป 
เสียงระฆังดังอยูอยางนั้นทามกลางความโกลาหลอันสยดสยอง 
 เพชฌฆาตฟนฉับ 13 ครั้ง ศีรษะของคน 13 คนกระเด็นตกบนพื้น จากนั้นทหารคอมมิวนิสตหลายคน ก็เขา
มาแหวะอกเหยื่อและตัดหัวใจออกมาเพื่อเปนอาหารอันโอชะ ความโหดเหี้ยมสยดสยองทั้งหมดนี้กระทําขึ้นตอ
หนาเด็กๆ ซ่ึงทําใหเด็กทุกคนมีสีหนาซีดขาว หลายคนเริ่มอาเจียน ครูจึงตะคอกทหารเหลานั้น แลวนําเด็กเขา
แถวกลับโรงเรียนไป 
 หลังจากนั้นบาทหลวง เดอ เจเกอร มักเห็นเด็กถูกบังคับใหดูการสังหาร เด็กๆจึงเคยชินกับภาพนองเลือด
และมึนชาตอการเขนฆา บางคนถึงกับเริ่มสนุกสนานกับความตื่นเตน 
 เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนรูสึกวาการสังหารแบบธรรมดาไมอาจสรางความหวาดกลัวและตื่นเตนพอ พวกเขา
จึงคิดคนการทรมานแบบโหดรายนานาชนิดขึ้นมา ตัวอยางเชน บงัคับใหกลืนเกลือจํานวนมากๆโดยไมใหด่ืมนํ้า 



ทําใหเหยื่อทรมานจากความกระหายจนเสียชีวิต หรือเปลื้องผาเหย่ือ บังคับใหกลิ้งไปบนพื้นที่โรยดวยเศษแกว
แตก หรือเจาะรูในแมนํ้าที่กลายเปนนํ้าแข็งใหเปนชองแลวโยนเหยื่อลงไป เหยื่อไมแข็งตายก็จมนํ้าตาย 
 บาทหลวง เดอ เจเกอร เขียนวาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนคนหนึ่งในจังหวัดสานซี ไดคิดวิธีทรมานที่
หฤโหดอยางหน่ึงขึ้นมา วันหน่ึงขณะที่เขาเดินเลนอยูในเมือง เขาหยุดอยูหนาภัตตาคารในเมืองแหงหน่ึงและ
จองมองหมอตมอาหารขนาดใหญ หลังจากนั้นเขาไดซ้ือหมอใหญแบบนี้มาหลายใบแลวเริ่มจับคนที่ตอตาน
พรรคคอมมิวนิสตจีนทันที ในระหวางการพิจารณาความที่เรงรีบ ก็มีการเติมนํ้าใหเต็มหมอเหลานี้แลวตมจน
เดือด หลังการตัดสินเหยื่อ 3 คนถูกจับเปลื้องผาออกแลวโยนลงไปในหมอที่มีนํ้าเดือดอยูเต็ม ทั้งสามถูกตมจน
ตาย ที่ปงซาน เดอ เจเกอรไดเห็นผูเปนพอคนหนึ่งที่ถูกถลกหนังทั้งเปน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนบังคับให
ลูกชายของเขาเขารวมการทรมานที่ไรมนุษยธรรมนี้ ใหเขาดูพอของเขาตายดวยความเจ็บปวดอยางสุดแสน
ทรมานและฟงพอของเขสรองโหยหวน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเทน้ําสมสายชูและน้ํากรดลงไปบนตัว
ของพอเขา แลวหนังของเขาก็ลอกหลุดออกอยางรวดเร็ว มันเริ่มจากหลัง ขึ้นไปที่หัวไหล ไมนานหนังทั้งตัวก็
ลอกออกมา เหลือเพียงหนังติดอยูบนศีรษะ พอของเขาตายภายในไมกี่นาที 

 

ภัยแดงที่สยดสยองในชวง “สิงหาคมสีแดง” และการกินคนในกวางซี 
 หลังจากไดอํานาจเบ็ดเสร็จในประเทศ พรรคคอมมิวนิสตจีนหาไดยุติความรุนแรงแตอยางใด ระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม ความรุนแรงยิ่งเลวรายมากขึ้น 
 ในวันที่ 18 สิงหาคม 1966 เหมา เจอตง พบกับตัวแทนหนวยพิทักษแดง(เรดการด) ตัวแทนบนหอ
สังเกตการณที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซง ปนปน ลูกสาวของ ซง เหวินเฉียง ผูนําคอมมิวนิสต ใสปลอกแขน
สัญลักษณหนวยพิทักษแดงใหเหมา เม่ือเหมาไดยินชื่อ ซง ปนปน ที่แปลวาสุภาพและออนโยน เหมาจึงกลาว
วา “เราตองการความรุนแรงมากกวา” ซง ปนปน จึงเปลี่ยนชื่อเปน ซง เยาอู ซ่ึงแปลวา “ตองการความรุนแรง” 
 ในไมชา การโจมตีดวยความรุนแรงก็แพรกระจายไปอยางรวดเร็วทั่วประเทศ คนรุนหนุมสาวที่ไดรับ
การศึกษาเรื่องคอมมิวนิสตอเทวนิยมจึงไมมีความกลัวหรือเกรงตอสิ่งใด ภายใตการนําโดยตรงของพรรค
คอมมิวนิสตจีนและคําสอนของเหมา พวกหนวยพิทักษแดงจึงคลั่งไคล ไมใสใจอะไร ถือตนเองอยูเหนือ
กฎหมาย เริ่มการทุบตีประชาชนและเขารื้อคนบานเรือนประชาชนทั่วประเทศ ในหลายพื้นที่ “พวกชนชั้นเลว
ทรามทั้ง 5” (เจาของที่ดิน ชาวนารวย พวกตอตานการปฏิวัติ พวกชั่วราย และฝายขวา) รวมทั้งครอบครัวของ
พวกเขาถูกกําจัดโดยนโยบายแบบลางเผาพันธุ ตัวอยางที่โดดเดนคือที่อําเภอตาซิง ใกลกรุงปกกิ่ง ซ่ึงนับจาก
วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 1966 มีคนถูกฆา 325 คน ใน 48 กองพันของ 13 คอมมูนประชาชน คนที่ถูก
ฆา มีอายุมากที่สุด 80 ป สวนคนที่มีอายุนอยที่สุด คือ 38 วัน คนใน 22 ครัวเรือนถูกฆาจนหมดสิ้นไมมีใคร
เหลือรอดเลย 

  การทุบตีคนจนตายเปนภาพที่พบเห็นทั่วไป บนถนนซาทาน กลุมผูชายในหนวยพิทักษแดง
ทรมานหญิงชราคนหนึ่งดวยโซเหล็กและเข็มขัดหนังจนเธอขยับเขยื้อนไมได และยังมีผูหญิงใน
หนวยพิทักษแดงคนหนึ่งกระโดดย่ําบนตัวเธอและกระทืบทองเธอ หญิงชราเสียชีวิตอยูตรงนั้นเอง
... ใกลกับประตูฉงเหวินเหมิน เม่ือพวกหนวยพิทักษแดงคนหาบานของภรรยามายซึ่งเปนเจาของ
ที่ดินจนพบ พวกเขาก็บังคับเพ่ือนบานรอบๆใหห้ิวกาน้ํารอนติดมือมา แลวเทน้ํารอนลงบนคอเสื้อ
ของหญิงมายจนเน้ือตัวสุก หลายวันตอมาก็พบรางเธอเสียชีวิตในหอง บนตัวมีหนอนไตไปทั่ว... 
ยังมีวิธีฆาตางๆมากมาย รวมทั้งการตีจนตายดวยกระบอง ใชเคียว หรือรัดคอดวยเชือกจนตาย... 



แตไมมีวิธีใดปาเถื่อนอํามหิตเทากับการฆาทารก โดยนักฆาจะเหยียบบนขาขางหนึ่งของทารก 
แลวดึงขาอีกขางหนึ่ง ฉีกรางออกเปนสองสวน (Investigation of Daxing Massacre by Yu 
Luowen)17 
 

 การกินเนื้อคนในมณฑลกวางซี ยิ่งมีความอํามหิตกวาการสังหารหมูที่อําเภอตาซิง ดังที่ เจ้ิง อ้ี เขียน
บรรยายไวในหนังสือ“ความทรงจําสีเลือด” อธิบายการกินเนื้อคนเปนสามขั้นตอนวา 18 
 เม่ือเริ่มตนในระยะแรกเม่ือความสยดสยองทํากันแบบหลบๆซอนๆในที่ลับ เอกสารบันทึกประจําปของ
มณฑลกวางซีรายงานวา ในเวลาเที่ยงคืนพวกนักฆาจะยองไปหาเหยื่อ และผารางเอาหัวใจและตับออกมา แต
เน่ืองจากพวกเขายังขาดประสบการณและยังกลัวอยู พวกเขาจึงนําปอดไปแทน ดังนั้นจึงตองกลับไปอีกครั้ง 
เม่ือพวกเขาตมหัวใจและตับเสร็จแลว บางคนจะนําเหลามาจากบาน บางคนนําเครื่องปรุงมา แลวนักฆาทั้งหมด
ก็กินอวัยวะมนุษยในความเงียบ ภายใตแสงจากเตาไฟ 
 ระยะที่สองเปนชวงสูงสุดของเหตุการณสยองนี้ ซ่ึงทํากันอยางเปดเผยตอสาธารณะ ในชวงนี้นักฆาที่ชาญ
สนามมีประสบการณในการตัดหัวใจและตับของเหยื่อออกมาในขณะที่ยังมีชีวิต และยังสอนคนอื่นอีกทั้งยัง 
พัฒนาเทคนิคใหสมบูรณขึ้นไปอีก ตัวอยางเชนเม่ือผารางกายคนที่ยังมีชีวิตอยูใหเปดออก นักฆาเพียงแตตัด
ผานชองทองของเหยื่อแลวเหยียบบนราง (ถาเหยื่อถูกมัดไวกับตนไม นักฆาก็เพียงแคกดทองนอยของเหยื่อ
ดวยหัวเขา) แลวหัวใจและอวัยวะอ่ืนก็จะหลุดออกมาไดงาย หัวหนานักฆามีสิทธิ์ไดหัวใจ ตับ และอวัยวะเพศไป 
ขณะที่คนอ่ืนจะเอาสวนที่เหลือ ฉากสังหารที่มหาอํามหิตเหลานี้จะถูกประดับไปดวยธงและคําขวัญตางๆ 
 ระยะที่สามนั้นยิ่งบาคลั่ง การกินคนกลายเปนการเคลื่อนไหวขนานใหญ ในอําเภออูซวน มีสภาพเหมือน
สุนัขปากินศพในระหวางชวงเกิดโรคระบาด ผูคนพากันบาคลั่งกับการกินคนอื่น โดยเริ่มจากเหยื่อมักจะถูก 
“วิพากษวิจารณในที่สาธารณะ” แลวตามดวยการฆาและการกินคนเสมอ ทันทีที่เหยื่อลมลงที่พ้ืน ไมวาจะเปน
หรือตายแลว ฝูงชนก็จะหยิบมีดที่เตรียมมา กลุมรุมเหยื่อ ตัดเฉือนรางกายสวนที่สามารถควาไดในตอนนั้น 
ในชวงระยะนี้ประชาชนทั่วไปไดเขารวมการกินเนื้อคนแทบทั้งหมด พายุของ “การตอสูทางชนชั้น” ไดพัดพา
ความไมรูสึกผิดตอบาปและธรรมชาติของมนุษยออกไปจากใจประชาชนอยางหมดสิ้น การกินเนื้อคนจึง
แพรกระจายไปราวกับโรคระบาด และผูคนก็เอร็ดอรอยกับอาหารเนื้อคน ทุกสวนของรางกายคนลวนกินได 
หัวใจ เน้ือ ตับ ไต ขอศอก เทา เอ็น และถูกปรุงดวยวิธีการตางๆ เชน ตม ทอด น่ึง อบ ยางและทําบารบิคิว 
ผูคนดื่มเหลาหรือไวนและเลนเกมในระหวางการกินเนื้อคนไปดวย ในชวงที่การเคลื่อนไหวข้ึนสูระยะสูงสุด 
แมแตหองอาหารขององคกรสูงสุดของรัฐบาล คณะกรรมการปฏิวัติของอําเภออูซวน ก็มีเมนูเน้ือคนบริการ 
 ทานผูอานอยาเขาใจผิดคิดวาเทศกาลกินเนื้อคนนี้เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของประชาชนเองโดยปราศจาก
การจัดการใดๆ พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนองคกรอํานาจแบบเบ็ดเสร็จที่ควบคุมทุกอณูของสังคม หากปราศจาก
การสงเสริมบงการและชักใยอยูเบื้องหลังของพรรคคอมมิวนิสตจีนแลว ขบวนการกินคนนี้ยอมไมอาจเกิดขึ้นได
อยางเด็ดขาด 
 บทเพลงหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเขียนขึ้นเพื่อสรรเสริญตนเองมีใจความวา “สังคมเกา19ทําใหคน
กลายเปนผี แตสังคมใหมทําใหผีกลายเปนคน” ทวาการสังหารและการกินเนื้อคนเหลานี้ บงบอกวา พรรค
คอมมิวนิสตจีนสามารถเปลี่ยนคนใหกลายเปนอสุรกายหรือปศาจได เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนเองนั้นดุรายปา
เถื่อนกวาอสุรกายหรือปศาจใดๆเสียอีก 

 



การประหัตประหารฝาหลุนกง 
 ในขณะที่ประชาชนจีนกําลังกาวเขาสูยุคคอมพิวเตอรและการทองอวกาศ และสามารถพูดเรื่องสิทธิ
มนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตยกันไดในที่รโหฐาน หลายคนคิดวาความชั่วรายที่หนาขนพองสยอกเกลา
และนาสะอิดสะเอียนนั้นไดกลายเปนอดีตไปแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนหันมาใสชุดพลเรือนและพรอมที่จะติดตอ
กับโลกภายนอกแลว 
 แตน่ันยังหางไกลจากความจริงมาก เพราะเมื่อพรรคคอมมิวนิสตจีนพบวามีกลุมคน ที่ไมกลัวเกรงตอการ
เขนฆาและทรมานอยางอํามหิตของมัน มันจึงใชวิธีการที่บาคลั่งยิ่งขึ้น กลุมคนที่ถูกประทุษรายดวยวิธีน้ีคือผูฝก
ฝาหลุนกง 
 ความรุนแรงของหนวยพิทักษแดงและการกินเนื้อคนในมณฑลกวางซี มุงกําจัดรางของเหยื่อ โดยการฆาคน
ในเวลาไมกี่นาทีหรือไมกี่ชั่วโมง แตผูฝกฝาหลุนกงถูกประทุษราย บังคับใหเลิกเชื่อใน “ความจริง ความเมตตา 
ความอดทน” อีกทั้งการทรมานยังยาวนานหลายวัน หลายเดือน หรือหลายป คาดกันวามีผูฝกฝาหลุนกง
เสียชีวิตจากการทรมานกวา 1 หม่ืนคนแลว 
 ผูฝกฝาหลุนกงที่ถูกทรมานดวยวิธีการตางๆและหนีรอดมัจจุราชมาได บันทึกถึงวิธีการทรมานนับรอยวิธี ที่
จะกลาวตอไปน้ันเปนเพียงแคตัวอยาง 
 การทุบตีอยางทารุณเปนวิธีที่ใชบอยที่สุด นอกจากตํารวจและผูคุมคุกจะลงมือตีผูฝกเองแลว พวกเขายังยุ
ยงใหนักโทษอื่นใหรวมทุบตีผูฝกดวย ผูฝกหลายคนหูหนวกจากการทุบตี ใบหูถูกตีจนหลุด ลูกตาแตก ฟนหัก 
และกระโหลก กระดูกสันหลัง ซ่ีโครง ไหปลารา สะโพก แขน และขาหัก ขาและแขนตองถูกตัดทิ้งเพราะความ
บอบชํ้าจากการทุบตี นักทารุณกรรมบางหยาบชามากจนถึงขนาดจิกและบีบอัณฑะผูฝกชาย และเตะอวัยวะ
เพศผูฝกหญิง ถาผูฝกไมยอมจํานน การทรมาณอาจไปจนถึงถูกตีจนหนังหลุดและเนื้อแตก รางกายของผูฝกนั้น
ถูกทําใหพิการอยางสิ้นเชิงดวยการทรมาณและอาบไปดวยเลือด กระนั้นยามก็ยังจะเทน้ําเกลือราดตัวพวกเขา
และยังคงใชกระบองไฟฟาช็อตพวกเขาอยูน่ันเอง กลิ่นเลอืด หนังไหมและเสียงกรีดรองดวยความทรมาณนั้นนา
สังเวชยิ่งนัก ในขณะเดียวกันผูทําการทรมาณก็ยังใชถุงพลาสติกคลุมศีรษะของผูฝกพยายามที่จะทําใหพวกเขา
ยอมจํานนดวยความกลัวที่จะหายใจไมออก 
 การช็อตดวยไฟฟาเปนอีกวิธีที่ใชกันบอยในคายกักกันแรงงานเพื่อทรมานผูฝกฝาหลุนกง ตํารวจจะใช
กระบองไฟฟาช็อตตามเนื้อเยื่อออนสวนตางๆของรางกายผูฝก รวมถึงที่ปาก กระหมอมศีรษะ หนาอก อวัยวะ
เพศ สะโพก ขาออน ฝาเทา เตานมของผูฝกหญิงและอวัยวะเพศของผูฝกชาย ตํารวจบางคนใชกระบองไฟฟา
หลายอันช็อตผูฝกในเวลาเดียวกันจนกระทั่งไดกลิ่นไหมของเนื้อและสวนที่ไดรับบาดเจ็บเกิดรอยแผลคล้ําเปนสี
มวงดํา บางครั้งก็ช็อตศีรษะและรูทวารหนักพรอมๆกัน ตํารวจใชกระบองไฟฟาคราวละ 10 อันหรือมากกวานั้น
ทุบตีผูฝกพรอมๆกันเปนเวลานาน กระบองไฟฟาแตละอันมีกระแสไฟฟาราว 1 หม่ืนโวลต เม่ือมันทํางานจะ
เห็นเปนแสงสีฟาและมีเสียงแบบไฟฟาสถิต เม่ือกระแสไฟฟาผานเขาไปในรางกาย จะรูสึกเหมือนถูกไฟเผาหรือ
ถูกงูกัด เม่ือถูกช็อตแตละครั้งก็จะเจ็บปวดเหลือประมาณ ผิวหนังของเหยื่อจะแดงแลวแตกออก ไหม แผลจะ
กลายเปนหนองระบม และยังมีกระบองที่มีกระแสไฟฟาแรงขึ้นไปอีก ซ่ึงทําใหเหยื่อรูสึกเหมือนถูกตีที่ศีรษะดวย
คอนเลยทีเดียว  
 ตํารวจยังใชบุหร่ีเผาผูฝก ที่มือ หนา ฝาเทา หนาอก หลัง หัวนม และอ่ืนๆ พวกเขาใชไฟแช็คเผาผูฝกที่มือ
และอวัยวะเพศ แทงเหล็กพิเศษถูกเผาในเตาไฟฟาจนแดง แลวนํามาเผาขาของผูฝก ตํารวจยังใชถานแดงๆเผา



ใบหนา ผูฝกที่ถูกทรมานอยางแสนสาหัส แตงยังไมตายสนิท ยังมีลมหายใจและชีพจรอยูเล็กนอย ก็จะถูก
ตํารวจเผาใหตายทั้งเปน ตํารวจก็จะอางวาการตายนี้เกิดจากการเผาตัวตาย 
 ตํารวจตีผูฝกหญิงที่เตานมและอวัยวะเพศ ขมขืนและรวมกันขมขืนผูฝกหญิง นอกจากนั้นตํารวจยังเปลื้อง
ผาพวกเขาแลวผลักเขาไปในหองขังนักโทษชายซึ่งพวกหลอนก็ถูกขมขืนหมูในที่น้ันเอง มีการใชกระบองไฟฟา
ชอตเตานมและอวัยวะเพศ ใชไฟแช็คลนหัวนมและสอดปลายกระบองไฟฟาเขาไปในชองคลอดแลวชอต พวก
เขาผูกแปรงสีฟน 4 ดามเขาดวยกัน ใสเขาไปในชองคลอดแลวถูและบิดไปมา พวกเขาใชตะขอเหล็กเกี่ยวของ
ลับผูหญิง ผูฝกผูหญิงถูกเอามือผูกไพลหลังและเอาหัวนมเกี่ยวเขากับตาขอซึ่งตอเขากับเสนลวดที่ มี
กระแสไฟฟาไหลเวียนอยู 
 พวกเขาบังคับใหผูฝกฝาหลุนกงใส“เสื้อรัด”20โดยผูกแขนและมือไขวไวขางหลัง แลวดึงแขนทั้งสองขึ้นไป
ขามหัวไหลไปตรึงใวที่หนาอก แลวผูกขาทั้งสองและแขวนหอยไวนอกหนาตาง โดยมีผายัดปากและใสหูฟงให
ฟงขอความดาประณามฝาหลุนกงโดยไมหยุด ตามคําใหการของพยานผูเห็นเหตุการณ ผูที่ถูกทารุณดวย
กรรมวิธีน้ีแขนจะหัก เสนเอ็นฉีก หัวไหลขอมือ และขอศอกหลุดอยางรวดเร็ว ผูที่ถูกทรมานแบบนี้เปนเวลานาน 
กระดูกสันหลังจะหักและเสียชีวิตอยางเจ็บปวดทรมาณที่สุด 
 ผูฝกยังถูกโยนเขาไปในคุกใตดินที่มีแตอุจจาระเกลื่อนกลาดไปหมด พวกเขาทําการตอกไมไผเขาไปในซอก
เล็บของผูฝกและบังคับใหอยูแตในหองที่อับชื้นที่มีเชื้อราสีเขียว เหลือง แดง ขาวและอื่นๆ ขึ้นอยูตามเพดาน 
ผนัง และพ้ืนหอง ซ่ึงทําใหแผลเนาเปนหนอง และยังมีการใชสุนัข งู และแมงปองกัดผูฝก และฉีดยาทําลาย
ระบบประสาท น่ีเปนเพียงตัวอยางบางตัวอยางของการทรมานผูฝกในคายกักกันแรงงาน 

 
III. การตอสูอยางปาเถ่ือนในพรรค 

 
 เน่ืองจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรวบรวมสมาชิกใหเปนหนึ่งบนพื้นฐานของธรรมชาติพรรค ไมใชจริยธรรม
หรือความยุติธรรม คําถามสําคัญจึงเปนเรื่องความภักดีของสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกระดับสูง ตอผูนําสูงสุด
ของพรรค พรรคจึงจําเปนตองสรางบรรยากาศที่นาสะพรึงกลัวดวยการฆาสมาชิกของมันเอง ใหผูที่อยูรอดได
เห็นวาเมื่อผูนําเผด็จการสูงสุดตองการใหใครตาย คนนั้นก็จะตายไปอยางเอน็จอนาจ  
 การตอสูภายในของพรรคคอมมิวนิสตเปนที่รูจักกันดี สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการกรมการเมืองของ
พรรคคอมมิวนิสตรัสเซีย ใน 2 สมัยแรก นอกจากเลนินที่ตายไปกอน และสตาลิน ที่เหลือทั้งหมดถูกฆาหรือไม
ก็ฆาตัวตาย 3 ใน 5 สวนของเหลานายพลถูกสังหาร และ 3 ใน 5 สวนของเหลาผูบัญชาการใหญก็ถูกสังหาร ผู
บัญชาการระดับรองลงมาทั้งหมด 10 คนก็ถูกสังหาร ผูบัญชาการเหลาทัพ 57นายจาก 85นายลวนถูกสังหาร 
เชนเดียวกับผูบัญชาการกรม 110 นาย ใน 195 นายก็ถูกสังหาร 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนมักสนับสนุน “การตอสูอยางโหดรายและการโจมตีอยางไรความปรานี” กลยุทธน้ีไม
เพียงพุงเปาไปยังคนนอกพรรค ดังเชน ระยะแรกของการปฏิวัติในจังหวัดเจียงซี พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสังหาร
คนมากมายในกลุมตอตานบอลเชวิก21 เหลือเพียงไมกี่คนที่ตอสูในสงคราม ครั้งถัดมาในเมืองเอ๋ียนอาน พรรค
จัดรณรงคการปรับแกแนวทาง ตอมา หลังจากมันเริ่มการสถาปนาอํานาจทางการเมือง มันไดกําจัด เกา กัง, 
เหยา ซูซึ,22 หู เฟง และเผิง เตอหวาย เม่ือถึงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม สมาชิกอาวุโสเกือบทั้งหมดในพรรค
ถูกกําจัดไปหมด ไมมีอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนคนใดมีจุดจบที่ดีเลย 



 อดีตประธานาธิบดี หลิว เสาฉี ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเปนบุคคลสําคัญอันดับ 2 ของชาติ ไดตายอยางอเน็จอนาจ 
ในวันเกิดครบรอบ 70 ปของเขา เหมา เจอตง กับ โจว เอินไหล23 บอก หวัง ตงซิง (หัวหนาองครักษของเหมา) 
ใหนําวิทยุไปมอบเปนของขวัญวันเกิดแก หลิว เสาฉี เพ่ือใหเขาไดฟงรายงานการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 8 ของ
คณะกรรมการกลาง ชุดที่ 12 ซ่ึงบอกวา “ใหขับไลคนทรยศ สายลับ และคนที่ทิ้งเพ่ือน คือ หลิว เสาฉี ออกไป
จากพรรคตลอดกาล และใหทําการเปดโปง พรอมกับวิพากษวิจารณ หลิว เสาฉี และผูคบคิดกออาชญากรรม 
ทรยศและเปนกบฏตอไป” 
 หลิว เสาฉี ถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจอยางหนักและอาการปวยของเขาก็ทรุดลงอยางรวดเร็ว เพราะเขา
ถูกตรึงไวบนเตียงเปนเวลานาน และเคลื่อนไหวไมได ทั้งคอ หลัง สะโพก และสนเทาของเขาเจ็บปวดเพราะ
กลายเปนหนองเนื่องจากการนอนกดทับ เม่ือเขารูสึกปวดมาก เขาจะบีบกําเสื้อผา สิ่งของ หรือมือของคนอ่ืนไว
และไมยอมใหจากไป ดังน้ัน จึงมีคนใสขวดพลาสติกแข็งไวในมือทั้งสองของเขาแทน เม่ือเขาตาย ขวดพลาสติก
ทั้งสองบุบกลายเปนรูปนาฬิกาทรายจากการบีบของเขา 
 ในเดือน ตุลาคม ป 1969 รางกายของ หลิว เสาฉี เริ่มเนาเปอยไปทั่ว และสวนติดเชื้อเปนหนองสงกลิ่น
เหม็นเนารุนแรง เขาผายผอมราวกับรางรถไฟและจวนจะตาย แตผูคุมพิเศษจากศูนยกลางพรรคก็ยังไมยอมให
เขาอาบน้ําหรือพลิกตัวเขาเพื่อเปลี่ยนเส้ือผา แตกลับฉีกเสื้อผาของเขาออก หอเขาดวยผาหม สงเขาจากปกกิ่ง
ไปไคฟงทางเครื่องบิน แลวขังเขาไวในชั้นใตดินของบานกออิฐ เม่ือไขขึ้นสูง พวกเขาไมเพียงไมใหยาแกเขา แต
ยังสงหมอที่จะรักษากลับไป เม่ือ หลิว เสาฉี ตาย รางของเขาเนาเปอยอยางที่สุด และมีผมกระเซอะกระเซิง 
ยาว 2 ฟุต อีกสองวันตอมา ในเวลาเที่ยงคืน เขาถูกเผาในฐานะผูปวยติดเชื้อโรคติดตอ เตียง หมอน และสิ่ง
อ่ืนๆที่เหลือถูกเผาทิ้งหมด บนใบมรณะบัตรของเขา เขียนไววา “หลิว เวยหวาง อาชีพ วางงาน สาเหตุการตาย 
เปนโรค พรรคคอมมิวนิสตจีนทรมานประธานาธิบดีของชาติจนตายเยี่ยงนี้ โดยไมมีแมคําอธิบายที่ชัดเจน 

 
IV. การสงออกการปฏิวัติ เขนฆาชีวิตในโพนทะเล 

 
 นอกเหนือจากการฆาชาวจีนในประเทศและคนในพรรค ดวยความยินดีดวยวิธีสารพัดแลว พรรค
คอมมิวนิสตจีนยังมีสวนในการฆาคนชาติอ่ืน รวมทั้งชาวจีนโพนทะเล ดวยการ “สงออกการปฏิวัติ” กรณีเขมร
แดงเปนตัวอยางที่เดนชัด 
 พอล พต ปกครองกัมพูชาเพียง 4 ป แตชาวกัมพูชากวา 2 ลานคน รวมทั้งชาวจีนกวา 2 แสนคน ไดถูกฆา
ตายในประเทศเล็กๆนี้ที่มีประชากรเพียง 8 ลานคน ในระหวางป 1975-1978 
 อาชญากรรมของเขมรแดงนั้นมีนับไมถวน แตเราจะไมกลาวถึงในที่น้ี แตจะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธที่
เกี่ยวของกับพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 พอล พต น้ันบูชา เหมา เจอตง มาก เริ่มตนจากป 1965 เขาไปเยี่ยมประเทศจีน 4 ครั้ง เพ่ือรับฟงเหมาสั่ง
สอนเปนการสวนตัว เดือนพฤศจิกายนป 1965 พอล พต อาศัยอยูในจีนนาน 3 เดือน เฉิน ปอตา และ จาง ชุน
เฉียว รวมอภิปรายทฤษฎีกับเขา ไดแกเรื่อง “อํานาจรัฐไดมาจากปากกระบอกปน” “การตอสูทางชนชั้น” “เผด็จ
การชนชั้นกรรมาชีพ” เปนตน ตอมาสิ่งเหลานี้กลายเปนพ้ืนฐานในการปกครองกัมพูชาของเขา หลังจากกลับสู
กัมพูชา พอล พต ไดเปลี่ยนชื่อพรรคของเขาเปน พรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา และกอตั้งฐานที่ม่ันปฏิวัติตามแบบ
การปฏิวัติแบบชนบทลอมเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีน 



 ป 1968 พรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาไดจัดตั้งกองทัพขึ้นอยางเปนทางการ ในปลายป 1969 มีกําลังคนเพียง 3 
พันคน แตในป 1975 กอนการโจมตีและครอบครองกรุงพนมเปญ มันมีกําลังรบติดอาวุธอยางดีประมาณ 8 
หม่ืนคน ทั้งหมดนี้ก็เน่ืองมาจากการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางแนนอน หนังสือเร่ือง  “สนับสนุน
เวียดนามและตอสูกับอเมริกาของ” หวัง เซียนเกิน24 กลาววา ในป 1970 จีนใหอาวุธแกทหารของพอล พต 3 
หม่ืนคน เดือนเมษายน 1975 พอล พต ก็ยึดพนมเปญได จากนั้น 2 เดือนเขาก็ไปเยือนปกกิ่งและรับคําแนะนํา
อีก จึงเปนที่แนชัดวาถาการเขนฆาคนของเขมรแดงไมไดรับการหนุนหลัง ทั้งทางทฤษฎีและวัตถุ จากพรรค
คอมมิวนิสตจีน มันยอมไมอาจเกิดขึ้นได 
 ตัวอยางเชน หลังจากลูกชาย 2 คนของเจาสีหนุถูกสังหารโดยพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา เจาสีหนุก็ถูกพรรค
คอมมิวนิสตกัมพูชาสงไปปกกิ่ง ตามคําสั่งของ โจว เอินไหล เปนที่รูกันดีวา เม่ือพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาฆา
ประชาชน “มันไมเวนแมแตเด็กในครรภ” เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แตดวยการเรียกรองขอ
ยกเวนจาก โจว เอินไหล ในเรื่องของเจาสีหนุ พอล พต จึงเชื่อฟงอยางวางาย 
 โจว เอินไหล ชวยเจาสีหนุดวยการเอยปากเพียงคําเดียว แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับไมคัดคานการฆา
ชาวจีน 2 แสนกวาคนโดยพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา ในเวลานั้น ชาวจีนในกัมพูชาไดไปที่สถานทูตจีนเพ่ือขอ
ความชวยเหลือ แตไมไดรับความสนใจแตอยางไร 
 ในเดือนพฤษภาคม 1998 เม่ือมีการฆาและขมขืนคนเชื้อสายจีนระบาดอยางกวางขวางในอินโดนีเซีย พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ไมเอยปากสักคํา หรือเสนอการชวยเหลือใดๆ ทวากลับปดขาวในประเทศจีน ดูเหมือนรัฐบาล
จีนจะไมใสใจชะตากรรมของชาวจีนโพนทะเลเหลานั้น ไมมีแมแตการชวยเหลือดานมนุษยธรรมดวยซ้ําไป 

 
V. การทําลายครอบครัว 

 
 เราไมมีทางจะนับจํานวนผูที่ถูกสังหารจากการรณรงคทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเลย ในหมู
ประชาชนก็ไมมีทางที่จะทําการสํารวจทางสถิติได เพราะการปดกั้นขาวสารและอุปสรรคในระหวางพื้นที่ เชื้อ
ชาติและภาษาทองถิ่นที่ตางกัน รัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมมีวันสํารวจเรื่องนี้ เพราะนั่นคือการขุด
หลุมศพใหตัวเอง พรรคคอมมิวนิสตจีนชอบที่จะละเวนรายละเอียดในเวลาที่เขียนประวัติศาสตรตนเอง 
 จํานวนครอบครัวที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายไปจึงยากที่จะรูได ในบางกรณีคนหนึ่งตายและครอบครัว
แตกสลาย ในบางกรณีทั้งครอบครัวตายหมด หรือแมไมมีใครตาย คนจํานวนมากก็ยังถูกบังคับใหหยาราง พอ
กับลูกชาย แมกับลูกสาว ถูกบังคับใหตัดขาดจากกัน บางคนพิการ บางคนเสียสติ บางคนตายไปกอนวัยอันควร
เพราะความเจ็บปวยรายแรงจากการถูกทรมาน บันทึกโศกนาฏกรรมของครอบครัวเหลานี้ไมมีความสมบูรณ
อยางยิ่ง 
 สํานักขาวโยมิอูริของญี่ปุน เคยรายงานไววากวาครึ่งของชาวจีนเคยถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปราม ซ่ึง
หากเปนจริง จํานวนครอบครัวที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายอาจมีถึง 100 ลานครอบครัว 
 จาง จ่ือซิน25 กลายเปนชื่อที่รูจักอยางกวางขวางเนื่องจากรายงานเรื่องราวของเธอที่มีอยูจํานวนมากมาย 
คนจํานวนมากรูวาเธอถูกทรมานทางรางกาย ถูกรุมขมขืน และทรมานทางจิตใจ สุดทายกลายเปนบาและถูกยิง
เสียชีวิตหลังจากถูกตัดลิ้น แตคนจํานวนมากอาจไมรูวายังมีเร่ืองที่โหดรายอีกเรื่องหน่ึงที่อยูเบื้องหลัง
โศกนาฏกรรมนี้ คือแมแตสมาชิกครอบครัวของเธอก็ยังตองเขารวม“การศึกษาสําหรับครอบครัวของผูที่ถูก
กักขังจนตาย” 



 หลิน หลิน ลูกสาวของ จาง จ่ือซิน เลาวาตอนตนฤดูใบไมผลิป 1975: 
คนๆหนึ่งจากศาลเมืองเส่ินหยางมาหาฉันและพูดดังๆวา “แมของคุณเปนพวกตอตานการ

ปฏิวัติที่ตายยากจริงๆ หลอนปฏิเสธที่จะรับการปฏิรูปและเปนพวกดื้อร้ันที่แกไขไมไดแลว หลอน
ตอตาน ประธานเหมาผูนําผูยิ่งใหญของเรา ตอตานความคิดของเหมา เจอตงผูคงกระพัน รวมทั้ง
ยังตอตานทิศทางการปฏิวัติพวกชนชั้นกรรมาชีพของประธานเหมา เพราะอาชญากรรมซ้ําซอน
เชนนี้ รัฐบาลจึงพิจารณาเพิ่มโทษหลอน ถาหลอนถูกประหาร คุณจะคิดอยางไร” ฉันตกใจมาก
และไมรูจะตอบอยางไร ใจฉันแหลกสลาย แตฉันพยายามสงบใจและกลั้นน้ําตา พอบอกฉันวาเรา
ไมควรรองไหตอหนาผูอ่ืน หาไมแลวก็ไมมีทางที่เราจะประกาศตัดความความสัมพันธจากแมได 
พอตอบแทนฉันวา “ถาเปนเชนน้ี รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ไดตามที่เห็นวาสมควรตองทํา” 

คนๆนั้นถามอีกวา “คุณจะไปเก็บรางของหลอนไหมเม่ือหลอนถูกประหารแลว จะเก็บของๆ
หลอนที่อยูในคุกไหม” ฉันกมหนา ไมพูดอะไร พอตอบแทนฉันอีกครั้งหน่ึงวา “เราไมตองการอะไร
ทั้งนั้น” พอกุมมือฉันและนองชาย แลวเราก็เดินออกไปจากโรงเตี๊ยม เราเดินฝาหิมะที่หนากลับ
บานอยางทุลักทุเล เราไมไดทําอาหารทาน พอฉีกขนมปงขาวโพดอันเดียวที่มีอยูในบานใหนองกับ
ฉันทาน ทานบอกวา “รีบกินแลวเขานอนเร็วๆ” ฉันนอนบนเตียงดินอยางเงียบๆ สวนพอน่ังบนมา
น่ังและจองมองไฟอยางงงงวย หลังจากนั้นครูหน่ึง ทานก็มองมาที่เตียงและคิดวาเราหลับกันแลว 
ทานลุกขึ้น คอยๆเปดหีบเสื้อผาที่เรานํามาจากบานเกาในเมืองเสิ่นหยาง และหยิบภาพถายของ
แมออกมา ทานจองมองภาพโดยไมอาจกลั้นน้ําตาไวได 

ฉันลุกขึ้นจากเตียง พิงศีรษะกับแขนของพอ และเริ่มรองไหเสียงดัง พอปลอบฉันและพูดวา 
“อยาทําอยางนั้น เราจะใหเพ่ือนบานไดยินเสียงรองไหไมได” นองชายฉันตื่นขึ้นเม่ือไดยินฉัน
รองไห พอโอบกอดเราทั้งสองแนบแนนไวในวงแขน คืนนี้เราไมรูวาเราเสียนํ้าตาไปมากเทาไร แต
เราไมสามารถรองไหไดอยางอิสระ26 

 
 อาจารยของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงเคยมีครอบครัวที่มีความสุข แตตองพบกับความหายนะเมื่อมีการรณรงค
แกไขพวกเอียงขวา ในชวงของการเคลื่อนไหวตอตานฝายขวา ภรรยาของอาจารยคนนี้ในอดีตเคยรักกับชาย
คนหน่ึงที่ถูกกลาวหาวาเปนพวกฝายขวา ซ่ึงตอมาคูรักคนนี้ถูกสงไปชนบทและไดรับความทุกขทรมานอยาง
แสนสาหัส เพราะหลอนเปนเด็กสาวหลอนจึงไมอาจทนได หลอนจึงทิ้งคนรักของหลอนและแตงงานกับอาจารย
คนนี้แทน เม่ือคนรักเกากลับมา เธอก็กลายเปนแมของลูกหลายคนและไมมีทางที่จะชดใชการทรยศของหลอน
ในครั้งนั้น หลอนยืนยันขอหยาจากสามีเพ่ือไถบาปตามความรูสึกผิดของเธอ ในเวลานั้นสามีของเธออายุ 50 
กวาแลว เขาไมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนี้ไดจึงเสียสติไป เขาฉีกเสื้อผาตนเองออก
หมดแลววิ่งออกไปเพื่อเที่ยวหาสถานที่ใหมในการเริ่มตนชีวิตใหม สุดทายภรรยาของเขาก็ทิ้งเขาและลูกๆ 
ประกาศิตใหแยกจากกันของพรรคนั้นเปนปญหาที่ไมอาจแกไขไดและเปนโรคของสังคมที่ไมอาจเยียวยาได ที่
เพียงแตแทนที่การพรากจากกันดวยการพรากจากกัน 
 ครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานของสังคมจีน และเปนดานสุดทายของวัฒนธรรมจีนด้ังเดิมที่ตานทาน
วัฒนธรรมพรรค น่ีจึงเปนสาเหตุวาทําไมการทําลายครอบครัวจึงโหดรายที่สุดในประวัติศาสตรการเขนฆาของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน 



 เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนผูกขาดทรัพยากรของสังคมไวทั้งหมด เม่ือใครก็ตามถูกจัดเปนฝายตรงขามกับ
การเผด็จการ เขาหรือเธอจะเผชิญกับวิกฤตของชีวิต จะถูกสังคมตําหนิและหยามเหยียดอยางไรศักดิ์ศรี เพราะ
พวกเขาถูกปฏิบัติดวยความอยุติธรรม ครอบครัวจึงเปนที่หลบภัยแหงสุดทายซึ่งจะปลอบประโลมประชาชน แต
นโยบายของการพัวพัน(กับผูที่ตกเปนเหยื่อ)ของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะกีดกันสมาชิกครอบครัวไมใหปลอบ
ประโลมซึ่งกันและกัน มิฉะน้ัน พวกเขาจะเสี่ยงกับการถูกระบุวาเปนฝายตรงขามกับเผด็จการ จาง จ่ือซิน เปน
ตัวอยางที่เดนชัด เธอถูกบีบใหหยาราง สําหรับคนมากมาย การที่สมาชิกครอบครัวถูกประกาศวาเปนผูทรยศ 
ถูกวิพากษวิจารณในที่สาธารณะ หรือถูกประณาม การถูกกีดกันจากครอบครัว ก็เหมือนฟางเสนสุดทายที่
ทําลายจิตวิญญาณของพวกเขา ทําใหคนหลายคนถึงกับฆาตัวตายในที่สุด 

 
VI. รูปแบบและผลที่ตามมาของการเขนฆา 

 
แนวคิดเรื่องการเขนฆาของพรรคคอมมิวนิสตจีน  
 พรรคคอมมิวนิสตจีนมักอวดอางวามันมีความสามารถพิเศษและสรางสรรคในการพัฒนาลัทธิมารกซ-เลนิน 
แตที่จริงคือมันพัฒนาความชั่วรายอยางคาดไมถึง ในประวัติศาสตรโลก มันใชแนวคิดเรื่องความเปนเอกภาพ
ของสังคมหลอกลวงประชาชนและปญญาชน ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการทําลายความเชื่อเพ่ือสงเสริม
เรื่องอเทวนิยม มันใชลัทธิคอมมิวนิสตในการปฏิเสธกรรมสิทธิ์สวนบุคคล และใชทฤษฎีการปฏิวัติดวยความ
รุนแรงของเลนินในการปกครองประเทศ ในขณะเดียวกันมันก็รวบรวมและสงเสริมดานที่ชั่วรายที่สุดของ
วัฒนธรรมจีนที่บิดเบือนไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักของจีน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนคิดคนทฤษฎีและกรอบของ “การปฏิวัติ” และ “การปฏิวัติอยางตอเน่ือง” ภายใตเผด็จ
การชนชั้นกรรมาชีพ มันใชระบบนี้เปลี่ยนแปลงสังคมและทําใหเผด็จการของพรรคม่ันคง ทฤษฎีของมันมี 2 
สวนหลัก คือ ฐานทางเศรษฐกิจ และ โครงสรางสวนบนภายใตเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ โดยฐานทางเศรษฐกิจ
เปนตัวกําหนดโครงสรางสวนบน ในทางกลับกัน โครงสรางสวนบนก็แสดงออกมาจากฐานเศรษฐกิจ เพ่ือเสริม
ความแข็งแรงใหกับโครงสรางสวนบน โดยเฉพาะอํานาจของพรรค มันตองเร่ิมการปฏิวัติจากฐานทางเศรษฐกิจ 
อันไดแก 

 
1) สังหารเจาของที่ดินเพ่ือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางการผลิต27ในเขตชนบท และ 2) สังหารนายทุนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางการผลิตในเขตเมือง 
 ภายในโครงสรางสวนบน การสังหารก็ทํากันซ้ําๆเพื่อรักษาการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จของพรรค ทางดาน
อุดมการณ อันไดแก 
 
1)  แกปญหาทัศนคติทางการเมืองของปญญาชนที่มีตอพรรค 
 ในชวงเวลาอันยาวนานที่พรรคคอมมิวนิสตจีนผลักดันการรณรงคทางการเมืองหลายตอหลายครั้ง เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงความคิดของปญญาชน มีการกลาวหาลัทธิปจเจกชนนิยมของชนชั้นกลาง อุดมการณของชนชั้น
กลาง ทัศนะที่ไมสนใจทางการเมือง แนวคิดที่ปราศจากชนชั้น เสรีนิยมเปนตน พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลาย
เกียรติของปญญาชนดวยการลางสมองและกําจัดความสํานึกรูผิดชอบของพวกเขา พรรคคอมมิวนิสตจีน
เกือบจะกําจัดความคิดอิสระของพวกเขาไดอยางสมบูรณ และคุณสมบัติที่ดีอ่ืนๆของปญญาชน รวมทั้งประเพณี



การพูดเพื่อความเปนธรรมและการอุทิศชีวิตเพ่ือเชิดชูความยุติธรรม ประเพณีน้ีสอนไววา “เม่ือรํ่ารวยและมี
ชื่อเสียงก็อยาลืมตัว เม่ือยากจนและไรชื่อเสียงก็อยาหันเหไปจากเจตนารมณของตน ไมยอมถูกบังคับใหสยบ
ตออํานาจที่เหนือกวา”28 “เราควรคิดถึงชาติกอนและสิ่งสุดทายที่จะเรียกรองคือสวนแบงที่จะหาความสุขให
ตัวเอง29 “คนธรรมดาทุกคนตองถือวาตนเองมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จและลมเหลวของประเทศ”30 “ใน
ยามตกอับ ควรรักษาความเปนสุภาพบุรุษที่สมบูรณแบบ ในยามรุงโรจน เขาควรสงเสริมความสมบูรณของชาติ
ดวย”31 

 
2) ผลักดันการปฏิวัติวัฒนธรรมและเขนฆาประชาชนเพื่อบรรลุการนําอยางสมบูรณทั้งทางวัฒนธรรมและ
การเมือง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนปลุกระดมมวลชนทั้งในและนอกพรรค เริ่มตนการสังหารผูคนจากวงการอักษรศาสตร 
ศิลปะ มหรสพ และการศึกษา พรรคคอมมิวนิสตจีนพุงเปาโจมตีไปยังผูที่มีชื่อเสียงมากมาย เชน “หมูบานสาม
ครอบครัว”32 หลิว เสาฉี อู ฮ่ัน เหลา เซอ และเจียน ปอจ้ัน ตอมาจํานวนผูที่ถูกสังหารเพ่ิมขึ้นใน “กลุมเล็ก
ภายในพรรค” เปน “กลุมเล็กในกองทัพ” และในที่สุด การฆาก็ขยายวงออกจากภายไปพรรคและกองทัพไป
จนถึงประชาชนทั่วประเทศ การตอสูดวยอาวุธน้ันทําลายที่รางกายคน สวนการโจมตีวัฒนธรรมทําลายที่จิต
วิญญาณของคน มันเปนชวงของการจลาจลและความรุนแรงที่สุดภายใตการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
จิตมารของคนถูกขยายถึงขีดสุดดวยความตองการของพรรคที่จะฟนฟูอํานาจของมันในยามวิกฤต ทุกคน
สามารถฆาคนไดตามชอบใจในนามของ “การปฏิวัติ” และ “การปกปองแนวทางปฏิวัติของประธาน เหมา” น่ี
เปนการกําจัดธรรมชาติของมนุษยทั่วทั้งประเทศอยางไมเคยปรากฏที่ไหนมากอน 

 
3) พรรคคอมมิวนิสตจีนยิงนักศึกษาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 1989 ตอบโตการเรียกรอง
ระบบประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 
 น่ีเปนครั้งแรกที่กองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีนสังหารพลเรือนในที่สาธารณะ เพ่ือปราบปรามการประทวง
การคอรรัปชั่น การฉอฉล และการสมรูรวมคิดกันในหมูเจาหนาที่รัฐกับนักธุรกิจ และเรียกรองเสรีภาพของ
สื่อมวลชน การพูดและการชุมนุมชน ในระหวางการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินครั้งน้ี พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดสรางฉากการเผายานพาหนะของกองทัพและสังหารทหารโดยประชาชน เพ่ือยุยงใหเกิดความเกลียดชัง
ระหวางทหารและพลเรือนกอนลงมือปฏิบัติการสังหารหมูของกองทัพ 

 
4) การฆาคนที่มีความเชื่อแตกตางกัน 
 อาณาจักรแหงความเชื่อคือเสนชีวิตของพรรคคอมมิวนิสตจีน เพ่ือที่จะใหแนวคิดนอกรีตของมันสามารถ
หลอกลวงประชาชนได พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงกําจัดทุกศาสนาและระบบความเชื่อตางๆเมื่อเริ่มการปกครอง
ของมัน เม่ือตองเผชิญกับความเชื่อทางจิตใจในยุคใหมคือฝาหลุนกง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ชักมีดนักฆาออกมา
อีกครั้ง ยุทธศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือจะฉกฉวยประโยชนจากหลักการของฝาหลุนกง คือ “ความจริง 
ความเมตตา ความอดทน” และความจริงที่วาผูฝกจะไมโกหก จะไมใชความรุนแรง และจะไมสรางความไมสงบ
ในสังคม หลังจากไดประสบการณในการประหัตประหารฝาหลุนกง มันก็พัฒนาตนเองในการกําจัดประชาชนที่มี
ความเชื่ออ่ืน ครั้งน้ี พรรคคอมมิวนิสตจีนและ เจียง เจอหมิน กาวออกมาขางหนา ดําเนินการเอง แทนที่จะใช
ประชาชนกลุมอ่ืน 



5) การฆาคนเพื่อปกปดความจริง 
 สิทธิในการรับรูของประชาชนเปนจุดออนอีกจุดหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนฆา
ประชาชนเพื่อปดกั้นขอมูล ในอดีต “การรับฟงสถานีวิทยุของศัตรู” เปนความผิดรายแรงที่ตองถูกจําคุก ปจจุบัน 
เจียง เจอหมิน สั่งการให “ฆาอยางไรปรานีในทันที” ตอผูฝกฝาหลุนกงที่แพรภาพ เกี่ยวกับความจริงของการ
ประหัตประหารฝาหลุนกง สอดแทรกเขาไปในรายการของสถานีซ่ึงเปนทีวีของรัฐ เชน หลิว เฉินจุน ที่กระทํา
การดังกลาว ถูกจับทรมานจนตาย พรรคคอมมิวนิสตจีนระดมคนของ หนวย 610 (หนวยงานคลายกับเกสตาโป
ของนาซีเยอรมัน หนวย 610 น้ีถูกตั้งขึ้นเพ่ือประหัตประหารฝาหลุนกง) ตํารวจ อัยการ ศาล และตํารวจ
อินเตอรเนต ใหตรวจตราการกระทําของประชาชนในทุกยางกาว 
 
6) การลิดรอนสิทธิของการดํารงชีพของประชาชน เพ่ือผลประโยชนของ พรรคคอมมิวนิสตจีนเอง 
 อันที่จริงทฤษฎีปฏิวัติอยางตอเน่ืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนหมายถึง มันจะไมยอมละทิ้งอํานาจของมัน 
ปจจุบันการฉอฉลและคอรรัปชั่นในพรรคคอมมิวนิสตจีนไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง การนําแบบเผด็จการ
เบ็ดเสร็จของพรรคกับสิทธิในการดํารงชีพของประชาชน เม่ือประชาชนรวมตัวกันปกปองสิทธิของพวกเขาตาม
กฎหมาย พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะกวัดแกวงมีดนักฆาของมันและใชความรุนแรงกับพวกที่ถูกเรียกวา“หัวโจก”
ของการเคลื่อนไหวเหลานี้ มันไดจัดเตรียมกําลังตํารวจติดอาวุธกวาหนึ่งลานคนเพื่อการนี้ ทุกวันนี้พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดตระเตรียมสําหรับการฆาอยางเพียบพรอม ยิ่งกวาเม่ือตอนสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินใน
ป 1989 ซ่ึงมันตองระดมพลจากกองทัพในสนามมาชั่วคราว แตขณะที่บังคับประชาชนไปสูหนทางแหงความ
พินาศ มันก็ผลักดันตัวเองไปสูทางตันดวย มันไดกาวไปสูระยะอันตรายอยางยิ่ง จนถึงกับ ”มองตนไมและใบ
หญาที่พัดไหวเปนศัตรู” ดังคําพังเพยของจีน 
 เราสามารถมองจากที่กลาวมาขางตนแลววา พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนปศาจรายโดยธรรมชาติ ไมวามันจะ
เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่เพ่ือรักษาการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จของมันไวตอไป มันก็จะไมมีวันเปลี่ยนประวัติ
ของการเขนฆา มันฆาประชาชนในอดีต กําลังฆาอยูในขณะนี้ และจะยังคงฆาตอไปในอนาคต 

 
รูปแบบการสังหารตางกันในสภาพการณที่ตางกัน 
ก. นําหนาดวยการโฆษณาชวนเชื่อ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการตางๆในการฆาประชาชน ซ่ึงขึ้นอยูกับชวงเวลา สวนใหญแลว มันจะทําการ
โฆษณชวนเชื่อกอนการฆา มันพูดเสมอวา “มีเพียงการฆาที่สามารถระงับความไมพอใจของประชาชนได” ราว
กับวา ประชาชนเรียกรองใหพรรคคอมมิวนิสตจีนฆา ในความเปนจริง “ความไมพอใจของประชาชน” เกิดจาก
การปลุกปนของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ตัวอยางเชน ละครเรื่อง “ผูหญิงผมขาว”33 ซ่ึงบิดเบือนเทพนิยายทองถิ่น และเรื่องที่กุขึ้นเกี่ยวกับเจาของ
ที่ดินที่เก็บคาเชาและคุกน้ําในละครเรื่อง “หลิว เหวินไฉ” ทั้งสองเรื่องน้ีลวนใชเปนเครื่องมือในการ “สอน” ให
ประชาชนเกลียดชังเจาของที่ดิน พรรคคอมมิวนิสตจีนจะปายสีความเลวใหกับศัตรูของมันเสมอ ดังเชนกรณี
ของอดีตประธานาธิบดี หลิว เสาฉี โดยเฉพาะการจัดฉากเรื่องการเผาตัวตายที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เม่ือเดือน 
มกราคม 2001 เพ่ือปลุกระดมความเกลียดชังฝาหลุนกง แลวทวีการฆาแบบลางเผาพันธุตอฝาหลุนกง เปนสอง
เทาตัว พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงไมเคยเปลี่ยนวิธีการฆาประชาชน แตยังทําใหมันสมบูรณแบบยิ่งขึ้นดวย



การใชเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในอดีตมันสามารถหลอกแตประชาชนจีนเทานั้น แตปจจุบันมันสามารถหลอก
คนไดทั้วทั้งโลก 

 
ข. ปลุกระดมมวลชนใหฆากัน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงฆาประชาชนดวยกลไกเผด็จการของมันเทานั้น แตยังปลุกระดมใหประชาชน
ฆากันเองดวย แมวาตอนเริ่มตนของการรณรงคทางการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจีนจะใชกฎหมายและ
กฎระเบียบในการดําเนินการ แตสุดทายมันจะปลุกระดมมวลชนใหเขารวม ไมมีอะไรจะยับยั้งการฆาได 
ตัวอยางเชน เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนทําการปฏิรูปที่ดินของมัน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินสามารถจะตัดสิน
ความเปน-ความตายของเจาของที่ดินไดเลยทีเดียว 

 
ค. ทําลายจิตวิญญาณ กอนลงมือสังหารรางกาย 
 อีกรูปแบบหนึ่งของการฆาคือการบดขยี้จิตวิญญาณของมนุษยกอนที่จะลงมือฆา ในประวัติศาสตรจีนนั้น 
แมแตยุคที่โหดรายและปาเถื่อนที่สุดของราชวงศฉิน(221-207 ปกอนคริสตกาล) ก็ยังไมมีการทําลายจิต
วิญญาณของคน พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยใหโอกาสคนที่จะตายแบบผูเสียสละ พวกเขาประกาศนโยบาย
ตางๆเชน “การผอนผันสําหรับผูที่สารภาพและจะลงโทษอยางรุนแรงกับผูที่ขัดขืน” และ “ทางเดียวที่จะรอดได
คือยอมกมหัวยอมรับความผิดเสีย” พรรคคอมมิวนิสตจีนบีบบังคับใหประชาชนเลิกความคิดและความเชื่อของ
ตน ทําใหพวกเขาตายเหมือนสุนัขอยางไรศักดิ์ศรี เพราะการตายอยางมีศักดิ์ศรีจะเปนตัวอยางใหกับคนขาง
หลัง ก็มีแตการทําใหคนตายอยางไรเกียรติและอับอายเทานั้นที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะบรรลุเปาหมายการ“ให
การศึกษา”แกผูที่ยกยองเหยื่อ เหตุผลที่พรรคคอมมิวนิสตจีนประหัตประหารฝาหลุนกงดวยความโหดรายและ
รุนแรงอยางที่สุด ก็คือผูฝกฝาหลุนกงยึดถือความเชื่อของตนยิ่งกวาชีวิต เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนไมอาจทําลาย
ศักดิ์ศรีของพวกเขาได มันจึงทําทุกอยางเทาที่จะทําไดเพ่ือทําลายรางกายของพวกเขา 

 
ง. การฆาคน โดยการสรางพันธมิตรและความบาดหมาง 
 เม่ือจะฆาคน พรรคคอมมิวนิสตจีนจะใชทั้งไมออนและไมแข็ง แกลงเปนมิตรกับบางคนและเปนศัตรูกับคน
อ่ืนๆ พรรคคอมมิวนิสตจีนมักจะพยายามทําลาย “สวนนอย” ของประชากรโดยการใชสัดสวน 5% “คนสวน
ใหญ” มักจะดี มักเปนเปาหมายของการ“ใหการศึกษา” ซ่ึงประกอบดวยความนากลัวและความอาทร การให
การศึกษาผานความนากลัวเพ่ือแสดงใหคนเห็นวาผูที่ตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีนจะมีจุดจบที่ไมดี ทําใหคนอ่ืน
อยูหางๆจากผูที่ถูกพรรคโจมตีไป การใหการศึกษาดวย “ความอาทร” ทําใหประชาชนเห็นวาหากพวกเขา
สามารถไดรับความไววางใจจากพรรคคอมมิวนิสตจีนและยืนอยูเคียงขางพรรคคอมมิวนิสตจีน ไมเพียงจะมี
ความปลอดภัย แตยังจะไดรับการสนับสนุนหรือไดรับประโยชนอ่ืนๆดวย ครั้งหน่ึง หลิน เปยว33 เคยกลาวไววา 
“คนสวนนอย(ที่ถูกปราบปราม)ในวันนี้และคนสวนนอยของวันพรุงน้ี ตอไปจะมีคนสวนมากในไมชา” ผูที่เริงรา
กับการอยูรอดจากการเคลื่อนไหว(ทางการเมือง)ในแตละครั้ง มักจะกลายเปนเหยื่อในครั้งถัดมา 

 
จ. ตัดไฟตั้งแตตนลมและฆาอยางปดลับแบบนอกกฎหมาย 
 เม่ือเร็วๆนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดพัฒนารูปแบบการฆาดวยการตัดปญหาตั้งแตเน่ินๆและสังหารดวย
วิธีการนอกกฎหมาย ตัวอยางเชน เม่ือกรรมกรประทวงหยุดงานหรือการประทวงของชาวนามีมากขึ้นในหลายๆ



แหง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะกําจัดการเคลื่อนไหวดวยการจับกุม “หัวโจก” และลงโทษอยางรุนแรง เม่ือเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนมีแนวโนมเปนที่รูจักกันมากขึ้นทั่วโลก พรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมตัดสินประหารผูฝกฝาหลุน
กงใหถึงตาย แตดวยการยุยงสงเสริมของ เจียง เจอหมิน วา “ไมมีใครตองรับผิดชอบตอการตายของผูฝกฝา
หลุนกง” ผูฝกฝาหลุนกงจึงถูกทรมานจนตายอยางนาสยดสยองทั่วประเทศ แมวารัฐธรรมนูญจีนไดกําหนดสิทธิ
ในการรองเรียนขอความเปนธรรมไวใหกับประชาชน แต พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชตํารวจลับหรือวาจางพวก
อันธพาลทองถิ่นใหจับกุมผูรองเรียนและสงกลับบานไป หรือสงเขาคายกักกันแรงงาน 

 
ฉ. การสังหารคนหนึ่งเพื่อเตือนคนอ่ืน 
 การประทุษราย จาง จ่ือซิน ยวี่ หลัวเคอะ และ หลิน เจา35 เปนตัวอยางในเรื่องนี้ 

 
ช. การใชการปราบปรามเพื่อปกปดความจริง 
 ผูมีชื่อเสียงและไดรับการสนับสนุนจากนานาชาติมักถูกปราบปรามแตพรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมฆาพวก
เขา ทั้งน้ีเพ่ือเปนหนาฉากใหเขาแอบฆาคนที่มีชื่อเสียงนอยกวา ตัวอยางเชน ในระหวางการรณรงคปราบปราม
ผูตอตานการปฏิวัติ พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดฆาเจาหนาที่ระดับสูงของพรรคกกมินตั๋ง อยางเชน นายพล หลง 
หยุน ฟู จัวอ้ี และ ตู ยวี่หมิง แตจะฆาพวกเจาหนาที่และทหารระดับต่ําลงมาของพรรคกกมินตั๋ง 
 การสังหารของพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงเวลาอันยาวนาน ไดทําลายจิตวิญญาณของประชาชนจีน 
ปจจุบันในจีน ผูคนมีแนวโนมที่จะเขนฆาก เม่ือพวกกอการรายโจมตีอเมริกา เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2001 ชาว
จีนจํานวนมากตางเชียรการโจมตีครั้งน้ันผานหนากระดานขอความบนอินเตอรเนตของจีนแผนดินใหญ สงเสริม 
“การทําสงครามเบ็ดเสร็จ” ซ่ึงทําใหผูคนหวาดผวาไปทั่ว 

 
บทสรุป 

 
 เน่ืองจากการปดกั้นขอมูลของพรรคคอมมิวนิสตจีน เราจึงไมมีทางทราบวามีคนสักเทาไรที่เสียชีวิตจากการ
เคลื่อนไหวปราบปรามในกรณีตางๆในชวงที่มันยังมีชีวิตอยู ซ่ึงอยางนอยมีคนเสียชีวิตถึง 60 ลานคนในการ
เคลื่อนไหวครั้งกอนๆ นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนยังสังหารชนกลุมนอยในซินเจียง ทิเบต มองโกเลียสวน
ใน ยูนนาน ฯลฯ ขอมูลในกรณีเหลานี้ยากจะหาพบ หนังสือพิมพวอชิงตันโพสต เคยประมาณการวา มี
ผูเสียชีวิตจากการปราบปรามของพรรคคอมมิวนิสตจีน ราว 80 ลานคน36 
 นอกเหนือจากจํานวนผูเสียชีวิต เราไมมีทางทราบวามีกี่คนที่พิการ ปวยทางจิต มีความเคียดแคน ซึมเศรา 
หรือหวาดผวา ตอการประทุษรายที่เคยไดรับ ทุกชีวิตที่ดับด้ินไปเปนโศกนาฏกรรมที่ขมขื่น ซ่ึงทิ้งความทุกข
ทรมานไวใหกับสมาชิกครอบครัวผูอยูขางหลัง 
 หนังสือพิมพโยมิอูริของญี่ปุนเคยรายงาน37ไววา รัฐบาลกลางของจีนเคยทําการสํารวจความเสียหายที่เกิด
ขนจากการปฏิวัติวัฒนธรรม ใน 29 จังหวัดและเขตปกครองที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ผลสํารวจพบวามีคนเกือบ 
600 ลานคนที่ถูกประทุษรายหรือถูกใสรายในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงเทากับครึ่งหน่ึงของประชากรจีน
เลยทีเดียว 
 สตาลินเคยกลาววาความตายของคนๆหนึ่งคือโศกนาฏกรรม แตความตายของคน 1 ลานคนเปนเพียง
ตัวเลขทางสถิติ เม่ือไดรับรายงานวาคนจํานวนมากในจังหวัดเสฉวนอดอยากเสียชีวิต หลี่ จิงฉวน อดีต



เลขาธิการพรรคของเสฉวน ไดกลาววา “มีราชวงศไหนบางที่ไมมีคนตาย” สวน เหมา เจอตง กลาววา “ความ
สูญเสียเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในการตอสู มักมีการตายเกิดขึ้นเสมอ” น่ีคือทัศนะตอชีวิตของคอมมิวนิสตซ่ึง
ยึดถือความเชื่อแบบอเทวนิยม น่ันคือสาเหตุการตายของคน 20 ลานคน จากการปราบปรามของระบอบ
ปกครองสตาลิน ซ่ึงเทากับ 10% ของประชากรอดีตสหภาพโซเวียตในเวลานั้น สวนพรรคคอมมิวนิสตจีนสังหาร
คนไปอยางนอย 80 ลานคน หรือเกือบเทากับ 10% ของประชากรจีน(เม่ือสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรม) ฝาย
เขมรแดงก็สังหารคนไป 2 ลานคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรกัมพูชาตอนนั้น ดานเกาหลีเหนือมียอดผูที่อด
ตายกวา 1 ลานคน น่ีคือบรรดาหนี้เลือดที่พรรคคอมมิวนิสตตางๆกอขึ้นมา 
 ลัทธิมารสังเวยประชาชนและใชเลือดบูชาปศาจราย ตั้งแตเร่ิมตน พรรคคอมมิวนิสตสังหารประชาชนอยาง
ตอเน่ือง เม่ือมันไมสามารถสังหารคนนอกพรรค มันก็จะฆาคนในพรรคของมันเองเพ่ือสะกิดเตือน “การตอสูทาง
ชนชั้น” ของมัน “การตอสูระหวางพรรค” และใชเหตุผลที่ผิดหลักตรรกวิทยาอื่นๆอีก มันยังสังเวยชีวิตเลขาธิการ
พรรค จอมพล นายพล รัฐมนตรี และเจาหนาที่รัฐอ่ืนๆ บนแทนบูชาของลัทธิมารอีกดวย 
 หลายคนคิดวาควรใหเวลากับพรรคคอมมิวนิสตจีนในการปรับปรุงตนเอง โดยกลาววามันลดการเขนฆาของ
มันลงแลวในขณะนี้ ประการที่หน่ึงการฆาคนหนึ่งคนยังคงทําใหคนที่ฆาเปนฆาตกร ยิ่งไปกวานั้นเพราะการฆา
เปนวิธีหน่ึงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชเพ่ือรักษาระบอบปกครองที่นากลัวเอาไว มันจะเพ่ิมหรือลดการฆาตาม
ความตองการของมัน การฆาของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนสิ่งที่ไมอาจคาดเดาได เม่ือประชาชนขาดความ
หวาดกลัว พรรคคอมมิวนิสตจีนจะฆาใหมากขึ้นเพ่ือสรางความรูสึกหวาดกลัว เม่ือประชาชนรูสึกกลัวแลว การ
ฆาจํานวนนอยๆจะรักษาความรูสึกกลัวเอาไวได และเม่ือประชาชนเอาแตหวาดกลัวพรรคคอมมิวนิสตจีนก็
เพียงแตประกาศวาจะฆาโดยไมตองลงมือฆาจริง ก็พอเพียงที่จะรักษาความหวาดกลัวไวตอไปได หลังจากมี
ประสบการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสังหารนับครั้งไมถวน ประชาชนก็เกิดการตอบสนองแบบ
ฉับพลันตอความกลัวพรรคคอมมิวนิสตจีน ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไมจําเปนแมแตจะกลาวถึงการเขนฆา 
เพียงการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการวิพากษมวลชน ก็พอที่จะกระตุนความจําที่นาหวาดกลัวของประชาชนไดแลว 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนจะปรับระดับความรุนแรงของการสังหารเม่ือความรูสึกหวาดกลัวของประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลง ระดับปริมาณของการสังหารจึงไมใชเปาหมายของพรรคคอมมิวนิสตจีน กุญแจสําคัญคือการ
สังหารอยางตอเน่ืองเพ่ือรักษาอํานาจ พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยปรานีหรือวางมีดนักฆาลง ตรงกันขาม
ประชาชนกลับเชื่องมากยิ่งขึ้น ทันทีที่ประชาชนลุกขึ้นเรียกรองอะไรที่มากไปกวาความอดทนของพรรค
คอมมิวนิสตจีน มันจะไมลังเลที่จะสังหารทันที 
 ดวยความตองการที่จะรักษาระดับความหวาดกลัว การฆาแบบสุมจะบรรลุเปาหมายที่ตองการดวยผลสูง
ที่สุด ในการฆาอยางขนานใหญในอดีต ชื่อเสียง อาชญากรรม และมาตรฐานการลงโทษของเปาหมายจะถูก
พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งใจเก็บไวใหคลุมเครือ ผูคนมักจะลดบทบาทตนเองใหอยูในระดับที่ตนเองคิดวาปลอดภยั
เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหตกเปนเปาของการฆา ระดับที่ปลอดภัยของแตละคนนี้มักจะเขมงวดมากกวาที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนตองการเสียอีก ดังน้ันในการเคลื่อนไหวแตละครั้งน้ัน ผูคนมักจะทําตัวซายจัดมากกวาฝายขวา 
ดังน้ันการรณณรงคเคลื่อนไหวมักจะขยายตัวเกินระดับที่วางไว เพราะผูคนในระดับตางๆจะบังคับตนเองใหมาก
เพ่ือใหม่ันใจในความปลอดภัยของตน ระดับยิ่งต่ําลงเทาใด ขบวนการเคลื่อนไหวก็จะโหดเหี้ยมมากขึ้นเพียงนั้น 
สังคมที่ยินยอมอาสาเพิ่มความหวาดกลัวในวงกวางขวางนั้นก็เกิดจากการฆาแบบสุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ในประวัติศาสตรการฆาอันยาวนาน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดแปลงรางตนเองไปเปนฆาตกรฆาตอเน่ืองผูไร
ศีลธรรม การฆาตอบสนองตัณหาเพื่อแสวงหาอํานาจสูงสุดจอมปลอมในการตัดสินความเปน-ความตายของ



ผูคน การฆาชวยลดความกลัวในกนบึ้งจิตใจของมัน การฆาไดยับยั้งความวุนวายในสังคมและความไมพอใจที่
เกิดขึ้นจากการฆาครั้งกอนๆ ทุกวันนี้หน้ีเลือดที่ทับถมของพรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหทางแกไขดวยความ
เมตตากรุณาเปนไปไมไดเลย มันไดแตอาศัยแรงกดดันและอํานาจเผด็จการที่จะรักษาตัวเองจนนาทีสุดทาย 
แมวาบางครั้งมันจะปลอมตัวโดยการแกไขชดเชยใหกับเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม ความกระหายเลือดของพรรค
คอมมิวนิสตจีนไมเคยเปลี่ยนไปเลย โอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ยิ่งไมนาจะเปนไปไดเขาไปใหญ 
 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 8 
พรรคคอมมิวนิสตจีนกลายเปนลัทธิมารไดอยางไร 

 
บทนํา 

 

 การลมสลายของกลุมประเทศคอมมิวนิสต ที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนําในชวงตนคริสตทศวรรษ 1990 เปน
ความลมเหลวอยางชัดเจนของลัทธิคอมมิวนิสต หลังมีอายุมาเกือบหนึ่งศตวรรษ แตพรรคคอมมิวนิสตจีนเอาตัว
รอดมาไดอยางเหนือความคาดหมายและยังคงควบคุมประเทศจีน ซ่ึงมีพลเมืองถึง 1 ใน 5 ของโลก จึงมีคําถาม
เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา พรรคคอมมิวนิสตจีนในปจจุบันยังคงเปนคอมมิวนิสตอยางแทจริงหรือ 
 ไมมีใครในประเทศจีน รวมทั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน ที่ยังเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต หลังจาก 50 กวาป
ของระบอบสังคมนิยมจีน ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ตองยอมรับกรรมสิทธิ์ของเอกชน แมกระทั่งการมีตลาด
หุน มีการแสวงหาการลงทุนของตางชาติเพ่ือกอตั้งแหลงทุนใหมๆ ในขณะเดียวกัน ก็ขูดรีดแรงงานจากกรรมกร
และชาวนาเพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด ซ่ึงตรงกันขามกับอุดมคติของลัทธิคอมมิวนิสตอยางสิ้นเชิง แมจะ
ประนีประนอมกับลัทธิทุนนิยม พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังคงรักษาอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมประชาชนจีน
ตอไป มีการแกไขรัฐธรรมนูญในปค.ศ.2004 ซ่ึงยังคงเนนย้ําอยางแข็งขันวา “ประชาชนจีนทุกเผาพันธจะตองยึด
ม่ันตอไปในเผด็จการประชาธิปไตย และแนวทางสังคมนิยม ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน และการ
ชี้นําของลัทธิของมารกซ-เลนิน ความคิดเหมาเจอตง ทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง และแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับ
ตัวแทนสามฝาย 
 “เสือดาวนั้นตายไปแลว แตหนังของมันยังคงอยู”1 ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเหลือเพียงแต”หนัง”
ของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนสืบทอดหนังเสือดาวผืนนี้ไวเพ่ือใชมันในการรักษาการปกครองประเทศจีน 
 อะไรคือธาตุแทของการสืบทอดหนังเสือดาวผืนนี้ มันคือองคกรของพรรคคอมมิวนิสตจีนใชไหม 
 
I. ลักษณะลัทธิของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 
 พรรคคอมมิวนิสตคือเน้ือแทของลัทธิมารที่ทํารายมนุษยชาติ  
 แมวาพรรคคอมมิวนิสตไมเคยเรียกตัวมันเองวาศาสนา แตพฤติกรรมของมันก็เหมือนศาสนาในทุกๆดาน 
(ตารางที่ 1) ตั้งแตเม่ือเร่ิมตนกอตั้งพรรค มันถือวาลัทธิของมารกซเปนสัจธรรมที่แทจริงของโลก มันบูชา
มารกซอยางเครงครัดในฐานะพระเจาของมัน และเคี่ยวเข็ญประชาชนใหเขารวมการตอสูไปจนชั่วชีวิตของพวก
เขา เพ่ือสราง “สวรรคของคอมมิวนิสตบนโลก” 

พรรคคอมมิวนิสตน้ันแตกตางอยางลิบลับจากศาสนาทีถู่กตองทั้งหลาย ศาสนาที่ถกูตองด้ังเดิมทั้งหมด
ที่คนนับถือกนัทั่วไป ซ่ึงเชือ่ถือในพระเจาหรือเทพ และความเมตตากรุณา และมีจุดประสงคที่จะสอนมนุษยใหมี
ศีลธรรมและรกัษาจิตวิญญาณเอาไว พรรคคอมมิวนิสตไมเชื่อในพระเจาหรือเทพ และตอตานศลีธรรมแบบ
ด้ังเดิม 



 พรรคคอมมิวนิสตไดทําอะไรไวบางที่ยืนยันวามันเปนลัทธิมาร หลักการสําคัญของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยู
บนพ้ืนฐานของการตอสูทางชนชั้น การปฏิวัติโดยใชความรุนแรงและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ ซ่ึงเรียกกันวา 
“การปฏิวัติของคอมมิวนิสต” ที่เต็มไปดวยเลือดและความรุนแรง ความสยดสยอง 
 
       ตารางที่ 1 ลักษณะที่เปนศาสนาของพรรคคอมมิวนิสตจนี 
รูปแบบพื้นฐานของศาสนา รูปแบบที่คลายกันของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
1. วัด โบสถ วิหาร ธรรมาสน คณะกรรมาธิการพรรคทุกระดับนัน้ มีนโยบายพรรค ที่

ครอบคลมุต้ังแต ที่ประชุมพรรค จนถึงสื่อสารมวลชน
ทั้งหมด ที่ควบคมุโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน 

2. หลักคําสอนตางๆ ลัทธิมารกซ-เลนนิ ความคิดของเหมา เจอตง ทฤษฎีของเต้ิง 
เสี่ยวผิง ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝายของ เจียง เจอหมนิ และ 
ธรรมนูญพรรค 

3. พิธีอุปสมบท  พิธีสาบานเพื่อแสดงความจงรักภกัดีตอพรรคคอมมิวนิสต
จีนตลอดกาล 

4. การยึดมั่นอยูในศาสนาเดียว สมาชิกตองเช่ือฟงพรรคคอมมิวนสิตเทานั้น 
5. นักบวช พระสงฆ เลขาธิการพรรค และผูปฏิบัติงานทุกระดับช้ันในพรรค 
6. การบูชาเทพหรือพระเจา ประณามสาปแชงเทพทั้งหมด และสถาปนาตัวเองเปนพระ

เจานิรนาม 
7. เรียกการตายวาเปนการขึ้น
สวรรค หรอืตกนรก 

เรียกการตายวา “เปนการไปพบทานมารกซ” 

8. พระคัมภรี ทฤษฎี หรือ ขอเขียนของผูนําพรรค 
9. การเทศนสอน การประชุมตางๆ และสุนทรพจนของผูนําพรรค 
10. การสวดมนต การศึกษาพระ
คัมภีร 

การศึกษาทางการเมอืง การพบปะเปนประจําเพ่ือประชุม
หรือทํากิจกรรมของเหลาสมาชิกพรรค 

11. บทเพลงสรรเสริญ เพลงสรรเสรญิเยนิยอพรรค 
12. การบริจาค การบังคับจายคาสมาชิก การถายโอนงบประมาณของรัฐ ที่

ไดจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนเพื่อมาใชในพรรค 
13. การลงโทษทางวินัย การลงโทษตามวินัยพรรค มีต้ังแตการคุมขังที่บาน การ

ตรวจสอบและไลออกจากพรรคคอมมิวนิสตจีน จนถึงการ
ทรมานจนตาย และอีกทั้งยังมีการลงโทษญาติมิตรของผูถูก
ลงโทษอีกดวย 

 
สีแดงฉานภายใตระบอบคอมมิวนิสตน้ันยืนยงอยูราวหนึ่งศตวรรษ ซ่ึงนําความหายนะมาสูหลายสิบประเทศใน
โลก และมีชีวิตนับสิบๆลานที่ตองสูญเสียไป ความเชื่อในคอมมิวนิสต ที่สรางนรกขึ้นมาบนโลกนั้นไมใชอะไร
เลยนอกเสียจากลัทธิที่ชั่วรายที่สุดในโลก 
 ลักษณะลัทธิของพรรคคอมมิวนิสตน้ัน สามารถสรุปได เปน 6 หัวขอ 
 
1.  การกุเร่ืองหลักการและการกําจัดผูที่ไมเห็นดวย 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนถือวาลัทธิมารกซเปนหลักของศาสนาของมันและโออวดวามันเปน สัจธรรมที่ไมมีวัน
ดับสลาย หลักการของพรรคคอมมิวนิสตจีนน้ัน ไมมีความเมตตาและขันติ ตรงกันขาม มันมีแตความยโสโอหัง 
ลัทธิมารกซเปนผลผลิตของลัทธิทุนนิยมในระยะแรก เม่ือการผลิตยังต่ําและวิทยาศาสตรยังดอยพัฒนา มัน



ไมไดมีความเขาใจอะไรเลยเกี่ยวกับมนุษยชาติกับสังคมหรือ มนุษยชาติกับธรรมชาติเลย โชครายที่ทฤษฎีนอก
คอกนี้ถูกพัฒนาจนกลายเปนขบวนการคอมมิวนิสตสากลไป และทํารายโลกมนุษยอยูนานรวมศตวรรษกอนที่
ประชาชนจะยกเลิกหลักการนี้ หลังจากที่คนพบวาในทางปฏิบัติของมันไมถูกเอาเสียเลย 
 ผูนําพรรคนับตั้งแตเลนินเปนตนมา ไดมีการแกหลักการของลัทธิมาโดยตลอด ตั้งแตทฤษฎีการปฏิวัติอยาง
รุนแรงของเลนิน จนถึงทฤษฎีการปฏิวัติอยางตอเน่ืองภายใตเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของ เหมา เจอตง และ
ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝายของ เจียง เจอหมิน ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเต็มไปดวยทฤษฎีนอก
คอกและเหตุผลที่ผดิหลักตรรกวิทยา แมวาทฤษฎีเหลานี้จะนําไปสูความหายนะอยางตอเน่ืองในทางปฏิบัติ และ
มีความขัดแยงในตัวมันเอง แตพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังอางวามันถูกตองเสมอและบังคับประชาชนใหศึกษา
ทฤษฎีของมัน 
 การกําจัดผูที่ไมเห็นดวย เปนมาตรการที่มีประสิทธิ ภาพที่สุดของลัทธิมารคอมมิวนิสตในการเผยแพร
หลักการคําสอนของมัน เน่ืองจากหลักการและพฤติกรรมของมันนาขันอยางยิ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงตอง
บังคับใหคนยอมรับ และใชความรุนแรงกําจัดผูที่ไมเห็นดวย หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดครองอํานาจใน
ประเทศจีน มันกริ็เริ่มการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือกําจัดชนชั้นเจาของที่ดิน ทําการปฏิรูปสังคมนิยมในดานอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมเพ่ือกําจัดนายทุน ใชขบวนการถอนรากถอนโคนพวกปฏิปกษปฏิวัติเพ่ือกําจัดศาสนาที่สืบ
ทอดมาแตโบราณกาลของชาวบานและขาราชการทองถิ่นที่ที่ทําหนาที่อยูกอนคอมมิวนิสตจะยึดอํานาจ ใช
ขบวนการตอตานพวกขวาจัดเพื่อสยบปญญาชน และใชการปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อขุดรากถอนโคนวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถรวบรวมจีนใหเปนเอกภาพภายใตลัทธิมารคอมมิวนิสต และบรรลุ
การใหทุกคนอานหนังสือปกแดง ใหมีการแสดง “ระบําแหงความภักดี” และ “ขอคําสั่งจากพรรคในตอนเชา และ
รายงานตอพรรคในตอนเย็น” ในชวงหลังจากการปกครองของเหมากับเติ้ง พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาฝาหลุน
กง ซ่ึงเปนการบําเพ็ญปฏิบัติแบบโบราณที่สอนใหคนเชื่อใน ความจริง ความเมตตา ความอดทน จะกลายเปน
คูแขงกับมันและในหมูมวลชน ดังน้ันมันจึงพยายามกําจัดฝาหลุนกงและเริ่มการปราบปรามแบบลางเผาพันธุฝา
หลุนกง ซ่ึงตอเน่ืองมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
2.  สงเสริมทัศนะคติในการบูชาผูนําและอํานาจสูงสุด 
 จากมารกซ จนถึง เจียง เจอหมิน มีภาพของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงอยูอยางโดดเดนเพ่ือการบูชา 
อํานาจเผด็จการสมบูรณแบบของผูนําคอมมิวนิสตจะหามการทาทายใดๆ เหมา เจอตง ถูกเปรียบใหเปน “ตะวัน
แดง”และ“ผูปลดปลอยผูยิ่งใหญ” พรรคคอมมิวนิสตจีนยกยอวางานเขียนของเขา “หน่ึงประโยค(ที่เขาเขียน)
เทากับหม่ืนประโยค(ของคนธรรมดา)” ในฐานะสมาชิกพรรคทั่วไปคนหนึ่ง เติ้ง เสี่ยวผิงไดบัญชาการเมืองของ
จีนประดุจเจาเหนือหัว สวนทฤษฎีตัวแทน 3 ฝายของ เจียง เจอหมิน น้ันเปนแคบทความที่มีมากกวา 40 
ตัวอักษรไปเพียงนิดหนอยรวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอนดวย แตในการประชุมใหญเต็มคณะครั้งที่ 4 ของพรรค
คอมมิวนิสตจีน กลับปาวประโคมวา “เปนคําตอบที่สรางสรรคตอคําถามที่วาสังคมนิยมคืออะไร จะสรางสรรค
สังคมนิยมอยางไร เรากําลังสรางพรรคชนิดไหน และจะสรางพรรคกันอยางไร”  พรรคยังอวดอางอยางรายแรง
เกี่ยวกับทฤษฎีตัวแทนสามฝาย แมวาในกรณีน้ีเปนเรื่องกํามะลอเมื่ออางวามันเปนความตอเน่ืองและพัฒนาการ
ของลัทธิมารกซ-เลนิน ความคิดเหมา เจอตง และทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง 
 การฆาประชาชนผูบริสุทธิ์อยางโหดรายของสตาลิน ความหายนะอยางใหญหลวงจากการริเร่ิมการปฏิวัติ
วัฒนธรรมของ เหมา เจอตง การสั่งสังหารหมูนักศึกษาที่เทียนอันเหมินของ เติ้ง เสี่ยวผิง และการปราบปราม



ฝาหลุนกงอยางตอเน่ืองของ เจียง เจอหมิน เปนผลลัพธที่นากลัวของพรรคคอมมิวนิสตผูเปนเผด็จการนอก
ศาสนา 
 ในดานหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนกําหนดเง่ือนไขไวในรัฐธรรมนูญวา “อํานาจทั้งปวงในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนของปวงชน ประชาชนใชอํานาจรัฐโดยผานทางองคกรสภาประชาชนแหงชาติและสภาทองถิ่น
ในแตละระดับ” “ไมมีองคกรหรือปจเจกชนใดๆที่มีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายและรัฐธรรมนูญ”2 ในอีกดานหนึ่ง 
ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีนกําหนดไววาพรรคคอมมิวนิสตจีนคือแกนกลางของการนําในการผลักดันสังคม
นิยมแบบจีน ซ่ึงมีอํานาจเหนือประชาชนและประเทศ  ประธานคณะกรรมการประจําสภาประชาชน
แหงชาติจีนไดกลาว “สุนทรพจนครั้งสําคัญ” ไปทั่วประเทศวา องคกรสูงสุดของอํานาจรัฐจะตองยึดม่ันในการ
ชี้นําของพรรคคอมมิวนิสตจีน ตามหลักการประชาธิปไตยรวมศูนยของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ทั่วทั้งพรรค
ตองเชื่อฟงคณะกรรมการกลางพรรค เม่ือมองถึงแกนของมันแลว อันที่จริงสิ่งที่สภาประชาชนแหงชาติจีนยืนยัน
ก็คือการขึ้นตอเผด็จการของเลขาธิการใหญพรรค ซ่ึงในทางกลับกันก็ไดรับการปกปองในรูปของกฎหมาย 
 
3. การลางสมองดวยความรุนแรง การบังคับควบคุมจิตใจ การมีองคกรจัดตั้งที่เขมงวด และหาม
ลาออกเม่ือเปนสมาชิกแลว 
 องคกรจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเขมงวดอยางยิ่งยวด กอนที่จะรับเขาพรรคตองไดรับการรับรอง
จากสมาชิกพรรค 2 คน สมาชิกใหมตองสาบานวาจะจงรักภักดีตอพรรคไปตลอดกาล สมาชิกพรรคตองจายคา
สมาชิก จะตองเขารวมกิจกรรมของพรรค และเขารวมกลุมศึกษาการเมือง องคกรพรรคนั้นแทรกซึมอยูทุก
ระดับในรัฐบาล องคกรของพรรคนั้นแทรกซึมอยูในทุกระดับของรัฐบาล มีองคกรพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต
จีนอยูในทุกหมูบาน เมือง และชุมชน พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงควบคุมสมาชิกพรรคและกิจการของพรรค 
แตยังควบคุมผูที่ไมไดเปนสมาชิกดวย เพราะระบอบปกครองทั้งหมดตอง “แนบแนนอยูกับการนําของพรรค” 
ในชวงหลายปที่มีการรณรงคเพ่ือการตอสูทางชนชั้น ผูเผยแพรศาสนาของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เรียกวา
เลขาธิการพรรคระดับตางๆ มักจะไมรูวาพวกเขากําลังทําอะไรบางนอกจากการบังคับกวดขันผูคน 
 “การวิจารณและวิจารณตนเอง” ในที่ประชุมพรรคเปนมาตรการที่ดําเนินไปไมรูจักจบสิ้นในการควบคุมจิตใจ
ของสมาชิกพรรค ตลอดการคงอยูของพรรคคอมมิวนิสตจีน มันไดจัดใหมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับ
ตางๆเพื่อ ชําระความบริสุทธิ์ใหสมาชิกพรรค แกไขบรรยากาศภายในพรรค จับกุมผูทรยศ กวาดลางพวก
ตอตานบอลเชวิก3 ควบคุมวินัยพรรค และทดสอบความรูสํานึกตอพรรคเปนระยะๆ น่ันคือใชความรุนแรงและ
ความหวาดกลัวในการทดสอบการอุทิศตนของสมาชิกพรรค เพ่ือใหม่ันใจวาพวกเขาจะกาวตามมันไปตลอดกาล 
 การเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เหมือนกับการเซ็นสัญญาที่ไมอาจยกเลิกไดในการขายรางกายและจิต
วิญญาณ เน่ืองดวยกฎของพรรคนั้นอยูเหนือกฎหมายของชาติ พรรคสามารถจะถอดถอนสมาชิกไดตามชอบใจ 
ในขณะที่สมาชิกแตละคนไมอาจลาออกโดยไมถูกลงโทษอยางรุนแรง การลาออกจากพรรคนั้นถือวาไม
จงรักภักดี อันจะนํามาซึ่งผลลัพธที่นาสะพึงกลัว ในระหวางชวงการปฎิวัติวัฒนธรรม เม่ือลัทธิมารพรรค
คอมมิวนิสตจีนใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จน้ัน เปนที่ทราบกันดีวา หากพรรคตองการใหทานตาย ทานก็จะมีชีวิต
อีกตอไปไมได หากพรรคตองการใหทานอยู ทานจะตายไมได ถามีคนฆาตัวตาย เขาก็จะถูกตราหนาวา 
“กระทําผิดอาญาแลวขี้ขลาดหนีการลงโทษจากประชาชน” และครอบครัวของเขาจะถูกพัวพันและไดรับการ
ลงโทษไปดวย 



 กระบวนการตัดสินใจภายในพรรคนั้น ดําเนินไปอยางปดลับคลายกลองดํา เน่ืองจากโครงสรางภายในพรรค
น้ันถูกปดเปนความลับอยางสมบูรณ เอกสารของพรรคถือเปนเรื่องปดลับทั้งหมด พรรคกลัววาอาชญากรรมที่
ตนกอขึ้นจะถูกเปดเผย พรรคคอมมิวนิสตจีนมักจะจัดการกับผูที่ไมเห็นดวยโดยฟองดวยขอหา “เปดเผย
ความลับของรัฐบาล” 
 
4. การสงเสริมความรุนแรง การสังหารหมู และการสังเวยชีพใหพรรค 
 เหมา เจอตง กลาววา “การปฏิวัติไมใชงานเลี้ยงม้ือค่ํา หรือการเขียนบทความ หรือการวาดภาพ อีกทั้งการ
เย็บปกถักรอย มันจึงไมอาจมีความประณีต ทําแบบสบายๆและนุมนวล มีความพอดี มีเมตตา มีมารยาท สงบ
เสงี่ยมและใจกวางได การปฏิวัติคือ การกบฏ การกระทําที่ใชความรุนแรง ที่ชนชั้นหนึ่งลมคว่ําอีกชนชั้นหนึ่ง”4 
 เติ้ง เสี่ยวผิง แนะนําวา “ฆาคน 200,000 คน เพ่ือแลกกับความมั่นคง 20 ป” 
 เจียง เจอหมิน สั่ง “จงทํารายมัน(ผูฝกฝาหลุนกง) ทางรางกาย ทําลายชื่อเสียงมัน และทําใหมันลมละลาย” 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมความรุนแรงและไดเขนฆาคนนับจํานวนไมถวนตลอดชวงการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่ผานมาของมนั มันสอนคนใหปฏิบัติตอศัตรู “เย็นชายิ่งกวาความหนาวเหน็บของฤดูหนาว” สีแดงของ
ธงแดงนั้นเขาใจวาเปนสีแดงเพราะ “ถูกยอมดวยเลือดของผูที่เสียสละถูกทรมานเพื่อเพ่ือนมนุษย” พรรค
คอมมิวนิสตจีนบูชาสีแดงเพราะมันเสพติดเลือดและการสังหารผลาญชีวิต 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดนิทรรศการแบบอยางของ “วีรชน” เพ่ือปลุกเราใหคนเสียสละเพื่อพรรค เม่ือ จาง 
ซือเตอ ตายขางเตาเผาขณะที่กําลังทํางานผลิตฝนอยู เหมา เจอตง ยกยองการตายของเขาวา “หนักเทียมเขา
ไทซัน”5 ในระหวางปแหงความบาคลั่งน้ัน “คําพูดที่สงเสริมความกลา” อยางมากมาย ตัวอยางเชน “ไมเกรงกลัว
ความยากลําบากและความตาย” หรือ “พลีชีพอยางขมขื่น เสริมสงมติที่กลาหาญ วาเรากลาทําใหสุริยันและ
จันทราใหสองแสงบนฟาใหม” สรางความทะเยอทะยานอยางเปนแกนสารทามกลางการขาดแคลนเสบียงทาง
วัตถุเปนอยางยิ่ง 
 ในปลายป ค.ศ. 1970 เวียตกงสงทหารไปเขมร ลมระบอบปกครองของเขมรแดงซึ่งไดรับการอุปถัมภจาก
พรรคคอมมิวนิสตจีนและไดกอมหันตกรรม แมพรรคคอมมิวนิสตจีนจะโกรธแคนมาก มันก็ไมอาจสงทหารไป
ชวยเขมรแดงไดเพราะจีนกับกัมพูชาไมมีพรมแดนติดกัน แตกลับเริ่มสงครามสั่งสอนเวียตกงทางดานชายแดน
จีนเวียตนามโดยอางวาเปนการปองกันประเทศ ซ่ึงทหารจีนไดสังเวยชีวิตและเลือดเนื้อไปนับหม่ืนคนเพื่อการ
ตอสูระหวางพรรคคอมมิวนิสตดวยกันที่ไมมีอะไรเกี่ยวของเขตชายแดนหรืออธิปไตยของประเทศแมแตนอย ถึง
กระนั้นหลายปตอมา พรรคคอมมิวนิสตจีนยังหนาไมอายจัดวันรําลึกตอการที่ตองพลีชีพอยางไรเหตุผลของชีวิต
ที่ไรเดียงสาในวัยสดใสเปนจํานวนมากมายในฐานะ “วิญญาณวีรชนปฏิวัติ” และยังบังอาจยืมบทเพลง “วีรกรรม
อันงดงามที่ยอมดวยเลือด” มีทหารจีนผูเสียสละตองตายไป 154 คนเมื่อป ค.ศ. 1981 ในการยึดภูเขาฟากา ใน
จังหวัดกวางสีคืน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับคืนพรมแดนใหกับเวียตนามอยางงายๆ หลังจากจีนกับเวียตนาม
ทําการสํารวจเขตพรมแดนรวมกัน โดยไมแยแสตอวีรกรรมของพวกเขา  
 เม่ือการระบาดของโรคซารสกําลังคุกคามชีวิตของประชาชนเมื่อตนป ค.ศ. 2003 พรรคคอมมิวนิสตจีนรีบ
รอนรับนางพยาบาลวัยสาว แลวสงพวกเธอไปดูแลผูปวยโรคซารสในโรงพยาบาล พรรคคอมมิวนิสตจีนจะผลัก
คนวัยหนุมสาวไปสูแนวหนาที่อันตรายเสมอ เพ่ือสรางภาพลักษณที่ยิ่งใหญใหกับมันตามสโลแกนวา “ไม
หวาดหวั่นตอความยากลําบากและความตาย” แตพรรคคอมมิวนิสตจีนไมมีคําอธิบายวาสมาชิกพรรค 65 ลาน
คนที่เหลือของมันไปอยูที่ไหน และพวกเขาไดสรางภาพลักษณอะไรใหพรรคบาง 



 
5. การปฏิเสธความเชื่อตอเทพ-พระเจา และการทําลายธรรมชาติของมนุษย 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมความเชื่อแบบอเทวนิยม และอางวาศาสนาเปนเหมือนฝนตอจิตวิญญาณ ซ่ึง
เปนพิษตอประชาชน มันใชอํานาจของมันบดขยี้ศาสนาทั้งหมดในจีน แลวอุปโลกนตัวเองเปนพระเจา เพ่ือการ
มอบอํานาจอยางสมบูรณแบบใหกับลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายลางศาสนานั้น มันก็ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมพรอมกันไปดวย โดยมัน
อางวาประเพณี ศีลธรรม และหลักจริยธรรมนั้นเปนของศักดินา งมงายและปฏิปกษตอการปฏิวัติ จึงทําการ
กําจัดทิ้งไปในนามของการปฏิวัติ ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น มีเรื่องนาเกลียดระบาดไปทั่วและไดทําลาย
วัฒนธรรมประเพณีมากมาย เชน คูสมรสตางกลาวหาซึ่งกันและกัน นักเรียนทุบตีครูของตน พอกับลูกหันมา
เผชิญหนากัน เรดการด(หนวยพิทักษแดง)ฆาผูบริสุทธิ์โดยไมรับผิดชอบ รวมทั้งกอจลาจล ทุบตี ทําลาย และ
ลักขโมยไปทั่ว น่ีเปนผลลัพธตามธรรมดาของการทําลายธรรมชาติของมนุษยโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 หลังการกอตั้งระบอบปกครอง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็บังคับใหชนกลุมนอย ปฏิญาณวาจะภักดีตอการนํา
ของคอมมิวนิสต และยอมละทิ้งวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณและมีสีสันที่เผาพันธุตางๆไดสรางมา 
 วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989 สิ่งที่เรียกวา “กองทัพปลดแอกประชาชน” ไดสังหารหมูนักศึกษาจํานวนมาก
ในปกกิ่ง ซ่ึงทําใหความหวังตอการเมืองของประเทศและจิตใจของชาวจีนตองดับวูบลงอยางสิ้นเชิง นับจากนั้น
มา ผูคนทั้งหมดตางพากันหันไปสนใจแตเรื่องการหาเงิน จากป ค.ศ.1999 จนถึงวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนได
ทําการปราบปรามฝาหลุนกงอยางเหี้ยมโหด ตอตานหลักธรรม “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” อันเปน
เหตุเรงรัดใหมาตรฐานศีลธรรมตกต่ําลง 
 นับแตศตวรรษใหมเริ่มตนขึ้น ก็เกิดวัฏจักรใหมของการลอมร้ัวยึดครองที่ดิน6 และการยึดเงินและทรัพยสิน
อยางผิดกฎหมายโดยเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนที่โกงกินซึ่งรวมมือกับพวกคากําไรเกินควร ผลักดันให
ประชาชนมากมายตองอดอยากและไรที่พักพิง จํานวนผูรองเรียนเพื่อความเปนธรรมตอรัฐเพ่ิมสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว และความขัดแยงในสังคมเพิ่มความรุนแรงขึ้น มีการประทวงขนาดใหญและบอยครั้งขึ้น ซ่ึงถูก
ปราบปรามอยางรุนแรงดวยกําลังทหารและตํารวจ ธาตุแทที่เปนเผด็จการฟาสซิสตของ“สาธารณรัฐ” เดนชัด
ยิ่งขึ้น และสังคมไดสูญเสียสติ สัมปชัญญะในดานจริยธรรมไปแลว  
   วายรายในอดีตจะไมทํารายเพื่อนบานของเขา ดังคําพูดที่วา หมาจ้ิงจอกจะลาเหยื่อในที่ๆไกลจากบานของ
มัน แตทุกวันนี้เม่ือผูคนตองการจะหลอกลวงใคร เขาก็มักจะพุงเปาไปที่ญาติหรือเพ่ือนฝูง และเรียกมันวา “การ
พิฆาตผูคุนเคย” 
 ในอดีต ชนชาติจีนนั้นรักความบริสุทธิ์เหนือสิ่งอ่ืนใด แตทุกวันนี้ผูคนหัวเราะเยาะใสคนจน หาใชโสเภณีไม 
ประวัติศาสตรของการทําลายธรรมชาติมนุษยและศีลธรรมในประเทศจีนนั้นปรากฏอยางชัดเจนในบทกลอนที่วา 
 “ในทศวรรษ 50 ผูคนมุงชวยเหลือกัน 
 ในทศวรรษ 60 ผูคนตางแขงขันกัน 
 ในทศวรรษ 70 ผูคนหลอกตมซ่ึงกันและกัน 
 ในทศวรรษ 80 ผูคนสนใจแตตัวเอง 
 ในทศวรรษ 90 ผูคนจะเอาเปรียบทุกคนที่เขาหา” 
 



6. การยึดอํานาจทางทหารผูกขาดทางเศรษฐกิจและความทะเยอทะยานทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อยางบาคลั่ง 
 จุดประสงคเดียวในการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการยึดอํานาจดวยกําลังอาวุธ และกอตั้งระบบ
กรรมสิทธิ์ของรัฐ ซ่ึงรัฐผูกขาดการวางแผนดานเศรษฐกิจเพียงลําพัง ความทะเยอ-ทะยานอยางบาคลั่งของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนน้ันเหนือกวาลัทธิมารโดยทั่วไปที่มุงสะสมแตเงินเทานั้น 
 ในประเทศที่มีกรรมสิทธิ์ของสาธารณะแบบสังคมนิยมซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต องคกรพรรคที่ยึด
กุมอํานาจยิ่งใหญไว(น่ันคือ คณะกรรมการพรรคและสาขาระดับตางๆ) จะครอบงําหรือเขาควบคุม โครงสราง
พ้ืนฐานตามปกติของรัฐไว องคกรพรรคที่ครอบงําอยูจะควบคุมกลไกรัฐและถายโอนงบประมาณของรัฐบาลจาก
ทุกระดับโดยตรง เหมือนผีดูดเลือด พรรคคอมมิวนิสตจีนไดดูดเอาความมั่งคั่งจํานวนมหาศาลของชาติไป 
 
II. ความเสียหายที่ลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนสรางข้ึน 
 
 เม่ือเอยถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางกรณีโอมชินริเกียว(แปลวาสัจจะอันสูงสุด)สังหารผูคนดวยแกสทําลาย
ประสาทซาริน การฆาตัวตายเพื่อขึ้นสวรรคของกลุมวิหารสุริยะ หรือการฆาตัวตายหมูกวา 900 ศพ ของสาวก 
จิม โจนส แหงวิหารประชานั้น ผูคนจะตัวสั่นดวยความกลัวและโกรธเคือง อยางไรก็ตาม ลัทธิมารรายพรรค
คอมมิวนิสตจีนที่กออาชญากรรมยิ่งเลวรายกวานับพันเทา ทําลายชีวิตคนนับไมถวนไดน้ัน เพราะพรรค
คอมมิวนิสตจีนมีลักษณะหลายประการซึ่งลัทธิทั่วไปไมมี ดังจะกลาวตอไป  
 
ลัทธิมารกลายเปนศาสนาประจําชาติ 
 ในประเทศสวนใหญ หากทานไมไดนับถือศาสนาใดๆ ทานก็ยังมีชีวิตอยูไดอยางสุขตามอัตภาพ โดย
ปราศจากอานงานเขียนหรือฟงหลักการของศาสนานั้นๆ แตในประเทศจีนมันเปนไปไมไดที่ใครจะอยูโดยไมได
สัมผัสกับหลักการและการโฆษณาชวนเชื่อของลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีน เพราะตั้งแตยึดอํานาจได มันก็เปลี่ยน
ลัทธิมารนี้ใหเปนศาสนาประจําชาติไปแลว 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มอัดฉีดคําสั่งสอนทางการเมืองใหพลเมืองตั้งแตชั้นอนุบาลและปฐม ไมมีใครที่จะ
ไดรับการศึกษาหรือตําแหนงการงานที่สูงขึ้นโดยไมผานการสอบเรื่องการเมือง ไมมีคําถามใดของขอสอบทาง
การเมืองที่อนุญาตใหคิดไดอยางอิสระ ผูที่เขาสอบถูกกําหนดใหจําคําตอบที่เปนมาตรฐานซึ่งจัดใหโดยพรรค
คอมมิวนิสตจีนเพ่ือที่จะไดสอบผาน ชาวจีนผูโชครายถูกบังคับใหทบทวนคําสั่งสอนของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ซํ้าๆ แมจะเปนเด็ก เพ่ือลางสมองตัวเองคร้ังแลวครั้งเลา เม่ือเจาหนาที่คนหนึ่งไดรับการสนับสนุนใหมีตําแหนง
สูงขึ้นในรัฐบาล ไมวาเขาจะเปนสมาชิกพรรคหรือไมก็ตาม เขาก็ตองเขาสูโรงเรียนของพรรค เขาจะไมไดรับการ
เลื่อนขั้นจนกวาเขาจะทําไดตามขอกําหนดของการศึกษาจากโรงเรียนพรรค 
 ในประเทศจีน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนศาสนาประจําชาติ กลุมที่มีความคิดเห็นแตกตางออกไปจะไมได
รับอนุญาตใหคงอยู แมแต “พรรคประชาธิปไตย” ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้งขึ้นมาเองแทๆเพ่ือใหเปนฉาก
ประกอบทางการเมือง และนิกายปฏิรูปแหงการพึ่งตนเองสามประการ (บริหารตนเอง เกื้อหนุนตนเอง และ
โฆษณาตัวเอง) ก็จะตองยอมรับการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางเปนทางการ การภักดีตอพรรค
คอมมิวนิสตจีนนั้นเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกกอนที่จะมีความเชื่ออ่ืนใดได ซ่ึงเปนไปตามตรรกบูชาลัทธิของพรรค
คอมมิวนิสตจีน 



 
การควบคุมสังคมอยางสุดข้ัว 
 ลัทธิมารนี้กลายเปนศาสนาประจําชาติได เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนไดควบคุมสังคมอยางเบ็ดเสร็จและตัด
สิทธิ์เสรีของปจเจกชน การควบคุมชนิดนี้ไมเคยมีมากอน เน่ืองจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดตัดทอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินของประชาชน ซ่ึงเปนรากฐานหนึ่งของเสรีภาพ กอนค.ศ. 1980 คนที่อาศัยอยูในเมืองยังชีพไดโดย
การทํางานในวิสาหกิจที่พรรคควบคุมอยูเทานั้น สวนชาวนาชาวไรในชนบทก็ยังชีพโดยการทํางานในพื้นที่
เพาะปลูกที่เปนของคอมมูนของพรรค ไมมีใครที่อยูนอกเหนือการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในประเทศ
สังคมนิยมอยางจีน องคกรของพรรคคอมมิวนิสตจีนมีอยูทั่วทุกหนแหง ตั้งแตรัฐบาลกลางลงไปจนถึงระดับราก
หญาของสังคมรวมทั้งหมูบานและชุมชน พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมทั่วทั้งสังคมโดยผานคณะกรรมการพรรค
และสาขาในทุกระดับ การควบคุมอยางเขมงวดเชนนี้ไดทําลายเสรีภาพสวนบุคคลลงไป ไดแก เสรีภาพในการ
ยายถิ่นที่อยู (ระบบการลงทะเบียนที่อยูอาศัย) เสรีภาพในการพูด (มีพวกฝายขวา 500,000 คนถูกปราบปราม
เพราะการพูดอยางเสรีของพวกเขา) เสรีภาพในการคิด (หลิน เจา และ จาง จ่ือซิน7 ตางถูกสําเร็จโทษเพราะตั้ง
ขอสงสัยในพรรคคอมมิวนิสตจีน) และเสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสาร (พรรคคอมมิวนิสตจีนหามการอาน
หนังสือตองหามหรือฟง “สถานีวิทยุของศัตรู” การใชอินเตอรเนตก็ถูกตรวจสอบควบคุมดวย) 
 บางคนพูดวา ปจจุบันพรรคคอมมิวนิสตจีนอนุญาตใหมีกรรมสิทธิ์ของเอกชนแลว แตอยาลืมวา นโยบาย
ปฏิรูปและการเปดกวางนี้มีขึ้นเม่ือสังคมนิยมไดมาถึง จุดที่ประชาชนไมมีอะไรจะกิน และเศรษฐกิจของประเทศ
ใกลจะลมสลายแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนจําเปนตองยอมถอยบางเพ่ือรักษาเอาตัวรอด ถึงกระนั้น แมจะปฏิรูป
และเปดกวางแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไมเคยผอนคลายการควบคุมประชาชน การปราบปรามผูฝกฝาหลุนกง
อยางเหี้ยมโหด ซ่ึงยังดําเนินอยูน้ัน จะเกิดขึ้นไดเฉพาะในประเทศที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสตเทานั้น หาก
พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนยักษใหญทางเศรษฐกิจอยางที่มันตองการแลว มันตองเพ่ิมระดับการควบคุมประชาชน
จีนมากขึ้นอยางแนนอน 
 
การสนับสนุนความรุนแรงและการชิงชังชีวิต 
 ลัทธิมารเกือบทั้งหมดนั้นจะควบคุมสาวกของมัน และตอตานพลังจากภายนอกโดยใชความรุนแรง อยางไร
ก็ตาม มีนอยมากที่จะใชวิธีการที่รุนแรงอยางไรความปรานีเทากับของพรรคคอมมิวนิสตจีน แมกระทั่งจํานวน
ของผูที่เสียชีวิตจากฝมือพวกลัทธิมารตางๆทั่วโลก ก็ยังไมอาจเทียบไดกับจํานวนประชาชนที่ถูกพรรค
คอมมิวนิสตจีนสังหาร พรรคคอมมิวนิสตจีนมองวาประชาชนเปนเพียงทางผานไปสูเปาหมายของมันเทานั้น 
การเขนฆาเปนเพียงอีกวิธีการหนึ่งเทานั้น ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงไมมีขอจํากัดหรือการยับยั้งชั่งใจใน
การปราบปรามประชาชน ทุกคน ไมวาจะเปนผูสนับสนุน สมาชิก หรือกระทั่งผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนเอง 
ลวนสามารถตกเปนเปาหมายของการปราบปรามไดทั้งสิ้น  
 พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยอุปถัมภเขมรแดงในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปนแบบอยางของพรรคคอมมิวนิสตที่
เห้ียมโหดทั้งไมเคยใสใจในชีวิตพลเมือง ในระหวางชวงเวลา 3 ป 8 เดือนที่มันปกครอง พรรคคอมมิวนิสต
กัมพูชาภายใตการนําของพอลพต ซ่ึงมีความคิดแบบเหมา เจอตง เปนแรงดลใจและเครื่องมือชี้นํา ไดเขนฆา
ชาวเขมรไป 2 ลานคน หรือเทากับ 1 ใน 4 ของประชากรประเทศเล็กๆนี้ เพ่ือกวาดลางระบบกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน ในจํานวนผูที่ถูกฆานั้นเปนคนเชื้อสายจีนถึง 2 แสนคน 



 รัฐบาลกัมพูชาในยุคตอมา ไดจัดตั้งพิพิธภัณฑซ่ึงรวบรวมเอกสาร และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความ
รายกาจของเขมรแดงในครั้งน้ัน เพ่ือรําลึกถึงเหยื่อและอาชญากรรมของพรรคคอมมิวนิสต พิพิธภัณฑน้ีในอดีต
เปนคุกของเขมรแดง ซ่ึงแตเดิมเปนโรงเรียนมัธยม พอล พต ไดสั่งแปลงสภาพอาคารเรียนไปเปนคุก“เอส-21” 
ซ่ึงถูกใชเปนการเฉพาะในการจัดการกับนักโทษทางความคิด ปญญาชนจํานวนมากถูกกักขังที่น่ันและถูก
ทรมานจนตาย บนอาคารนี้ไดมีการจัดแสดงเครื่องมือที่ใชทรมานและภาพถายขาวดําของเหยื่อกอนที่จะ
เสียชีวิต มีรายงานมากมายของวิธีการทรมานที่อํามหิต เชน การเชือดคอ เจาะสมอง เหวี่ยงเด็กทารกลงพื้น
และฆา วิธีการทรมานทั้งหมดนี้ถูกสอนโดย “ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิก” ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนไดสงมาสอน
ใหกับเขมรแดง พรรคคอมมิวนิสตจีนยังชวยผูฝกหัดชางภาพใหมีความช่ําชองในการถายภาพนักโทษกอนที่
พวกเขาจะถูกประหาร เพ่ือใชเปนหลักฐานหรือไมก็เพ่ือการบันเทิง 
 ในคุก“เอส-21”น้ีมีเครื่องเจาะศีรษะเครื่องหน่ึงก็ถูกประดิษฐขึ้นเพ่ือสกัดสมองมนุษยไปทําเปนอาหารที่
ทรงคุณคาสําหรับพวกผูนําพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา นักโทษทางความคิด ถูกจับมัดกับเกาอ้ีตรงหนาเครื่อง
เจาะศีรษะ ซ่ึงเหยื่อจะหวาดกลัวอยางสุดขีด ในขณะที่หัวเจาะจะหมุนเจาะเขาไปในศีรษะทางดานหลังอยาง
รวดเร็ว และสกัดเนื้อสมองออกมากอนที่เหยื่อจะเสียชีวิต 
 
III. ธาตุแทของลัทธิพรรคคอมมิวนิสต 
 อะไรทําใหพรรคคอมมิวนิสตมีความชั่วราย กดขี่บีฑาอยางรายกาจเชนนั้น เม่ือปศาจพรรคคอมมิวนิสตน้ีมา
สูโลก มันมาพรอมกับภารกิจที่นาสยดสยอง มีขอความหนึ่งซ่ึงอยูตอนทายของการแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสต 
(The Communist Manifesto) อันลือลั่นวา 
 

 ชาวคอมมิวนิสตจะรูสึกเสียเกียรติในการปกปดทัศนะหรือเปาหมายของพวกเขา พวกเขา
ประกาศกองอยางเปดเผยวาเปาหมายสุดทายของพวกเขานั้น ซ่ึงจะบรรลุไดโดยใชกําลังโคนลม
เง่ือนไขทางสังคมที่มีอยูทั้งหมดเทานั้น ทําใหชนชั้นปกครองตัวสั่นกลัวตอการปฏิวัติของ
คอมมิวนิสต  กรรมาชนไมมีอะไรจะเสียนอกจากโซตรวนที่พันธนาการอยู โลกกําลังรอให
พวกเขาไปกําชัยและครอบครอง 
 

 ภารกิจของปศาจตนนี้คือการใชความรุนแรงในการทาทายมนุษยชาติ เพ่ือทําลายลางโลกดั้งเดิม ทําลาย
กรรมสิทธิ์เอกชน ทําลายคุณลักษณะ อิสรภาพ และเสรีภาพของชนชั้นกลาง เพ่ือขจัดการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคล กําจัดสถาบันครอบครัวและใหชนชั้นกรรมาชนปกครองโลก 
 พรรคการเมืองน้ี ซ่ึงประกาศความตองการของมันอยางเปดเผยในการที่จะ “ทุบตี ทําลาย และปลนสะดม” 
น้ัน ไมเพียงแตปฏิเสธทัศนะที่ชั่วราย แตยังประกาศความถูกตองของตนเองในการแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสต
วา “การปฏิวัติคอมมิวนิสตคือการแตกหักอยางถึงรากถึงโคนกับความสัมพันธแบบเกา ไมตองสงสัยเลยวาการ
พัฒนาของมันนั้นเกี่ยวของกับการแตกหักอยางถึงที่สุดกับความคิดเกา” 
 ความคิดแบบเกามาจากไหนกัน ตามกฎธรรมชาติของพวก อเทวนิยมน้ัน ความคิดแบบเกามาจากกฎของ
ธรรมชาติและสังคม มันเปนผลมาจากการเคลื่อนที่อยางเปนระบบของจักรวาล สวนผูที่เชื่อในเทพนั้นประเพณี
และคุณคาทางศีลธรรมของมนุษยเปนสิ่งที่เทพมอบให ไมวาจุดเริ่มตนของสิ่งเหลานี้จะมาจากไหน สิ่งที่เปน
รากฐานของศีลธรรม บรรทัดฐานดานพฤติกรรม และมาตรฐานในการจําแนกความชั่วความดีน้ันคอนขางม่ันคง 



ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการควบคุมพฤติกรรมของคนและรักษากฎเกณฑของสังคมเอาไวเปนเวลานานนับพันๆป ถา
มนุษยสูญเสียบรรทัดฐานและมาตรฐานดานศีลธรรมในการตัดสินสิ่งชั่วดี มนุษยจะมิเสื่อมถอยจนกลายเปนสัตว
หรอกหรือ เม่ือคําประกาศของคอมมิวนิสตประกาศวามันจะ“แตกหักอยางถึงที่สุดกับความสัมพันธเกา” เทากับ
มันคุกคามตอรากฐานการดํารงอยูของสังคมมนุษย พรรคคอมมิวนิสตจึงมุงไปสูการเปนลัทธิมาร ซ่ึงนําการ
ทําลายลางมาสูมนุษยชาติ 
 แถลงการณลัทธิคอมมิวนิสตทั้งหมดซึ่งจัดออกมาใหเปนหลักชี้นํา สําหรับพรรคคอมมิวนิสตน้ัน สิ่งที่
แผซานไปทั่วอยางสุดขั้วที่สุดคือการไมมีความเมตตากรุณาและขันติแมแตนอย มารกซและแองเจิล คิดวาพวก
เขาไดคนพบกฎการพัฒนาของสังคมโดยผานทฤษฎีวัตถุนิยมวิพากษวิธี ดังน้ันดวย“สัจจะ”ที่มีอยูในมือ พวก
เขาจึงตั้งคําถามกับทุกสิ่ง และปฏิเสธทุกสิ่ง พวกเขายัดเยียดภาพลวงตาของลัทธิคอมมิวนิสตใหกับประชาชน 
และไมลดละในการสนับสนุนการใชความรุนแรงในการทําลายโครงสรางทางสังคมและรากฐานทางวัฒนธรรมที่
ดํารงอยู แถลงการณลัทธิคอมมิวนิสตเปนผลใหพรรคคอมมิวนิสตที่เกิดขึ้นใหมเปนปศาจชั่วชาตนหนึ่ง ที่
ตอตานกฎสวรรค ทําลายลางธรรมชาติมนุษย และปรากฏตัวออกมาอยางยโสโอหัง เห็นแกตัวที่สุดและไรการ
ยับยั้งชั่งใจ 
 
IV. ทฤษฎีวันโลกแตกของพรรคคอมมิวนิสต - ความหวาดกลัวตอการจบสิ้นของพรรค 
 
 มารกซและแองเจิลไดเพาะวิญญาณชั่วรายไวในพรรคคอมมิวนิสต เลนินไดกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตใน
ประเทศรัสเซียโดยผานการใชความรุนแรงของพวกวายราย ที่โคนลมรัฐบาลในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่ตั้งขึ้น
หลังจากการปฏิวัติในเดือนกุมภาพันธ8 ทําใหการปฏิวัติของชนช้ันกลางในรัสเซียลมเหลว เขายึดครองรัฐบาล 
และบรรลุการตั้งฐานที่ม่ันของลัทธิคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของเลนินไมไดทําใหกรรมาชนมีชัย
ชนะตอโลก ในทางกลับกัน ความในวรรคตอนแรกของการแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสตที่วา “พลังเกาของยุโรป
ทั้งหมดไดเขาสูขอตกลงรวมกันที่จะกําจัดปศาจตนนี้” ทันทีหลังจากพรรคคอมมิวนิสตถือกําเนิด มันก็ตองเผชิญ
กับวิกฤตในการอยูรอดและหวาดเกรงวาจะถูกขับไลไดทุกเม่ือ 
 หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม9 คอมมิวนิสตรัสเซีย หรือบอลเชวิก ไมไดนําสันติภาพหรือความสมบูรณพูนสุข
มาใหกับประชาชน นอกจากการเขนฆาอยางปาเถื่อน ทหารในแนวหนาก็พายในสงครามและการปฏิวัติทําให
เศรษฐกิจสังคมแยลง ดังน้ันประชาชนจึงเริ่มกอกบฏ สงครามกลางเมืองแพรระบาดไปทั่วประเทศ ชาวนาก็
ปฏิเสธที่จะจัดสงอาหารใหกับเมืองตางๆ การจลาจลขนานใหญระหวางพวกคอสแซกเกิดขึ้นใกลแมนํ้าดอน และ
การทําสงครามกับกองทัพแดงไดนํามาซึ่งการนองเลือดที่โหดราย ความปาเถื่อนโหดรายของพวกนักฆาที่ทํา
สงครามครั้งน้ีสามารถเห็นไดจาก บทประพันธ อยางเชนโชโลคอฟ ชื่อ “ไทไคดอน” (Tikhii Don) และเรื่องอ่ืนๆ
เกี่ยวกับแมนํ้าดอน กองทัพที่นําโดยอดีตกองทัพขาวคือนายพล อเล็กซาน ไวลิเยวิก คอลแชค และนายพลแอน
ตัน เดนิกิน เกือบจะคว่ําพรรคคอมมิวนิสตรัสเซียไดในจุดหนึ่ง แมจะเปนกลุมอํานาจทางการเมืองที่เกิดใหม แต
พรรคคอมมิวนิสตก็ถูกตอตานจากเกือบทั่วประเทศ บางทีคงเปนเพราะลัทธิคอมมิวนิสตน้ันชั่วรายเกินกวาจะ
ชนะใจประชาชนได 
 ประสบการณของพรรคคอมมิวนิสตจีนคลายคลึงกับของรัสเซีย นับจากกรณีมารี (Mari Incident) และการ
สังหารหมูเม่ือวันที่ 12 เมษายน10 จากนั้นก็ถูกปราบปรามอีก 5 ครั้ง ในเขตควบคุมของคอมมิวนิสตจีน และใน



ที่สุดก็ถูกบีบบังคับใหเกิดการเดินทัพทางไกล 25,000 กม. (Long March) พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเผชิญกับ
วิกฤตถูกขับไลอยูบอยครั้ง 
 พรรคคอมมิวนิสตเกิดขึ้นพรอมกับนโยบายที่จะทําลายลางโลกเกาโดยทุกวิถีทาง ซ่ึงมันพบวาตนเองตอง
เผชิญกับปญหาจริงๆ วาจะอยูรอดอยางไรโดยไมถูกกําจัดทิ้งขับไล พรรคคอมมิวนิสตมีชีวิตอยูภายใตความ
หวาดหวั่นตอความตายของตัวมันเสมอมา การอยูรอดไดกลายเปนเรื่องสําคัญสูงสุดของลัทธิคอมมิวนิสต เปน
ศูนยรวมของทุกสิ่งสําหรับตัวมัน เม่ือพันธมิตรคอมมิวนิสตสากลเกิดความแตกแยก ทําใหวิกฤตของการอยูรอด
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนยิ่งเลวรายลง ตั้งแตปค.ศ. 1989 ความหวาดหวั่นตอวันโลกแตกของพรรคยิ่งใกลเขา
มาทุกทีและวันมรณะของมันก็เขามาใกลขึ้นแลว 
 
V. อาวุธสําคัญสําหรับการอยูรอดของคอมมิวนิสต คือ การตอสูอยางเห้ียมเกรียม 
 
 พรรคคอมมิวนิสตไดย้ํามาตลอดในเรื่องวินัยเหล็ก การภักดีอยางสมบูรณ และวินัยการจัดตั้งองคกรณ ผูที่
เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีนตองสาบานวา 
 

 ขาฯตองการเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เพ่ือสนับสนุนธรรมนูญของพรรค ปฏิบัติตามการ
บังคับบัญชาของพรรค ปฏิบัติตามพันธกิจของสมาชิก สนองตอบการตัดสินใจของพรรค ทําตาม
กฎระเบียบของพรรคอยางเขมงวด รักษาความลับของพรรค ภักดีตอพรรค ทํางานอยางขยัน
ขันแข็ง อุทิศตนชั่วชีวิตเพ่ือลัทธิคอมมิวนิสต พรอมเสมอที่จะสละชีพเพ่ือพรรคและประชา และจะ
ไมมีวันทรยศตอพรรค (ดูธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีน บทที่หน่ึง ขอหก) 
 

 พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกการอุทิศจิตวิญญาณตอพรรคเหมือนกับที่ลัทธิกําหนดตอสาวกวา “ธรรมชาติ
พรรคโดยสํานึก” มันเรียกรองใหสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนพรอมที่จะยกเลิกตอความเชื่อและหลักการของตน
ทุกเวลาพรอมกับเชื่อฟงเจตนารมณของพรรคและผูนําพรรคอยางสมบูรณ หากพรรคตองการใหทานมีเมตตา 
ทานตองมีเมตตา หากพรรคตองการใหทานชั่วราย ทานตองชั่วราย มิฉะน้ันทานจะไมบรรลุมาตรฐานของ
สมาชิกพรรค ไมไดแสดงสํานึกที่เด็ดเดี่ยวของธรรมชาติพรรค 
 เหมา เจอตง กลาววา “ปรัชญามารกซิสตคือปรัชญาแหงการตอสู” เพ่ืออุปถัมภค้ําจุนความสํานึกแหง
ธรรมชาติพรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนเชื่อในกระบวนการของการตอสูภายในพรรคเปนระยะๆ ผานการผลักดัน
การตอสูอยางโหดเหี้ยมภายในและภายนอกพรรคอยางตอเน่ือง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกําจัดผูที่มีความเห็นไม
ลงรอยและสรางความนาสะพรึงกลัวสีแดงขึ้นมา ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนจะกวาดลางสมาชิก
พรรคอยางตอเน่ือง สรางกฎที่เขมงวดแบบลัทธิของมัน และสนับสนุนเจตนาคติของสมาชิกเกี่ยวกับ“ธรรมชาติ
พรรค” ทั้งน้ีเพ่ือเสริมศักยภาพในการตอสูของพรรค น่ีคืออาวุธล้ําคาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชในการยืดอายุของ
มัน 
 ในบรรดาผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน เหมา เจอตง เปนผูที่ช่ําชองที่สุดในการใชอาวุธล้ําคานี้ในการตอสูอยาง
โหดเหี้ยมภายในพรรค ความโหดเหี้ยมของการตอสูและวิธีการทํารายเร่ิมตนตั้งแตปค.ศ. 1930 ในเขตควบคุม
ของคอมนิวนิสตจีน ที่เรียกกันในขณะนั้นวา“เขตโซเวียต” 



 ในปค.ศ. 1930 เหมา เจอตง ริเริ่มการปฏิวัติอันนาสะพรึงกลัวในเขตโซเวียต ในจังหวัดเจียงซี ที่รูจักกันใน
นามวา การกวาดลางกลุมตอตานบอลเชวิก หรือกลุมเอบี ทหารในกองทัพแดง สมาชิกพรรคและสันนิบาต
พรรค และพลเรือนในฐานที่ม่ันคอมมิวนิสตรามหลายพันคนถูกฆาตกรรมอยางโหดเหี้ยม เหตุการณน้ีเกิดจาก
การควบคุมอยางเผด็จการของเหมา หลังจากเหมากอตั้งฐานเขตโซเวียตในเจียงซี ในไมชาเขาก็ถูกทาทาย โดย 
ผูนํากองทัพแดงและองคกรพรรคทองถิ่นในเขตตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดเจียงซีนําโดยหลี่ เหวินหลิน เหมา
ไมอาจอดกลั้นตอแรงตอตานในองคกรภายใตจมูกของเขาได เขาจึงใชวิธีการที่สุดขั้วในการปราบปรามสมาชิก
พรรคที่เขาสงสัยวามีความคิดตอตานเขา เพ่ือสรางบรรยากาศเหี้ยมเกรียมเหมาะตอการปราบปรามทั่วไป 
เหมาไมลังเลที่จะเร่ิมตนกับกองกําลังที่อยูในการควบคุมของเขาโดยตรง จากชวงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึง
กลางเดือนธันวาคมของปน้ัน กองทัพแดงแนวหนาสุดไดผาน “การแกไขทางการทหารอยางรวดเร็ว” มีการ
จัดตั้งองคกรเพื่อการกวาดลางผูตอตานการปฏิวัติในทุกระดับของกองทัพ นับจากกองพล กรม กองพัน 
กองรอย และหมวดทหาร มีการจับกุมและฆาสมาชิกพรรคที่มาจากครอบครัวเจาของที่ดินหรือชาวนาร่ํารวย
และพวกที่ไดรองเรียนตางๆ ภายในเวลาไมถึงเดือน จากเหลากองทัพแดงกวา 40,000 คนนั้น มี 4,400 คนถูก
คัดเปนทหารกลุมเอบีไป ทั้งน้ีรวมถึงผูนําทหารกวาสิบนาย ทั้งหมดทุกคนถูกการประหาร 
 ในระยะตอมา เหมาเริ่มการลงโทษพวกตอตานในเขตโซเวียต ในเดือนธันวาคม ปค.ศ.1930 เขาสั่งให หลี่ 
เสาจิว เลขาธิการใหญกรมการเมืองของกองทัพแดงแนวหนาสุดและประธานคณะกรรมการกวาดลาง ไปเปน
ตัวแทนคณะกรรมการชายแดนทั่วไปและใหไปที่เมืองฟูเทียน ในจังหวัดเจียงซี ซ่ึงเปนที่ตั้งของรัฐบาล
คอมมิวนิสต หลี่ เสาจิว ไดจับกุมสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการระดับจังหวัดหลายคนและแปดผูนําของ
กองทัพแดงที่ 20 รวมถึง ตวน เหลียงป และ หลี่ ไปฟาง เขาใชวิธีการทรมานอยางเห้ียมโหด เชนการทุบตีและ
เผารางกาย ผูที่ถูกทรมานแบบนี้จะมีแผลทั่วรางกาย น้ิวหัก รางกายพุพอง ไมสามารถเคลื่อนไหวได ตาม
เอกสารหลักฐานในเวลานั้นระบุวา เหยื่อเหลานี้รองครวญครางเสียงดังลั่นสนั่นฟา วิธีการทรมานที่ไรความ
ปรานีเห้ียมโหดที่สุดนั้นไรซ่ึงความเปนมนุษย 
 วันที่ 8 ธันวาคม ภรรยาทั้งสองของ หลี่ ไปฟาง คือ หมา หมิง และ โจว เหม่ียน ไปเยี่ยมสามีในคุก แตกลับ
ถูกจับกุมในฐานะสมาชิกกลุมเอบีและถูกทรมานอยางทารุณ ทั้งสองถูกทุบตีอยางรุนแรงตามเนื้อตัวและอวัยวะ
เพศถูกเผา รวมทั้งเตานมถูกกรีดดวยมีด ภายใตการทรมานที่โหดราย ตวน เหลียงป ยอมรับวา หลี่ เหวินหลิน 
จิน หวางปาง หลิว ตี้ โจว เหม่ียน และหมา หมิง รวมทั้งคนอ่ืนๆเปนผูนํากลุมเอบีและมีสมาชิกกลุมเอบี
มากมายในโรงเรียนของกองทัพแดง  
 จากวันที่ 7 ธันวาคม จนถึงเย็นวันที่ 12 ธันวาคม เพียง 5 วัน หลี่ เสาจิวและพวกไดจับกุมผูถูกกลาวหาวา
อยูในกลุมเอบีกวา 120 คน และตัวการสําคัญอีกหลายสิบคนที่ตอตานการปฏิวัติ ในการกวาดลางกลุมเอบีในฟู
เทียน กวา 40 คนถูกประหารชีวิต ปฏิบัติการหฤโหดครั้งน้ีของ หลี่ เสาจิว ไดจุดชนวนใหเกิดเหตุการณกรณีฟู
เทียน11ในวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1930 ซ่ึงสรางความสะพรึงกลัวทั่วเขตโซเวียต (จากประวัติการสืบสวนจอง
การกวาดลาง”กลุมเอบี”ของเหมา เจอตง ในเขตโซเวียต จังหวัดจิงเชียงโดย เกา หัว) 
 เหมาอาศัยทฤษฎีและการปฏิบัติของการดิ้นรนตอสูอยางนี้ คอยแสวงหาและกอตั้งการนําอยางสมบูรณใน
พรรคของเขา ตั้งแตเขตโซเวียต จนถึงเยียนอาน หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจในปค.ศ.1949 เหมาก็
สืบทอดการตอสูภายในพรรคแบบนี้เรื่อยมา ตัวอยางเชน ในการประชุมวงกวางครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการ
กลางพรรคชุดที่ 8 ที่เมืองลูซาน ปค.ศ.1959 เหมา เจอตง ก็จุดชนวนการโจมตีอยางฉับพลันตอ เผิง เตอะหวาย 
และถอดเขาออกจากตําแหนง12 ผูนําในศูนยกลางพรรคที่เขารวมประชุมตางถูกเรียกใหแสดงจุดยืน ผูที่กลา



แสดงความเห็นแตกตางออกไปถูกตราหนาวาเปนพวกตอตานพรรคในกลุมของเผิง เตอะหวาย ระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม สหายรวมรบในคณะกรรมกลางพรรคถูกลงโทษคนแลวคนเลา แตทั้งหมดยอมศิโรราบโดยไม
ตอสูเลย ใครจะกลาเอยคัดคาน เหมา เจอตง แมเพียงคําเดียวไดละ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเนนย้ําในวินัยเหล็ก 
การภักดีตอพรรคและวินัยองคกร อยูเสมอ เรียกรองใหเชื่อฟงอยางสมบูรณตอทานผูนําที่อยูสูงกวา ธรรมชาติ
ชนิดนี้ของพรรคไดถูกปลูกฝงในการตอสูทางการเมืองอยางตอเน่ือง 
 ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม หลี่ ลี่ซาน ซ่ึงในอดีตเคยเปนผูนําในพรรคคอมมิวนิสตจีน ถูกกดดันจนถึงขีด
สุดของความอดทนของเขา ในวัย 68 ป เขาถูกสอบสวนเฉลี่ยเดือนละ 7 ครั้ง สวนภรรยาของเขา หลี่ ซา ถูก
นับวาเปนสายลับของ “พวกลัทธิแกโซเวียต” และถูกสงเขาคุกไป โดยไมมีขาวความเปนตายรายดีของเธอเลย 
หลี่ ลี่ซาน หมดอาลัยตายอยากอยางยิ่งและไมมีทางเลือกใด เขาจึงฆาตัวตายโดยกินยานอนหลับปริมาณมาก 
กอนการตายของเขา หลี่ ลี่ซานเขียนจดหมายถึง เหมา เจอตง เพ่ือสะทอนออกมาอยางแทจริงของธรรมชาติ
ของพรรค ซ่ึงสมาชิกพรรคคนนี้ที่ไมกลาจะละทิ้งมัน แมแตในวาระที่ใกลจะตาย 

ทานประธาน, 
ตอนนี้ผมไดกาวไปบนเสนทางแหงการทรยศตอพรรคโดยการฆาตัวตาย และไมมีทางที่จะแก

ตางในความผิดของตน มีเพียงสิ่งเดียว น่ันคือครอบครัวของผมทั้งหมดและตัวผมไมเคยรวมมือกับ
ศัตรูของรัฐ ผมขอเรียกรองเพียงประเด็นเดียว คือใหรัฐบาลกลางไตสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง 
และสรุปผลบนพื้นฐานของความเปนจริง... 
หลี่ ลี่ซาน 
22 มิถุนายน ค.ศ.196713 

  
 ในขณะที่ปรัชญาการตอสูของ เหมา เจอตง ในที่สุดก็ไดลากประเทศจีนไปสูความความหายนะที่ไมเคยมีมา
กอน การรณรงคทางการเมืองชนิดนี้ และการตอสูภายในพรรค ซ่ึงจะเกิดขึ้นอยางกวางขวางทุกๆ 7-8 ป น้ัน
เปนหลักประกันการอยูรอดของพรรคคอมมิวนิสตจีน ทุกครั้งที่มีการรณรงคจะมีคนสวนนอยจํานวน 5% ที่จะ
ถูกปราบปราม และอีก 95% ที่เหลือจะกลายเปนผูที่เชื่อฟงอยางแนบแนนตอแนวทางพื้นฐานของพรรค ซ่ึงจะ
เสริมพลังสามัคคีขององคกรและศักยภาพในการทําลายลาง การดิ้นรนตอสูเหลานี้ยังชวยกําจัดสมาชิก “ที่
วอกแวก” ซ่ึงไมปรารถนาจะเลิกทําตามความรูสึกผิดชอบชั่วดี และยังเปนการโจมตีตอกลุมพลังใดๆที่คิด
ตอตานพรรค พวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีความกระหายในการตอสูมากที่สุดและใชวิธีการอันธพาลได
ดีที่สุดก็จะไดอยูในอํานาจโดยผานกลไกการตอสูน้ี ผูนําลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนคนที่ไมมีความเกรงกลัว
ใดๆ มีประสบการณการตอสูที่อุดมสมบูรณและเต็มเปยมดวยจิตวิญญาณพรรค การตอสูอยางโหดรายนี้ยังให 
“บทเรียนเลือด” และการลางสมองดวยความรุนแรง ในขณะเดียวกันมันก็เปนการเพ่ิมพลังใหกับพรรค
คอมมิวนิสตจีนอยางตอเน่ือง เสริมความตองการที่จะตอสูตอไป ค้ําประกันการอยูรอดของมัน และปองกันไมให
มันกลายเปนกลุมที่รักสงบไมยอมตอสู 
 ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคไดมาโดยตรงจากธรรมชาติลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคคอมมิวนิสตจีน
ตัดสินใจแตกหักกับหลักการดั้งเดิมทั้งหมดเพื่อบรรลุเปาหมายของมัน และใชการตอสูทุกวิถีทางอยางไมลังเล
กับพลังใดๆที่ขวางกั้นมัน ดังน้ันมันจึงตองฝกฝนและผูกมัดสมาชิกทั้งหมดใหกลายเปนเครื่องมือของพรรคที่ไม
มีหัวใจ ไมรูจักความยุติธรรมและไรความศรัทธา ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เร่ิมตนจากความ
เกลียดชังสังคมมนุษยและประเพณี การประเมินตัวเองแบบหลงละเมอ และความเห็นแกตัวอยางที่สุดและการดู



ถูกชีวิตผูอ่ืน เพ่ือบรรลุสิ่งที่มันเรียกวาอุดมคติ มันจะใชความรุนแรงโดยไมคํานึงถึงอะไรทั้งสิ้นในการทําลายโลก
รอบตัวและกําจัดผูคัดคานทั้งหมด ลัทธิมารเชนน้ียอมจะพบกับการตอตานจากผูที่มีความรูสึกผิดชอบชั่วดีอยาง
แนนอน ดังน้ันมันจึงตองกําจัดความรูสึกผิดชอบชั่วดีและความเมตตากรุณาของคนเพื่อใหคนศรัทธาในคําสอน
ที่ชั่วรายของมัน ดังน้ันเพ่ือที่จะค้ําประกันการอยูรอดของมัน กอนอ่ืนพรรคคอมมิวนิสตจีนตองทําลายความรูสึก
ผิดชอบชั่วดีของประชาชน ความเมตตากรุณาและมาตรฐานทางศีลธรรม เปลี่ยนประชาชนใหเปนทาสและ
เครื่องมือที่แสนเชื่อง ตามตรรกของพรรคคอมมิวนิสตจีนน้ัน ชีวิตและผลประโยชนของพรรคยอมอยูเหนือทุกสิ่ง 
แมกระทั่งผลประโยชนรวมกันของสมาชิกพรรคทั้งหมด ดังน้ันสมาชิกพรรคคนหนึ่งคนใดจึงตองพรอมที่จะสละ
ชีพเพ่ือพรรค 
 เม่ือมองดูประวัติศาสตรพรรคคอมมิวนิสตจีน จะพบวาบุคคลที่ยังคงรักษาความตั้งใจของปญญาชนแบบ
ด้ังเดิม อยางเชน เฉิน ตูซ่ิว และ ชู ชิวไป หรือผูที่ยังคงหวงใยผลประโยชนของประชาชน อยาง หู เยาปง และ 
จาว จ่ือหยาง หรือผูที่ตัดสินใจที่จะเปนขาราชการมือสะอาดและรับใชประชาชนอยางแทจริงอยาง จู หรงจี น้ัน 
ไมวาพวกเขาจะทุมเทใหกับพรรคมากมายเพียงไร และไมวาเขาจะปราศจากความทะเยอทะยานสวนตัวอยางไร 
พวกเขาก็จะถูกกวาดลาง หรือปลดออก หรือถูกควบคุมอยางไมอาจเลี่ยงได ดวยขออางเพ่ือผลประโยชนและ
วินัยของพรรค 
 ความสํานึกในธรรมชาติของพรรค หรือสมรรถภาพในการทําลายลางของพรรคที่ถูกฝงลึกอยูในกระดูกของ
พวกเขาเปนเวลานานในชวงหลายปของการตอสูด้ินรน มักจะทําใหพวกเขายอมประนีประนอมหรือศิโรราบเมื่อ
อยูในภาวะวิกฤต เพราะในจิตใตสํานึกของพวกเขานั้น การอยูรอดของพรรคเปนเรื่องสําคัญสูงสุด พวกเขายอม
ที่จะเสียสละตัวเองและเฝาดูพลังชั่วรายภายในพรรค ฆาตกรรมกอกรรมทําเข็ญ แทนที่จะทาทายการอยูรอด
ของพรรคดวยความคิดที่มีสติสัมปชัญญะและความเมตตาของพวกเขาเอง น่ีเปนผลที่เฉียบขาดของกลไกการ
ตอสูของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซ่ึงเปลี่ยนคนดีใหกลายเปนเครื่องมือของมัน และใชธรรมชาติของพรรคในการ
จํากัดหรือแมกระทั่งกําจัดความรูสึกผิดชอบชั่วดีของมนุษยอยางถึงที่สุด การตอสูดานแนวทางหลายสิบครั้งของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดตีผูนําสุดยอดหรือผูที่กําลังจะขึ้นมาเปนผูนําอีกหลายสิบคนใหตกลงไป ไมมีผูนําสูงสุด
คนใดมีจุดจบที่ดี แม เหมา เจอตง จะเปนราชาอยูถึง 43 ป หลังจากการตายของเขาไมนาน ภรรยาและหลาน
ของเขาก็ถูกจําคุก ซ่ึงไดรับการสดุดีวาเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญของลัทธิเหมา น่ีเปนเรื่องนาขันหรือละครตลกหรือ
ไร 
 หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจทางการเมืองไดแลว ก็มีการรณรงคทางการเมืองอยางไมจบสิ้น 
เกิดการตอสูทั้งในพรรคจนถึงนอกพรรค น่ีเปนกรณีที่เดนชัดในยุค เหมา เจอตง และยังคงดําเนินตอไปในยุค
หลังจากเหมา คือ “ยุคปฏิรูปและเปดกวาง” ในปค.ศ.1980 เม่ือประชาชนเริ่มจะมีเสรีภาพนิดหนอยในทาง
ความคิด พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จุดชนวนการรณรงคตอตานเสรีนิยมชนชั้นกลาง และเสนอหลักการพื้นฐานสี่
ประการ14 เพ่ือรักษาการนําแบบเบ็ดเสร็จของมันตอไป ปค.ศ.1989 นักศึกษาที่เรียกรองประชาธิปไตยอยาง
สันติถูกปราบปรามอยางนองเลือดเพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนไมอนุญาตใหมีความทะเยอทะยานในระบอบ
ประชาธิปไตย ปค.ศ.1990 เม่ือเห็นวาผูฝกฝาหลุนกง ซ่ึงเชื่อใน หลักธรรม ความจริง ความเมตตา ความอดทน 
เพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว จึงตองพบกับการปราบปรามแบบกวาดลางใหสิ้นซาก ซ่ึงเริ่มตนในปค.ศ.1999 
เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนทนไมไดตอธรรมชาติและความคิดที่ดีงามของมนุษย มันตองใชความรุนแรงทําลาย
ความรูสึกผิดชอบของมนุษยเพ่ือค้ําประกันอํานาจของมัน นับตั้งแตเร่ิมศตวรรษที่ 21 อินเตอรเนตไดเชื่อมโยง



โลกเขาไวดวยกัน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชเงินจํานวนมหาศาลในการตั้งเครือขายสกัดกั้น เสรีภาพแบบ
ออนไลน เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนกลัวประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารอยางอิสระ 
 
VI. การเสื่อมทรุดของลัทธิมารพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 
  แกนแทของการปกครองของลัทธิมารพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการตอตานธรรมชาติของมนุษยและหลักการ
ของสวรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนที่รูจักดีในความยโส ทะนงตน เห็นแกตัว และพฤติการณที่โหดเหี้ยมแบบ
ไมบันยะบันยัง มันนําความหายนะมาสูประเทศชาติและประชาชนเสมอมา และไมเคยยอมรับความผิดของมัน
เอง และไมเคยเผยสันดานที่แทของมันออกมา พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยลังเลที่จะเปลี่ยนสโลแกนคําขวัญและ
ปายของมัน ซ่ึงมันถือวาเปนกลวิธีเพ่ือรักษาการควบคุมของมันไว มันจะทําทุกอยางเพื่อคงอํานาจตอไป โดยไม
คํานึงถึงจริยธรรม ความยุติธรรมและชีวิตคนแตอยางใด 
 องคกรควบคุมจัดการและกระบวนการทางสังคมของลัทธิมารนี้ นํามันไปสูการลมสลายของมันเองอยางหนี
ไมพน ผลจากการรวมศูนยอํานาจทําใหความคิดเห็นของสาธารณะและกลไกการตรวจสอบไดถูกทําลาย ไม
เหลือพลังที่จะหยุดยั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนจากการลื่นไถลไปสูความเสื่อมและแตกสลาย 
 วันนี้พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกลายเปนพรรคปกครองที่ฉอฉลและคดโกงที่สุดในโลก ตามสถิติอยางเปน
ทางการของจีน กวา 20 ปที่ผานมา ในบรรดาสมาชิกพรรค เจาหนาที่ และขาราชการ จํานวน 20 ลานคนนั้น มี
อยู 8 ลานคนที่ถูกพบวามีความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชั่นและระเบียบวินัย หรือถูกลงโทษตามกฎของพรรค
หรือรัฐบาล หากนับรวมพวกที่ไมสามารถตรวจสอบไดเขาไปดวย ประมาณวามีเจาหนาที่พรรคและรัฐบาลที่คด
โกงถึงราว 2 ใน 3 ทีเดียว ซ่ึงมีเพียงสวนนอยที่ถูกไตสวนและเปดโปง 
 การแสวงหาผลประโยชนดวยวิธีการคอรรัปชั่นและการขมขู ไดกลายเปนแรงยึดเหนี่ยวเอกภาพที่มีอํานาจ
มากที่สุดในการเปนหน่ึงอันเดียวกันของพรรคคอมมิวนิสตจีนในทุกวันนี้ เจาหนาที่ที่คอรรัปชั่นรูดีวาหาก
ปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีนพวกเขาก็จะหมดโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว และหากพรรค
คอมมิวนิสตจีนลมลง พวกเขาไมเพียงแตจะสูญเสียอํานาจและตําแหนง แตจะถูกสอบสวนดวย ในบทกวีเรื่อง 
“สวรรคลงโทษ” ซ่ึงเปดโปงปฏิบัติการหลังฉากของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีน เฉิน ฟาง ผูประพันธไดเผย
ความลับสุดยอดของพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยผานปากของ หาว เซียงโซว รองผูอํานวยการสํานักเทศบาลนคร
พรรคคอมมิวนิสตจีนวา “การคอรรัปชั่นไดสรางความมั่นคงใหอํานาจการเมืองของเรา” 
 ชาวจีนมองเห็นชัดวา “ถาเราตอสูกับคอรรัปชั่น พรรคก็จะลมลง ถาเราไมตอสูกับคอรรัปชั่น ชาติก็จะยอย
ยับ” อยางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมเสี่ยงกับวาระสุดทายของมันเองเพ่ือตอสูกับคอรรัปชั่น สิ่งที่มันจะ
ทําคือการฆาพวกคอรรัปชั่นบางคนเพื่อเปนการเสียสละในการรักษาภาพลักษณของมัน ซ่ึงจะยืดอายุของมัน
ออกไปไดอีกสองสามป โดยยอมจายสวนที่คอรรัปชั่นมาจํานวนเล็กนอย ทุกวันนี้เปาหมายประการเดียวของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนคือการรักษาอํานาจของมันและหลบหลีกวันตายของมัน 
 ในประเทศจีนทุกวันนี้ ศีลธรรมและจริยธรรมไดเสื่อมถอยจนเกินกวาจะยอมรับได สินคากํามะลอ โสเภณี 
ยาเสพติด การสมรูรวมคิดระหวางเจาหนาที่และแกงผิดกฎหมาย องคกรที่ควบคุมอาชญากรรม การพนัน การ
ติดสินบน คอรรัปชั่นทุกชนิดมีอยูดาษด่ืน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเพิกเฉยตอความเสื่อมทรามดานจริยธรรม
อยางมาก ในขณะที่เจาหนาที่ระดับสูงจํานวนมากเปนตัวการที่อยูเบื้องหลังเรียกคาคุมครองจากผูที่หวาดกลัว 
ไช เซาชิง ผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลับนานกิง ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับองคกรมาเฟยและอาชญากรรม ไดคาดคะเน



วามีสมาชิกองคกรอาชญากรรมในประเทศจีนไมนอยกวา 1 ลานคน ลักษณะของแตละองคกรที่เคยจับไดมักจะ
เผยใหเห็นวาพวกคอมมิวนิสตที่คอรรัปชั่นอยูเบื้องหลังเสมอ ทั้งผูพิพากษา ตํารวจ และเจาหนาที่อ่ืนๆของรัฐ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนกลัววาประชาชนจีนจะฟนคืนสติสัมปชัญญะและจริยธรรม ดังน้ันมันจึงไมกลาที่จะยอม
ใหประชาชนมีความเชื่อในศาสนาหรือมีเสรีภาพทางความคิด มันจะทําทุกอยางในการปราบปรามคนดีที่มีความ
เชื่อศรัทธา เชนชาวคริสเตียนใตดินที่เชื่อในพระเยซูและพระเจา และพวกฝาหลุนกงที่ยึดม่ันในความจริง ความ
เมตตา ความอดทน พรรคคอมมิวนิสตจีนกลัววาประชาธิปไตยจะทําใหการปกครองแบบพรรคเดียวของมันจบ
สิ้นลง ดังน้ันมันจึงไมกลาใหเสรีภาพทางการเมืองแกประชาชน มันจะรีบเรงจับกุมกักขังพวกเสรีนิยมและนัก
สิทธิมนุษยชน และใหเสรีภาพจอมปลอมแกประชาชน ตราบเทาที่ทานไมสนใจการเมืองหรือตอตานการนําของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน มันก็อาจจะยอมใหทานทําตามความปรารถนาของทานไดทุกแบบ ซ่ึงแมมันจะหมายถึง
วาทานจะทําชั่วอยางไรจริยธรรม ซ่ึงผลลัพธก็คือพรรคคอมมิวนิสตจีนเสื่อมลงเร่ือยๆอยางรวดเร็ว และ
จริยธรรมทางสังคมในประเทศจีนก็ประสบกับความตกต่ําลงอยางฮวบฮาบนากลัว 
 “ปดทางสูสวรรค และเปดประตูสูนรก” เปนคําที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายความชั่วรายของลัทธิพรรค
คอมมิวนิสตจีนในการทําลายลางสังคมจีนทุกวันน้ี 
 
VII. ภาพสะทอนการปกครองที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 
พรรคคอมมิวนิสตคืออะไร 
 คําถามงายๆนี้หาคําตอบไดไมงายนัก ภายใตการเสแสรงวา“เพ่ือมวลชน” ในหนากากของพรรคการเมือง ที่
แทคือพรรคคอมมิวนิสตไดหลอกลวงประชาชนนับลาน และมันไมใชพรรคการเมืองในความหมายโดยทั่วไป 
ทวาเปนลัทธิมารอันตรายที่ถูกครอบงําโดยปศาจชั่วตนหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสตคือสิ่งมีชีวิตที่แสดงบทบาทอยูใน
โลกนี้โดยผานองคกรพรรค สิ่งที่ควบคุมพรรคคอมมิวนิสตจีนคือปศาจชั่วที่เขาไปครอบงําอยูตั้งแตแรก และ
ปศาจชั่วตนนี้เองที่กําหนดธรรมชาติที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสต  
 ผูนําพรรคคอมมิวนิสตที่กําลังแสดงบทเปนผูนําลัทธิน้ัน เปนเพียงกระบอกเสียงของปศาจชั่วและพรรค เม่ือ
จุดมุงหมายและความตองการของเขาไปทางเดียวกับพรรคไดและสามารถถูกมันใชประโยชนได พวกเขาก็จะ
ถูกเลือกเปนผูนํา แตเม่ือพวกเขาไมอาจเปนไปตามความตองการของพรรค พวกเขาก็จะถูกโยนทิ้งอยางไร
ความปรานี กลไกการตอสูของพรรค จะค้ําประกันวามีแตพวกเจาเลหที่สุด ชั่วรายที่สุด เห้ียมเกรียมที่สุด จึง
สามารถอยูในตําแหนงผูนําลัทธิพรรคคอมมิวนิสตไดอยางม่ันคง ผูที่เคยอยูในตําแหนงผูนําพรรคหลายสิบคนได
ตกลงมาจากความสงางาม ซ่ึงไดพิสูจนความจริงของขอโตแยงนี้ ที่จริงผูนําสูงสุดของพรรคนั้นกําลังเดินอยูบน
เชือกเล็กๆที่ขึงตึงเสนหนึ่ง พวกเขาสามารถกาวออกมาจากแนวทางของพรรคและเหลือไวซ่ึงชื่อเสียงที่ดีงามใน
ประวัติศาสตร อยางเชนกอรบาชอฟ ซ่ึงเคยทํามาแลว หรือไมก็เปนเหยื่อของพรรคเหมือนกับอดีตเลขาธิการ
ใหญของพรรคหลายๆคน 
 ประชาชนเปนเปาหมายของการตกเปนทาสและการกดขี่ ภายใตการปกครองของพรรค ประชาชนไมมีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธพรรค แตถูกบังคับใหค้ําจุนพรรคและยอมรับการนําอยางสมบูรณ ทั้งยังถูกกําหนดใหรับการลาง
สมองอยางสม่ําเสมอภายใตการควบคุมจากพรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนบังคับคนทั้งชาติใหเชื่อและสนับสนุน
ลัทธิมารนี้ สิ่งน้ีจะพบเห็นไดนอยมากในโลกทุกวันน้ี และเราตองรูจักจําแนกทักษะในการกดขี่ชนิดที่ไรที่เปรียบ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 



 สมาชิกพรรคเปนมวลสารที่ใชประกอบเปนรางของพรรค ในจํานวนนี้มีหลายๆคนที่เปนคนซื่อสัตยและดี
งาม หรือแมแตคอนขางประสบความสําเร็จในชีวิตสังคม พวกเขาเหลานี้เปนผูที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอยากจะ
เกณฑเขามาเพราะชื่อเสียงและความสามารถของพวกเขาอาจถูกนํามารับใชพรรค คนอ่ืนๆอีกหลายคน
พยายามทาํงานหนักเพื่อเขารวมกับพรรคและชวยเหลือชีวิตที่ชั่วรายนี้ เพราะความตองการเปนขาราชการและ
มีสถานะภาพสูงทางสังคม และยังมีผูที่เลือกที่จะเขารวมกับพรรคเพราะตองการบรรลุความสําเร็จในชีวิต และ
ตระหนักดีวาภายใตกฎของคอมมิวนิสตพวกเขาไมอาจทําเชนนั้นไดนอกเสียจากจะเขารวมกับพรรค บางคน
เขารวมเพราะตองการไดรับการจัดสรรหองพักอาศัยหรือเพียงตองการแคภาพลักษณที่ดีขึ้น ดังนั้นในหมู
สมาชิกพรรคหลายสิบลานคนจึงมีทั้งคนดีและคนเลว แตไมวาจะดวยเหตุใด ทันทีที่ทานปฏิญาณตนสาบานตอ
หนาธงพรรค ซ่ึงจะดวยความเต็มใจหรือไมก็ตาม น่ันหมายถึงทานไดอาสาอุทิศตนตอพรรค ทานก็จะเขาสู
กระบวนการลางสมองดวยการเขารวมการศึกษาทางการเมืองทุกสัปดาห มีสมาชิกจํานวนนอยมากที่มีความคิด
ของตนเองเหลืออยู สวนใหญจะไมมีเหลืออยูเลย ซ่ึงจะถูกปศาจชั่วพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมไดงาย อันเปน
ผลจากการปลูกฝงความเชื่อโดยพรรค คนเหลานี้จะทําหนาที่อยูในพรรคเหมือนเซลในรางกายมนุษย จะทํางาน
ไมมีหยุดเพื่อการคงอยูของพรรค แมตัวเขาเองก็เปนสวนหนึ่งของพลเมืองที่ตกเปนทาสของพรรค สิ่งที่นาเศรา
ยิ่งกวาคือ หลังจากทานผูกมัดเขากับ”ธรรมชาติพรรค” มันก็ยากจะขจัดออกไป วันใดที่ทานแสดงดานที่เปน
มนุษยของทานออกมา ทานก็จะถูกกวาดลางหรือปราบปราม ทานไมสามารถถอนตัวออกจากพรรคตาม
ตองการ สําหรับพรรคที่มีแตทางเขาไมมีประตูออกนั้น ยอมจะถือวาทานเปนพวกทรยศ ฉะน้ันจึงเปนคําตอบวา 
ทําไมผูคนจึงมักแสดงธรรมชาติสองลักษณะออกมา คือ ในชีวิตดานการเมืองของพวกเขานั้นจะแสดงธรรมชาติ
พรรคคอมมิวนิสตออกมา แตในชีวิตประจําวันจะแสดงธรรมชาติของความเปนมนุษยออกมา 
 ฝายบริหารของพรรคเปนกลุมที่ประคองอํานาจในระหวางสมาชิกพรรค แมวาพวกเขาอาจมีทางเลือก
ระหวางดีกับเลว สามารถจะตัดสินใจดวยตัวเองบางในบางโอกาส บางเวลา และบางสถานการณ แตในฐานะที่
เปนสวนของทั้งหมด พวกเขาตองทําตามความประสงคของพรรค คําสั่งเผด็จการที่วา “ทั่วทั้งพรรคเชื่อฟง
คณะกรรมการกลาง” ฝายบริหารคือผูนําในระดับตางๆกัน พวกเขาเปนกระดูกสันหลังของพรรค พวกเขาเองก็
เปนเพียงเครื่องมือของพรรคเชนกัน พวกเขาก็ถูกหลอก ถูกใช และตกเปนเหยื่อในระหวางการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในอดีตดวยเชนกัน ขอบงชี้โดยรากฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือ เพ่ือทดสอบวาทานปฏิบัติตาม
ผูนําลัทธิอยางแมนยําและอุทิศตนอยางจริงใจหรือไม 
 
เหตุใดผูคนจึงยังไมตระหนัก 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดแสดงความชั่วรายเลวทรามมาโดยตลอด 50 กวาปของการปกครองประเทศจีน แต
ทําไมชาวจีนจึงขาดความเขาใจความเปนจริงตอธรรมชาติที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน เพราะชาวจีนโงงม
นักหรือ ไมใช ชาวจีนเปนชนชาติหน่ึงที่ฉลาดที่สุดในโลกและอุดมดวยวัฒนธรรมโบราณและมรดกตกทอดกวา 
5000 ป พวกเขายังคงมีชีวิตอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน และหวาดกลัวอยางยิ่งที่จะแสดง
ความไมพอใจของพวกเขาออกมา คําตอบอยูที่วิธีการควบคุมความคิดจิตใจคนโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ถาชาวจีนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสามารถโตแยงไดอยางเปดเผยเกี่ยวกับขอดีและขอเสีย
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เรายอมจะสามารถจินตนาการไดวาชาวจีนยอมจะมองเห็นธรรมชาติที่ชั่วรายของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน และปลดปลอยตนเองจากอิทธิพลของลัทธิมารนี้ไดอยางแนนอน โชครายที่ชาวจีนสูญเสีย
เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกของพวกเขาไปกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมาเมื่อเกิดการปกครองของพรรค



คอมมิวนิสตจีนขึ้น จุดประสงคเบื้องหลังการปราบปรามฝายขวาในหมูปญญาชนเมื่อปค.ศ.1957 น้ันคือการ
จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกและเพื่อควบคุมจิตใจคน ในสังคมที่ขาดเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน เยาวชนสวนมากที่
ศึกษางานของมารกซและแองเจิลอยางเต็มที่ในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม กลับถูกระบุวาเปน“พวกตอตานพรรค” 
และตอมาถูกปราบปราม เพราะการถกเถียงเร่ืองความถูกผิดของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเปนสิ่งที่พูดออกมา
ไมได 
 มีชาวจีนไมมากที่จะกลาคิดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนลัทธิมาร อยางไรก็ตามการยืนยันที่จะทําเชนนั้น
สําหรับผูที่อาศัยอยูในประเทศจีน ยอมจะพบวามันไมยากเลยที่จะหาหลักฐานรองรับขอถกเถียงนี้ ทั้งจาก
ประสบการณสวนตัวของพวกเขาและของคนในครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง  
 ชาวจีนไมเพียงแตขาดเสรีภาพทางความคิด พวกเขายังถูกปลูกฝง ดวยการสั่งสอนและวัฒนธรรมพรรค 
ฉะน้ันทั้งหมดที่ประชาชนจะไดยินก็มีแตเสียงสรรเสริญพรรคและจิตใจของพวกเขายังถูกทําใหเสื่อมจาก
ความคิดใดๆนอกเหนือจากความคิดที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจีน ยกตัวอยางการสังหารหมูที่ จัตุรัสเทียน
อันเหมิน เม่ือเกิดการยิงขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 1989 ประชาชนจํานวนมากก็วิ่งไปแอบในพุมไมตามสัญชาติ
ญาณ อีกไมนานตอมาแมจะอยูในความเสี่ยง พวกเขาก็ออกมาจากที่ซอนและรองเพลง “อองเตอซิอองนาล” 
(เพลงคอมมิวนิสตสากล)รวมกัน ชาวจีนเหลานี้ชางกลาหาญ บริสุทธิ์ และนายกยองมาก แตทําไมพวกเขาจึง
รองเพลง “อองเตอซิอองนาล” ซ่ึงเปนเพลงประจําพรรคคอมมิวนิสต ในขณะที่เผชิญอยูกับการเขนฆาของ
คอมมิวนิสต เหตุผลนั้นงายมาก คือการไดรับการศึกษาในวัฒนธรรมพรรค ประชาชนผูนาสงสารทั้งหลายรูจักก็
แตลัทธิคอมมิวนิสต พวกที่อยูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินไมรูจักเพลงอื่นนอกจาก “อองเตอซิอองนาล” และเพลง
อ่ืนๆอีกเล็กนอยที่ยกยองพรรคคอมมิวนิสต 
 
ทางออกคืออะไร 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดมุงไปสูวาระสุดทายอยางสมบูรณแลว แตนาเศราที่มันยังคงพยายามผูกชะตากรรม
ของมันไวกับชาติจีนกอนการดับสลายของมัน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนที่กําลังตาย ทั้งออนแอลงอยางเห็นไดชัด และการควบคุมจิตใจประชาชนก็กําลังคลาย
ลง ดวยความกาวหนาของการสื่อสารและอินเตอรเนต พรรคคอมมิวนิสตจีนพบวามันเปนสิ่งที่ยากมากในการ
ควบคุมขอมูลและบังคับการแสดงความคิดเห็น ในขณะที่เจาหนาที่ที่คอรรัปชั่นก็ปลนและกดขี่ประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น สาธารณชนเริ่มตื่นขึ้นจากภาพหลอนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน และพวกเขาหลายคนก็เร่ิมไมเชื่อฟง 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงลมเหลวในการบรรลุเปาหมายเรื่องการเพิ่มการควบคุมทางความคิดโดยการปราบ
ฝาหลุนกงของมัน แตยังกลับทําใหตัวมันออนแอลงไปอีกในขณะที่มันเผยความหยาบชาของมันออกมาอยาง
หมดเปลือก ในจังหวะเหมาะน้ีทําใหประชาชนคิดทบทวนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เปดทางใหประชาชาติ
จีนสามารถปลดปลอยตนเองจากการผูกมัดทางความคิด และแตกหักจากการควบคุมของปศาจชั่วคอมมิวนิสต 
 การมีชีวิตอยูภายใตการปกครองที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนมากวา 50 ป ทําใหชาวจีนไมจําเปนตอง
ใชการปฏิวัติที่รุนแรง พวกเขาเพียงแคตองการการกอบกูจิตวิญญาณของพวกเขาเองเทานั้น สิ่งน้ีสามารถ
สําเร็จไดดวยการชวยเหลือตนเอง และกาวแรกของการบรรลุเปาหมายนี้คือการเริ่มสํานึกไดในธรรมชาติที่ชั่ว
รายของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 วันนั้นจะมาถึงเม่ือประชาชนละทิ้งองคกรของพรรคที่ยึดติดอยูกับเคร่ืองมือของรัฐ และใหระบบสังคมไดทํา
หนาที่อยางอิสระ ไดรับการสนับสนุนโดยแกนพลังของสังคม ดวยการจากไปขององคกรพรรคเผด็จการ 



ประสิทธิภาพของรัฐบาลก็จะดีขึ้นและเขมแข็งขึ้น และวันนั้นก็อยูเพียงแคหัวมุมน่ีเอง ที่จริงเม่ือตนปค.ศ.1980 
นักปฏิรูปภายในพรรคไดเสนอความคิด “แยกพรรคออกจากรัฐบาล” ในการพยายามที่จะกีดกันพรรคออกจาก
รัฐบาล ความพยายามของนักปฏิรูปในพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับการพิสูจนแลววาไมเพียงพอและไมสําเร็จ
เพราะไมไดมีการปฏิเสธแนวคิดเรื่อง “การนําอยางสมบูรณของพรรค” 
 วัฒนธรรมพรรคเปนสิ่งแวดลอมที่จําเปนสําหรับการอยูรอดของลัทธิมารคอมมิวนิสต การดึงพรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ครอบงําอยูในใจประชาชนออกมาอาจยากกวาการกวาดลางพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ครอบงําอยู
ในภาคสวนตางๆของรัฐ แตก็เปนทางเดียวที่จะถอนรากลัทธิชั่วคอมมิวนิสตใหหมดสิ้นได สิ่งน้ีจะสําเร็จไดโดย
ผานความพยายามของประชาชนจีนเองเทานั้น ดวยการปรับจิตใจของพวกเขาใหเที่ยงธรรมและคืนสูธรรมชาติ
ด้ังเดิมของมนุษย มวลชนจะฟนคืนจริยธรรมและประสพความสําเร็จในการเปลี่ยนไปสูสังคมที่ปราศจาก
คอมมิวนิสต การรักษาใหหายขาดจากการครอบงําของสิ่งชั่วรายนี้ ตองอาศัยการรับรูในธรรมชาติและอันตราย
ของปศาจชั่ว และขจัดมันไปจากใจประชาชน กวาดลางมันไป ไมใหมันมีที่หลบซอนอีกตอไป พรรคคอมมิวนิสต
เนนการควบคุมความคิด เพราะมันไมใชอะไรทั้งน้ันนอกจากความคิดอยางหนึ่งในตัวมันเอง ความคิดนี้จะสลาย
ไปเม่ือชาวจีนทั้งหมดปฏิเสธการหลอกลวงของคอมมิวนิสตที่มีอยูในใจพวกเขา ลบวัฒนธรรมพรรคทิ้งไป ปลุก
จิตสํานึกของตนขึ้นมา ดําเนินชีวิตโดยไมอยูในอิทธิพลของวัฒนธรรมชั่วคอมมิวนิสต เม่ือประชาชนชวยเหลือ
ตนเอง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะดับสลายไป 
 ชาติที่ปกครองโดยคอมมิวนิสตจะยากจน เปนเผด็จการ ถูกปราบปรามอยูเสมอ ซ่ึงมีไมกี่ชาติที่ยังเหลืออยู
ไดแก จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม และคิวบา ซ่ึงกําลังนับถอยหลังสูวันสิ้นสูญ 
 ดวยสติปญญาของชาวจีนที่มีแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตรจีนที่รุงโรจน ประเทศจีนที่ปราศจากการ
ครอบงําของลัทธิมารคอมมิวนิสตจะเปนชาติที่มุงสูความรุงเรืองที่แทจริง 
 
บทสรุป 
 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อถือลัทธิคอมมิวนิสตอีกตอไป จิตวิญญาณของมันไดตายไปแลว แตเงาของมัน
ยังคงอยู มันเพียงสืบทอดเสื้อคลุมของลัทธิคอมมิวนิสต และยังคงแสดงธรรมชาติของลัทธิที่ชั่วราย ยโสโอหัง 
เห็นแกตัว และใชการทําลายลางอยางโหดรายปาเถื่อนตามอําเภอใจ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสืบทอดคําปฏิเสธ
กฎสวรรคของคอมมิวนิสต และการปฏิเสธธรรมชาติอันไมเปลี่ยนแปลงของมนุษย  
 ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนสืบตอการปกครองประเทศจีนดวยวิธีการตอสูที่มันชํานาญมาหลายสิบป ใช
ระบบการจัดตั้งแบบถี่ยิบควบคูไปกับการปกครองในรูปของ“การครอบงําโดยพรรค” และการโฆษณาชวนเชื่อที่
ชั่วรายซึ่งทําหนาที่เสมือนศาสนาประจําชาติ หกลักษณะของพรรคคอมมิวนิสตที่สรุปไวขางตนนั้น ยืนยันอยาง
หนักแนนวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดเปนลัทธิมารที่ไมเคยทําดี มีแตทําชั่ว 
 ในขณะที่มันใกลจะตาย ลัทธิมารชั่วคอมมิวนิสตน้ีกําลังเรงการคอรรัปชั่นของมันและการเสื่อมทราม เรื่องที่
นาหนักใจที่สุดคือมันกําลังทําทุกอยางดวยความดื้อดึง เพ่ือฉุดชาติจีนกาวลงเหวของการคอรรัปชั่นและความ
เสื่อมไปกับมันดวย 
 ชาวจีนจําเปนตองชวยตัวเอง พวกเขาจําเปนตองไตรตรองและสลัดใหหลุดจากพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 



บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 9 
ธาตุแทที่เปนอันธพาลของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
บทนํา 
 
 ขบวนการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตที่โหมประโคมอยูนานกวาศตวรรษนั้น มีแตนําสงคราม ความยากจน 
ความปาเถื่อน และเผด็จการมาสูมนุษยชาติ  จากการลมสลายของสหภาพโซเวียตและประเทศในยุโรป
ตะวันออกทําใหความหายนะและละครน้ําเนานี้ปดฉากสุดทายลงไปในชวงตอนปลายของศตวรรษที่แลว  ไมวา
จะเปนพลเมืองโดยทั่วไปหรือแมกระทั่งเลขาธิการใหญของพรรคคอมมิวนิสต ก็ลวนแตไมมีใครเชื่อนิทานหลอก
เด็กของลัทธิคอมมิวนิสตอีกตอไป 
 ระบอบคอมมิวนิสตน้ันมิไดมีที่มาจาก “ลิขิตของสวรรค”1 หรือการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ทุก
วันนี้เม่ืออุดมการณของมันถูกทําลายไป ความชอบธรรมในการครองอํานาจของมันจึงตองเผชิญกับการทาทาย
อยางไมเคยมีมากอน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมตองการลงจากเวทีตามกระแสประวัติศาสตร  มันจึงใชวิธีการที่หยาบชา ซ่ึง
วิวัฒนาการขึ้นในชวงหลายสิบปของการรณรงคทางการเมือง การตอสูอยางบาคลั่งครั้งใหมน้ีก็เพ่ือรักษา
ความชอบธรรมและเพื่อฟนฟูอํานาจที่ดับสูญไปของมัน 
 นโยบายปฏิรูปและเปดกวางของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนการอําพรางเจตนาของพรรคที่ด้ินรนจะรักษา
ผลประโยชนของพวกพองและการปกครองแบบเผด็จการไวตอไป  ถึงแมจะมีการควบคุมอยางเขมงวดรวมทั้ง
การประสบความสาํเร็จทางเศรษฐกิจ โดยผานการทํางานอยางหนักของประชาชนชาวจีนในชวง 20 ปที่ผานมา 
ก็หาไดทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนยอมวางมีดนักฆาลง แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับขโมยเอาความสําเร็จ
เหลานี้จากประชาชนชาวจีนมาใชเปนขออางเพื่อที่จะรักษาอํานาจของพวกมัน ทําใหพฤติการณที่ไมมีศีลธรรม
ของมันยิ่งหลอกลวงและชวนใหหลงเขาใจผิดมากยิ่งขึ้นไปอีก  สิ่งที่นาหวาดหวั่นที่สุดคือพรรคคอมมิวนิสตจีน
ทําทุกวิธีทางเพื่อทําลายรากฐานทางศีลธรรมของชาติ มันพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพลเมืองจีนทุกคนใหเปนคน
เจาเลหในระดับตางๆกัน เพื่อที่จะสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการที่พรรคคอมมิวนิสตจีน จะ“กาวหนา
ไปตามกาลเวลา”  
 ในวันนี้ ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ประวัติศาสตรจะจารึกใว ยิ่งจําเปนที่เราที่จะตองเขาใจอยางแจมชัดวาเพราะเหตุ
ใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงกระทําตนเยี่ยงเหลาวายราย และเราจําเปนตองเปดโปงธาตุแทที่รายกาจของมันเพ่ือ
ชนชาติจีนจะสามารถบรรลุสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน ไดเขาสูยุคที่ปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน
โดยเร็วที่สุด และสรางอนาคตของชาติจีนใหมอันงดงามขึ้นมา 
 
I. พรรคคอมมิวนิสตจีนไรซึ่งคุณธรรมอยางไมเคยเปลี่ยนแปลง 
 
พรรคคอมมิวนิสตจีนทําการปฏิรูปเพื่อใครกันหรือ 
 จากประวัติศาสตรที่ผานมา เม่ือใดก็ตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเผชิญกับวิกฤตการณ มันจะแสดงการ
ปรับตัวสักหนอยเพ่ือหลอกใหประชาชนเกิดมายาภาพเกี่ยวกัยพรรคคอมมิวนิสตจีน  ซ่ึงครั้งแลวครั้งเลามายา



ภาพเหลานี้จะแตกสลายลงทุกครั้งไป ทุกวันนี้พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังไขวควาเอาประโยชนระยะสั้นเฉพาะ
หนา และในการทําเชนนั้นมันไดสรางภาพความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขึ้นมา และภาพลวงตานี้ชักนําใหคนหลงเชื่อ
ในภาพเพอฝนของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอีกครั้งหน่ึง  อยางไรก็ตามมูลฐานของความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับผลประโยชนของชาติและประชาชนไดกําหนดไววาความมั่งคั่งจอมปลอมนี้จะ
ไมยืนยง  “การปฏิรูป” ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญาไวน้ันมีจุดมุงหมายเพียงหน่ึงเดียวคือ การรักษาอํานาจ
ของมันเอาไวตอไปเทานั้น  มันเปนการปฏิรูปที่กะพรองกะแพรง แบบผักชีโรยหนา  การพัฒนาแบบลําเอียงนี้
ยังมีวิกฤตของสังคมอันใหญหลวงซุกซอนอยูขางใต ทันทีที่วิกฤตการณปะทุขึ้น ประเทศชาติและประชาชนจะ
ทุกขยากอีกครั้งหน่ึง  
 การเปลี่ยนแปลงผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนน้ัน ผูนํารุนใหมไมเคยมีสวนรวมในการปฏิวัติคอมมิวนิสตมา
กอน จึงทําใหพวกเขาขาดบารมีและความนาเชื่อถือในการบริหารประเทศ  ในระหวางชวงวิกฤตความชอบธรรม
น้ัน การปกปองผลประโยชนของพรรคจึงกลายเปนหลักประกันแหงการรักษาผลประโยชนสวนตัวภายในพรรค 
ธาตุแทของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเห็นแกตัว  ไมรูจักพอ  ความหวังที่จะใหพรรคอุทิศตนเองเพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางสันติน้ันเปนเพียงความหวังลมลมแลงแลง 
 ลองมาดูสิ่งที่หนังสือพิมพ พีเพิลเดลี่(People’s Daily)กระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสตจีน ตีพิมพบน
หนาแรกของฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2004 “ประวัติศาสตรตรรกวิทยาไดสอนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนวา 
สิ่งที่จะตองเปลี่ยนแปลงก็ตองเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นความเสื่อมจะตามมา สิ่งที่ไมควรเปลี่ยนแปลงจะตองคงไว
ไมใหเปลี่ยน หาไมแลว มันจะนํามาซึ่งการทําลายตัวเอง” 
 อะไรเลาที่ไมควรเปลี่ยนแปลง พีเพิลเดลี่อธิบายวา “แนวทางพื้นฐานของพรรคที่วา ‘หน่ึงศูนยกลาง สองจุด
พ้ืนฐาน’ จะตองยืนหยัดอยางเด็ดเดี่ยวนานนับรอยๆป โดยไมโอนเอนแมแตนอย”2 
 ประชาชนอาจไมเขาใจวา “ศูนยกลาง” และ “จุดพื้นฐาน” หมายถึงอะไรแตทุกคนก็รูดีวาวิญญาณชั่วราย
คอมมิวนิสตตัดสินใจที่จะรักษาผลประโยชนรวมกันของมันและอํานาจเผด็จการไวน้ันไมไดเปลี่ยนไปเลย  ลัทธิ
คอมมิวนิสตลมเหลวไปทั่วโลกและกําลังรอแรลงไปเร่ือยๆ  อยางไรก็ตาม ของที่ยิ่งเสื่อมลง ก็ยิ่งมีผลทําลายลาง
ที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในตอนที่มันด้ินรนกอนที่จะสิ้นลมหายใจเฮือกสุดทาย  ดังน้ันการพูดถึงการพัฒนา
ประชาธิปไตยกับพรรคคอมมิวนิสตจึงเสมือนกับการบอกใหเสือผลัดเปลี่ยนหนังของมัน 
 
ประเทศจีนควรทําอะไรเมื่อปราศจากพรรคคอมมิวนิสต 
 ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังเสื่อมสลายไป ประชาชนไดคนพบอยางคาดไมถึงวา พรรคคอมมิวนิสต
จีนนั้นไดใชวิธีการที่ชั่วรายสารพัดอยางปลอยพิษเขาไปในชีวิตของประชาชนในทุกๆดาน 
 อยางเชน เม่ือตอนที่เหมา เจอตงเสียชีวิตนั้น ชาวจีนรองไหคร่ําครวญอยางขมขื่นตอหนาภาพเหมา เจอตง 
พรอมกับพูดวา “ประเทศจีนจะอยูกันตอไปไดอยางไรโดยไมมีประธานเหมา”  ยี่สิบปตอมา เม่ือพรรค
คอมมิวนิสต สูญเสียความชอบธรรมในการปกครองประเทศ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อ
รอบใหม ทําใหประชาชนกังวลวา “ประเทศจีนจะทําอยางไรดีหากไมมีพรรคคอมมิวนิสต” 
 ในความเปนจริง การควบคุมทางการเมืองที่แผซานไปทั่วของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดฝงลึกอยูในวัฒนธรรม
และจิตใจชาวจีนยุคปจจุบัน กระทั่งแมแตบรรทัดฐานที่ชาวจีนใชวิจารณพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังใชมาตรฐาน
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนมาวัด หรือไมก็มาจากพรรคคอมมิวนิสตจีนเสียเอง หากในอดีต พรรคคอมมิวนิสตจีน
ควบคุมประชาชนโดยทําการปลูกฝงธาตุของมันไวในผูคนแลว วันนี้ก็เปนเวลาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังเก็บ



เกี่ยวผลประโยชนสิ่งที่มันปลูกไว เพราะสิ่งที่ปลูกฝงไวน้ันไดแทรกซึมเขาไปในจิตใจและทุกเซลลของประชาชน
จริงๆ  ผูคนพากันคิดตามตรรกะของพรรคคอมมิวนิสตจีนและใชมันในการตัดสินความถูกผิดทุกเรื่อง  
อยางเชนเรื่องการฆานักศึกษาที่ประทวง เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 1989 โดยพรรคคอมมิวนิสตจีน มีบางคนพูดวา 
“ถาฉันเปนเติ้ง เสี่ยวผิง ฉันก็จะปราบการประทวงดวยรถถังเหมือนกัน”  และในการประทุษรายฝาหลุนกง บาง
คนก็พูดวา “ถาฉันเปน เจียง เจอหมิน ฉันก็จะกําจัดฝาหลุนกงเหมือนกัน”  เกี่ยวกับการหามการพูดแสดงความ
คิดเห็นอยางเสรี บางคนก็บอกวา “ถาฉันเปนพรรคคอมมิวนิสตจีน ฉันก็จะหามเหมือนกัน”  เหลานี้ลวนสะทอน
ใหเห็นวาความจริงและความรูสึกผิดชอบไดสูญสิ้นไปหมด เหลือเพียงตรรกะของพรรคคอมมิวนิสตจีน  น่ีเปน
เพียงหนึ่งในวิธีการที่ชั่วรายและหยาบชาที่สุดที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชตามธาตุแทที่เปนอันธพาล  ตราบเทาที่
พิษรายทางศีลธรรมที่พรรคคอมมิวนิสตจีนปลูกฝงไวยังอยูในใจประชาชน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะยังสามารถ
ไดรับพลังในการรักษาชีวิตที่ไรศีลธรรมของมันสืบตอไป 
 “ประเทศจีนจะทําอยางไรหากปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน” แนวคิดนี้สอดคลองพอดีกับเปาหมายของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนที่ตองการใหประชาชนยึดถือเหตุผลตามตรรกะของมัน 
 ประเทศจีนผานประวัติศาสตรอารยธรรมอันยาวนานมากวา 5 พันปไดโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน  
อันที่จริงก็ไมมีประเทศใดในโลกที่หยุดการพัฒนาทางสังคมเมื่อมีการลมสลายของของระบอบปกครองหนึ่งๆ  
แตหลังการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงทศวรรษที่ผานมา ประชาชนจีนกลับไมนึกถึงความจริงขอน้ี
อีกตอไป  การโฆษณาชวนเชื่ออยางตอเน่ืองยาวนานของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดฝกใหคนจีนคิดวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนเปนเสมือนมารดาของพวกเขา  การเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่แพรไปทั่วทุกแหงหนทําให
ประชาชนไมสามารถคิดถึงการใชชีวิตโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีนได 
 ไมมี เหมา เจอตง ประเทศจีนก็ไมไดลมสลาย  แลวประเทศจีนจะลมสลายเพราะปราศจากพรรค
คอมมิวนิสตจีนกระนั้นหรือ 
 
ตนเหตุของความวุนวายที่แทจริงคืออะไร 
 คนจํานวนมากรูจักและไมชอบเลหเหลี่ยมของพรรคคอมมิวนิสตจีน และรังเกียจการตอสูด้ินรนและการ
หลอกลวงของมัน  แตในขณะเดียวกัน พวกเขาก็กลัวการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนและ
ความวุนวายที่มันสรางขึ้น และกลัววาการจลาจลจะกลับมาเยือนประเทศจีนอีกครั้ง  ดังน้ันเม่ือพรรค
คอมมิวนิสตจีนขูเข็ญประชาชนดวย ”ความวุนวาย” ประชาชนจึงน่ิงเงียบยอมรับการปกครองภายใตกฎของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน และรูสึกหมดหวังเม่ือตองเผชิญกับพลังอํานาจกดขี่ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 แตในความเปนจริงแลว ดวยกําลังทหารและตํารวจพรอมอาวุธหลายลานคนนั้นไดทําใหพรรคคอมมิวนิสต
จีนนั่นเองที่เปนตนเหตุที่แทจริงของความวุนวาย  คนธรรมดาทั่วไปยอมไมมีความสามารถที่จะกอความวุนวาย
อยางนั้นได  มีแตพรรคคอมมิวนิสตจีนที่กําลังตกต่ําเทานั้นที่จะบังอาจกลานําประเทศสูความวุนวายเมื่อมีแวว
วาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  “ความมั่นคงอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด” และ “ขจัดตนตอของความไมม่ันคงทั้งหมดแตเน่ินๆ” 
คําขวัญเหลานี้กลายเปนพ้ืนฐานทฤษฏีของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการกดขี่ประชาชน  ใครคือตนเหตุของความ
ไมม่ันคงในประเทศจีนละ  ไมใชพรรคคอมมิวนิสตจีนหรอกหรือที่เชี่ยวชาญการกดขี่  พรรคคอมมิวนิสตจีนยุยง
ใหเกิดความวุนวายและใชความโกลาหลที่มันสรางขึ้นมาบีบบังคับประชาชน  น่ีเปนการกระทําทั่วไปของเหลา
วายรายทั้งหลาย 
 



II. พรรคคอมมิวนิสตจีนยอมสละการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
การอางความดีความชอบในความสําเร็จจากความขยันขันแข็งของประชาชน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนอางความชอบธรรมในการจัดวางการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง 20 กวาที่ผานมา  อันที่
จริงการพัฒนานั้นคอยๆประสบผลสําเร็จโดยประชาชนจีนหลังจากโซตรวนของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่
พันธนาการประชาชนอยูไดผอนคลาย ดังนั้นจึงไมใชคุณความดีของพรรคคอมมิวนิสตจีนเลย  แตพรรค
คอมมิวนิสตจีนกลับอางเอาความดีความชอบจากการพัฒนาเศรษฐกิจครั้งนี้ และเรียกรองใหประชาชนสํานึก
บุญคุณของมันราวกับวาความสําเร็จเชนนี้จะไมมีวันเกิดขึ้นโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน  แตเราตาง
ทราบกันดีวา จริงๆแลวประเทศที่ไมเปนคอมมิวนิสตตางก็มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วกวามา
นานแลว 
 นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปกนั้นจะตองขอบคุณพรรค  และพรรคก็ไมลังเลเลยที่จะใชสรางภาพลักษณของ 
“มหาประเทศแหงการกีฬา” เพ่ือสรรเสริญตัวเอง  เม่ือประเทศจีนประสบทุกขภัยจากการระบาดของโรคซารส
น้ัน พีเพิลเดลี่กลับรายงานวา จีนเอาชนะไวรัสนี้ไดดวยการ “อาศัยทฤษฎีพ้ืนฐานของพรรค อาศัยแนวทาง 
หลักการและประสบการณพ้ืนฐานของพรรค”  ความสําเร็จในการสงยานอวกาศเสินโจว 5 ประสบความสําเรจ็ได
ก็เพราะเจาหนาที่ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอวกาศ แตก็ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนใชเปนหลักฐานแอบ
อางวา มีเพียงพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้นที่สามารถนําประชาชนจีนขึ้นสูตําแหนงประเทศมหาอํานาจในโลก  
เ ม่ื อ จีนได เป น เ จ าภาพจั ดการแข งขั นกีฬา โอลิ มป กป  2008 น้ั น  อันที่ จ ริ ง น้ั น                
มันคือการที่ประเทศตะวันตกไดหยิบยื่นชอมะกอก(สันติภาพ)เพ่ือสนับสนุนใหจีนปรับปรุงดานสิทธิมนุษยชน 
แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับใชเปนขออางความชอบธรรมในการบริหารประเทศและใชในการปราบปราม
ประชาชนชาวจีนเสียแทน “ศักยภาพของตลาดการคาที่ยิ่งใหญ” ของประเทศจีน ซ่ึงนักลงทุนตางชาติพากัน
คนหา เปนสิ่งที่เกิดจากความตองการบริโภคของคนจีน 1.3 พันลานคน  แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับเอาหนา
โดยฉวยโอกาสนี้และใชมันเปนอาวุธอันแหลมคมในการขูเข็ญสังคมตะวันตกใหรวมมือกับกฎของพรรค
คอมมิวนิสตจีน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนปดความผิดทุกอยางไปที่ปฏิกิริยาตอบโตและแรงจูงใจแอบแฝงของปจเจกชน ในขณะ
ที่รับเอาความดีความชอบทุกอยางไวใหกับผูนําของพรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนจะหาผลประโยชนจากทุกๆ
ความสําเร็จทุกอยางเพ่ืออางความชอบธรรมของมันใหดูดียิ่งขึ้น แมแตความผิดที่พรรคคอมมิวนิสตจีนได
กระทําก็ถูกพลิกผันใหกลายเปนความดีความชอบไปไดเพ่ือรับใชจุดประสงคของมัน ตัวอยางเชน เม่ือไมอาจ
ปกปดความจริงเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคเอดสไดอีกตอไป พรรคคอมมิวนิสตจีนก็รีบสรางภาพลักษณ
ใหมขึ้นมาทันที มันไดใชเครื่องโฆษณาชวนเชื่อดวยการใชตั้งแต ดาราชื่อดังไปจนถึงเลขาธิการใหญของพรรค
มาใชบิดเบือน เพ่ือใหตนตอความผิดพลาดของพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับกลายเปนเสมือนขาวดีของผูที่ประสบ
ทุกข เปนผูยับยั้งโรคเอดส เปนผูตอสูกับโรคระบาด   ในการจัดการกับเรื่องความเปนความตายอยางนี้ พรรค
คอมมิวนิสตจีนคิดแตเพียงวาจะใชเรื่องนี้เพ่ือสรรเสริญตัวเองไดอยางไร  ซ่ึงจะมีก็แตนักวางแผนชั่วรายอยาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีความต่ําชาพอที่สามารถแยงชิงความดีความชอบใสตัว อยางไรยางอายในภาวะเชนนี้ 
โดยที่ไมใสใจชีวิตผูคนแมแตนอย 
 
 



ขอเสียเปรียบทางเศรษฐกิจเน่ืองจากการขาดวิสัยทัศน 
 เม่ือตองเผชิญกับ ”วิกฤตกาลความชอบธรรมในการบริหารประเทศ”. พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ผลักดัน
นโยบายปฏิรูปและเปดกวาง ในชวงทศวรรษ 1980 เพ่ือรักษาอํานาจมันเอาไว  ความกระหายในความสําเร็จ
เฉพาะหนาทําใหประเทศจีนไดรับความเสียหาย ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรเรียกวา “คําสาปของผูมาทีหลัง” 
 นิยามของ “คําสาปของผูมาทีหลัง” หรือ “ความไดเปรียบของผูมาทีหลัง” ตามที่นักวิชาการพูดกัน หมายถึง
ประเทศดอยพัฒนาที่เริ่มการพัฒนาชา สามารถจะลอกเลียนแบบประเทศที่พัฒนาแลวไดในหลายๆดาน  การ
ลอกเลียนแบบน้ันทําได 2 แนวทาง คือ การเลียนแบบระบบสังคม หรือการเลียนแบบโครงสรางอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  การเลียนแบบระบบสังคมจะทําไดยากกวาเพราะการปฏิรูประบบสังคมจะเปนอันตรายตอ
ผลประโยชนที่ครอบครองอยูของกลุมสังคมหรือกลุมการเมืองเดิม  ดังน้ันประเทศดอยพัฒนาจึงโนมเอียง
มากกวาที่จะเลียนแบบเทคโนโลยีของประเทศพัฒนาแลว  แมวาการทําเชนนี้จะกอใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วในระยะสั้น แตอาจสงผลถีงความเสี่ยงแฝงในหลายประการหรือกระทั่งความลมเหลวใน
การพัฒนาในระยะยาว 
 จึงเปนที่แนชัดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนเลือกที่จะทําตามหลัก “คําสาปของผูมาทีหลัง” ซ่ึงเปนเสนทางไปสู
ความลมเหลว   ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา “การเลียนแบบทางเทคโนโลยี” ของประเทศจีนไดนําไปสู
ความสําเร็จบางดาน ซ่ึงก็ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนใชเปนประโยชนโดยนําเรื่องนี้มาอางเพื่อพิสูจนความชอบ
ธรรมของมัน และตอตานการปฏิรูปทางการเมืองที่จะเปนผลเสียตอผลประโยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ซ่ึง
ทําใหสูญเสียผลประโยชนระยะยาวของประเทศ 
 
ความเสียหายที่เจ็บปวดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนคุยโมเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของมันนั้น ในความเปนจริง
แลวเศรษฐกิจจีนในวันน้ียังอยูในตําแหนงของโลกที่ต่ํากวา สมัยจักรพรรดิเฉียน หลง แหงราชวงศชิงเสียอีก 
(ค.ศ.1711-1799)  ในสมัยน้ันคาจีดีพี (ความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ)ของจีนเทากับ 
51% ของทั่วโลก  สวนในสมัยที่ดร.ซุน ยัดเซ็น จัดตั้งสาธารณรัฐจีนในป 1911น้ัน (ชวงกกหม่ินตั๋ง or กมต.) คา
จีดีพีของจีนเปน 27% ของทั่วโลก และตกลงในป 1923 แตก็ยังคงสูงถึง 12%  แตในป 1949 เม่ือพรรค
คอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจได คาจีดีพีเทากับ 5.7% และในป 2003 มันกลับต่ํากวา 4% ของทั่วโลกดวยซ้ําไป  
เม่ือเปรียบเทียบชวงเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจในระหวางยุคกกหม่ินตั๋ง ซ่ึงมีเหตุมาจากสงครามที่ยาวนานหลาย
สิบป แตการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองในระหวางยุคพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นอยูในชวงที่ประเทศมี
สันติ  
 ทุกวันนี้เพ่ือสรางความชอบธรรมของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงกระหายอยางยิ่งตอความสําเร็จและ
ผลประโยชนเฉพาะหนา การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบพิกลพิการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนริเร่ิมผลักดันเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของมันนั้น ทําใหประเทศตองเสียหายอยางหนัก ความเจริญอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจในชวง 20 
กวาปที่แลวมา สรางขึ้นโดยใชทรัพยากรอยางไมยับยั้งหรือไมก็สิ้นเปลือง โดยหาประโยชนแลกแปลี่ยนกับการ
เสื่อมโทรมอยางรายแรงของสิ่งแวดลอม จีดีพีสวนใหญของจีนนั้นไดมาจากการแลกกับอนาคตของคนรุนหลัง  
ในป 2003 ผลผลิตของประเทศจีนที่เกื้อหนุนตอเศรษฐกิจโลกมีไมถึง 4% แตกลับบริโภคเหล็ก ซีเมนตและ
วัตถุดิบอ่ืนๆ มากถึง 1 ใน 3 ของการบริโภคทั้งโลก3 



 จากป 1980 จนถึงป 1990 เขตทะเลทรายในประเทศจีนไดขยายตัวกวางขึ้นจาก 1,000 ตร.กม.เปน 2,460 
ตร.กม. พ้ืนที่เพาะปลูกตอคนลดลงจาก 2 หมู ในป 1980 เปน 1.43 หมู ในป 20034  การขยายพื้นที่เพ่ือการ
พัฒนาทําใหประเทศจีนสูญเสียพ้ืนที่เพาะปลูกไป 100 ลานหมู ในเวลาเพียงไมกี่ป  แตพ้ืนที่ที่ยึดมาถูกใชในการ
พัฒนาจริงๆเพียง 43%  ทุกวันนี้ปริมาณน้ําเสียที่ปลอยออกมาคือ 43.95 พันลานตัน ซ่ึงเกินกวาปริมาตรของ
สิ่งแวดลอมถึง 82%  ในแมนํ้า 7 สายหลักของจีน มีนํ้าที่ไมเหมาะกับการบริโภคของคนและสัตว 40.9%  สวน
ทะเลสาบปริมาณ 75% เกิดมลภาวะน้ําเนาเสียในระดับที่ตางๆกัน5  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติใน
ประเทศจีนไมเคยรุนแรงเทานี้มากอน  ทั้งประเทศจีนและโลกลวนไมอาจทนตอการเจริญเติบโตแบบสกปรก
เชนนี้ได  ประชาชนถูกหลอกโดยภาพลวงตาที่สวยงามของอาคารสูงและแมนชั่น จนไมระวังตอวิกฤตของระบบ
นิเวศที่ใกลปะทุออกมา  เม่ือถึงเวลาที่ธรรมชาติเรียกรองคาเสียหายจากมนุษยแลวละก็ มันจะเปนวันแหง
หายนะของประชาชาติจีน   
 เม่ือเปรียบเทียบกับรัสเซีย ซ่ึงเลิกลมระบอบคอมมิวนิสตแลว รัสเซียก็ผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
การเมืองไปพรอมกัน  หลังจากมีประสบการณจากชวงความเจ็บปวดระยะสั้น รัสเซียก็เร่ิมดําเนินการพัฒนา
อยางรวดเร็ว  จากป 1999 ถึง 2003 จีดีพีของรัสเซียเพ่ิมขึ้น 29.9%  มาตรฐานความเปนอยูของพลเมืองก็ดีขึ้น
อยางเห็นไดชัด  ในวงการธุรกิจตะวันตกไมเพียงเร่ิมถกเถียงกันเกี่ยวกับ “ปรากฏการณเศรษฐกิจแบบรัสเซีย” 
แตยังเริ่มลงทุนในรัสเซียในฐานะแหลงลงทุนที่รอนแรงอยางกวางขวาง  รัสเซียขยับจากลําดับที่ 17 ของ
ประเทศที่นาลงทุน ในป 2002 ขึ้นมาเปนลําดับที่ 8 ในป 2003 และเปนครั้งแรกที่ไดเปนหน่ึงใน 10 ประเทศที่
นาลงทุนมากที่สุดในโลก 
 แมแตอินเดียซ่ึงในสายตาของชาวจีนสวนใหญแลวถือวาเปนประเทศที่ยากจนมากและเต็มไปดวยความ
ขัดแยงทางเชื้อชาติ ก็ยังมีการพัฒนาที่นาพอใจ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 7-8% ตอป ตั้งแตมี
การปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1991  อินเดียมีระบบกฎหมายที่คอนขางสมบูรณในเศรษฐกิจการตลาด มีระบบ
การเงินที่เขมแข็ง มีระบบประชาธิปไตยที่พัฒนาแลว และประชาชนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณที่ม่ันคง  ซ่ึง
ประชาคมโลกยอมรับวาอินเดียเปนประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงมาก 
 อีกดานหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนเพียงปฏิรูปเศรษฐกิจโดยปราศจากการปฏิรูปการเมือง  ภาพลวงตาของ
เศรษฐกิจที่เฟองฟูในชวงสั้นๆกลายเปนอุปสรรคตอ “วิวัฒนาการของระบบสังคม” ตามธรรมชาติ  การปฏิรูปที่
ขาดๆแหวงๆนี้เปนเหตุใหเกิดการเสียสมดุลเพ่ิมขึ้นในสังคมจีนและทําใหความขัดแยงในสังคมใหมากขึ้น  
ผลสําเร็จทางการเงินที่ประชาชนไดรับมากลับไมไดรับการปกปองโดยระบบสังคมที่ม่ันคง  ยิ่งกวานั้น ใน
กระบวนการแปรรูปทรัพยสินของรัฐเปนของเอกชน ผูกุมอํานาจในพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ฉวยโอกาสใช
ตําแหนงของพวกเขาในการหาเงินเขากระเปาของตน 
 
พรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกลวงชาวนาครั้งแลวครั้งเลา 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนอาศัยชาวนาในการยึดอํานาจ  ในเขตควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในชวงแรก
ของการตั้งตัว ไดอุทิศทุกสิ่งทุกอยางใหกับพรรคคอมมิวนิสตจีน  แตครั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมประเทศ
ได ชาวนากลับไดรับการปฏิบัติแบบเลือกปฏิบัติอยางรุนแรง 
 หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้งรัฐบาล มันไดสรางระบบที่ไมยุติธรรมขึ้นมา คือระบบการลงทะเบียนที่
อยูอาศัย  ระบบน้ีบังคับใหแบงประชาชนเปน 2 พวก คือชาวชนบทและชาวเมือง ซ่ึงกอใหเกิดการแบงแยกและ
ความเปนปฏิปกษอยางไรเหตุผลขึ้นในประเทศ ชาวนาไมไดรับการประกันสุขภาพ ไมมีสวัสดิการการจางงาน 



ไมมีบํานาญ ไมมีสิทธิ์กูยืมเงินจากธนาคาร  ชาวนาเปนชนชั้นที่ยากจนที่สุดในประเทศจีน  แตกลับแบกรับภาษี
หนักที่สุด  พวกเขาตองจายเงินใหกองทุนชดเชย กองทุนสวัสดิการสาธารณะ กองทุนการบริหารจัดการ คา
การศึกษาพิเศษ คาคุมกําเนิด คาองคกรการทหารและฝกอบรม คากอสรางถนนในเขตชนบท และเงินชดเชย
บริการทางการทหาร  นอกเหนือจากคาใชจายเหลานี้แลว พวกเขายังตองขายเมล็ดขาวที่ผลิตไดสวนหนึ่งใหกับ
รัฐในราคาบังคับของเขตปกครอง และเสียภาษีการเกษตร ภาษีที่ดิน ภาษีพิเศษของการผลิตในทองที่ และภาษี
โรงฆาสัตว เพ่ิมเติมจากภาษีสารพัดที่ตองจายอยูแลว ในขณะที่ชาวเมืองไมตองเสียภาษีเหลานี้ 
 เม่ือตนป 2004 นายกฯเหวิน เจียเปา จัดทํา “เอกสารหมายเลข 1” ระบุวา ชาวชนบทของจีนกําลังเผชิญกับ
ชวงที่ยากลําบากที่สุดนับตั้งแตเริ่มตนการปฏิรูปเศรษฐกิจ เม่ือป 1978  รายไดของชาวนาสวนใหญไมดีขึ้นหรือ
กระทั่งลดต่ําลง  พวกเขายากจนยิ่งขึ้น ชองวางรายไดระหวางเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
 เจาหนาที่ระดับสูงไดกระจายเงิน 5 แสนหยวน (2.5 ลานบาท) ใหกับฟารมตนไมในจังหวัดเสฉวนเพื่อใชใน
โครงการปลูกปา  หัวหนาฟารมตนไมที่น่ัน ชักเงิน 2 แสนเขากระเปาตัวเอง เหลืออีก 3 แสนหยวนใหกับ
โครงการ  ซ่ึงการสงตอเงินจํานวนนี้ไปสูหนวยงานระดับตางๆทําใหเม็ดเงินลดนอยลงตามลําดับ จนเม่ือถึงมือ
ชาวไรในทองถิ่นผูปลูกตนไมตามโครงการก็เหลือเงินเพียงเล็กนอย แตรัฐบาลไมตองกังวลวาชาวไรจะไมยอม
ทํางานตามโครงการนี้เน่ืองจากเงินทุนไมพอ เพราะชาวไรน้ันยากจนมาก พวกเขายอมทํางานแมจะมีคาจางอัน
นอยนิด น่ีเปนเหตุผลหนึ่งวาเหตุใดราคาสินคาที่ผลิตในจีนจึงถูกมาก 
 
การใชผลประโยชนทางเศรษฐกิจกดดันประเทศตะวันตก 
 หลายคนเชื่อวาการคาขายกับจีนจะชวยสงเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการ
ปฏิรูปประชาธิปไตยในจีน  หลังจากผานมากวาหนึ่งทศวรรษจึงเปนที่แนชัดวาขอสันนิษฐานนี้เปนเพียงความ
เพอฝน  การเปรียบเทียบการทําธุรกิจในประเทศตะวันตกกับในประเทศจีน พบวาความยุติธรรมและความ
โปรงใสที่พบในสังคมตะวันตกนั้นกลับเปนตรงกันขามกับในจีนที่มีแตการเลนพรรคเลนพวก การติดสินบนและ
การฉอฉล  หลายๆบริษัทของชาวตะวันตกกลายเปนจําเลยผูชักนําใหเกิดการคอรรัปชั่นที่รายแรงยิ่งขึ้นในจีน  
บางบริษัทถึงกับชวยเหลือพรรคคอมมิวนิสตจีนปกปดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประหัตประหาร
ประชาชนจีน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนทําตัวเหมือนมาเฟยโดยการเลนไพเศรษฐกิจในดานนโยบายตางประเทศ  อยางการ
เซ็นสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินของจีนวาจะเซ็นกับฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกานั้น ก็ขึ้นอยูกับวาประเทศไหนจะนิ่ง
เงียบตอประเด็นสิทธิมนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีน  นักธุรกิจและนักการเมืองตะวันตกหลายคนถูก
ควบคุมและผลักดันโดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดรับจากจีน  บริษัทเทคโนโลยีดานขอมูลบางแหงจาก
อเมริกาเหนือไดจําหนายสินคาพิเศษแก พรรคคอมมิวนิสตจีนในการปดกั้นอินเตอรเนต  และบางเว็บไซทถึงกับ
ยอมตกลงเซ็นเซอรตัวเองและคัดกรองขอมูลที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไมชอบออกไป เพ่ือที่จะไดรับอนุญาติใหเขา
ตลาดจีน 
 จากขอมูลของกระทรวงพาณิชยจีน ในเดือนเมษายน 2004 จีนไดเซ็นสัญญาตางๆรับการลงทุนจาก
ตางประเทศมูลคารวม 990 พันลานดอลลารสหรัฐ  การสูบฉีดเลือดปริมาณมหาศาลเพื่อหลอเลี้ยงระบบ
เศรษฐกิจจีนจากเงินทุนตางประเทศนั้นปรากฏชัดมาก  แตในกระบวนการของการลงทุนนั้น ทุนตางประเทศหา
ไดนําหลักการพื้นฐานของแนวคิดประชาธิปไตย เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไปสูประชาชนจีนแตอยางใด  
พรรคคอมมิวนิสตจีนใชประโยชนจากความรวมมือที่ปราศจากเงื่อนไขของรัฐบาลและนักลงทุนตางชาติบาง



ประเทศ คําชมตามมารยาทของบางประเทศไปโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือหลอกลวงประชาชนของมัน  เจาหนาที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนมีความช่ําชองมากขึ้นเรื่อยๆในการใชประโยชนจากความมั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจแบบ
ฉาบฉวยนี้ โดยทําการการสมรูรวมคิดกับธุรกิจตางๆ ทําใหรัฐไมใหไดรับความมั่งคั่งและกีดขวางการปฏิรูปทาง
การเมือง 
 
III. วิธีการลางสมองของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปลี่ยนแปลงจากแบบโจงแจงเปนแบบแนบเนียน 
 
 ผูคนมักจะไดยินวา “ฉันรูวาในอดีตพรรคคอมมิวนิสตจีนพูดโกหกบอยเกินไป แตตอนนี้มันกําลังพูดความ
จริงแลว”  ในทางกลับกัน น่ีคือสิ่งที่ผูคนจะพูดกันเม่ือหวนระลึกถึงความผิดอยางรายแรงแตละครั้งที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนกระทําในอดีต  สิ่งนี้สะทอนใหเห็นความสามารถของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการหลอกลวง
ประชาชน 
 ประชาชนพัฒนาความรูสึกตอตานนิยายหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนขึ้นมา  ซ่ึงทําใหพรรค
คอมมิวนิสตจีนตองปรับปรุงการโกหกและโฆษณาชวนเชื่อของมันใหแนบเนียนและเปนแบบ ”มืออาชีพ” มาก
ยิ่งขึ้น วิวัฒนาการจากโฆษณาชวนเชื่อแบบใชสโลแกนประโยคสั้นๆเพื่อจูงใจประชาขนในอดีตมาเปน การ
โกหกที่สละสลวยและแนบเนียนขึ้น โดยเฉพาะภายใตเง่ือนไขการปดกั้นขอมูลขาวสารที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
ทําขึ้นทั่วประเทศ มันจะสรางเรื่องบนพื้นฐานความจริงบางสวนเพื่อทําใหสาธารณชนไขวเขว ซ่ึงกอใหเกิดความ
เสียหายและหลอกลวงผูคนไดมากกวานิยายหลอกลวง 
 นิตยสารภาษาอังกฤษไชนาสโคป (Chinascope) ไดตีพิมพบทความในเดือนตุลาคม 2004 วิเคราะหกรณีที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการที่แนบเนียนยิ่งขึ้นในการหลอกลวงเพื่อปกปดความจริง  เม่ือโรคซารสระบาดใน
ประเทศจีนในป 2003 โลกภายนอกพากันสงสัยวาจีนปกปดขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรค และพรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ปฏิเสธไปเรียบรอยแลวหลายครั้ง  ดังนั้นเพ่ือจะคนหาวาพรรคคอมมิวนิสตจีนพูดความจริง
เกี่ยวกับรายงานเรื่องโรคซารสหรือไม ผูเขียนบทความของนิตยสารดังกลาวจึงอานรายงานกวา 400 ชิ้น
เกี่ยวกับเรื่องโรคซารสที่เผยแพรในเว็บไซทของสํานักขาวซินหัวตั้งแตตนเดือนเมษายน 2003 
 รายงานเหลานั้นระบุวาทันทีที่เกิดโรคซารสขึ้น ทั้งรัฐบาลกลางและระดับทองถิ่นไดสงผูเชี่ยวชาญไปใหการ
รักษาผูปวยในทันที แตเม่ืออาการเริ่มดีขึ้นก็ไดใหผูปวยเหลานี้ออกจากโรงพยาบาลในทันที  และเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหากักตุนอาหารและสินคาเนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงที่ตองออกไปนอกบานเม่ือโรคเริ่มระบาด
อยางกวางขวาง และรัฐบาลก็ไมรีรอที่จะสกัดกั้นขาวลือและทําการปองกันขาวไมใหแพรออกไป เพ่ือที่จะแนใจ
วาสังคมจะไมวุนวาย  แมวามีกลุมตอตานจีนจํานวนหน่ึงที่สงสัยเรื่องการปกปดความจริงของรัฐบาลจีนอยางไม
มีหลักฐาน แตประเทศสวนใหญไมเชื่อขาวลือเหลานี้  งานแสดงสินคาเมืองกวางโจวที่กําลังจะเริ่มขึ้นนั้นจะมีนัก
ธุรกิจทั่วโลกเขารวมมากที่สุด  นักทองเที่ยวตางประเทศไดรับการยืนยันวาประเทศจีนปลอดภัยเพียงพอ  
โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญขององคการอนามัยโลก(ที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนหลอก)ไดแถลงตอสาธารณะวา 
รัฐบาลจีนไดออกมาใหความรวมมือเปนอยางดีและใชมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับโรคซารส จนเชื่อได
วาจะไมเปนปญหา และผูเชี่ยวชาญไดเขาไปตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดกวางตง (หลังจากที่ลาชาไป 20 กวาวัน)  
 รายงานกวา 400 ชิ้นนี้ทําใหผูเขียนเขาใจวาพรรคคอมมิวนิสตจีนนั่นโปรงใสในชวงสี่เดือนนั้น มีความ
รับผิดชอบในการปองกันสุขภาพของประชาชน และไดใหความเชื่อม่ันแกประชาชนวาพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไมไดปกปดอะไรเอาไว  แตหลักฐานในวันที่ 20 เมษายน 2003 สํานักขอมูลของสภาแหงรัฐไดประกาศในการ



แถลงขาวตอสื่อมวลชนวาโรคซารสนั้นไดระบาดขึ้นในประเทศจีนจริงๆ และยอมรับอยางออมๆวารัฐบาลได
ปกปดเรื่องการแพรระบาดของโรคเอาไว  ตรงจุดนี้เองผูเขียนจึงไดตระหนักเห็นความจริงและเขาใจถึงวิธีการ
หลอกลวง ฉอฉล ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใช ซ่ึงมีพัฒนาการที่กาวหนาตามยุคสมัย 
 การเลือกตั้งทั่วไปในไตหวันนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการที่แนบเนียนและละเอียดออนทําการชี้นําชาว
จีนวา การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งน้ีจะนําไตหวันไปสูหายนะ ไดแกการเพิ่มขึ้นของอัตราการฆาตัวตาย ตลาด
หุนพังทลาย และการเพิ่มขึ้นของโรคประหลาด โรคจิต การอพยพออกจากเกาะ การทะเลาะวิวาทในครอบครัว 
ทัศนคติที่เมินเฉยตอชีวิต ตลาดซบเซา การยิงคนอยางสุมสี่สุมหาบนทองถนน การประทวงและการชุมนุม
เรียกรอง การยึดอาคารทําเนียบประธานาธิบดี ความวุนวายตางๆในสังคม เร่ืองเลนตลกทางการเมือง ฯลฯ  
พรรคคอมมิวนิสตจีนใสความคิดเหลานี้เขาไปในหัวของชาวจีนแผนดินใหญทุกวันเพ่ือชักจูงใหประชาชนเชื่อวา
ภัยพิบัติเหลานี้เปนความหายนะจากผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดังน้ันประเทศจีนจึงไมควรมีการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
 สําหรับกรณีฝาหลุนกง พรรคคอมมิวนิสตจีนใชทักษะที่สูงยิ่งกวาในการวางแผนหลอกลวงเพื่อปายสีฝาหลนุ
กง  พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดละครหลายฉากขึ้นมาหลายเรื่องซอนกัน ไมนาแปลกใจที่ชาวจีนจํานวนมากที่หลง
เขาใจผิด  การโฆษณาชวนเชื่อที่ชั่วรายมีลักษณะหลอกลวงสูง จนเหยื่อเชื่ออยางสนิทใจและคิดวาพวกเขา
ไดรับรูความจริง 
 การลางสมองและการโฆษณาชวนเชื่อ ของพรรคคอมมิวนิสตจีนในหลายสิบปที่ผานมานั้น มีความซับซอน
และโกหกไดแนบเนียนยิ่งขึ้น ซ่ึงก็เปนเรื่องธรรมชาติของที่ผูที่ไรศีลธรรมอยางมัน 
 
IV. การหลอกลวงในเรื่องสิทธิมนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีน  
 
จากการแยงประชาธิปไตยเพื่อยึดอํานาจกลายเปนปลอมแปลงประชาธิปไตยเพื่อคงไวซึ่งการปกครอง
ดวยการกดขี่  
  
 “ในประเทศระบอบประชาธิปไตยนั้น อํานาจอธิปไตยควรจะอยูในมือประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ
ของสวรรคและโลกมนุษย หากประเทศใดอางวาตนเปนประชาธิปไตยแตอํานาจอธิปไตยไมอยูในมือของ
ประชาชน น่ันก็เปนการออกนอกลูทางและถือวาเปนการเฉไฉ และประเทศนี้ไมใชประเทศที่ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะเปนจริงไปไดอยางไรหากไมสิ้นสุดการปกครองของพรรคและไมมีการเลือกตั้ง
ผูแทนราษฎร ใหอํานาจของประชาชนกลับไปสูมือของประชาชน”  
 คําอางอิงน้ีฟงคลายสิ่งที่มาจากบทความที่เขียนโดยพวก “ศัตรูโพนทะเล” ซ่ึงเจาะจงที่จะตอวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนหรือเปลา  อันที่จริงคําพูดประโยคนั้นมาจากบทความในหนังสือพิมพ “ซินหัวเดลี่” ซ่ึงเปน
หนังสือพิมพของพรรคคอมมิวนิสตจีนเอง ฉบับวันที 27 กันยายน 1945 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งเคยปาวประกาศ ”การเลือกตั้งโดยประชาชน” และ “เรียกรองใหคืนสิทธิของ
ประชาชนใหกับประชาชน” กลับปฏิบัติตอ “สิทธิในการออกเสียงของประชาชน“วาเปนสิ่งตองหามตั้งแตมันได
อํานาจ  ประชาชนซึ่งถือกันวา “เปนนายและเจาของประเทศ” ไมมีสิทธิ์อะไรเลยในการตัดสินใจดวยตนเอง  จึง
ไมมีคําพูดใดจะอธิบายธาตุแทที่เปนอันธพาลของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอยางเพียงพอ 



 หากทานวาดฝนวา อะไรที่เกิดขึ้นไปแลวก็ปลอยใหมันผานไปและลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ชั่วราย ซ่ึง
เฟองฟูในการเขนฆาและปกครองประเทศดวยการหลอกลวงจะปฏิรูปตนเองกลายเปนผูมีเมตตาและตั้งใจจะคืน
สิทธิ์ของประชาชนใหกับประชาชนแลวละก็ ทานก็คิดผิดแลว  ลองมาดูซิวาหนังสือพิมพพีเพิลเดลี่ 
กระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดพูดอะไรไวเม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2004 ซ่ึงเปนเวลา 60 ปหลังจาก
คําแถลงตอสาธารณะที่กลาวไปขางตน “การควบคุมระบบความคิดอยางเขมงวดเปนรากฐานทางปรัชญาและ
การเมืองสําหรับเสริมความเข็มแข็งใหกับการปกครองของพรรค” 
 เม่ือเร็วๆนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดนําเสนอสิ่งใหมที่เรียกวา “หลักไมสามประการ”6 อันดับแรกคือ “การ
พัฒนาโดยไมมีการโตแยง” คําวา “การพัฒนา” น้ันเปนของปลอม แตคําวา “ไมมีการโตแยง” เปนจุดประสงค
แทจริงของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เนน“หน่ึงเสียง หน่ึงมติ” 
 ในป 2000 เม่ือตอนที่ เจียง เจอหมิน ถูกไมค วอลเลซ นักขาวซีบีเอสชื่อดังถามวา ทําไมประเทศจีนไมจัด
ใหมีการเลือกตั้งโดยประชาชน เขาตอบวา “คนจีนมีการศึกษาต่ําเกินไป” 
 แตในวันที่ 25 กุมภาพันธ 1939 พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยรองตะโกนในหนังสือพิมพซินหัวเดลี่วา “พวกเขา
(พรรคกกหม่ินตั๋ง)คิดวาการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศจีนจะไมเปนจริงในวันนี้ แตคงจะเปนไดสักวันใน
อนาคต  พวกเขาหวังวาการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นควรรอจนกวา ความรูและระดับการศึกษาของชาวจีน
เทากับประชาชนของประเทศชนชั้นกลางในยุโรปและอเมริกา... มีแตเพียงการอยูภายใตระบอบประชาธิปไตย
เทานั้นที่จะใหการศึกษาและฝกฝนประชาชนได”  
 การตีสองหนาซึ่งแตกตางระหวางสิ่งที่ซินหัวเดลี่วาไวในป 1939 กับสิ่งที่ เจียง พูดในป 2000 น้ัน สะทอน
ใหเห็นภาพที่แทจริงของธาตุแทที่กลับกลอกของพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้น 
 ภายหลังการนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในป 1989 พรรคคอมมิวนิสตจีนกลับเขาสูเวทีโลกดวยบันทึก
ทางดานสิทธิมนุษยชนที่นาสังเวช  ประวัติศาสตรไดใหทางเลือกหน่ึงกับพรรคคอมมิวนิสตจีน  คือการเคารพ
ตอประชาชนของตนและปรับปรุงสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง หรือการทารุณกรรมในประเทศจีนตอไปในขณะที่
เสแสรงตอโลกภายนอกแสดงความเคารพในสิทธิมนุษยชน เพ่ือหลบเลี่ยงจากการประณามของนานาชาติ 
 โชครายที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเอาแตยึดอยูกับธาตุแทเผด็จการของมัน มันจึงเลือกทางที่สองโดยไมลังเล
เลย  มันไดรวบรวมคนจํานวนมากที่ไรศีลธรรม แตมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและศาสนศาสตร แลวให
พวกนี้เผยแพรบทความไปตางประเทศ เพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ สงเสริมเรื่องความกาวหนาจอมปลอม ดานสิทธิ
มนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีน  มันแตงเรื่องสิทธิมนุษยชนแบบหลอกๆขึ้นมา เชน “สิทธิของการอยูรอด” 
หรือสิทธิของการมี ที่พักอาศัยและอาหาร  พรอมกับยกเหตุผลโตแยงเอาไววา เม่ือคนหิว เขาไมมีสิทธิ์ที่จะพูด
กระนั่นหรือ และหากเมื่อคนที่หิวพูดไมไดแลว ควรหรือไมที่จะอนุญาติใหคนทองอ่ิมพูดแทนคนที่หิว  พรรค
คอมมิวนิสตจีนพยายามหลอกลวงชาวจีนและประเทศประชาธิปไตยของตะวันตกโดยการเลนเกมสสิทธิ
มนุษยชน กระทั่งกลาวอางอยางหาวหาญวา “ปจจุบันเปนยุคที่ดีที่สุดของสิทธิมนุษยชนในจีน” 
 มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญจีนระบุวา พลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ตีพิมพ ชุมนุม รวมกลุม ตั้งสมาคม ประทวงและเดินขบวน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเพียงแตเลนคําเทานั้น  
ภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน คนจํานวนนับไมถวนถูกริดรอนสิทธิดานความเชื่อ การพูด การ
ตีพิมพ การชุมนุมและการตอสูทางกฎหมายของพวกเขา  พรรคคอมมิวนิสตจีนถึงกระทั่งออกคําสั่งวาการ
รองเรียนของกลุมคนบางกลุมถือวาผิดกฎหมาย  มีมากกวาหนึ่งครั้ง ในป 2004 ที่พลเรือนบางกลุมไดยื่นคําขอ
เดินขบวนในปกกิ่ง  แทนที่จะอนุญาตใหทําได รัฐบาลกลับจับกุมผูยื่นคําขอเหลานั้น  นโยบาย “หน่ึงประเทศ 



สองระบบ” สําหรับฮองกง ซ่ึงรับรองโดยรัฐธรรมนูญจีนน้ัน ก็เปนอุบายอยางหนึ่งดวย  พรรคคอมมิวนิสตจีนพูด
ถึงการไมเปลี่ยนแปลงในฮองกงเปนเวลา 50 ป แตมันกลับพยายามรวบสองระบบเปนหนึ่งระบบโดยพยายาม
ผานกฎหมายเผด็จการที่เรียกวา กฎหมายพื้นฐานมาตรา 23 หลังจากฮองกงกลับมาเปนของจีนไดเพียง 5 ป7 
 วิธีการใหมที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการใช “วาจาทาทีที่ผอนคลาย” ในการปกปดขอบเขตของ
การตรวจตราและควบคุมที่กวางมากของมัน  ชาวจีนทุกวันนี้ดูเหมือนวาจะสามารถพูดออกมาจากใจไดอยาง
อิสระ อีกอยางอินเตอรเนตสามารถก็นําเสนอขาวไดอยางรวดเร็วขึ้น  ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงอางวา
ปจจุบันไดยินยอมใหมีเสรีภาพในการพูด ซ่ึงคนจํานวนมากไดตกหลุมพรางนี้  น่ีเปนภาพลวงตา  หาใชวา
พรรคคอมมิวนิสตจีนเกิดใจดีขึ้นมา แตเพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนไมสามารถหยุดการพัฒนาของสังคมและ
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  เราลองดูบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตจีนตอเรื่องอินเตอรเนต ซ่ึงมีการปด
กั้นเว็บไซด คัดกรองขอมูล ตรวจสอบหองสนทนา ควบคุมอีเมลและการลงโทษผูใชเนต  ทุกสิ่งที่มันทํานั้นเปน
การกาวถอยหลัง ทุกวันนี้ดวยความชวยเหลือของนายทุนที่ไมใสใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความละอายตอบาป 
ทําใหตํารวจของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับการติดตั้งเครื่องมือขั้นสูงที่ทําใหมันสามารถตรวจสอบทุกๆการ
เคลื่อนไหวของผูที่กําลังใชเนตขณะนั่งที่อยูในรถตํารวจไดดวย  เม่ือเรามองดูความเสื่อมจากการทําชั่วในที่แจง
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เทียบกับการที่โลกกําลังเคลื่อนไปสูเสรีภาพและประชาธิปไตยแลว เราจะคาดหวังได
อยางไรวาจะมีความกาวหนาอะไรในเรื่องสิทธิมนุษยชนในจีน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเองพูดวา “มันผอนคลายที่
ภายนอกแตเขมงวดภายใน”  ธาตุแทอันธพาลของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นไมเคยเปลี่ยน 
 ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเม่ือป 2004 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดแสดง
ละครลงโทษผูที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงเพ่ือสรางภาพที่ดีใหกับตัวเอง  ซ่ึงเปนเหตุการณที่จงใจแสดง
ใหชาวตางชาติดูโดยไรแกนสาร  เพราะในประเทศจีนผูที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงที่สุดก็คือพรรค
คอมมิวนิสตจีนเอง เชนเดียวกับอดีตเลขาธิการเจียง เจอหมิน นายหลัว กาน เลขาคณะกรรมการการเมืองและ
กฎหมาย รัฐมนตรีโจว หยงคัง รองรัฐมนตรีหลิว จ้ิง แหงกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  การแสดงละคร
ลงโทษผูละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขานั้นเหมือนกับโจรที่รองตะโกนใหคนชวยกันจับโจร 
 เปรียบไดแกนักขมขืนตอเน่ืองที่อยูในที่ลับเคยขมขืนผูหญิงในที่ลับวันละสิบคน แตพอมีคนอยูรอบกายมันก็
ขมขืนเพียงคนเดียวใหผูคนเห็น  เชนนี้แลวจะบอกไดไหมวานักขมขืนคนน้ีมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  การกระทําในที่
แจงของมันนั้นพิสูจนไดแตเพียงวามันไรยางอายและต่ําชามากขึ้นเทานั้น  ธาตุแทของนักขมขืนตอเน่ืองไมได
เปลี่ยนไปเลย  สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสิ่งแวดลอมหรือเง่ือนไขที่ไมอํานวยใหมันกอกรรมอยางงายดายเชนเดิมเทา
น้ันเอง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เหมือนกับนักขมขืนตอเน่ืองที่วานี้  ธาตุแทเผด็จการและสัญชาติญาณหวาดกลัวการ
สูญเสียอํานาจทําใหมันไมเคารพในสิทธิของประชาชน  ทรัพยากรดานมนุษย วัตถุ การเงิน ที่ใชในการปกปด
ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของมันมีมากกวาความพยายามในการปรับปรุงดานสิทธิมนุษยชนของมันหลายเทา
นัก  การหลงระเริงของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการสังหารคนจํานวนมากอยางโหดรายหรือการประทุษรายคน
ไปทั่วประเทศของมันนั้นเปนความโชครายอยางที่สุดของชาวจีน 
 
การแตงตัวใหดีข้ึนเพื่อทําการชั่วรายในขณะที่ใชมาตรการทางกฎหมายบังหนา 
 เพ่ือการปกปองผลประโยชนของกลุมคนที่ไดรับผลประโยชนพิเศษ ทางดานหน่ึง พรรคคอมมิวนิสตจีนได
กําจัดหนาดานที่เคยสนับสนุนตน ทอดทิ้งตัวแทนชนชั้นกรรมาชีพ กรรมกรชาวนา และประชาชนโดยสิ้นเชิง 



แตอีกดานหนึ่ง เน่ืองจากการกระทําผิดสิทธิมนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกเปดโปงตอสังคมนานาชาติ
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆน้ัน วิธีการอันธพาลและหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยิ่งพัฒนาตามไปดวย  มีการใช
คําศัพทตางๆเพื่อทําใหคนสับสนุนและหลงเชื่อ เชน นิติรัฐ การตลาด ประโยชนของประชาชน และการปฏิรูป  
แตพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไมเคยเปลี่ยนธาตุแทที่นารังเกียจ แมมันจะสวมใส “สูทแบบตะวันตก”  ไมใชสูทแบบ
ประธานเหมา อยางเคย  ในหนังสือเร่ืองฟารมสัตวของ จอรจ ออรเวลล (ตีพิมพในป 1945) เขียนวาพวกหมู
พยายามยืนและเดินดวยสองขาซึ่งทําใหมันดูดี แตก็ไมไดเปลี่ยนธาตุแทที่เปนหมูของมันไดเลย 
 
1.  การสรางกฎหมายและกฎเกณฑที่ละเมิดรัฐธรรมนูญจีน 
 กฎหมายและกฎเกณฑที่ละเมิดรัฐธรรมนูญจีนสามารถผานออกมาบังคับใชกับเจาหนาที่ในทุกระดับใน
ฐานะที่เปนกฎหมายพื้นฐานเพื่อขัดขวางความพยายามของประชาชนที่จะหยุดยั้งการปราบปรามหรือเรียกรอง
เสรีภาพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน 

 
2.  ปญหาที่ไมใชการเมืองก็ถูกจัดการดวยวิธีทางการเมือง 
 ปญหาสังคมตามปกติทั่วไปมักถูกยกระดับขึ้นเปนเรื่อง “การแยงชิงมวลชนกับพรรค” หรือ “ทําใหพรรคและ
ประเทศลมสลาย” หรือ “ความวุนวาย” และ “พวกศัตรู”  ประเด็นที่ไมใชการเมืองก็มักถูกทําใหเปนการเมือง
อยางจงใจเพื่อที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถใชการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการโฆษณาชวนเชื่อยุยงให
เกิดความเกลียดชัง 

 
3. ประเด็นทางการเมืองถูกจัดการที่ไมเหมาะสม 
 วิธีการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชโจมตีกลุมที่ฝกใฝประชาธิปไตยและปญญาชนที่มีความคิดอิสระคือ การ
สรางขอกลาวหาเพ่ือจับกุมพวกเขา  เชนการกลาวหาวากระทําผิดวิสัยพลเมืองดี อยางเชนกลาวหาวาเปน
โสเภณีและหลบหนีภาษี เปนตน ผูกลาวหานั้นไมทําการโจงแจงเพ่ือปองกันการตราหนาจากบุคคลภายนอก 
ความผิดทางอาญานี้นอกจากมากพอที่จะทําลายชื่อเสียงของผูถูกกลาวหาแลวน้ันยังใชทําลายชื่อเสียงในที่
สาธารณะดวย 

 
 การเปลี่ยนแปลงของพรรคคอมมิวนิสตจีนหากจะมี ก็คือธาตุแทที่เปนอันธพาลของมันที่นารังเกียจและไร
มนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
พรรคคอมมิวนิสตจีนใชประชาชนกวาพันลานเปนตัวประกัน โดยใชตรรกะที่บิดเบือน 
 ลองนึกภาพอาชญากรที่บุกเขาไปในบานหลังหน่ึงและขมขืนเด็กผูหญิงในบาน  เม่ือถูกจับดําเนินคดี เขาแก
ตางเพื่อปกปองตัวเองวาเขาไมไดฆาเหยื่อ เขาแคขมขืนเธอ  เพราะการฆารายแรงกวาการขมขืน ดังนั้นเขาจึง
ไมผิดและควรไดรับการปลอยตัว  ผูคนนาจะยกยองเขาดวยซ้ําไปที่ไมไดฆา แคขมขืนเทานั้น 
 ตรรกะน้ีฟงดูนาสมเพช  เชนเดียวกับตรรกะของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่อางในกรณีสังหารหมูนักศึกษาที่
เทียนอันเหมิน เม่ือป 1989 พรรคคอมมิวนิสตจีนแกตัววาการปราบปรามนักศึกษาทําไปเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงตอความวุนวายภายในประเทศ ดังน้ันการปราบปรามนักศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีเหตุผลอางได  



 การขมขืนกับการฆา อยางไหนดีกวากันละ  การที่โจรถามผูพิพากษาดวยคําถามเชนนี้น้ันแสดงใหเห็นวา
โจรชางไรยางอายสิ้นดี กรณีสังหารหมูที่เทียนอันเหมินนั้น สะทอนใหเห็นวาพรรคคอมมิวนิสตจีนกับผูสมรูรวม
คิดไมไดสะทอนวารูสึกสํานึกผิดเลยสักนิด  ตรงกันขามพวกเขากลับยอนถามสังคมวา ระหวางการปราบปราม
นักศึกษากับความวุนวายภายในประเทศที่อาจนําไปสูสงครามกลางเมือง อันไหนดีกวากัน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมกลไกของรัฐไวทั้งหมด รวมทั้งวิธีการโฆษณาชวนเชื่อทุกอยาง  พูดอีกอยาง
คือประชาชน 1.3 พันลานคนถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนจับเปนตัวประกัน  การที่มีประชาชน 1.3 พันลานคนเปน
ตัวประกันนั้น มันจึงมักอาง ”ทฤษฎีตัวประกัน” อยูเสมอวา ถามันไมปราบปรามประชาชนกลุมน้ันๆ ชาติจีนจะ
ประสบกับหายนะหรือจลาจล  โดยการใชขออางนี้พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงสามารถปราบปรามบุคคลหรือกลุม
คนไดตามอําเภอใจ และการปราบปรามของมันก็มักจะมีเหตุผลมาอางอิงอยูเสมอ ดวยการใชเหตุผลที่ชั่วราย
และหลอกลวงแบบนี้ จะมีอาชญากรคนไหนในโลกที่ไรยางอายเทากับพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานี้อีกไหม? 

 
การใชไมออนและไมแข็ง – จากการใหเสรีภาพ กลายเปนการปราบปรามที่รุนแรงยิ่งข้ึน 
 ชาวจีนจํานวนมากรูสึกพอใจกับ “เสรีภาพ” ในปจจุบันมากกวาเม่ือกอน ดังน้ันพวกเขาจึงฝากความหวังไว
กับการปรับปรุงตนเองของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ความจริงคือระดับเสรีภาพที่ใหกับประชาชนนั้นขึ้นอยูกับ
ความรูสึกตอวิกฤตกาลของพรรคคอมมิวนิสตจีนวามีมากนอยเพียงใด  พรรคคอมมิวนิสตจีนจะทําอะไรก็ตาม
เพียงเพ่ือรักษาผลประโยชนรวมกันของพรรค รวมทั้งสิ่งที่เรียกกันวาประชาธิปไตย เสรีภาพ หรือ สิทธิ
มนุษยชนของประชาชน 
 อยางไรก็ตามภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน สิ่งที่เรียกวา”เสรีภาพ”ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนมอบให
น้ันไมไดรับการคุมครองทางกฎหมายแตอยางใด  มันเปนเพียงเครื่องมือในการหลอกลวงและควบคุมประชาชน
ในทามกลางกระแสประชาธิปไตยของโลก โดยแกนแทแลว เสรีภาพนี้ขัดแยงกับเผด็จการของพรรค
คอมมิวนิสตจีนโดยสิ้นเชิง เม่ือใดที่ความขัดแยงน้ีเกินกวาระดับความอดทนของพรรคคอมมิวนิสตจีน มันก็จะ
ยึดเสรีภาพทั้งหมดกลับคืนทันที  ในประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนมีบางชวงเวลาที่ประชาชนคอนขาง
จะมีเสรีภาพในการพูด แลวก็จะตามมาดวยชวงเวลาของการควบคุมอยางเขมงวด วงจรนี้เกิดขึ้นสลับกันไป
ตลอดทั้งประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซ่ึงแสดงใหเห็นธาตุแทที่อยุติธรรมของมันอยางชัดเจน 
  ทุกวันนี้ในยุคอินเตอรเนต ถาทานลองเขาไปดูเว็บไซตของสํานักขาวซินหัวหรือหนังสือพิมพพีเพิลเดลี่
ออนไลน ทานจะพบขาวที่มีขอมูลในเชิงลบเกี่ยวกับประเทศจีนอยูไมนอย ประการแรกนั้นเน่ืองจากประเทศจีน
ทุกวันน้ีมีขาวรายมากเกินไปและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงสํานักขาวตองรายงานเรื่องราวพวกนี้บางเพื่อรักษา
ความนาเชื่อถือไว  ประการที่สองก็คือจุดยืนของการรายงานขาวเชนนั้นสอดคลองกับผลประโยชนของพรรค
คอมมิวนิสตจีน เชน “การวิพากษวิจารณเล็กๆนอยๆจะชวยไดอยางมาก”  การรายงานมักจะใหขอมูลวาเหตุ
ที่มาของขาวรายนั้นๆมาจากบุคคลคนนั้นๆ ไมเกี่ยวของกับพรรค ในขณะที่ใหเครดิตในการแกปญหาทุกอยาง
แกการเปนผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน  พรรคคอมมิวนิสตจีนช่ําชองในการควบคุมวาอะไรควรรายงาน อะไร
ไมควรรายงาน จะรายงานมากนอยเพียงใด และจะใหสื่อจีนในประเทศหรือสื่อที่พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมใน
ตางประเทศเปนผูรายงานขาวนั้น 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนยังเชี่ยวชาญในการบิดเบือนขาวรายใหกลายเปนสิ่งที่สามารถบรรลุเปาหมายในการ
ชนะใจประชาชน  คนหนุมสาวมากมายในจีนรูสึกวาพรรคคอมมิวนิสตจีนใหเสรีภาพในการพูดมากพอทีเดียว 
ดังน้ันจึงมีความหวังและพอใจในพรรคคอมมิวนิสตจีน พวกเขาตกเปนเหยื่อกลยุทธที่ถูก”ทําใหสละสลวย” ของ



สื่อที่ อยุติธรรมที่ควบคุมโดยรัฐ ยิ่งไปกวานั้น โดยการสรางสถานการณวุนวายขึ้นในสังคมจีนแลวทําใหเปนขาว 
พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ทําใหประชาชนหลงเชื่อวา พรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้นที่สามารถควบคุมสังคมที่ความ
วุนวายนี้ได และตมตุนใหประชาชนยอมรับในกฎของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ดังน้ันเราจึงไมควรหลงเขาใจวาพรรคคอมมิวนิสตจีนเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง แมวาเราจะเห็นสัญญาณ
บางอยางของการปรับปรุงดานสิทธิมนุษยชน  ในประวัติศาสตรเม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนตอสูเพ่ือโคนลมรัฐบาล
พรรคกกหม่ินตั๋ง มันก็แสรงทําเปนตอสูเพ่ือประชาธิปไตยเพื่อชาติ  ธาตุแทที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน
น้ัน บอกใหรูวาคําสัญญาใดๆของมันลวนเชื่อถือไมได 
 
V. ธาตุแทที่ไรธรรมะของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 
การขายดินแดนของประเทศเนื่องมาจากกิเลสและการทรยศตอประเทศโดยใช “ความเปนเอกภาพ
ของชาติ”เปนเครื่องบังหนา 
 “ปลดปลอยไตหวัน” และ “รวมชาติกับไตหวัน” กลายเปนสโลแกน ในการโฆษณาชวนเชื่อของพรรค
คอมมิวนิสตจีนในชวงหลายสิบปที่ผานมา  โดยการโฆษณาชวนเชื่อเชนน้ี พรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงตัวเหมือน
พวกชาตินิยมและรักชาติ  พรรคคอมมิวนิสตจีนใสใจในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของดินแดนของชาติจริง
หรือ  ไมใชเลย  ไตหวันเปนเพียงปญหาที่จารึกในประวัติศาสตรที่มีเหตุมาจากการตอสูระหวางพรรค
คอมมิวนิสตจีนกับกกหม่ินตั๋ง และมันเปนเครื่องมือที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชโจมตีฝายตรงขามและชนะใจ
ประชาชน 
 ในชวงแรกที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้ง “เขตโซเวียต” ในระหวางการปกครองของกกหม่ินตั๋งน้ัน มาตราที่ 
14 ในธรรมนูญของมันระบุวา “ชนชาติใดๆหรือจังหวัดใดๆในประเทศจีนสามารถประกาศเอกราชไดหมด”  และ
เพ่ือใหสอดคลองกับสหภาพโซเวียต คําขวัญของพรรคคอมมิวนิสตจีนในตอนนั้นคือ “ปกปองโซเวียต”  สวน
ในชวงสงครามตอตานญี่ปุน เปาหมายอันดับแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการฉวยโอกาสขยายตัวมากกวา
การตอตานผูบุกรุกชาวญี่ปุน  ในป 1945 กองทัพแดงโซเวียตเขามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและทํา
การปลนสดมภ ฆา ขมขืน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนไมเอยปากทัดทานแมสักคําเดียว  เชนเดียวกันเม่ือโซเวียต
สนับสนุนใหมองโกเลียนอกเปนเอกราชจากจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เงียบอีก 
 ปลายป 1999 จีนกับรัสเซียเซ็นขอตกลงรวมกันสํารวจเขตแดน ซ่ึงหมายถึงการที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
ยอมรับขอตกลงที่ไมเสมอภาคทุกประการที่สมัยราชวงศชิงและรัสเซียเคยทําไวเม่ือ 100 กวาปกอน และขาย
ดินแดนกวา 1 ลานตร.กม.ใหกับรัสเซีย น่ันเปนดินแดนที่ใหญกวาเกาะไตหวันหลายสิบเทา  ในป 2004 พรรค
คอมมิวนิสตจีนกับรัสเซียไดเซ็นขอตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตแดนดานตะวันออก และไดรายงานวาไดสูญเสีย
อธิปไตยของเกาะเฮยเสียจือ ในจังหวัดเฮยหลงเจียงไปครึ่งหน่ึงใหกับรัสเซียอีก 
 ทั้งนี้ยังไมรวมเกาะหนานซาและเตียวหยู พรรคคอมมิวนิสตจีนไมใสใจแมแตนอย เพราะประเด็นเหลานี้ไม
กระทบตออํานาจการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน  พรรคคอมมิวนิสตจีนปาวประโคม “รวมไตหวัน” ซ่ึง
เปนเพียงวิธีการสรางหมอกควันและการยุยงพวกรักชาติแบบตาบอดอยางออมๆ และหันเหความสนใจของ
สาธารณชนไปจากความขัดแยงภายในประเทศ 
 
 



วายรายทางการเมืองที่ปราศจากการยับยั้งทางศีลธรรม 
 รัฐบาลควรถูกจับตามองอยูเสมอ  ในประเทศประชาธิปไตย การแยกอํานาจฝายตางๆออกจากกัน บวกกับ
เสรีภาพในการพูดและการตีพิมพ เปนกลไกที่ดีในการตรวจสอบ  สวนความเชื่อทางศาสนาชวยใหเกิดการ
ยับยั้งชั่งใจทางศีลธรรม 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมลัทธิอเทวนิยม ดังน้ันจึงไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาควบคุมพฤติกรรมของมันให
ถูกตองตามศีลธรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนนักเผด็จการตัวยง ดังนั้นจึงไมมีกฎหมายใดมาควบคุมมันทาง
การเมือง  ผลคือในเวลาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนกระทําตนเปนผูปกครองที่กดขี่และกระทําความชั่วราย มันบา
ระห่ําและไมมีอะไรที่จะยับยั้งได เม่ือพูดถึงพรรคคอมมิวนิสตจีน ใครเปนผูตรวจสอบมันหรือ  พรรคคอมมิวนิสต
จีนตรวจสอบตัวเอง  ซ่ึงเปนคําขวัญที่ใชหลอกคนมาหลายทศวรรษ  สมัยกอนมันเรียกสิ่งน้ีวา “การ
วิพากษวิจารณตนเอง” ตอมาเรียก “การสํารวจตนเอง” และ “การสรางความสมบูรณใหกับการนําของพรรค” 
และลาสุดคือ “การเสริมสรางศักยภาพในการปกครองของพรรค”  พรรคคอมมิวนิสตจีนเนนอางวามันมีพลัง
อํานาจพิเศษที่เรียกวา “การปรับปรุงตนเอง”  พรรคคอมมิวนิสตจีนมันไมเพียงแตพูดเทานั้นแตทําดวย เชน 
การจัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรค” และ “สํานักงานรองทุกข” อะไรทํานองนี้  องคกรเหลานี้เปนแค
ดอกไมประดับที่ทําใหคนสับสนและหลงเชื่อเทานั้น 
 คําวา “การปรับปรุงตนเอง” ของพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยปราศจากศีลธรรมและกฎหมายควบคุมน้ัน ตรง
กับคําพูดในอดีตของจีนวา “ใจตนเองเกิดมาร”  มันเปนเพียงขออางที่ใชเพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอบจาก
ภายนอก กับการปฏิเสธที่จะยกเลิกเสรีภาพทางการพิมพและการมีพรรคการเมืองอิสระ  พวกนักการเมืองคด
โกงใชอุบายนี้หลอกใหประชาชนเชื่อ และเพ่ือปกปองอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตจีนรวมทั้งผลประโยชนของ
กลุมผูปกครอง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนชํานาญในการสรางอุบายทางการเมือง อยางเชนนโยบาย “เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” 
“ประชาธิปไตยรวมศูนย” “ที่ปรึกษาทางการเมือง” และอ่ืนๆซึ่งฉอฉลทั้งสิ้น  ยกเวนเรื่องเผด็จการของพรรค 
นอกนั้นโกหกทั้งเพ 
 
เลนเลหเพทุบาย ตั้งแตเรื่องการตอตานการรุกรานของญี่ปุน จนถึง การตอตานการกอการรายแบบ
จอมปลอม 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนมักอางวาเปนผูนําประชาชนจีนสูชัยชนะในสงครามตอตานผูรุกรานชาวญี่ปุน  แตมี
หลักฐานเอกสารสําคัญมากมายบงวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจงใจหลีกหนีสงครามตอตานญี่ปุน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนมีแตขัดขวางความพยายามตอตานญี่ปุน โดยฉวยโอกาสที่กกหม่ินตั๋งติดพันสงครามกับญี่ปุน 
แอบขยายกําลังของตัวเอง  
 สงครามครั้งสําคัญที่พรรคคอมมิวนิสตจีนสูรบคือสงครามที่ชองแคบปงซิงกับสงครามรอยกรมทหาร  ใน
สงครามที่ชองแคบปงซิง พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดเปนผูนํา หรือออกนําหนาบังคับบัญชาการรบ ตรงกันขาม 
กองกําลังของพรรคคอมมิวนิสตจีนเพียงแตทําลายหนวยสงกําลังบํารุงของญี่ปุน  สวนสงครามรอยกรมทหาร
น้ัน เปนที่เขาใจในพรรคคอมมิวนิสตจีนวาการเขารวมในการรบครั้งน้ีละเมิดนโยบายยุทธศาสตรของ
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีน หลังจากสงครามสองครั้งน้ี เหมาและกองทัพพรรคคอมมิวนิสต
จีนของเขา ไมไดเขารวมกับการรบที่สําคัญที่ไหนอีกเลยและไมไดสรางวีรบุรุษสงครามตอตานญี่ปุนเหมือน
อยาง ตง ชุนลุย ในระหวางสงครามป 1948 กับกกหม่ินตั๋ง และ หวัง จีกวง ในระหวางสงครามเกาหลี  มี



ผูบังคับบัญชาระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนไมกี่คนที่ตายในสนามรบสงครามตอตานญี่ปุน  กระทั่งวันนี้
พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังไมสามารถตีพิมพเผยแพรรายงานความเสียหายของมันในระหวางสงครามตอตาน
ญ่ีปุน เชนเดียวกับที่ไมพบอนุสาวรียวีรบุรุษของพรรคคอมมิวนิสตจีนจากสงครามตอตานญี่ปุนมากเทาใดนัก 
เม่ือเทียบกับแผนดินอันกวางใหญของจีน  
 ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนกอตั้งรัฐบาลชายเขตแดนในจังหวัดสานซี กานซู และหนิงเซ่ีย หางไกลจาก
แนวรบ  ใชวิธีเรียกที่ทันสมัยปจจุบันแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนน้ันกําลังดําเนินการปกครองแบบ “หน่ึงประเทศ
สองระบบ” หรือ “สองจีน” ในประเทศจีน  แมวาทหารระดับบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมไดขาด
ความตองการที่จะตอตานญี่ปุน แตผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนระดับสูงไมมีความจริงใจในการทําการตอสูใน
สงครามตอตานญี่ปุน  ตรงกันขาม พวกเขาใชวิธีการปกปองทรัพยากรของตัวเองและใชสงครามเปนโอกาสใน
การเสริมกําลังใหกับตนเอง  เม่ือจีนและญี่ปุนสถาปนาความสัมพันธกันในป 1972 เหมา เจอ ตุงไดเผลอพูด
ความจริงตอนายกรัฐมนตรี คาคูเออิ ทานากะ ของญี่ปุน วาพรรคคอมมิวนิสตจีนตองขอขอบคุณญี่ปุน เน่ืองจาก
หากปราศจากสงครามตอตานญี่ปุน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไมอาจยึดอํานาจในประเทศจีน  
 ขางตนนั้นคือความจริงเกี่ยวกับการหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่อางวามันไดนําประชาชนชาวจีน
ยืนหยัดตอสูสงครามตอตานญี่ปุนนานถึง 8 ป และไดรับชัยชนะในที่สุด 
 กวาครึ่งศตวรรษตอมา เม่ือเกิดการกอการรายบนแผนดินของสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2003 
การตอตานการกอการรายจึงกลายเปนประเด็นสําคัญของโลก  พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงใชยุทธศาสตรหลอกลวง
เหมือนกับครั้งที่มันทําในชวงสงครามตอตานญี่ปุน โดยการใชการตอตานการกอการรายเปนขออางในการ
กลาวหาศาสนิกชนหลายศาสนา ผูที่มีความคิดไมเห็นดวยกับพรรค และชนชาติกลุมนอย หรือกรณีขัดแยง
เกี่ยวกับดินแดน วาเปนผูกอการราย  โดยใชความพยายามตอตานการกอการรายของนานาชาติเปนเครื่องบัง
หนา พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ผลักดันใหมีการปราบปรามขั้นรุนแรง 
 วันที่ 27 กันยายน 2004 สํานักขาวซินหัวอางบทความในหนังสือพิมพซินจิงวา ปกกิ่งอาจจะกอตั้งกรม
ตอตานการกอการรายในทุกจังหวัดและเมืองทั่วประเทศจีน   สื่อตางประเทศที่นิยมพรรคคอมมิวนิสตจีนถึงกับ
รายงานเรื่องน้ีขึ้นหัวกระดาษวา “‘หนวยงาน 610’ รวมในการตอตานการกอการราย” (หนวยงาน 610 น้ันเปน
เครือขายของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงโดยเฉพาะ) และอางวากรมตอตานผูกอการราย
จะรวมศูนยการโจมตีไปที่ “องคกรกอการราย” รวมทั้งฝาหลุนกงดวย 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนปายสีคําวา “ผูกอการราย” ใหกับผูที่ไมมีอาวุธในมือ ไมโตตอบเม่ือถูกตี หรือถูกดา
ประณาม และทําการรองเรียนดวยความสงบเพื่อสิทธิในความเชื่อของพวกเขา พรรคคอมมิวนิสตจีนฉกฉวย
โอกาสในเรื่องการตอตานผูกอการราย สั่งการ “กองกําลังพิเศษตอตานผูกอการราย” ซ่ึงมีอาวุธครบมือทําการ
ปราบปรามอยางทันทีทันใด ตอกลุมประชาชนที่รักสันติและไมสามารถปองกันตนเองได  และยังใชการตอตาน
ผูกอการรายเปนขออางในการเบี่ยงเบนความสนใจจากนานาชาติและหลีกเลี่ยงการถูกประณามการ
ประหัตประหารฝาหลุนกงของมัน  วิธีการโกหกที่ใชกันในวันนี้ ไมไดตางจากวิธีการที่ใชในยุคสงครามตอตาน
ญี่ปุน และเปนการนาละอายที่ปฏิบัติตอเรื่องที่สําคัญยิ่งเชนการตอตานผูกอการรายระดับนานาชาติ 
 
เสแสรงวาจริงใจและเห็นดวยอยางมากเกินหนาในขณะที่แอบคัดคาน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อในหลักคอมมิวนิสตของมันเอง แตบังคับใหผูอ่ืนเชื่อ  น่ีเปนวิธีที่เลนเลหที่ลัทธิ
พรรคคอมมิวนิสตจีนใชมากที่สุด มันรูวาหลักการของมันนั้นผิดและความคิดสังคมนิยมที่พังพินาศไปแลวน้ันไม



เปนจริงอีกตอไป  พรรคคอมมิวนิสตจีนเองก็ไมเชื่อในหลักการเหลานี้แตบังคับใหประชาชนเชื่อพวกมัน มัน
ปราบปรามผูที่ไมเชื่อพวกมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนยังหนาไมอายเขียนหลักอุดมการณหลอกลวงนั้นไวใน
รัฐธรรมนูญเพ่ือใหเปนรากฐานของประเทศจีน 
 ในชีวิตจริง มีปรากฏการณที่นาสนใจอยางหนึ่ง  เจาหนาที่ระดับสูงจํานวนมากสูญเสียตําแหนงไปในการ
ตอสูชิงอํานาจทางการเมืองในประเทศจีนเพราะการคอรรัปชั่น  แตคนเหลานี้เปนผูที่สงเสริมความสัตยซ่ือและ
ความไมเห็นแกตัวในที่ประชุมสาธารณะ ในขณะเดียวกันเกี่ยวของกับการติดสินบน การคอรรัปชั่น และมี
พฤติกรรมเส่ือมทรามเมื่ออยูเบื้องหลัง  หลายคนไดชื่อวา “บาวผูรับใชประชา” ก็รวงจากตําแหนงดวยวิธีน้ี 
รวมทั้ง หลี่ เจียถิง อดีตผูวาจังหวัดยูนนาน  หลิว ฟางเหริน อดีตเลขาธิการพรรค ประจําจังหวัดกุยโจว  เฉิง 
เวยกั๋ว เลขาธิการพรรคจังหวัดเหอเปย  เทียน เฟงซาน รัฐมนตรีที่ดินและทรัพยากร  หวัง ฮุยจง ผูแทนผูวา
ราชการจังหวัดอันฮุย  แตถาทานไปลองตรวจสอบปาฐกถาของพวกเขา ทานจะพบไดโดยไมมีขอยกเวนเลยวา
พวกเขาเคยสนับสนุนการรณรงคตอตานการคอรรัปชั่นและเนนย้ําผูใตบังคับบัญชาใหมีความซื่อสัตย ทั้งๆที่
พวกเขากําลังยักยอกเงินกองทุนและรับสินบน 
 แมวาพรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมใหมีเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตผูนายกยองเปนแบบอยาง และไดดึงดูด
นักอุดมคติและผูคนที่ขยันหม่ันเพียรเขารวมในพรรคเพื่อเสริมภาพลักษณของพรรค แตก็เปนที่ประจักษชัดเจน
ตอสายตาทุกคนวาระดับมาตรฐานทางศีลธรรมของจีนไดตกต่ําลงไปอยางไมเคยเปนมากอน  แตเหตุใดการ
โฆษณาชวนเชื่อทางหัวขอ “วัฒนธรรมดานจิตใจ” ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนมักโฆษณาชวนเชื่อจึงทําอะไรไมไดละ 
 ความจริงก็คือ ผูนําพรรคคอมมิวนิสตน้ัน มือถือสาก ปากถือศีล เม่ือพวกเขาพูดถึงคําพูดสวยหรูจําพวก 
“คุณลักษณะศีลธรรมของคอมมิวนิสต” หรือสโลแกน “รับใชประชาชน” ความขัดแยงระหวางการกระทําและ
คําพูดของผูนําพรรคคอมมิวนิสตน้ัน สามารถยอนดูไปไดจนถึงบิดาแหงคอมมิวนิสต นายคารล มารกซ ที่มีลูก
ชายที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เลนินติดโรคซิฟลิส(กามโรค)จากโสเภณี หรือสตาลินที่ถูกฟองรองเร่ืองการบังคับ
นักรองใหมีเพศสัมพันธกับเขา หรือเหมา เจอตง ปลอยตัวไปกับกามตัณหา หรือเจียง เจอหมิน ผูสําสอน หรือ 
ผูนําคอมมิวนิสตโรมาเนีย เชา เชสคู ที่ทําใหครอบครัวกลายเปนอภิมหาเศรษฐี หรือคาสโตร ผูนําคอมมิวนิสต
คิวบาที่สะสมเงินมหาศาลไวในธนาคารตางชาติ หรือคิม อิลซุง ผูนําเกาหลีเหนือที่เปนปศาจนักฆา และลูกๆ
ของเขาที่ใชชีวิตเสื่อมทรามไรคา 
 ในชีวิตประจําวัน ชาวจีนทั่วไปรังเกียจการศึกษาทางการเมืองที่เปลาประโยชน พวกเขาไมแนใจในเรื่อง
การเมืองมากขึ้นทุกที เพราะรูดีวามันเปนการเลนเกมตบตา  แตไมมีใครสักคนในทั้งหมูผูพูดและผูฟงที่จะพูดใน
ที่ประชุมทางการเมืองอยางเปดเผยในเรื่องการหลอกลวงนี้  น่ีเปนความลับที่เปดเผย  ประชาชนเรียก
ปรากฏการณน้ีวา “การแสรงจริงใจ”  คําขวัญของพรรคคอมมิวนิสตจีนประเภท “ตัวแทนสามฝาย”เม่ือหลายป
มานี้ หรือ “การปรับปรุงประสิทธิภาพการปกครอง” หรือ “สามจิตใจ” คือ ใหความอบอุนใจ  ม่ันคงและการชนะ
ใจปวงชน ลวนแตไรสาระ  พรรคการปกครองไหนที่ปกครองจะไมเปนตัวแทนผลประโยชนใหกับประชาชน 
พรรคการปกครองไหนที่ไมใสใจความสามารถในการปกครอง  พรรคการปกครองไหนที่ไมพยายามเอาชนะใจ
ประชาชน  พรรคใดไมสนใจเรื่องเหลานี้ในไมชาก็จะถูกกวาดออกไปจากเวทีการเมือง  แตพรรคคอมมิวนิสตจีน
ปฏิบัติตอคําขวัญที่ฟุม เฟอยเหลานั้นราวกับเปนทฤษฎีที่เลิศเลอและเรียกรองใหทั้งประเทศศึกษามัน 
 เม่ือการเสแสรงคอยๆกอรูปขึ้นในความคิดและอุปนิสัยของประชาชนกวาพันลานคนและกลายกลืนเขากับ
วัฒนธรรมพรรค สังคมเองก็กลายเปนแบบหลอกลวง เสแสรงและวางเปลาขาดความคิด  ไรความซื่อสัตย 
ไววางใจ สังคมตกอยูในวิกฤตกาล  เหตุใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงสรางเงื่อนไขเหลานี้ขึ้นมา  ในอดีตมันทําไป



เพ่ืออุดมการณ แตตอนนี้มันทําเพื่อผลประโยชน  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนรูวาพวกเขากําลังเสแสรงกัน แต
ก็ตองเสแสรงตาม ถาพรรคคอมมิวนิสตจีนไมสงเสริมคําขวัญและระเบียบเหลานั้น มันก็ไมอาจขูเข็ญประชาชน 
หรือทําใหประชาชนทําตามและหวาดกลัวมัน 
 
การละทิ้งจิตสํานึกและสละความยุติธรรมเพื่อผลประโยชนของพรรค 
 ในเร่ืองการพัฒนาศีลธรรมของพรรคคอมมิวนิสต หลิว เสาฉี8 ไดขยายความเรื่องความจําเปนที่ “สมาชิก
พรรคตองเห็นแกผลประโยชนของพรรคมากกวาผลประโยชนสวนตัว” ในหมูสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นไม
เคยขาดคนดีที่มีความถูกตองอยู ซ่ึงใสใจในชาติและประชาชน รับใชชาวประชาดวยความจริงใจ และก็ไมเคย
ขาดเจาหนาที่ที่ซ่ือสัตยและเที่ยงตรงซื่งคอยรับใชประชาชนอยางแทจริง แตในกลไกของผลประโยชนสวนตัว
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น เจาหนาที่เหลานี้ไมอาจอยูรอดได  ภายใตแรงกดดัน“มอบมนุษยธรรมใหกับ
พรรค” พวกเขาพบวาเปนการยากที่จะยืนหยัด หากตองถูกปลดตําแหนงหรือที่ยิ่งแยไปกวานั้นก็คือตองทําการ
ทุจริต 
 ชาวจีนตางมีประสบการณสวนตัวและมีความรูสึกฝงลึกตอความโหดรายของระบอบปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีนจนกลายเปนความขยาดกลัวตอความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ดังน้ันประชาชนจึงไม
กลาเรียกรองความเปนธรรมและไมเชื่อในเรื่องกฎแหงสวรรคอีกตอไป  ประการแรกพวกเขายอมจํานนตอ
อํานาจของพรรคคอมมิวนิสตจีน  และคอยๆหมดความรูสึกและหมดความเอาใจใสตอเร่ืองที่ไมกระทบถึงพวก
เขาโดยตรง  แมแตตรรกะในความคิดของพวกเขาก็ถูกหลอมอยูภายใตพรรคคอมมิวนิสตจีน  น่ีเปนผลของ
ความเปนมาเฟยของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
พรรคคอมมิวนิสตจีนปลุกความรูสึกรักชาติเพื่อปลุกปนประชาราษฎร 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชคําขวัญ “ลัทธิรักชาติ” และ “ลัทธิชาตินิยม” เพ่ือปลุกปนประชาชน มันไมไดเปน
เพียงแคคําขวัญที่นําออกมาใชเปนระยะๆ แตวามันเปนเปนยุทธศาสตรที่ไดนําออกมาใชบอยๆและไดผลมาโดย
ตลอด  ในบทความโฆษณาชวนเชื่อเรื่องลัทธิชาตินิยมที่ตีพิมพในหนังสือพิมพพีเพิลเดลี่ ฉบับตางประเทศ อาจ
ทําใหชาวจีนโพนทะเลบางคนซึ่งหลายสิบปไมกลากลับไปอยูอาศัยในประเทศจีน รูสึกรักชาติมากกวาชาวจีนที่
อยูในประเทศเสียอีก  ชาวจีนที่ถูกปนหัวโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งไมกลาปฏิเสธนโยบายใดๆของพรรคกลับ
รูสึกกลาพอที่จะบุกรุกสถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐอเมริกาในประเทศจีน กลาที่จะขวางปาไข กอนหิน
และเผารถยนตกับธงชาติของสหรัฐอเมริกา เม่ือถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนปลุกปนดวยคําวา “ชาตินิยม” 
 เม่ือไรก็ตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเผชิญกับเหตุการณสําคัญที่ตองการการเชื่อฟงของประชาชนมันจะใช 
“ลัทธิชาตินิยม” และ “ลัทธิรักชาติ” มาปลุกระดมใหประชาชนทําตามโดยเร็ว  ในทุกๆกรณี รวมทั้งเรื่องที่
เกี่ยวกับ ไตหวัน ฮองกง ฝาหลุนกง การชนกันระหวางเครื่องบินของสายลับของสหรัฐอเมริกาและเครื่องบินรบ
ของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชวิธีการควบคูกันระหวางการกดดันใหหวาดกลัวอยางรุนแรงและการลางสมอง
หมู ทําใหประชาชนรูสึกคลายกับกําลังอยูในสงคราม วิธีการนี้คลายกับวิธีการที่พวกฟาสซิสตเยอรมันใชในอดีต 
 ดวยการสกัดกั้นขอมูลอ่ืนๆทั้งหมดทําใหการลางสมองของพรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จอยาง
หนาอัศจรรย  แมวาชาวจีนจะไมชอบพรรคคอมมิวนิสตจีน แตพวกเขากลับคิดไปในแนวทางที่บิดเบือน
ตามที่พตจ.ตองการ อยางกรณีที่สหรัฐอเมริกาเปนแกนนําในสงครามอิรัก หลายคนรูสึกโมโหเมื่อไดดูรายการ



วิเคราะหขาวในเรื่องนี้ทุกวันจากสถานีโทรทัศนซีซีทีวี9  พวกเขาก็รูสึกเคียดแคนชิงชังอยางรุนแรงขึ้นมาโดยไม
รูตัวและอยากจะตอสู ขณะเดียวกันก็กนดาสงครามที่เกิดขึ้น 
ความไรยางอาย – พรรคตองมากอนชาติ และบังคับใหประชาชนเห็นศัตรูเปนพอ 
 วลีหน่ึงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนมักใชขูประชาชนคือ “การสาปสูญของพรรคและประเทศชาติ” น่ีเปนการให
ความสําคัญตอพรรคกอนประเทศ ตามหลักการของการกอตั้งประเทศจีนกลาวไววา “จะไมมีประเทศจีนใหม
หากปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน”  จากเล็กจนโตชาวจีนถูกสอนให “เชื่อฟงพรรค” และ “เปนเด็กดีของพรรค”  
พวกเขายังถูกสอนใหรองเพลงสรรเสริญพรรควา “ฉันถือพรรคเปนมารดา” “พรรคคือมารดาที่รักของฉัน” “ความ
กรุณาของพรรคลึกล้ํากวามหาสมุทร” “ความรักตอบิดามารดา ไมอาจอยูเหนือความรักตอพรรค”10  พวกเขาจะ
ไปทุกที่เพ่ือ “ตอสูตามที่พรรคบัญชา”  เม่ือรัฐบาลชวยบรรเทาสาธารณะภัย ชาวจีนจะกลาว“ขอบคุณพรรคและ
รัฐบาล” ก็ยังคงเปนพรรคที่มากอนรัฐบาล  อีกนั่นแหละ คําขวัญของกองทัพที่รูจักกันดีคือ “พรรคสั่งปนได”  
แมแตเครื่องแบบผูพิพากษายังถูกออกแบบใหมีกระดุมทองสี่เม็ด เรียงจากบนลงลาง เปนสัญญลักษณแทน
พรรค ประชา กฎหมายและประเทศ ตามลําดับ  ซ่ึงบงบอกวาแมคุณจะเปนผูพิพากษาก็ตองถือพรรคเปน
อันดับหนี่ง แลวคอยเปนกฎหมาย ประเทศ และจากนั้นจึงเปนประชาชน 
 พรรคกลายเปนสิ่งสูงสุดในประเทศจีน ประเทศเปนรองจากพรรค  ประเทศคงอยูเพ่ือพรรคและพรรคเปนผู
รวบรวมมวลประชาและเปนสัญญลักษณของประเทศ  ความรักตอพรรค ตอผูนําพรรคและประเทศ เหลานี้ถูก
รวมเขาดวยกัน ซ่ึงเปนเหตุผลพ้ืนฐานวาเหตุใดลัทธิรักชาติในจีนจึงบิดเบี้ยวไป 
  ภายใตอิทธิพลจากการใหการศึกษาและการโฆษณาชวนเชื่อแบบซอนเรนแตฝงแนนอยางตอเน่ืองของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน ทําใหคนมากมายไมวาจะเปนสมาชิกพรรคหรือไม ตางสับสนแยกไมออกระหวางพรรค
และประเทศ ไมวาพวกเขาจะรูตัวหรือไมก็ตาม  พวกเขาก็ยอมรับวา “ผลประโยชนของพรรคอยูเหนือทุกสิ่ง” 
และเห็นเปนเอกฉันทวา “ผลประโยชนของพรรคคือผลประโยชนของชาติและประชาชน”  ผลของการสั่งสอน
แบบซึมซับอยางลึกซึ้งน้ีกอเกิดเงื่อนไขใหพรรคสามารถทรยศตอผลประโยชนของชาติ 
  
การเลนเกม “พลิกฟนใหม” และการประกาศใหพฤติกรรมเยี่ยงโจร เปน “ผลสําเร็จอันยิ่งใหญ” 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนสรางความผิดพลาดมากมายไวในประวัติศาสตร  แตมันจะโทษวาเปนความผิดของ
บุคคลหรือกลุมบุคคล แลวตัวมันก็จะ“แกไขและฟนฟูใหม”  วิธีน้ีไมเพียงทําใหเหยื่อของมันรูสึกเปนหนี้บุญคุณ
ตอพรรคคอมมิวนิสตจีน แตยังชวยใหพรรคคอมมิวนิสตจีนปดความรับผิดชอบตออาชญากรรมที่มันกอขึ้นให
พนตัวไดดวย  พรรคคอมมิวนิสตจีนอวดอางวามัน “ไมกลัวการทําผิด แตยังเกงในการแกไขความผิดพลาดนั้น
ดวย”11  ซ่ึงกลายเปนยาวิเศษที่ทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนหลุดพนความผิดไดครั้งแลวครั้งเลา ดังนั้นพรรค
คอมมิวนิสตจีนจึงยังคง “ยิ่งใหญ รุงโรจน และถูกตองเสมอ”  
 วันหนึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนอาจจะแกไขกรณีสังหารหมูที่เทียนอันเหมินและฟนคืนชื่อเสียงใหกับฝาหลุนกง  
แตน่ีคงเปนแคเพียงเลหกลแบบแมคชีเวลเลี่ยน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนใชในการพยายามที่จะยืดชีวิตของมัน
ตอไปเทานั้น  พรรคคอมมิวนิสตจีนยอมจะไมมีวันกลาที่จะสํานึกตัว เปดโปงความผิดของมัน หรือชดใชบาปที่
มันกอขึ้นอยางแนนอน  
 
 
 



 
VI. พรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงธาตุแทที่ชั่วรายออกมาเมื่อใชความรุนแรงของรัฐในการพยายามกําจัด 
“ความจริง ความเมตตา ความอดทน” 
 
 การสรางฉากละครหลอกลวงเรื่อง “การเผาตัวตายที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน” ป 2001 อาจถือไดวาเปนการ
โกหกครั้งสําคัญแหงศตวรรษของพรรคคอมมิวนิสตจีน  เพ่ือที่ปราบปรามฝาหลุนกงใหได รัฐบาลถึงกับเสียสติ
ทําการลอลวงประชาชน 5 คน ที่ไมรูเรื่องรูราว ใหแสรงทําเปนผูฝกฝาหลุนกง แสดงละครเผาตัวตายที่จัตุรัส
เทียนอันเหมิน  โดยการสมรูรวมคิดกันในการหลอกลวงครั้งน้ี คนทั้ง 5 ไดเซ็นสัญญาฆาตัวตายไปอยางไมรูตัว
โดยไมถูกทุบตีจนเสียชีวิตในฉากก็ถูกฆาตายทีหลัง จากการยอนดูภาพการเคลื่อนไหวชาๆที่ซีซีทีวีเผยแพร
เหตุการณในวันนั้น เห็นไดชัดถึงความผิดพลาดที่ไมชอบมาพากลของละครฉากนี้ น่ันคือนาง หลิว ชุนหลิง 
หน่ึงใน 5 ของผูเขารวม ถูกตีลมลงดวยของแข็งจากทางดานหลังและเสียชีวิตโดยฝมือเจาหนาที่ตํารวจนายหนึ่ง  
ชองโหวอีกจุดหนึ่งของละครฉากนี้คือที่หวางขาในทานั่งของนาย หวัง จ่ิงตง มีขวดพลาสติก (ซ่ึงอางวาบรรจุ
นํ้ามันเบนซินอยู) คงสภาพไมบุบสลายแมแตหลังจากที่มีการดับไฟที่ไดเผาตัวเขา แตกลับไมมีอะไรเกิดขึ้นกับ
ขวดน้ํามันนั้นเลย  อีกชองโหวหน่ึงคือคําสนทนาระหวางหมอที่ใหการรักษากับหลิว ซ่ืออิง เหยื่อที่มีอายุนอย
ที่สุดในเหตุการณน้ีกับชางภาพที่บันทึกเหตุการณในระยะใกลซ่ึงปรากฏอยูในฉากดวย  ความจริงเหลานี้เพียง
พอที่จะพิสูจนวาเหตุการณเผาตัวตายครั้งน้ีคือละครลวงโลกที่จัดสรางขึ้นโดยระบอบเจียง เจอหมิน เพ่ือทําลาย
ชื่อเสียงของฝาหลุนกงโดยเฉพาะ12 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการที่ปาเถื่อนนาชังในการรณรงคกวาดลางฝาหลุนกง  มันแยงชิงทรัพยากรทาง
การเงินของชาติที่สะสมไวในชวง 20 ปที่ผานมาของการปฏิรูปและเปดกวางทางเศรษฐกิจ  มันใชทั้งพรรค 
รัฐบาล กองทัพ ตํารวจ สายลับ นักการทูต องคกรตางๆทั้งของรัฐและไมใชของรัฐ ใหเขารวมดวย มันเชิด
ระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วโลกปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อ ในขณะเดียวกันก็สกัดกั้นขอมูลขาวสารจากนอก
ประเทศดวยเทคโนโลยีชั้นสูง  เพียงเพ่ือกวาดลางทําลายประชาชนที่รักสงบและยึดม่ันในฝาหลุนกง ซ่ึงเปน
ศาสตรชี่กงโบราณเพื่อการพัฒนารางกาย จิตใจ และศีลธรรม ตามหลัก ความจริง ความเมตตา ความอดทน  
การปราบปรามผูบริสุทธิ์อยางปาเถื่อนครั้งน้ีพิสูจนถึงธาตุแท ที่เสื่อมทรามอยางที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ไมเคยมีผูที่กระทําชั่วคนไหนในประวัติศาสตรที่หลอกลวงอยางเลวรายและกวางขวางเทาเจียง เจอหมิน
และพรรคคอมมิวนิสตจีน  พวกเขาใชการโกหกหลากหลายวิธี แตละวิธีน้ันออกแบบเพื่อมุงโจมตีและหลอกใช
กับความคิดเห็นที่แตกตางของประชาชนแตละประเภท เพ่ือทําใหประชาชนถูกตมและหันมาเชื่อคําโกหกและ
พรรคก็สามารถที่จะยุยงใหเกิดการเกลียดชังฝาหลุนกงได  ถาทานเชื่อวิทยาศาสตร พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะ
บอกวาฝาหลุนกงเปนพวกเชื่อผีเชื่อลางหรือหลงงมงาย ถาทานไมชอบการเมือง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะบอก
วาฝาหลุนกงยุงเกี่ยวกับการเมือง  หากทานอิจฉาคนรวยไมวาจะเปนคนรวยในประเทศจีนหรือตางประเทศ 
พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะบอกวาฝาหลุนกงนั้นสั่งสมความร่ํารวย  ถาทานไมชอบองคกร พรรคคอมมิวนิสตจีน
จะบอกวาฝาหลุนกงมีการจัดตั้งองคกรที่เขมงวด  หากทานเบื่อหนายกับลัทธิบูชาตัวบุคคลที่ดํารงอยูในสังคม
จีนมานานหลายสิบป พรรคคอมมิวนิสตจีนจะบอกวาฝาหลุนกงควบคุมความคิดจิตใจของคน หากทานมีความ
รักชาติมาก พรรคคอมมิวนิสตจีนจะบอกวาฝาหลุนกงตอตานประเทศจีน หากทานกลัวความวุนวาย พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะบอกวาฝาหลุนกงทําลายความมั่นคงของชาติ หรือหากทานสงสัยวาฝาหลุนกงยึดถือ ความ



จริง ความเมตตา ความอดทน แนหรือ  พรรคคอมมิวนิสตจีนจะบอกวาฝาหลุนกงไมมีความจริง ความเมตตา 
และไมมีความอดทน หรือกระทั่งบิดเบือนตรรกะวาความเมตตาอาจกอใหเกิดความคิดอยากฆาฟน 
 หากทานเชื่อวารัฐบาลจะไมโกหกอยางนั้น  พรรคคอมมิวนิสตจีนจะโกหกยิ่งไปกวานั้นอีกและเปนคําโกหก
ที่นาขนลุกไปกวานั้นอีก ตั้งแตเร่ืองการฆาตัวตายไปจนถึงการเผาตัวตาย จากการฆาญาติมิตรเปนการฆา
ตอเน่ือง หรือเรื่องโกหกอีกมากมายที่เหลือเชื่อ  หากทานเห็นอกเห็นใจฝาหลุนกง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะ
เชื่อมโยงการประเมินทัศนะทางการเมืองของทานเขากับการประหัตประหารฝาหลุนกงและลดยศทาน เลิกจาง
ทาน ยึดโบนัสของทานหากมีผูฝกฝาหลุนกงในพื้นที่รับผิดชอบของทานไปรองเรียนที่ปกกิ่ง  น่ันคือทานถูกบีบ
ใหเปนศัตรูกับฝาหลุนกงไปโดยปริยาย 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดลักพาตัวผูฝกฝาหลุนกงจํานวนนับไมถวนไปลางสมองเพื่อบังคับใหพวกเขาเลิก
ความเชื่อที่ถูกตองของตน ประณามฝาหลุนกงและเลิกฝก  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการชั่วรายมากมายใน
การชักจูงพวกเขา โดยใชญาติของพวกเขา ใชเรื่องการจางงาน และการศึกษา มากดดันพวกเขา ทรมานพวก
เขาดวยวิธีการตางๆ กระทั่งลงโทษสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงานของพวกเขาดวย  ผูฝกที่ถูกลางสมอง
สําเร็จจะถูกใชใหทรมานและลางสมองผูฝกคนอื่นตอไป  พรรคคอมมิวนิสตจีนที่ชั่วรายยืนกรานในการ
เปลี่ยนแปลงคนดีใหเปนปศาจ และบีบใหพวกเขาเดินไปในทางที่มืดมนตราบชั่วชีวิต 
 
VII. สังคมนิยมที่ไรศีลธรรม กับ “ลักษณะเฉพาะของจีน” 
 
 คําวา “ลักษณะเฉพาะของจีน” ถูกใชปกปดอาชญากรรมของพรรคคอมมิวนิสตจีน  มันอางเสมอมาวา
ความสําเร็จของการปฏิวัติของจีนนั้นเนื่องมาจาก “การผสมผสานลัทธิมารกซ-เลนิน กับรูปธรรมความเปนจริง
ของการปฏิวัติจีน”  พรรคคอมมิวนิสตจีนมักใชคําวา“ลักษณะเฉพาะ” อยางผิดๆ เพ่ือใชเปนอุดมการณในการ
สนับสนุน นโยบายที่ชั่วรายและเอาแตใจของมัน 
 
มาตรการที่หลอกลวงและเอาแตใจตัว 

 ภายใตคําที่หลอกลวงวา“ลักษณะเฉพาะของจีน” พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดประสบความสําเร็จอะไร
นอกจากเรื่องเหลวไหล  
 เปาหมายของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน คือการทําใหผลการผลิตเปนกรรมสิทธิ์แหงสาธารณะ
กลายเปนความจริงขึ้นมา มันหลอกใหเยาวชนมากมายเขารวมองคกรพรรคเพื่ออุดมการณคอมมิวนิสตและ
ความเปนเอกภาพ  หลายคนถึงกับทรยศตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของครอบครัว  แต 83 ปหลังกําเนิดของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน ทุนนิยมก็กลับมาอีกเพียงแตวาตอนนี้มันกลายเปนสวนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนเอง 
ซ่ึงตรงกันขามกับเม่ือกอนที่ยึดถือลัทธิเฉลี่ยสมบูรณ 
 ทุกวันนี้ในหมูญาติและลูกหลานของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น หลายคนไดกลายเปนนายทุนใหมผู
รํ่ารวย สมาชิกพรรคมากมายพยายามจะเขารวมในกลุมเศรษฐีใหมน้ี  พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยกําจัดเจาของ
ที่ดินและนายทุนในนามของการปฎิวัติและขโมยทรัพยสินของพวกเขาไป  ปจจุบัน ”ขุนนาง” ใหมของพรรค
คอมมิวนิสตจีนกลายเปนนายทุนที่รวยย่ิงขึ้นดวยการยักยอกและคอรรัปชั่น  ผูที่เคยทําตามพรรคคอมมิวนิสต
จีนในชวงแรกของการปฏิวัติคงพากันถอนใจวา “ถารูวาบานเมืองจะเปนเหมือนอยางในวันน้ี ตอนนั้นฉันก็จะไม



ทําตามมันแน”  หลังจากหลายทศวรรษของความลําบากขมขื่น พวกเขากลับพบวาตนเองไดอุทิศสมบัติของพี่
นองและพอ รวมทั้งชีวิตของพวกเขา ใหแกลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนไปเสียอยางงายๆ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนพูดเกี่ยวกับพ้ืนฐานเศรษฐกิจกําหนดโครงสรางขางบน13 แตในความเปนจริงแลว 
พ้ืนฐานเศรษฐกิจของเจาหนาที่ในระบบเจาขุนมูลนายที่คอรรัปชั่นของพรรคคอมมิวนิสตจีนตางหากที่เปน
ตัวกําหนด “โครงสรางสวนบนที่มีแรงกดดันสูง” โครงสรางสวนบนที่อาศัยแรงกดดันอยางสูงในการค้ําจุนไว  
การกดขี่ประชาชนจึงกลายเปนนโยบายพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ลักษณะที่ไรศีลธรรมอีกประการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการเปลี่ยนแปลงนิยามของแนวคิด
วัฒนธรรม และใชนิยามที่แกไขใหมน้ีวิพากษวิจารณและควบคุมคน  แนวคิดของ “พรรค” เปนตัวอยางหนึ่ง  
ตั้งแตเม่ือตอนเริ่มตน พรรคการเมืองตางๆที่กอตั้งขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศนั้น จะมีก็แตพรรค
คอมมิวนิสตที่แสดงอํานาจอยูเหนืออํานาจที่พรรคควรจะมี  หากทานเขารวมกับพรรค มันจะควบคุมชีวิตของ
ทานในทุกๆดาน รวมทั้งจิตสํานึก การดํารงชีพและชีวิตสวนตัวของทาน  หากไดรับอํานาจทางการเมือง พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ควบคุมสังคม รัฐบาลและกลไกของรัฐทุกอยาง  มันเผด็จการในทุกเรื่อง นับตั้งแตเรื่องสําคัญ
อยางการกําหนดวาใครจะเปนผูนําประเทศหรือรัฐมนตรีกลาโหม หรือการออกกฎหมาย ขอบังคับอะไร 
จนกระทั่งถึงเรื่องเล็กๆ อยางเชน ใครจะอาศัยอยูที่ไหน จะแตงงานกับใคร มีลูกไดกี่คน  พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดรวบรวมวิธีการควบคุมนานาชนิดเอาไวใชประโยชน 
 ในนามของวิพากษวิธี พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายวิธีคิดแบบองครวม ความสามารถเชิงเหตุผลและการ
ตรวจสอบหลักปรัชญา  ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนพูดถึง “แบงปนตามการลงแรงของแตละคน” แตกลับ 
“ยอมใหคนสวนหนึ่งรวยกอน” สําเร็จพรอมไปกับการ “แบงปนตามอํานาจ”  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการเสแสรง
ของ “การรับใชประชาชนอยางสุดจิตสุดใจ” ในการหลอกผูที่ยึดถืออุดมคติเหลานี้ แลวลางสมองและควบคุม
พวกเขาอยางสมบูรณแบบ คอยๆเปลี่ยนพวกเขาใหเปนเครื่องมือเชื่องๆที่ “รับใชพรรคอยางสุดจิตสุดใจ” และ
ไมกลาโตแยงเพ่ือประชาชน 
 
พรรคแมคเคียเวลเลียน(เจาเลห)กับ “ลักษณะเฉพาะของจีน” 
 การใชหลักการที่ใหคุณคากับผลประโยชนของพรรคเหนือทุกสิ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดบิดเบือนสังคมจีน
ดวยวิธีการของลัทธิมาร สรางแบบอยางชีวิตที่วิตถารใหกับมนุษยชาติ  ซ่ึงแตกตางจากรัฐอ่ืนๆ, รัฐบาลอ่ืนๆ 
หรือองคกรอ่ืนๆในโลก หลักการของมันคือไมมีหลักการ ไมมีความจริงใจอยูในรอยยิ้มของมัน  อยางไรก็ตาม 
คนดีๆยอมไมอาจเขาใจพรรคคอมมิวนิสตจีนได  บนพ้ืนฐานของศีลธรรมสากล ไมมีใครคาดคิดวาสิ่งชั่วราย
อยางนี้จะเปนตัวแทนของประเทศหนึ่งได  พรรคคอมมิวนิสตจีนกอตั้งตัวเองขึ้นมาในหมูประชาคมโลกดวยการ
ใชขออางเรื่อง“ลักษณะเฉพาะของจีน”  คําวา“ลักษณะเฉพาะของจีน” จึงกลายเปนคําพูดสวยหรูแทน “ลักษณะ
ที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน” 
 ดวยคําวา “ลักษณะเฉพาะของจีน” ระบบทุนนิยมที่พิกลพิการของจีนจึงถูกแปลงไปเปน“ระบบสังคมนิยม” 
“การวางงาน”กลายเปน“การรอคอยงาน” “การถูกลอยแพ”ออกจากงานกลายเปน“การพนหนาที่” “ความยากจน” 
กลายเปน“สังคมนิยมในระยะเริ่มตน” สิทธิมนุษยชนในเรื่องเสรีภาพในความเชื่อและการพูดถูกลิดรอนใหเหลือ
เพียงสิทธิที่จะมีชีวิตรอดตอไป 
 
ประชาชาติจีนเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรมอยางไมเคยมีมากอน 



 ในชวงตนของทศวรรษ 1990 มีคําพูดที่โดงดังในประเทศจีนวา“ฉันเปนนักเลงโตและฉันก็ไมกลัวใครทั้งน้ัน”  
น่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการปกครองแบบไรศีลธรรมของพรรคคอมมิวนิสตจีนนานนับสิบๆปของการโกง
ประเทศชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแบบจอมปลอมของจีนคือการตกต่ําทางศีลธรรม
อยางรวดเร็วของสังคมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 ตัวแทนสภาประชาชนจีนมักพูดกันในเรื่อง “ความซื่อสัตยและความไววางใจ” ในที่ประชุมสภาประชาชน  
เชนเดียวกับที่ออกขอสอบเขามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาตองเขียนเร่ืองเก่ียวกับความซื่อสัตยและความไววางใจ น่ี
เปนสิ่งยืนยันถึงการขาดความซื่อสัตยและความไววางใจ และความตกต่ําของศีลธรรมที่กลายเปนวิกฤตการณที่
มองไมเห็น แตกลับแพรหลายอยูทั่วไปในความเปนจริงของสังคมจีน การโกงกิน การฉอฉล สินคาปลอม การ
หลอกลวง ความพยาบาทมุงรายและบรรทัดฐานทางสังคมที่เสื่อมถอยเปนสิ่งที่พบเห็นทั่วไป  ไมมีพ้ืนฐานความ
ไววางใจหลงเหลืออยูในหมูประชาชน 
 ผูที่รูสึกพอใจกับมาตรฐานความเปนอยูของชีวิตที่ดีขึ้นน้ัน ใชหรือไมที่ความมั่นคงของชีวิตเปนเปนสิ่งสําคัญ
อันดับแรก อะไรคือปจจัยสําคัญที่สุดของความมั่นคงในสังคม  มันคือศีลธรรม  สังคมที่ศีลธรรมเสื่อมถอยยอม
ไมอาจใหความปลอดภัยได 
 ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปราบปรามศาสนาดั้งเดิมแทบทุกศาสนาและรื้อถอนระบบคุณคาแบบ
ด้ังเดิมทิ้งไป  วิธีการไรศีลธรรมที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชในการฉกชิงความร่ํารวยและหลอกลวงประชาชนมี
ผลกระทบตอสังคมทั้งหมด ทําใหสังคมเสื่อมทรามและนําพาประชาชนไปสูความชั่วราย  พรรคคอมมิวนิสตจีน
ซ่ึงปกครองดวยวิธีชั่วรายนั้นจําเปนตองมีสังคมที่พังทลายเปนสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรอดของมัน  น่ันคือเหตุ
ที่วาทําไมพรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามลากประชาชนลงไปอยูในระดับเดียวกับมัน ตั้งใจที่จะทําใหชาวจีน
กลายเปนคนเจาเลหในระดับตางๆ น่ีคือธรรมชาติความโกหกที่ทําใหพ้ืนฐานทางศีลธรรมที่เคยค้ําจุนประชาชน
จีนถูกกําจัดไปจนหมดสิ้น  
 
บทสรุป 
  
 “มันงายที่จะเปลี่ยนแปลงแมนํ้าและภูเขามากกวาการเปลี่ยนธาตุแทของคนๆหนึ่ง”14  ประวัติศาสตรได
พิสูจนแลววาทุกครั้งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนผอนคลายโซตรวนที่พันธนาการออก มันไมไดทําไปเพราะตั้งใจจะ
ทิ้งสิ่งเหลานี้ไปจริงๆ  หลังความอดอยากครั้งใหญในชวงตนของทศวรรษ 1960 พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยอมใหมี 
“เสรีภาพ 3 ประการและหนึ่งคําม่ันสัญญา”15 โดยมุงจะฟนฟูการผลิตทางดานเกษตรกรรมแตไมไดตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนสถานภาพเยี่ยงทาสของชาวนาจีน  “การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ”และ”การใหเสรีภาพ”ในทศวรรษ 1980 ก็
ไมอาจยับยั้งการเขนฆานักศึกษานับพันที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในป 1989 ในอนาคตพรรคคอมมิวนิสตจีนจะ
ยังคงเปลี่ยนหนากากของมันเรื่อยไปโดยไมเปลี่ยนธาตุแทที่ชั่วรายแมแตนอย 
 บางคนอาจคิดวาอดีตก็คืออดีต ปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนไปแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนในปจจุบันก็
ไมใชพรรคคอมมิวนิสตจีนยุคกอน  หลายคนอาจพอใจกับมายาภาพที่เห็นและหลงผิดวาพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดเปลี่ยนจนดีขึ้นแลว กําลังแกไขอยู หรืออยางนอยก็ตั้งใจจะแกไข พวกเขาจะผลักไสความทรงจําในอดีตที่ไมดี
ออกไป  ซ่ึงมีแตจะสงเสริมใหพรรคคอมมิวนิสตจีนอันชั่วรายมีโอกาสอยูรอด กอกรรมทําเข็ญกับมนุษยชาติ
ตอไปเทานั้น 



 ความพยายามทั้งหมดของพรรคคอมมิวนิสตจีนเพียงเพ่ือใหผูคนลืมอดีตที่ผานมา เพราะความทุกขยาก
ทั้งหลายของประชาชนจะคอยเตือนใหระลึกถึงความอยุติธรรมที่พวกเขาเคยไดรับจากพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 อันที่จริง ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายความทรงจําของประชาชน ประวัติศาสตรที่ลูกๆ
ไมทราบถึงประสบการณที่แทจริงของพอแม เปนประวัตศาสตรซ่ึงคนหลายรอยลานตองทนทุกขกับความ
ขัดแยงมากมายระหวางความเกลียดชังหน้ีเลือดของพรรคคอมมิวนิสตจีนกับการมอบความหวังในอนาคตไวกับ
พรรคคอมมิวนิสตจีน 
 เม่ือปศาจลัทธิคอมมิวนิสตมาสูโลก พรรคคอมมิวนิสตไดปลดปลอยพวกสวะสังคมและอาศัยการกอกบฏ
ของพวกอันธพาลในการยึดอํานาจทางการเมือง  สิ่งที่มันไดทําไปโดยการผลาญชีวิตก็เพ่ือกอตั้งและจรรโลง 
ระบอบกดขี่ในรูปแบบซ่ึง“การครอบครองของพรรค” โดยการใชแนวคิดเรื่อง “การตอสู” ที่ตอตานธรรมชาติ กฎ
สวรรค ธรรมชาติของมนุษย และจักรวาล มันไดทําลายจิตสํานึกและความดีงามของคน และยังทําลายอารย
ธรรมมนุษยและศีลธรรม  มันใชนักฆามือเปอนเลือดและการลางสมองในการกอตั้งลัทธิมารคอมมิวนิสตขึ้นมา 
ทําใหประชาชาติมีใจวิปริตเพ่ือมันจะไดปกครองประเทศ 
 ตลอดประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะมีชวงของความรุนแรงเม่ือ“ภัยแดง” ไปถึงจุดสูงสุด และชวง
ที่งุมงามเมื่อพรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังด้ินรนหนีความตาย  แตละคร้ังพรรคคอมมิวนิสตจีนจะใชวิธีการที่ฉลาด
แกมโกงแกไขตัวใหหลุดพนจากวิกฤตกาล แตก็ไดแคมุงไปสูความรุนแรงรอบใหมและหลอกลวงประชาชนจีน
ตอไปเทานั้น 
 เม่ือผูคนรูถึงความชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน ไมยอมถูกหลอกจากการสรางภาพลวงตาของมัน จุดจบ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนและธาตุแทที่ไรศีลธรรมของมันก็จะมาถึง 
 เม่ือเปรียบกับประวัติศาสตร 5,000 ปของประเทศจีน เวลา 55 ปของการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ก็เปนแคพริบตาเดียว  กอนที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะปรากฎขึ้น ประเทศจีนไดสรางอารยธรรมที่ลึกล้ํายิ่งใหญ
ที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  พรรคคอมมิวนิสตจีนฉวยโอกาสจากปญหาภายในประเทศจีนและการ
รุกรานของตางชาติ เจาะชองวางเขามากอความหายนะใหกับชาติจีน  มันไดสังหารคนไปหลายสิบลานคน 
ทําลายครอบครัวนับไมถวน สังเวยสภาพแวดลอมทางนิเวศนของจีน ซ่ึงเปนที่พ่ึงในการดํารงคชีวิตของจีน และ
ที่รายแรงยิ่งกวาคือ การใกลดับสลายของรากฐานทางศีลธรรมของประเทศจีนและประเพณีที่ดีงามและ
หลากหลาย 
 อนาคตของจีนจะเปนอยางไร จีนจะไปสูทิศทางใด คําถามสําคัญเชนน้ีซับซอนเกินกวาจะอภิปรายกันเพียง
ไมกี่คํา  แตสิ่งหนึ่งที่แนนอนคือ หากไมมีการฟนฟูศีลธรรมของชาติขึ้นมาใหม ไมพลิกฟนความสัมพันธที่
กลมกลืนระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และระหวางมนุษย สวรรคและโลกเสียใหม หากไมมีความเชื่อ หรือ
วัฒนธรรมของการอยูรวมกันอยางสันติระหวางมนุษย ก็จะเปนไปไมไดที่ประชาชาติจีนจะมีอนาคตที่สดใส 
 หลังจากหลายสิบปของการลางสมองและการปราบปราม พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปลูกฝงวิธีคิดของมันและ
มาตรฐานความดีเลวของมันเขาไปในชีวิตของประชาชนจีน  ซ่ึงทําใหประชาชนยอมรับความวิปริตฉอฉลของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน จนกลายเปนสวนหนึ่งของการหลอกลวงของมัน ชวยสรางอุดมการณเปนพ้ืนฐานการคง
อยูของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ในการกําจัดหลักการที่ไรศีลธรรมที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอัดฉีดใหกับชีวิตเรา ในการตัดขาดจากธาตุแทที่ชั่ว
รายของพรรคคอมมิวนิสตจีน และเพ่ือฟนฟูจิตสํานึกและความเปนมนุษยกลับคืนมา น่ีเปนขั้นตอนแรกที่จําเปน
บนเสนทางไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางราบรื่นของสังคมใหมที่ปราศจากพรรคคอมมิวนิสต 



 หนทางนี้จะเดินไปอยางสมํ่าเสมอและสันติไดหรือไม ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของชาวจีนทุกคน 
แมวาดูเหมือนวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจะครอบครองทรัพยากรและความรุนแรงทั้งหมดในประเทศเอาไว หาก
ประชาชนทุกคนเชื่อในพลังของความจริงและปกปองศีลธรรม ปศาจพรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะสูญเสียรากฐาน
ของการคงอยู  ทุกสิ่งก็จะกลับสูผูที่รักษาความถูกตอง  น่ันคือเวลาที่ประเทศจีนจะเกิดใหมอยางแทจริง 
  

มีแตการไรซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีน จึงจะมีประเทศจีนใหม 
 

มีแตการไรซ่ึงพรรรคคอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนจึงจะมีความหวัง 
 

การไรซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีน ประชาชนจีนที่มีใจเที่ยงตรงและงดงาม จึงจะสรางประวัติศาสตรจีนที่ยิ่งใหญ
ขึ้นมาไดอีกครั้ง 
 



หมายเหตุ 
 
บทวิจารณท่ี 1 
1. หนึ่งรอยวันแหงการปฏิรูป เปนชวงการปฏิรูป 103 วัน ระหวาง วันที่ 11 มิถุนายน - 21 กันยายน 1898 ที่จักรพรรดิกวางสู 

แหงราชวงศชิง (1875-1908) ทรงบัญชาใหทําการปฏิรูปโดยมุงเปล่ียนแปลงสังคมและรัฐธรรมนูญอยางกวางขวาง แมวาจะ
มีการตอตานการปฏิรูปนี้อยางรุนแรงในหมูชนชั้นปกครองระดับสูงที่มีหัวอนุรักษนิยม ดวยการสนับสนุนจากนักฉวยโอกาส
ทางการเมือง หยวน ซื่อไขและจักรพรรดินีมาย ซูสี (ซือซี) กอการกบฏเมื่อวันที่ 21 กันยายน 1898 หลอนบีบบังคับให
จักรพรรดิกวางสู ผูมีจิตใจฝกใฝการปฏิรูปใหกักตัวเองจากโลกภายนอก และหลอนก็ทําการควบคุมรัฐบาลโดยสถาบนาตน
เปนผูสําเร็จราชการ การปฏิรูปรอยวัน จบลงดวยการลมเลิกพระราชโองการใหม ในระหวางนั้นหกผูนําผูสนับสนุนการ
ปฏิรูปก็ถูกประหาร 

2. การปฏิวัติ ซินไห ซึ่งไดรับการตั้งชื่อตามชื่อปจีน (1911) เปนการโคนลม (10 ตุลาคม 1911 – 12 กุมภาพันธ 1912) การ
ปกครองของราชวงศชิง และกอต้ังสาธารณรัฐจีนขึ้นมา  

3. การเคลื่อนไหว 4 พฤษภาคม เปนการเคลื่อนไหวของมวลชนครั้งแรกในประวัติศาสตรจีนใหม ซึ่งเริ่มตนเมื่อวันที่ 4 พค 
1919  

4. จาก http://eserver.org/marx/1848–communist.manifesto/cm4.txt 
5. จดหมายของเหมา เจอตง ถึง เจียง ชิง ภรรยาของเขา (1966) 
6. ขอมูลจาก http://www.debates.org/pages/trans2004a.html 
7. โครงสรางสวนบนตามคําอธิบายตามทฤษฎีทางสังคมของมารกนั้นเกี่ยวของกับวิธีโตตอบระหวางมนุษยทางดานจิตใจและ

วัตถุที่มีตัวตนในสังคม 
8. คัมภีร เตา เตอ จิง บทที่ 25 หนึ่งในแมบทของเตาที่สําคัญที่สุด เขียนโดยเหลาจื่อ 
9. จาก http://eserver.org/marx/1848-communist.manifesto/cm1.txt 
 
บทวิจารณท่ี 2 
1. จากเพลงของ คอมมิวนิสต “The Internationale”  
2. จากรายงานของเหมา เจอตง “รายงานเกี่ยวกับการสอบสวน การเคลื่อนไหว ชาวนาในหูหนาน” (มีนาคม 1927)  
3. นิทานพื้นเมืองของจีน เรื่อง หญิงผมขาว เปนเรื่องราวของสาวอมตะ ที่อาศัยอยูในถํ้า เธอมีความสามารถพิเศษ ในการให

รางวัล กับคุณความดีและลงโทษความชั่วสนับสนุนความถูกตองและควบคุมมาร แตในละครโอเปราและบัลเลยสมัยใหม
ของจีนกลับบิดเบือนวา เธอถูกบังคับใหหนีไปอยูในถํ้า หลังจากพอของเธอถูกตีตายเพราะไมยอมใหเธอแตงงานกับ
เจาของที่ดินเฒา ผมของเธอจึงกลายเปนสีขาวเพราะขาดอาหาร เรื่องนี้เปนหนึ่งในละคร “สมัยใหม” ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ประทศจีน และสงเสริมใหเกิดการเกลียดชัง พวกชนชั้นเจาของที่ดิน 

4. ชนชั้นกรรมาชีพผูไรคา ถูกแปลแบบหยาบๆวา กรรมกรในสลัม ศัพทคํานี้ระบุวาชนชั้นคนจรจัด พวกที่เส่ือมโทรมหรือ
พวกใตดิน ซึ่งประกอบขึ้นเปนสวนหนึ่งของประชากรและเปนของศูนยกลางอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงขอทาน โสเภณี แกง
อาชญากร นักเลงโต(อ้ังยี่) พวกตมตุน พวกลักเล็กขโมย พวกคนจรจัด พวกวางงาน ผูที่ถูกภาคอุตสาหกรรมทอดทิ้ง 
รวมท้ังพวกที่ถูกลดฐานะ ลดชั้นทั้งหลาย หรือพวกเส่ือมทราม คําศัพทนี้ถูกแตงขึ้นมาโดยมารกซในระหวางการตอสูทาง
ชนชั้นในฝรั่งเศส (1848-1850) 

5. โจว เอินไหล (5 มีนาคม 1898 – 8 มกราคม 1976) เปนบุคคลที่โดดเดนสมัย เหมา เจอตง ในประวัติศาสตรของพรรค
คอมมิวนิสตจีน เขาเปนแบบอยางผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนและเปนนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต
ป 1949 จนถึงแกกรรม 



6. กู ซุนจาง เดิมทีเปนหัวหนาของหนวยสายลับพิเศษของ พรรคคอมมิวนิสตจีน ในป 1931 เขาถูกพรรคกกมินตั๋งจับและ
ชวยเหลือพวกเขาในการเผยโฉมสายลับหลายคนของพรรคคอมมิวนิสตจีน ตอมาสมาชิกครอบครัวทั้งแปดคนของ กู ถูกรัด
คอตายและฝงในเขตยึดครองของฝรั่งเศส ในเซ่ียงไฮ มีรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “ประวัติศาสตรการลอบสังหารของ พรรค
คอมมิวนิสตจีน”  
http://english.epochtimes.com/news/4-7-14/22421.html 

7. สงครามระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับกกมินตั๋ง ในเดือน มิถุนายน 1946 สงครามครั้งนี้ เดนชัดในเรื่องความสําเร็จของ
การรณรงค 3 เรื่อง ไดแก เหลียวซี–เส่ินหยาง หวายไห และเปย ผิง-เทียนจิน หลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ลมการ

ปกครองของกกมินตั๋ง แลวตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 ตุลาคม 1949 
8. เจียง ไคเช็ค เปนผูนําของกกมินตั๋ง และตอมาไดถูกเนรเทศไปเปนผู ปกครองของประเทศไตหวัน 
9. หู จงหนาน (1896-1962) บานเกิดอยูที่อําเภอเซียวเฟง (ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของอําเภออันจี้) จังหวัดเจอเจียง เปนรองผู

บัญชาการรักษาการผูบัญชาการและหัวหนาเจาหนาที่ของกองทัพกกมินตั๋งภาคตะวันตกเฉียงใตและสํานักบริหาร 
10. หล่ี เซียนเนี่ยน (1909-1992) หนึ่งในผูนําอาวุโสของ พรรคคอมมิวนิสตจีน เขาเปนประธานาธิบดีของจีน ในป 1983 เขามี

บทบาทสําคัญในการฟนอํานาจใหเติ้ง เส่ียวผิง ในเดือน ตุลาคม 1976 ซึ่งเปนชวงส้ินสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรม 
11. เมื่อพรรคคอมมิวนิสตจีน เริ่มการปฏิรูปที่ดิน มันไดจัดแบงประชาชนออกเปนประเภทตางๆ ในบรรดาชนชั้นที่จัดเปนศัตรู

นั้น ปญญาชนจัดอยูในลําดับถัดลงมาจากเจาที่ดิน พวกปฏิกิริยา สายลับ เปนตน โดยอยูลําดับที่ 9 
12. จากบทกวีของ ซือหมา เชียน (ราว 140-87 ปกอนคริสตกาล) เขาเปนนักประวัตศาสตรและนักวิชาการ ในราชวงศฮั่น

ตะวันตก ในบทกวีที่มีชื่อเสียงของเขา เขียนไววา “ทุกคนลวนตองตาย แตการตายนั้น บางก็สําคัญกวาเขาไทซัน บางก็

เบากวาขนนก” เขาไทซันเปนภูเขาสําคัญลูกหนึ่งของจีน 
13. หยาง คุยสง (30 มิถุนายน 2004) “บทสรุป การสนับสนุนทางการเงิน ที่มอสโควมอบใหกับ พรรคคอมมิวนิสตจีนจากป 

1920 – 1940(1)” จากหมายเลขที่27 ฉบับเวบไซทของ ศตวรรตที่21 
http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/040313a.htm (ภาษาจีน) ผูเขียนคือหยาง คุยสง – เปนผูทําวิจัย
ประวัติศาสตรจีนยุคใหม ในสถาบันสังคมศาสตรจีน ปจจุบันเขาเปนศาสตราจารยของ ภาควิชาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง และเปนศาสตราจารยเพ่ิมเติม ที่มหาวิทยาลัย Eastern China Normal 

14. ยุทธการภาคเหนือ เปนการรณรงคทางการทหาร ที่นําโดย เจียง ไคเช็ค ในป 1927 เพ่ือรวมจีนใหเปนหนึ่งเดียว ภายใต
การปกครองของพรรคกกมินตั๋ง และส้ินสุดการปกครองของเหลาขุนศึก ซึ่งประสพความสําเร็จอยางมาก ในระหวาง
ยุทธการภาคเหนือครั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนแนวรวมกับกกมินตั๋ง 

15. การเคลื่อนไหวปฏิวัติ ระหวางการเปนแนวรวมของ พรรคคอมมิวนิสตจีนกับ กกมินตั๋ง ในยุทธการภาคเหนือ 
16. ซุน ยัดเซน (1866-1925) บิดาของประเทศจีนใหม 
17. กองทัพปฏิวัติชาตินิยม ที่ควบคุมโดยกกมินตั๋ง ซึ่งเปนกองทัพของสาธารณรัฐจีน ในชวงการเปนแนวรวมระหวางพรรค

คอมมิวนิสตจีนกับกกมินตั๋ง 
18. วันที่ 12 เมษายน 1927 กกมินตั๋ง ที่นําโดยเจียง ไคเช็ค ไดเริ่มปฏิบัติการทางทหารตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีนในเซี่ยงไฮ 

รวมท้ังเมืองตางๆหลายเมือง สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนกวา 5 พันคนถูกจับและหลายคนถูกสังหารในระหวางวันที่ 12 
เมษายน และส้ินสุดในเซี่ยงไฮในป 1927 

19. เขตภูเขาจิ่งกันซาน ถือวาเปนฐานที่มั่นปฏิวัติแหงแรกของ พรรคคอมมิวนิสตจีน และถูกเรียกวา “อูกําเนิดของหนวย
พิทักษแดง” 

20. เหลียวซี-เส่ินหยาง ปกกิ่ง-เทียนจิน และหวาย-ไห เปนสมรภูมิสําคัญสามแหงที่ พรรคคอมมิวนิสตจีนรบกับกกมินตั๋งจาก
เดือน กันยายน 1948 ถึง มกราคม 1949 ซึ่งทําลายลางกองทัพที่แตกพายของกกมินตั๋ง มีคนเสียชีวิตหลายลานคนใน
ระหวางสงครามทั้งสามนี้ 



21. หลิน เปยว (1907-1971) หนึ่งในผูนําอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่รับใชเหมา เจอตงในฐานะเปนสมาชิกของ

คณะกรรมการกรมการเมือง รองประธานพรรค (1958) และรัฐมนตรีกลาโหม (1959) หลิน ไดรับการวางตัวใหเปนทายาท

ของเหมาในป 1966 แตความนิยมในตัวเขาตกลง ในป 1970 ตอมาถูกรายงานวาเกี่ยวของกับความพยายามกอรัฐประหาร 
เขาหลบหนีไปสหภาพโซเวียตทันทีที่แผนการถูกเปดโปง เครื่องบินของเขาตกในมองโกเลีย ทําใหเสียชีวิต 

22. ชู ชิวไป (1899-1935) เปนหนึ่งในผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนยุคเริ่มแรก เปนนักเขียนฝายซายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาถูกกก

มินตั๋งจับในวันที่ 23 กุมภาพันธ 1935 และเสียชีวิตในวันที่ 18 มิถุนายน ปเดียวกัน 
23. “ตัวแทนสามฝาย” ไดรับการกลาวถึงครั้งแรก ในสุนทรพจนของ เจียง เจอหมิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2000 ตามทฤษฎีนี้ 

พรรคจะตองเปนตัวแทน ในการพัฒนาพลังทางการผลิตที่กาวหนาของประเทศจีนตลอดกาล ชี้นําวัฒนธรรมที่กาวหนา 
รวมท้ังผลประโยชนพ้ืนฐานของคนสวนใหญของประเทศจีน 

24. จาง ปอจุน (1895-1969) เปนหนึ่งในผูกอต้ังสันนิบาตประชาธิป-ไตยของจีน ซึ่งเปนพรรคการเมืองฝายประชาธิปไตยในจีน 

เขาถูกจัดเปนพวกฝายขวาอันดับ 1 ในป 1957 โดย เหมา เจอตง เขาเปนหนึ่งในพวกฝายขวาจํานวนไมกี่คน ที่ไมไดรับการ
ฟนฟูชื่อเสียง หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 

25. หลัว หลงจี (1898-1965) เปนหนึ่งในผูกอต้ังสันนิบาตประชาธิปไตยของจีน เขาถูกจัดเปนพวกฝายขวาในป 1958 โดยเหมา  
และเปนหนึ่งในพวกฝายขวาจํานวนไมกี่คน ที่ไมไดรับการฟนฟูชื่อเสียง หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 

26. ฟูยี หรือ อายซิน เจียหรอ ในแมนจูเรีย (1906-1967) เปนจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศจีน หลังจากสละราชย รัฐบาล

สาธารณ-รัฐใหมก็ใหการชดเชยจํานวนมาก ทั้งยังอนุญาตใหพํานักอยูในพระราชวังตองหามในปกกิ่งจนกระทั่งป 1924 หลัง
ป 1925 เขาไปพํานักอยูในเขตยึดครองของญี่ปุนในเมืองเทียนจิน ในป 1934 เขากลายเปนจักรพรรดิในการเชิดหุนของ
ญี่ปุนในรัฐแมนจูเรีย ในป 1945 เขาถูกกองทัพรัสเซียจับตัว กลายเปนนักโทษจนถึงป 1950 เมื่อถูกสงตัวใหกับพรรค
คอมมิวนิสตจีน ในป 1946 ฟูยีเปนพยาน ในศาลคดีอาชญากรสงครามของโตเกียว วาเขาเองไมปรารถนาที่จะเปนเครื่องมือ

ของทหารญี่ปุน หรือเปนเครื่องมือของรัฐอิสระแมนจูเรียตามที่ถูกกลาวหา เขาถูกขังที่เมืองเส่ินหยาง จนถึงป 1959 เมื่อ 
เหมา นิรโทษกรรมใหกับเขา 

27. นี่เปนเหตุการณการดิ้นรนตอสูภายในของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในป 1930 เมื่อเหมาส่ังใหฆาสมาชิกพรรคหลายพันคน 
พวกหนวยพิทักษแดงและประชาชนผูบริสุทธิ์ในจังหวัดเจียงซี พยายามที่จะรวบรวมกําลังในบริเวณที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
ควบคุม  

28. ชู ชิวไป “ขอพูดอีกสักหนอย” (23 พฤษภาคม 1935) เขียนกอนเสียชีวิตในวันที่ 18 มิถุนายน 1935 
29. จาง เหวินเทียน (1900-1976) ผูนําสําคัญของ พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งแตป 1930 เขาเปนรองรัฐมนตรีตางประเทศจากป 

1954-1960 และถูกประทุษรายเสียชีวิตในป 1976 ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม กรณีของเขาไดรับการฟนฟูชื่อเสียงในเดือน 

สิงหาคม 1979 
30. เลขาธิการใหญคนสุดทายของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ถูกปลดออกจากตําแหนง เพราะไมเห็นดวยกับการใชกําลัง

ปราบปรามนักศึกษาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในป 1989 
31. จาง กั๋วเทา (1897-1979) หนึ่งในผูรวมกอต้ัง พรรคคอมมิวนิสตจีน เขาถูกขับออกจากพรรคในป 1938 เดือนเมษายน เขาไป

ไตหวันในเดือน พฤศจิกายน 1948 แลวจึงไปฮองกงป 1949 แลวอพยพไปคานาดาป 1968 
32. “แกงส่ีคน” ต้ังขึ้นมาโดยเจียง ชิง ภรรยาของเหมา (1913-1991) ประกอบดวย จาง ชุนเฉียว เจาหนาที่หนวยโฆษณาชวน

เชื่อของเซี่ยงไฮ เหยา เหวินหยวน นักเขียนวิพากษวิจารณและหวาง หงเหวิน องครักษ พวกเขาขึ้นสูอํานาจในระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม และครอบงําการเมืองจีน ในชวงตนป 1970 

 
 



บทวิจารณท่ี 3 
1. จาก “รายงานประจําปเรื่องอาหารและสินคาพืชผล” ในประวัติ-ศาสตรของอดีตราชวงศฮั่น (ฮั่นซู) 
2. แปลจากหนังสือวัฒนธรรมตะวันออก Oriental Culture เขียนโดย เฉียน ปอเชิง เลมที่ 4 (2000) 
3. เกา กัง และ เหรา ซูซึ เปนสมาชิกของคณะกรรมการกลาง หลังจากลมเหลวในการตอสูเพ่ืออํานาจในป 1954 พวกเขาถูก

กลาวหาวา วางแผนสรางความแตกแยกในพรรค ตอมาถูกขับออกจากพรรค 
4. หู เฟง เปนนักวิชาการและนักเขียนวิจารณ ตอตานนโยบายการกวาดลางงานเขียนของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาถูกขับ

ออกจากพรรค ป 1955 และถูกจําคุก 14 ป จากป 1951-1952 พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มรณรงค เรื่อง 3 ตอตาน และ 5 
ตอตาน ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของรัฐเพ่ือมุงขจัด การคอรรัปชั่น ความสุรยสุราย ชนชั้นกลางในพรรค รัฐบาล กองทัพและ
องคกรมวลชน 

5. หนังสือเรื่อง พรรคคอมมิวนิสตจีนประทุษรายผูนับถือศาสนาคริสตอยางไร (1958) (ภาษาจีน) 
6. หลู ซิ่น (25 กันยายน 1881 - 9 ตุลาคม 1936) เขามักถูกมองวาเปนผูกอต้ังงานเขียน โดยใชภาษาพื้นเมือง (ไปฮวา) ของจีน 

ในฐานะนักเขียนฝายซาย หลู ซิ่น ไดสรางประวัติศาสตรงานเขียนของจีนที่สําคัญขึ้นมา หลังจากที่เขากลับจากการศึกษา

แพทย-ศาสตร ที่มหาวทิยาลัย เซนได ของญี่ปุน ใน ป 1909 เขาไดกลายเปนผูบรรยายของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง เขาเริ่มงาน
เขียน หนังสือของเขา  ซึ่งมีอิทธิพลตอเยาวชนจีนรวมสมัยจํานวนมาก 

7. จักรพรรดิหยกและราชามังกร เปนบุคคลในเทพนิยายของจีน จักรพรรดิหยก เปนที่รูจักอยางเปนทางการ ในฐานะหยก
ของบุคคลสําคัญที่นาเคารพ เรียกอยางไมเปนทางการโดยเด็กๆ และคนทั่วไปวา คุณปูสวรรค ซึ่งเปนผูปกครองสวรรคและ

เปนเทพที่สําคัญที่สุดในบรรดาสํานักนักพรตเตาของจีน ราชามังกรเปนผูปกครองเทพในมหาสมุทรทั้ง 4 ซึ่งแตละแหงจะ
สัมพันธกับทิศทั้ง 4 ราชามังกรอาศัยอยูในวังแกวผลึก มีเหลานายพลทหารกุงและปูคอยอารักขา นอกจากจะปกครองชีวิต

ในมหา-สมุทรแลว เขายังควบคุมเมฆและฝนดวย ราชามังกรแหงทะเลตะวันออกนั้นมีอาณาเขตกวางขวางที่สุด 
8. เผิง เตอหวาย (1898-1974) นายพลและผูนําทางการเมืองของ พรรคคอมมิวนิสตจีน เผิงเปนผูบัญชาการสูงสุดในสงคราม

เกาหลีและเปนรองนายกรัฐมนตรี เปนสมาชิกของคณะกรรมการกรมการเมือง และรัฐมนตรีกลาโหม ป 1954-1959  เขาถูก
ปลดออกจากทุกตําแหนง หลังจากคัดคานวิธีการซายจัดของเหมา ในที่ประชมุที่หลู ซาน ป 1959 

9. เจา เกา (ไมทราบวันเกิด เสียชีวิต 210 ปกอนค.ศ.) เขาเปนหัวหนาขันทีในราชวงศฉิน ในป 210 กอนคริสตกาล หลังจากจัก

พรรดิ จิ๋น ซี สวรรคต เจา เกา นายกรัฐมนตรีหล่ี ซือ และ หู ไห ลูกชายคนที่ 2 ขององคจักรพรรดิ ไดปลอมแปลงพระราช
ประสงคขององคจักรพรรดิ ยกใหหู ไห เปนจักรพรรดิองคใหม และส่ังใหองครัชทายาทฟู ซู ฆาตัวตาย ตอมาหู ไห กับเจา 
เกา เกิดขัดแยงกัน เจา เกา ไดนํากวางตัวหนึ่งเขามาในราชสํานัก และบอกคนวา มันคือมา มีเพียงขุนนนางอยูกํามือหนึ่ง 
ที่กลาพูดตรงกันขามกับเขาวา มันคือกวาง เจา เกา เชื่อวาขุนนางเหลานั้นคิดตอตานเขา เขาจึงปลดออกจากตําแหนงหมด 

10. แปลจาก http://www.boxun.com/hero/dings/39_1.shtml  
11. เรดการด หรือ หนวยพิทักษแดง เปนพลเรือนที่เปนแนวหนาในการปฏิวัติวัฒนธรรม สวนใหญเปนเยาวชน 
12. การสังหารหมูตาซิง เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 1966 ในชวงการเปลี่ยนแปลงการนําของพรรคในปกกิ่ง ในตอนนั้น เซียะ ฟูจื่อ 

รัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะ ไดกลาวกับที่ประชุมกรมความมัน่คงสาธารณะของปกกิ่ง สนับสนุนการไมแทรกแซง การ
ตอตานชนชั้นทมิฬทั้ง 5 ของพวกเรดการด คํากลาวนี้ไดถูกถายทอดตอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการถาวร ของกรมความ
มั่นคงสาธารณะตาซิง หลังการประชุมกรมความมั่นคงสาธารณะ ตาซิง ก็รีบปฏิบัติตามและวางแผนปลุกระดมมวลชนใน
อําเภอตาซิง ใหสังหารชนชั้นทมิฬทั้ง 5  

13. เชนเดียวกับ วันที่ 19 ธันวาคม 2004 
14. จากงานเขียนของ คัง โหยวเหวย “เรื่องรวมงานเขียนดานการเมือง” (ปกกิ่ง – จงหวา ซูจู 1981) คัง โหยวเหวย (1858-

1927) เปนการปฏิรูปที่สําคัญของนักคิดในชวงปลายราชวงศชิง 
 
 



บทวิจารณ ท่ี 4 
1. เหลา จื่อ (เหลา จู, หล่ีเออ หรือหล่ีตาน ก็เรียก) นักปราชญจีน มีชีวิตอยูในศตวรรษที่ 6 กอนค.ศ. เขาเปนผูแตงคัมภีร เตา 

เตอ จิง - หนังสือธรรมะของลัทธิเตา 
2. เตา เตอ จิง บทที่ 25 
3. การแสดงออกเหลานี้ มาจาก เมงจื้อ เลม 2 
4. คัมภีร 3 ขอ - คัมภีรโบราณเกี่ยวกับการศึกษาชั้นประถม 
5. เมง จื้อ เลมที่ 6 
6. คารล มารกซ “A Contribution of the Critique of Hegel’s Philosophy of Right” 
7. ลีโอน ทรอตสกี้ (1879-1940) – นักทฤษฎีคอมมิวนิสตของรัสเซีย นักปฏิวัติและผูนําทหารที่กอต้ังกองทัพแดงรัสเซีย เขาถูก

ฆาตกรรมในกรุงเม็กซิโกซิต้ี โดยสายลับของสตาลิน เมื่อ 22 สิงหาคม 1940 
8. กลาวตาม จู ซี หรือชู ซือ (1130-1200) และเปนที่รูจักกันนาม จู จือ หรือ ชูจื่อ เปนนักวิขาการขงจื้อรุนใหมสมัยราชวงศซง 

การเรียนรูเรื่องเล็กๆจะจัดการกับพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม การเรียนรูเรื่องใหญสามารถอธิบายบนหลักการที่แฝงอยู ซึ่ง
อยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมเหลานั้น แหลงที่มา – บทสนทนาที่คัดสรร แลวของอาจารย จู (Zhu Zi Yu Lei ) เลม 7 บทที่ 1 

9. งานของเหมา “สุนทรพจนเรื่อง งานศิลปะวรรณคดี ที่เอ๋ียนอาน” (1942) 
10. โรค schistosomiasis มีสาเหตุมาจากหนอนพยาธิ์ ในแหลงน้ํา อาการที่พบบอยคือมีไข หนาวสั่น ไอ ปวดกลามเนื้อ ในรายท่ี

รุนแรง อาจเกิดการทําลายของปอด ตับ ลําไสและถุงน้ําดี บางรายอาจพบการเกร็งของกลามเนื้อ อัมพาต ไขสันหลังอักเสบ 
11. จากบทที่ 3 ของ หนังสือของ เหมา เจอตง ที่ตีพิมพโดย โรงพิมพที่เก็บเอกสารสําคัญของจีน (Chinese Archive Publishing 

House) หนังสือเลมนี้เดิมพิมพเปนภาษาอังกฤษ โดย ดี วิลสัน “เหมาจักรพรรด์ิของประชาชน: ประวัติของเหมา เจอตุง 
[นิวยอรค: ดัยเบิลเบย & บริษัท, 1980]  (D. Wilson, The People’s Emperor Mao: A Biography of Mao Tse-Tung [New York: 
Doubleday & Company, 1980] ) 

12. คัมภีร เตา เตอ จิง บทที่ 2  
13. จิน เปนหนวยชั่งน้ําหนักของจีน 1 จิน เทากับ 0.5 กก. หมู(มู) เปนหนวยวัดพ้ืนที่ของจีน โดย 1 หมู เทากับ 0.165 เอเคอร 
14. นายพล เผิง เตอหวาย วิจารณนโยบายกาวกระโดดใหญของ เหมา เจอตง ซึ่งเปนที่กลาวถึงกันทั่วไปทั้งในและนอก

ประเทศวาเปนความหายนะทางเศรษฐกิจ ผลคือเขาถูกปลดออกจากตําแหนงทั้งหมด ถูกกักตัวในบานตลอดไปและถูก

หนวยพิทักษแดงประณามเหยียดหยาม ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม เสียชีวิตดวยโรคตับ ในป 1974 
15. จาก www.law007.com/zq/zqls6.htm  
16. ดูบทวิจารณที่ 3 หมายเหตุขอ 6 
17. อ้ี จิง ฉบับสมบูรณ แปลโดย อัลเฟรด หวาง  
18. แมททิว (Matthew), 22:21 
19. กรรมาชีพผูถูกตัดสิทธิ์ ถูกแปลแบบหยาบๆวา กรรมกรในสลัม ศัพทคํานี้ระบุวาเปนชนชั้นคนจรจัด พวกที่เส่ือมโทรมหรือ

พวกใตดิน ซึ่งประกอบขึ้นเปนสวนหนึ่งของประชากรของศูนยกลางอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงขอทาน โสเภณี แกงอาชญากร 
อ้ังย่ี พวกตมตุน พวกลักเล็กขโมย พวกจรจัด พวกวางงาน ผูที่ถูกภาคอุตสาหกรรมทอดทิ้ง พวกที่ถูกลดฐานะ ลดชั้น หรือ

พวกเสื่อมทราม คําศัพทนี้ถูกสรางขึ้นมาโดยมารกซในระหวางการตอสูทางชนชั้นในฝรั่งเศส 1848-1850 
20. 3 คณะกรรมการอิสระรักชาติ (หรือ 3 นิกายรักชาติอิสระ) ที่ พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งขึ้นมา 3 อิสระหมายถึง ปกครองตนเอง 

สนับสนุนตนเอง เผยแพรดวยตนเอง สวนคณะกรรมทั้ง 3 กําหนดใหชาวคริสตของจีน ตัดขาดความสัมพันธกับชาวคริสต
นอกประเทศ คณะกรรมการชุดนี้ ทําหนาที่ควบคุมสมาชิกนิกายทั้งหมดในจีน นิกายใดๆ ที่ไมเขารวมกับคณะกรรมการนี้
จะถูกบีบใหปดตัวเองลง บรรดาผูนําและสาวกของนิกายที่ไมยอมขึ้นตอมัน จะถูกประทุษรายและมักถูกจองจํา 

21. John Pomfret พูดวา “24 มีนาคม 2001 เจียงไดเตือน สหรัฐวา การทําขอตกลงดานอาวุธกับไตหวันจะเพ่ิมความขัดแยง

ย่ิงขึ้น”  



 
 
บทวิจารณท่ี 5 
1. รายละเอียดมากกวานี้ อานไดใน  

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/7/23/ 50560p.html 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/7/48981p.html 

2. รายละเอียดมากกวานี้ อานไดใน  
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/25/52796p.html 

3. ขอมูลที่เกี่ยวของหาอานไดใน 
 http://search.minghui.org/mh/articles/2004/7/9/79007.html 

4. หล่ี เซียนเนี่ยน (1909-1992) หนึ่งในผูนําอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาเปนประธานาธิบดีของจีน ในป 1983 เขามี
บทบาทสําคัญในการฟนอํานาจใหเติ้ง เส่ียวผิง ในเดือนตุลาคม 1976 ซึ่งเปนป ส้ินสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรม เฉิน หยวน 

(1905-1995) เปนหนี่งในผูนําที่มีอิธิพลมากที่สุดในพรรคคอมมิวนิสตจีน เฉิน เปน หนึ่งในสมาชิดคณะกรรมการประจํา

คณะกรรมาธิการ เปนเวลานานหลายสิบปและเปนประธานกรรมาธิการที่ปรึกษากลางระหวางป 1987 - 1992 
5. ชี่กง เปนชื่อเรียกทั่วไปของการฝกพลังของชาวจีน มีชี่กงชนิดตางๆมากมาย สวนใหญมีรากฐานจากความเชื่อในดานจิตใจ

แบบจีนโบราณ ฝาหลุนกงเปนชี่กงชนิดหนึ่ง 
6. ในป 1992 เติ้ง เส่ียวผิง ซึ่งไดวางมือทางการเมืองบางแลว ไดเดินทางไปเซิน เจิ้น เขตปกครองพิเศษทางตอนใตของจีน 

ติดกับฮองกง การเดินทางครั้งนี้ เชื่อกันอยางกวางขวางวา เปนการตอกย้ําการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีน หลังความชะงัก

งันชั่ว คราว  หลังเหตุการณสังหารหมูที่เทียนอันเหมิน ป 1989 
7. ซากปรักหักพังทางวัฒนธรรม เหอ มูตู เปนหมูบานสําคัญอันเปนที่ต้ังของซากปรักหักพัง สมัยยุคหินใหมของจีน ถูกคนพบ

เมื่อป 1973 มันมีอายุ 7 พันป 
8. เฉียว สือ อดีตประธานสภาประชาชนจีน 
9. เติ้ง เส่ียวผิง เคยพูดไววา “แมวขาวหรือแมวดํา ก็ดีทั้งนั้นขอเพียงมันจับหนูไดก็พอ” ความหมายคือ เปาหมายของการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจคือ การนําความมั่งคั่งมาสูประชาชน โดยไมสนใจวาจะเปนทุนนิยมหรือสังคมนิยม 
10. จาง จื่อซิน ปญญาชนหญิง ที่ถูกทรมานจนตายโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม เพราะการออกมาพูด

ความจริงอยางเปด เผย 
11. สํานักอัยการเปนองคกรรัฐ ที่รับผิดชอบในการฟองรองและตรวจสอบทางกฎหมาย ยังรวมถึงการตัดสินใจจับกุมและฟอง 

รอง ในกรณีที่เกี่ยวกับความผิดหนักๆ ดําเนินการสอบสวน ริเริ่มและสนับสนุนการฟองรองของสาธารณะ ตีความกฎหมาย
ในกรณีเฉพาะ กํากับการพิพากษาคดี ตรวจสอบอัยการและกํากับการทํางานในคุก คายกักกันและคายแรงงาน 

12. ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2004 
 
 
 
บทวิจารณท่ี 6 
1. ผาน กู เปนส่ิงมีชีวิตส่ิงแรกและสรางทุกส่ิง    ตามเทพนิยายจีน 
2. หนี่ วา เปนมารดาแหงนางฟาที่สรางมนุษยชาติ ตามเทพนิยายจีน 
3. เสินหนง (เทพเกษตรกรรม) เปนตัวละครในเทพนิยายจีน มีชีวิตอยูเมื่อ 5 พันปกอน เขาเปนผูสอนคนใหทําการเกษตร เขา

ยังไดรับการยกยอง ในฐานะที่เส่ียงชีวิตทดลองยาสมุนไพรตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาการแพทยจีนโบราณ 



4. ชัง เจี๋ยหรือ ชังเจี๋ย เปนบุคคลในจีนยุคโบราณ กลาวกันวาเขาเปนนักประวัติศาสตรของจักรพรรดิเหลือง เปนผูคิดคน
อักษรจีน วิธีการพิมพอักษรจีนในคอมพิวเตอรแบบ ชังเจี๋ย นั้นเปนการตั้งตามชื่อของเขา 

5. จาก เตา เตอ จิง 
6. บทเปดความจากเรื่อง Great Learning โดย ขงจื้อ 
7. จากบันทึกประวัติศาสตร โดย ซือ หมาเชียน (145-85 กอนค.ศ.) นักประวัติศาสตรคนที่สําคัญคนแรกของจีน เปนแบบแผน

ของมาตรฐานประวัติศาสตร อยางเปนทางการของราชสํานักใน ชวง 2 พันปตอมา 
8. จาก คําสอนของขงจื้อ 
9. จากแหงเดียวกัน 
10. จากแหงเดียวกัน 
11. อางอิงจากหนังสือของ ขงจื้อ เรื่องการเรียนรูที่ย่ิงใหญ (The Great Learning) “เมื่อประชาชนบําเพ็ญจิต ครอบครัวของพวก

เขาก็จะอยูในระเบียบ เมื่อครอบครัวอยูในระเบียบ รัฐก็จะปกครองอยางถูกตอง เมื่อรัฐปกครองอยางถูกตอง ทั่วทั้งประเทศ

ก็จะสงบสุข” 
12. อางอิงจากขอความในหนังสือเรื่อง สามวิถีทางที่จะทําใหมนุษยกลมกลืนกับสวรรค ของ ตง จงซู(179-104 กอนค.ศ.) “หาก

สวรรคยังมั่นคง เตาจะไมเปล่ียนแปลง” ตง จงซูเปนนักคิดสํานักขงจื้อ สมัยราชวงศฮั่น 
13. มุงสูตะวันตก (ไซอิ๋ว) เขียนโดย หวู เฉิงเอิน (1506-1282) ซึ่งเปนงานประพันธที่มีชื่อเสียงมากของจีน มีที่มาจากเรื่องจริง

เกี่ยวกับภิกษุที่มีชื่อเสียง ในสมัยราชวงศถังนาม เสวียน จั้ง (602-664) ทานเดินทางดวยเทาไปอินเดีย ถ่ินกําเนิดของพุทธ
ศาสนา เพ่ืออัญเชิญพระสูตร ในบทประพันธกลาววา พระพุทธองคทรงมอบราชาวานรตัวหนึ่ง ปศาจหมูและซัวเจง ใหเปน
ศิษยของเสวียน จั้ง เพ่ือติดตามไปอัญเชิญพระสูตร ทั้งคณะตองผานดานอันตราย 81 ดาน กอนที่จะไปถึงที่หมายและ
ประสพผลสําเร็จ (ไดมรรคผล) 

14. ความฝนในหอแดง เขียนโดย เชา เซียะฉิน (Cao Xue Qin) (1715-1763) ในราชวงศชิง เปนเรื่องรักรันทด ในครอบครัวผูดีที่
กําลังตกต่ํา หนังสือเลมนี้เปนที่รูจัก ในฐานะงานประพันธคลาสิกของจีนที่โดงดัง 

15. ขุนพลนอกกฎหมาย หรือวีรบุรุษแหงลุมแมน้ํา แตงขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยซือไน อัน เปนหนึ่งในบทประพันธคลาสิก เล่ือง
ชื่อ บรรยายถึงชายหญิง 108 คน รวมตัวกันเปนขุนพลนอกกฎหมาย 

16. สามกก เขียนโดย หลัว กวานจง (1330-1400) เปนหนึ่งในงานประพันธคลาสิกที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ที่เขียนตามประวัติ-
ศาสตรชวงอาณาจักรสามกก (ค.ศ.220-280) บรรยายถึงการตอสูเพ่ือชิงบัลลังกที่เขมขนและนาทึ่ง ระหวาง 3 พลังทาง
การเมืองคือ เลาป โจโฉ และซุนกวน มีจุดสําคัญอยูที่ยุทธศาสตรการรบที่ชาญฉลาดและกลาหาญในชวงนั้น 

17. เสนหของราชวงศโจวตะวันออก เดิมทีเขียนโดย หยู เซาหยู ในสมัยราชวงศหมิง ตอมา เฟง เมิ่งหลงไดปรับปรุงใหมตอน
ปลายราชวงศหมิง และไดรับการปรับปรุงอีกทีโดย ไช หยวนฟาง สมัยราชวงศชิง เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ ฤดูใบไมผลิและ

ใบไมรวง (770-476 ปกอนค.ศ.) และชวงสงคราม(475-221 กอนค.ศ.) 
18. อัตชีวประวัติ ขุนพล เย่ีย เฟย (งัก ฮุย) เขียนโดย เฉียน ไฉ ในสมัยราชวงศชิง อธิบายถึงชีวิตของเยี่ย เฟย (1103-1142) 

จากราชวงศซองใต เขาเปนหนึ่งในยอดขุนพลผูรักชาติที่โดงดังที่ สุดในประวัติศาสตรจีน เขาโดดเดนจากการทําสงคราม

ตอตานผูรุกรานมองโกเลีย(เผาจิน) แตเขาถูกอํามาตยฉิน หุย ใสราย วาไมทําหนาที่ตามพระบัญชา จึงถูกสงไปขังคุกและ
ประหารชีวิต ตอมาเขาไดรับการลบลางความผิด กอบกูชื่อเสียงและสรางวัดใหเปนที่ระลึก ในวัดของเขามีรูปหลอโลหะของ
คนสี่คน ในทาที่มือถูกมัดไพลหลังและเปลือยอก คุกเขาตอหนาหลุมศพ ทั้งส่ีคือผูที่รับผิดชอบตอการฆาตกรรมเยี่ย เฟย 
เย่ีย เฟย กลายเปนสัญลักษณของวัฒนธรรมแหง ความจงรักภักดีตอชาติ ของชาวจีน 

19. อางอิงจาก บทคัดยอ รวมคัมภีรเตา (Dao Cang Ji Yao) สมัยราชวงศชิง 
20. ดูหมายเหตุขอ 8 
21. จากสุนทรพจน เหมา ในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการพรรคชุดที่ 8 
22. คําพูดเดิมของ เหมา ในภาษาจีน เปนการเลนสํานวน มีความหมายวา “ฉันเหมือนพระท่ีถือรม ไมมีเตา หรือสวรรค” 



23. เจี่ย คือชื่อของผูปกครองคนสุดทายของราชวงศเซียะ (2100-1600 กอนค.ศ.) และโจว คือชื่อของผูปกครองคนสุดทายของ
ราชวงศซัง (1600-1100 กอนค.ศ.) ทั้งคูตางเปนทรราช 

24. เหวิน เทียนเสียง (1236-1283) เปนผูบัญชาการทหาร ที่ตอสูกับกองทัพมองโกล เพ่ือปกปองอธิปไตยของราชวงศซองใต 

เขาถูกสังหารเมื่อวันที่ 9 มกราคม 1283 เพราะถูกจับแตไมยอมจํานนใหมองโกล 
25. จาก เมิ่ง จื่อ 
26. จากคําพูดที่มีชื่อเสียงของ เมิ่ง จื่อ (เมง จื้อ) “ฉันรักชีวิต แตฉันก็รักความเปนธรรมดวย” เมื่อฉันไมสามารถไดทั้งสองอยาง

พรอมกัน ฉันจะรักษาความเปนธรรมดวยชีวิตฉัน 
27. จากเพลงคอมมิวนิสตสากล ซึ่งแปลเปนจีนวา “ไมเคยมีผูมาโปรดสัตว สวนเราก็ไมขึ้นกับพระเจา ในการสรางความสุขของ

มนุษย เราพ่ึงแตตนเองเทานั้น” 
28. การรณรงค “กําจัด 4 ส่ิงเกา” เปนการรณรงคในกลางป 1960 ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ในเดือนสิงหาคม 1966 พวกเรด

การดประกาศวา “จะทําสงครามกับโลกเกา” และ “ทําลายลางความคิดเกา วัฒนธรรมเกา ประเพณีเกาและความเคยชิน

แบบเกา” รวมท้ังรานตัดผม รานตัดเส้ือ รานถายรูป รานขายหนังสือเกาและอื่นๆโดยไมยกเวน 
29. ในภาษาไต คัมภีรเปยเยี่ย ออกเสียงวา “ทานลาน” เปยเยี่ย เปนพืชเขตรอนตระกูลเดียวกับตนปาลม มีตนสูง ใบหนา ที่กัน

ตัวมอดและรวงโรยชา ในสมัยที่ยังไมมีกระดาษใช บรรพบุรุษของชนชาติไต จะพิมพหรือสลักตัวหนังสือบนใบเปยเยี่ย 
ตัวอักษรที่สลักบนใบเปย เย่ีย นี้ เรียกกันวาจดหมายโตตอบเปย เย่ีย สวนคัมภีรนี้เรียกวา ทานลาน (คัมภีรเปยเยี่ย) 

30. สวนเซียงซัน หรือสวนเนินไมหอม ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชานเมืองปกกิ่ง หางออกไป 28 กม. เริ่มสรางในป 
1186 ในราชวงศจิน เปนที่แปรพระราชฐานในฤดูรอนของ จักรพรรดิราชวงศ หยวน หมิง และชิง 

31. จากหนังสือ มีโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม มากแคไหนที่ถูกเผา เขียนโดย ติง ซู  
32. พระราชวังฤดูรอน ต้ังอยูที่ กม.15 จากกรุงปกกิ่ง เปนสวนที่ใหญที่สุด ไดรับการอนุรักษไวอยางดีที่สุดของประเทศจีน ซึ่งมี

ประวัติยาวนานกวา 800 ป 
33. ล้ี เปนหนวยวัดระยะทางของจีน (1 ล้ี เทากับ 0.5 กม.) 
34. จักรพรรดิเกา จู แหงราชวงศถัง มีอีกชื่อวา หล่ี หยวน (ปกครองอยูระหวางป 618-626) เปนจักรพรรดิองคแรกของราชวงศ

ถัง 
35. คอมมูนประชาชน (เหรินหมิง กงเสอ) แตกอนเปนหนึ่งใน 3 ระดับการปกครองสูงสุดในเขตชนบท ในชวงป 1958 - ราวป 

1982 ในจีน คอมมูนมีหนาที่ ทางดานปกครอง การเมืองและเศรษฐกิจ เปนหนวยรวมหมูที่ใหญที่สุด ซึ่งตอมาแบงออกเปน 

กองการผลิตและหนวยการผลิต หลังป 1982 มันถูกแทนที่ดวยเมืองเล็กๆ 
36. ดูหมายเหตุ ขอ 31 
37. มหายาน มหาปรินิพพานสูตร หมายความวา เปนพระสูตรมหายานลําดับสุดทายของพระพุทธองค ที่ทรงแสดงวันสุดทาย

ของพระชนมชีพ กลาวกันวา เปนแกนของพระสูตรทั้งหมดของฝายมหายาน 
38. จาก Taisho Tripitaka Vol. T01, No. 7 มหายาน มหาปรินิพพานสูตร 
39. แปลจาก หนังสือทฤษฎีและการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในการปราบปรามศาสนาตางๆ เขียนโดย ไป จือ  
40. นิพพานในพุทธศาสนา หรือศาสนาฮินดู เปนภาวะแหงความสุขสงบและกลมกลืน เหนือความทุกขและกิเลสทั้งปวง เปน

เอกภาวะของจิตวิญญาณอมตะ 
41. การรณรงค “ปราบปรามพวกปฏิปกษปฏิวัติ” ในป 1951 ดวยความรุนแรง ซึ่งรวมถึง พวกโจร อันธพาลทองถ่ิน สายลับ 

อดีตสมาชิกพรรคกกมินตั๋ง รวมทั้งสมาคมศาสนาตางๆ ตามบันทึกของ พรรคคอมมิวนิสตจีนมีคนกวา 2 ลานถูกสังหาร
ภายในป 1952 แตตัวเลขที่แทจริงนาจะมากกวานี้ 

42.  “สงครามตอตานการรุกรานของสหรัฐ และหนุนชวยเกาหลี” ตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียก สงครามนี้เกิดขึ้นป 1950 
หรือ สงครามเกาหลี ตามที่รูจักกันทั่วไปนั่นเอง 



43. หวู เหยาจง (1893-1975) ผูเขียน “Means for Chinese Christianity to Exert Efforts in the Construction of New China” or 
“Innovation Manifesto of Three Self” ในป 1950 หลังจากนั้นพวกเขาก็ต้ัง นิกายสามอิสระ (Three Self Church)  

44. มหาศาลาประชาชน ต้ังอยูทางดานตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เปนที่ประชุมสภาประชาชนจีน 
45. ดู หมายเหตุ ขอ 39 
46. ชุดบาทหลวง หรือ จีวร 
47. จักรพรรดิฮุยจง แหงราชวงศซอง อีกชื่อคือ จาว จี (ปกครองระหวางป 1100-1126) 
48. ซู ตงปอ (1036-1101) นักกวีที่มีชื่อของจีนสมัยราชวงศซอง เขาเปนหนึ่งในแปดของ กวีรอยแกวของ รัชสมัยถังและซอง 
49. เหวิน เจิ้งหมิง (1470-1559) เปนนักวาดในรัชสมัยหมิง 
50. ถัง ปอหู (1407-1523) นักกวี นักวาดภาพ และนักวิชาการรัชสมัยหมิง 
51. จิน หนวยชั่งน้ําหนักของจีน 1 จิน เทากับ 0.5 กก.หรือ ประมาณ 1.1 ปอนด 
52. ดู หมายเหตุขอ 31 
53. จากบทกวีของ เมิ่ง หาวหราน (ค.ศ.689-740) กวีลือชื่อ รัชสมัยถัง 
54. หวัง ซีจื่อ (321-379) จากรัชสมัยถัง เปนนักวาดภาพอักษรจีนที่เล่ืองชื่อที่สุด 
55. โคลงของ หลาน ทิง ดั้งเดิม เขียนโดย หวาง ซีจื่อ กอนที่เขาจะประกอบอาชีพ วาดอักษรภาพ (อายุ 51 ป) เปนที่รูจักกันวา 

เปน อักษรภาพที่สําคัญที่สุด ในประวัติศาสตรของงานอักษรภาพของจีน 
56. หวู เฉิงเอิน (1506-1582) นักประพันธและกวี รัชสมัยหมิง และเปนผูแตง เรื่อง ไซอิ๋ว  
57. หวู จิงจื่อ (1701-1754) เปนนักเขียน ผูดีของรัชสมัยชิง และผูเขียนเรื่อง The Scholars (Rulin Waishi or Unofficial History of 

the Scholars) 
58. โคลงที่เขียนโดย โอวหยาง ซิ่ว (1007-1072) หนึ่งในแปดบทโคลงกลอนที่โดงดัง สมัยถังและซอง เขาเรียกตัวเองวา ขี้เมา

เฒา  
59. อีกชื่อหนึ่งของพวกเรดการด 
60. สารานุกรมของหยงเลอ หรือ หยงเลอ ตาเตี้ยน เปนสารานุกรมที่รวบรวม นักวิชาการรัชสมัยหมิง ในป 1403-1408 

ประกอบดวย ตนฉบับที่เขียนดวยมือ กวา 2.2 หมื่นเลม มีคําศัพท 370 ลานคํา มีปริมาตร 40 ลบ.เมตร ปจจุบันคนพบเพียง 
800 เลม ที่เหลือสูญหายหรือถูกทําลายไป 

61. “เหลียง เซียว” เปนชื่อกลุมนักเขียนที่ถูกจัดตั้ง รวมท้ัง โจว อ้ี เหลียง ซึ่งการเกี่ยวของกับกลุมนี้ทําใหเขาไดรับจดหมาย
มาก มายจากเพื่อนเกา ตําหนิวา “เปนความนาอายที่สุด” 

62. จักรพรรดิจิ๋น ซี (259-210 กอนค.ศ.) มีอีกชื่อวา อิง เจิ้ง เปนจักรพรรดิองคแรกหลังการรวมจีนเปนเอกภาพ พระองคเปน
ผูสรางมาตรฐานประมวลกฎหมาย ภาษาเขียน สกุลเงิน หนวยชั่ง ตวง วัดและสรางกําแพงเมืองจีน ส่ิงตางๆเหลานี้มี
อิทธิพลอยางใหญหลวง ตอประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนในเวลาตอมา พระองคทรงสั่งเผาตําราของสํานักคิดตางๆ 
รวมท้ัง ขงจื้อและเตา พระองคทรงสั่งฝงทั้งเปนพวกปญญาชนสํานักขงจื้อ 460 คน ตอมาเหตุการณเหลานี้ถูกเรียกวา “การ
เผาตําราและฝงปญญาชนสํานักขงจื้อ” พระองคทรงสรางสุสานขนาดมหึมาใหกับตนเอง และเหลาทหารองครักษ ซึ่งเปนที่
รูจักกันในฐานะสิ่งมหัศจรรยอันดับแปดของโลก 

63. จากงานเขียน ของ เหมา 1949-1976 เลม 2 
64. จากหนังสือของเหมา เรื่อง “การปรับแนวทางการทํางานของพรรค” (1942) 
65. จาก “สุนทรพจนเกี่ยวกับงานศิลปะวรรณคดี” ในที่ประชุมที่เอ๋ียนอาน 
66. หวู ซุน (1838-1896) เดิมชื่อ หวู ฉี เกิดที่เมือง ถังอี้ มณฑลซานตง เขาสูญเสียเพ่ือนตั้งแตยังเล็กและครอบครัวก็ยากจน

มาก เขาตองขอทานเพื่อเล้ียงแม จนเปนที่เล่ืองลือในความกตัญูกตเวที หลังจากแมของเขาเสียชีวิตแลว การขอทาน
กลายเปนวิธีการเดียวในการยังชีพของเขา เขาไดต้ังโรงเรียนดวยเงินที่ขอมาไดใหเด็กไดเรียนฟรี 



67. หู เฟง เปนนักวิชาการและนักเขียนวิจารณ ตอตานนโยบายการกวาดลางงานเขียนของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาถูกขับ
ออกจากพรรค ป 1955 และถูกจําคุก 14 ป จากป 1951-1952  

68. จากสรรนิพนธเหมา เจอตง เลม 5 “การเปล่ียนแปลงเริ่มตนขึ้นแลว” (1957) 
69. เฉียน ปอเฉิง วัฒนธรรมตะวันออก เลม 4 (2000) 
70. การเคลื่อนไหว 4 มิถุนายน ของนักศึกษา ซึ่งริเริ่มโดย นักศึกษามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประชาธปิไตย ในจีน 

ระหวางวันที่ 15 เมษายน – 4 มิถุนายน 1989 ตอมาถูกปราบปรามโดยกองทัพปลดแอกประชาชน ดังที่เรียกกันวา การ

สังหารหมู 4 พฤษภาคม หรือการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอัน   เหมิน 
71. สํานักงาน 610 เปนหนวยงานพิเศษที่สรางขึ้น เพ่ือปราบปรามฝาหลุนกง ดวยอํานาจเผด็จการ ที่อยูเหนือการบริหาร

จัดการทุกระดับของพรรคและกระบวนการทางการเมืองและศาล 
72. ทฤษฎีชนชั้นโดยกําเนิด ที่อางวาธรรมชาติของคนหนึ่งๆ ถูกกําหนดโดยชนชั้นของครอบครัวที่ใหกําเนิดเขา 
73. จากบทเพลงโอเปราใหมเรื่อง “เทพนิยายโคมแดง” เปนแบบอยางของผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ ซึ่งสรางขึ้นในชวงการ

ปฏิวัติวัฒนธรรม (1966-1976) 
74. หมู เปนหนวยวัดพ้ืนที่ ของจีน 1 หมูเทากับ 0.165 เอเคอร 
75. “ตัวแทนสามฝาย” ไดรับการกลาวถึงครั้งแรกใน สุนทรพจนของ เจียง เจอหมิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2000 ตามทฤษฎีนี้ 

พรรคจะตองเปนตัวแทน ในการพัฒนาพลังทางการผลิตที่กาวหนาของประเทศจีนตลอดกาล ชี้นําวัฒนธรรมที่กาวหนาและ
ผลประโยชนพ้ืนฐานของคนสวนใหญของจีน 

76. คําปราศรัยเปดการประชุมสภาประชาชนครั้งที่ 1 ของสาธารณ-รัฐประชาชนจีน(15 กันยายน 1954) 
77. อาการตาแดง หรือที่รูจักกันวา “อิจฉาตารอน” ใชในการอธิบายคนที่รูสึกไมเทาเทียมและไมสบายเมื้อเห็นใครดีกวาตนเอง

และคิดวาตนนั้นนาจะเปนคนที่ทําไดดีกวา 
78. นิทานพื้นเมืองของจีน เรื่อง หญิงผมขาว เปนเรื่องราวของสาวอมตะ ที่อาศัยอยูในถํ้า เธอมีความสามารถพิเศษ ในการให

รางวัล กับคุณความดี และลงโทษความชั่ว แตในละครโอเปราและบัลเลยสมัยใหมของจีน กลับบิดเบือนวา เธอถูกบังคับให
หนีไปอยูในถํ้า หลังจากพอของเธอถูกตีตาย เพราะไมยอมใหเธอแตงงานกับเจาที่ดินเฒา ผมของเธอจึงกลายเปนสีขาว 
เพราะขาดอาหาร เรื่องนี้เปนหนึ่งในเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดของละครสมัยใหมในประทศจีน อีกทั้งยุยงใหเกิดการเกลียดชัง
พวกเจาของที่ดิน 

79. “อุโมงคสงคราม” เปนภาพยนตรที่สรางในป 1965 ซึ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวา นักรบกองโจรของมัน ในภาคกลางของ

จีน ไดตอสูกับผูรุกรานญี่ปุน โดยใชอุโมงคใตดินใน ป 1940 
80. “สงครามระเบิดบก” เปนภาพยนตรที่สรางในป 1962 และพรรคคอมมิวนิสตจีนอางวา นักรบกองโจรของมันในจังหวัดเหอ

เปย ไดตอสูกับญี่ปุนดวยระเบิดบกที่สรางเอง ในป 1940 
81. เรียงความ 8 ตอน เปนงานเขียนขึ้นเพ่ือการสอบจอหงวน ซึ่งมีรูปแบบที่แข็งทื่อและขาดความคิด 
82. มหาทุพภิกขภัยของจีน ระหวางป 1959-1961 เปนความอดอยากที่รายแรงที่สุด ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติซึ่ง

ประมาณวา  มีคนเสียชีวิตในชวงนี้มากถึง 18 – 43 ลานคน 
83. ดูหมายเหตุบทที่ 7 
84. โดย เหมา เจอตง (1942) 
85. การเคลื่อนไหว 4 พฤษภาคม เปนการเคลื่อนไหวครั้งแรกในประวัติศาสตรจีนใหม เริ่มจากวันที่ 4 พฤษภาคม 1919 
86. เฉิน กุยหล่ี จากหนังสือ คําเตือนจากแมน้ํา หวายเหอ (1995) 
87. Argil เปนดินเหนียวชนิดหนึ่ง ใชในการเจือจางน้ํามันสลัดใน กระบวนการอุตสาหกรรม 
88. จากโคลง “มองดู หล่ี หยวน กลับคืนเปนผานกู” โดย ฮั้น หยู (768-824) หนึ่งใน 8 บทประพันธรอยแกวที่ย่ิงใหญที่สุดในรัช

สมัย ถังและซอง 
89. เถา หยวนหมิง (365-427) หรือมีอีกชื่อวา เถา เฉียน นักกวีลือนามของจีน 
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1. จดหมายของเหมา ถึง เจียง ชิง ภรรยา 
2. คําสอนสังเขปของ ขงจื้อ 
3. Leviticus 19:18 
4. คารล มารกซ และเฟเดอริก แองเจิล (1848) 
5. เหมา เจอตง เขียน เรื่องเผด็จการประชาธิปไตยของประชาชน (1949) 
6. เหมา เจอตง “เราตองสงเสริมอยางเต็มที่ตอการปราบปรามพวกปฏิปกษปฏิวัติ ดังนั้นตองแจงใหทุกครอบครัวทราบ” 

(1951) 
7. เหมา เจอตง “เราตองสงเสริมการกําจัดพวกปฏิปกษปฏิวัติ เพ่ือใหทุกครอบครัวไดทราบ (1951) 
8. อาณาจักรสวรรคของไทผิง (1851-1864) และรูจักกันอีกชื่อวา กบฎไทผิง เปนหนึ่งในเหตุการณขัดแยงที่นองเลือดที่สุด ใน

ประวัติศาสตรจีน มันเปนการปะทะกันระหวาง ราชวงศจีนกับ พวกคนฮักกาที่อางตนวาเปนผูวิเศษ นําโดยหง ซิ่วฉวน ซึ่ง
เปล่ียนศาสนาเปนคริสต เชื่อกันวามีคนตายมากถึง 30 ลานคน  

9. คัดลอกมาจากหนังสือที่พิมพในฮองกง คือ นิตยสารเฉิงหมิง (ฉบับเดือน ตุลาคม 1996) www.chengmingmag.com 
10. บันทึกประวัติศาสตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
11. หนวยวัดพ้ืนที่จีน 1 หมู เทากับ 0.165 เอเคอร 
12. ซา ชิง อ้ี ซี ตา ต้ี วาน(ดินแดนอันมืดมนแหงปาโหยว) (1988) 
13. เรยมอนด เจ ดี แจกเกอร และไอรีน คอรบอลล่ี คุน เขียน เรื่อง หนอนบอนไส (Enemy Within [Guild Books, Catholic 

Polls, Incorporated, 1968]) 
14. หยู หลัวเหวิน เขียน – การสอบสวนกรณีสังหารหมูที่ตาซิง การสังหารหมูตาซิง เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 1966 ในชวงการ

เปล่ียนแปลงการนําของพรรคในปกกิ่ง ในตอนน้ันเซียะ ฟูจื่อ รัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะ ไดกลาวกับที่ประชุมกรมความ

มั่นคงสาธารณะของปกกิ่ง สนับสนนุการไมแทรกแซง การตอตานชนชั้นทมิฬทั้ง 5 ของพวกเรดการด คํากลาวนี้ไดถูก
ถายทอดตอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการถาวร ของกรมความมั่นคงสาธารณะตาซิง หลังการประชุมกรมความมั่นคง
สาธารณะ ตาซิง ก็รีบปฏิบัติตามและวางแผนปลุกระดมมวลชนในอําเภอตาซิง ใหสังหารชนชั้นทมิฬทั้ง 5  

15.  เจิ้ง อ้ี เขียน เรื่อง ความทรงจําสีเลือด (สํานักพิมพทีวีจีนของไตหวัน 1993) มีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวยในชื่อ ความ

ทรงจําสีเลือด [Scarlet Memorial] – เรื่องเลาเกี่ยวกับเทศกาลกินเนื้อมนุษยในประเทศจีนใหม ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย 

T.P. Sym [Boulder Colorado: Westview Press, 1998] 
16. “สังคมเกา” ตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียก นั้นหมายถึงชวงกอนป 1949 สวน “สังคมใหม” หมายถึงชวงหลังป 1949 เมื่อ

พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจรัฐได 
17. เส้ือแจกเก็ตแคบ หรือ เส้ือรัด เปนเส้ือที่ออกแบบมาใชในการทรมานคน แขนของผูถูกทรมานจะถูกบิดและผูกไพลไวขาง

หลัง แลวดึงขามศีรษะไปดานหนา การทรมานแบบนี้ทําใหแขนพิการไดในทันที แลวแขวนเอาไวอีกดวย ผลที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากนี้ คือ การหักของกระดูก หัวไหล ขอศอก ขอมือและหลัง ทําใหเหย่ือ ตายดวยความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส 
ผูฝกฝาหลุนกงจํานวนมาก เสียชีวิตจากการทรมานแบบนี้  
สามารถคนหาเพ่ิมเติมไดจากhttp://photo.minghui.org/photo/images/u_persecution/E_torture_means_300_1.htm 

18. หลิว เสาฉี ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางป 1959-1968 เขาไดรับการวางตัวใหเปนผูสืบทอดจากเหมา 
เจอตง แตกลับถูกประทุษรายในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม ดวยขอหา ผูทรยศ สายลับและถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนขับออก
จากพรรค เขาเสียชีวิตหลังจากถูกทํารายในคุกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

19. เฉิน ปอตา (1904-1989) เปนเลขานุการฝายการเมืองของ เหมา เจอตง และเปนบรรณธิการบริหารของนิตยสารธงแดง 

(หงฉี) เขาเปนผูนําของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมและเขียนบทบรรณาธิการใหหนังสือพิมพพีเพิลเดลลี่วา “กวาดลางเหลาปศาจ
และวายรายใหส้ิน” ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการกวาดลางครั้งใหญที่สุด ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม จาง ชนุเฉียว (1917) 



เปนรองนายกฯลําดับที่ 2 ในป 1975 เขาเปนสมาชิกของกลุมส่ีคน ซึ่งเปนกลุมผูนําในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม บทความที่

เปนที่รูจักอยางกวางขวางที่สุดของเขาคือ “ใชเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพอยางทั่วดาน ตอพวกทุนนิยม” 
20. หวัง เซียนเกิน ผูเขียน เอกสารสนับสนุนเวียดนามตอสูกับอเมริกา (พิมพโดยบริษัทวัฒนธรรมสากล ที่ปกกิ่ง) 
21. มูลนิธิเพ่ือการวิจัย เหลา ไก (12 ตุลาคม 2004) รายงาน เรื่อง เด็กในหมูผูฝกฝาหลุนกงที่ถูกประทุษราย 

http://www.laogai.org/news2/newsdetail.php?id=391 [ภาษาจีน] 
22.  หนึ่งในเครื่องมือ 3 ชนิด (วิธีการผลิต แบบการผลิต และความสัมพันธทางการผลิต) ซึ่งมารกซใชในการวิเคราะหชนชั้นใน

สังคม ความสัมพันธทางการผลิตหมายถึง ความสัมพันธระหวางผูถือครองปจจัยการผลิต กับผูที่ไมมีปจจัยการผลิต ไดแก 
ความสัมพันธระหวาง เจาที่ดิน กับ เกษตรกร หรือ ระหวางนายทุน กับ กรรมกร 

23. เมง จื่อ เลม 3 Penguin Classics series, แปลโดย D.C. Lau 
24. จากบทรอยแกว “ปนปายหอคอย เย่ีย หยาง” ของฟาน จงเอี๋ยน (989-1052) นักการศึกษา นักเขียนและขาราชการที่ โดด

เดน รัชสมัยซองเหนือ  
25. โดย กู เอ๋ียนอู (1613-1682) นักวิชาการที่โดดเดน ของรัชสมัยชิง ตอนตน 
26. เมง จื่อ เลม 7 Penguin Classics series, แปลโดย D.C. Lau 
27. หมูบาน สามครอบครัว เปนนามปากกาของ นักเขียนสามคนในป 1960 คือ เติ้งคัว อูฮั่น และเหลียว มอซา อู เปนผูแตง

เพลง “ไห ลุย ลาออกจากตําแหนง” ซึ่งเหมาถือวา เปนการลอเลียนทางการเมือง ระหวางความสัมพันธของเขา กับนายพล 
เผงิ เตอ หวาย  

28. เหลา เสอ (1899-1966) เปนนักเขียน ที่ชี้ใหเห็นชีวิตของชาวจีนในชวงสงคราม หนังสือหลายเลมของเขา ถูกนําไปสราง
เปนภาพยนตรและออกอากาศทางทีวี เขาถูกกระทําอยางโหดเหี้ยมระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม จนกระโดดน้ําตายใน
ทะเลสาบ เมื่อป 1966 เจียน ปอจั่น (1898-1968) เปนรองประธานของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง และเปนศาสตราจารยวิชา
ประวัติศาสตร เหมา ชี้แนะเปนการเฉพาะวา เขาถูกใชเปนตัวอยางดานลบของปญญาชนที่ตอตานการปฏิวัติ ทําใหเขากับ

ภรรยาฆาตัวตายพรอมกันโดยกินยานอนหลับเกินขนาดในเดือน ธันวาคม 1968 
29.  จาก www.clearwisdom.net ซึ่งเปนเว็บไซดอยางเปนทางการของผูฝกฝาหลุนกง  เจียง เจอหมิน ไดออกคําส่ังใหฆาผูฝกฝา

หลุนกงโดยไมตองปรานีและใหถือวาเปนการฆาตัวตาย ดูเพ่ิมเติมใน “จดหมายจากสมาคมฝาหลุนตาฝาสวีเดน ถึง 

รัฐมนตรีตางประเทศ โดยอางถึงการประชุม เรื่องสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติที่นครเจนีวา”  
www.clearwisdom.net /emh/articles/2003/3/18/33461.html  

 30.  ยวี่ หลัวเคอ เปนนักสิทธิมนุษยชน และนักตอสู ที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนสังหารระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม บทความที่
ระลึกของเขา เรื่อง ภูมิหลังครอบครัว ที่เขียนเมื่อ 18 มกราคม 1967 ถูกเผยแพรอยางกวางขวางที่สุด และมีอิทธิพลที่
ทนทานที่สุด ย่ิงกวาบทความทั้งหมด ที่สะทอนความคิดที่ไมใชคอมมิวนิสตในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม หลิน เจา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยปกกิ่งคนหนึ่ง ที่เรียนวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาเอก ถูกจัดเปนพวกฝายขวา ในป 1957 เพราะมี
ความคิดเปนอิสระและกลาพูดวิจารณการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต เธอถูกกลาวหา วาคิดลมลางเผด็จการประชาธิปไตยของ

ประชาชน เธอถูกจับป 1960 และถูกพิพากษาจําคุก 20 ปในสองปถัดมา สุดทายถูก พรรคคอมมิวนิสตจีนสังหารในป 1968 
วันที่ 29 เมษายน ในฐานะเปนปฏิปกษปฏิวัติ 

31. ฐานขอมูลจากรายงาน ของมูลนิธิเพ่ือการวิจัย เหลา ไก www.laojiao.org/64/article0211.html 
32. อางอิงขอมูลโดยตรงจาก“จดหมายจาก ซง เหมยหลิง ถึง เหลียว เฉิงจื่อ (17 สค. 1982) 

www.blog.edu.cn/more.asp?name=fainter&id=16445   
 
 
 
 



บทวิจารณท่ี 8 
1. “เสือดาวนั้น ไดตายไปแลว แตหนังของมันยังคงอยู” เปนสํานวนจีนในบทกลอนชื่อ ดอกพลัมเบงบาน เขียนโดย เสา หยง 

(1011-1077) คําวา เสือดาว ในที่นี้หมายถึงภาพตามแผนทางภูมิศาสตรของประเทศสหภาพโซเวียต ซึ่งคลายกับเสือดาว ที่
กําลังวิ่งอยู แตหลังจากการลมสลายของอดีตประเทศสหภาพโซเวียต ระบอบคอมมิวนิสตก็แตกสลายไป คงเหลือแตเพียง 

“หนัง” หรือ รูปแบบ ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนรับสืบทอดมา 
2. การเตนระบํากลุมชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยมกัน ในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม เพ่ือแสดงความภักดีตอ เหมา และพรรค  
3. รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีน (แปลอยางเปนทางการเมื่อป 1999) 
4. จากรายงานของเหมา เรื่อง “รายงานการตรวจสอบการเคลื่อน ไหวของชาวนาในหูหนาน” 
5. จากบทกวีของ ซือ หมาเชียน (ราว 140-87 ปกอนค.ศ.) เขาเปนนักวิชาการและนักประวัติศาสตรในรัชสมัยฮั่นตะวันตก บท

กวีที่มีชื่อเสียงของเขา เขียนไววา “ทุกคนตางตองตาย แตความตายของบางคน หนักกวาเขาไทซัน สวนของบางคนเบา

กวา ขนนก” เขาไทซัน เปนหนึ่งในภูเขาที่สําคัญของจีน 
6. การเคลื่อนไหวลอมรั้วที่ดิน เกี่ยวของกับดานมืดของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน คลายการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศ

อังกฤษ (1760-1850) พ้ืนที่เกษตรในจีนทุกวันนี้ ถูกเฉือนมาสรางเขตเศรษฐกิจระดับตางๆ (อําเภอ นคร จังหวัด และ

มณฑล) จากผลของการลอมรั้วที่ดินนี้ เกษตรกรจีนตองสูญเสียที่ดินไป สวนในเมือง ชาวเมืองในเขตเมืองเกา มักถูกบีบให
อพยพออกไป เพ่ือ ใหมีการรือ้ถอนที่อยูเดิมของพวกเขา เพ่ือสรางศูนยการคา โดยไดรับคาชดเชยนอยนิด ดังปรากฎ

รายละเอียดใน www.uglychinese.org/enclosure.htm 
7. หลิน เจา นักศึกษามหาวิทยาลัยปกกิ่งคนหนึ่ง ที่เรียนวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาเอก ถูกจัดเปนพวกฝายขวา ในป 1957 

เพราะมีความคิดเปนอิสระ ทั้งกลาพูดวิจารณการเคลื่อนไหวคอมมิว-นิสต เธอถูกกลาวหาวาคิดลมลางเผด็จการ

ประชาธิปไตยของประชาชนและถูกจับป 1960 เธอถูกพิพากษาจําคุก 20 ป สองปถัดมา สุดทายถูกพรรคคอมมิวนิสตจีน
สังหารในป 1968 วันที่ 29 เมษายน ในฐานะเปนปฏิปกษปฏิวัติ 

8. จาง จื่อซิน เปนปญญาชนหญิง ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตโดย พรรคคอมมิวนิสตจีน ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมเนื่องจาก
ไปวิจารณความลมเหลวของนโยบายกาวกระโดดใหญของ เหมา เจอตง เธอกลาพูดความจริงในที่สาธารณะ ผูคุมคุกไดฉีก
เส้ือผาเธอออกหลายครั้ง แลวจับมัดมือไพลหลัง ผลักเขาไปในหองขังนักโทษชาย ใหพวกเขารุมขมขืนเธอจนเสียสติ พวก
ผูคุมกลัววาเธอจะตะโกนประทวงเพราะถูกประทุษราย ดังนั้นพวกเขาจึงตดัหลอดลมของเธอกอนจะฆาเธอ 

9. การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ หมายถึง การปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซีย เมื่อป 1917 ทําใหพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ตองสละ
ราชย 

10. การปฏิวัติเดือนตุลาคม หรือที่รูจักกันวา การปฏิวัติบอลเชวิก นําโดยเลนินและเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 1917 ในระหวางการ
ปฏิวัตินี้ นักปฏิวัติชนชั้นนายทุนที่โคนลมพระเจาซาร ถูกสังหารหมด เปนการฉวยโอกาสทําลายการปฏิวัติชนชั้นกลางของ
รัสเซีย 

11. ทั้งกรณีเหตุการณมารี และการสังหารหมูวันที่ 12 เมษายน หมายถึงการโจมตี พรรคคอมมิวนิสตจีนของกกมินตั๋ง 

เหตุการณมารี เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 1927 ในเมืองฉางซา จังหวัดหูหนาน สวนการสังหารหมู 12 เมษายน เกิดที่

เซี่ยงไฮ ป 1927 ทั้งสองกรณีนี้ มีการจับกุมและเขนฆาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนบางสวน รวมท้ังพวกที่สนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสตจีน 

12. ดูรัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสตจีนบทวิจารณที่1 ขอ 6 
13. หลิว ต้ี เจาหนาที่ฝายการเมืองของกองทัพแดงที่ 20 ซึ่งถูกประหาร เนื่องจากเปนสมาชิกของกลุมตอตาน บอลเชวิก ที่นํา

การกอกบฏในเมืองฟูเทียน กลาวหา หล่ี เสาจิว วาตอตานการปฏิวัติ พวกเขายึดเมืองฟูเทียน และปลอยคนที่ถูกจับดวย
ขอหาเปนพวกตอตานบอลเชวิกกวา 100 คนและรองตะโกนวา “เหมา เจอตง จงพินาศ” ดูรายละเอียดเรื่อง การกวาดลาง
พวกตอตานบอลเชวิกไดใน “การตรวจสอบประวัติศาสตรของการกวาดลางพวกตอตานบอลเชวิก ของเหมา เจอตง ในเขต
โซเวียต จังหวัด เจียงซี” เขียนโดย เกา หวา 



14. เผิง เตอหวาย (1898-1974) นายพลและผูนําทางการเมืองของ พรรคคอมมิวนิสตจีน เผิงเปนผูบัญชาการสูงสุดในสงคราม
เกาหลีและเปนรองนายกรัฐมนตรี เปนสมาชิกของคณะกรรมการกรมการเมือง และรัฐมนตรีกลาโหม (ป 1954-1959) เขาถูก
ปลดออกจากทุกตํา-แหนง หลังจากคัดคานวิธีการซายจัดของ เหมา ในที่ประชุมที่หลู ซาน ป 1959 

15. จากขอเขียนของ หล่ี ล่ีซาน วาบุคคลผูซึ่งไดรับการรําลึกถึงส่ีครั้ง 
16. หลักการทั้ง 4 ซึ่งไดแก แนวทางสังคมนิยม เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ การนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนลัทธิมารกซ-เลนิน

และความคิดเหมา เจอตง 
 
 
บทวิจารณท่ี 9 
1. ตามแนวคิดของขงจื้อ จักรพรรดิจะปกครองประเทศตามอาณัติของสวรรคและการที่จะไดรับอํานาจเชนนั้น องคจักรพรรดิ

จะตองมีคุณธรรมที่คูควรกับความรับผิดชอบสูงสุดนั้น ซึ่งเหมือน กับความคิดของเมงจื่อ ดังในกลอนที่วา “ใครที่ไดรับ
อํานาจราชาธิปไตย” เมื่อมีคนถามเมงจื่อวา ใครเปนผูใหดินแดนและอํานาจปกครองแกจักรพรรดิซุน เมงจื่อกลาววา 

“ไดมาจากสวรรค” แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของอํานาจศักดิ์สิทธิ์นี้ ยังสามารถพบไดในวัฒนธรรมตะวันตก ในโรมัน 13:1 (ฉบับ
ของพระเจาเจมส) ยกตัวอยางเชน “ใหทุกจิตวิญญาณอยูภายใตอํานาจเบื้องบน เพราะไมมีอํานาจอะไรอยูเหนือพระเจา 

คืออํานาจที่พระเจาทรงดลบันดาล”  
2. หนึ่งศูนยกลาง หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ สวนสองพ้ืนฐาน คือ คงไวซึ่งหลักการพื้นฐาน 4 ประการ(แนวทางสังคมนิยม 

เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ การนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนลัทธิมารกซ-เลนิน และความคิดเหมา เจอ ตง) และกาวตอไป
ตามนโยบายปฏิรูป และเปดกวาง 

3. รายงานของสํานักขาวซินหัว (4 มีนาคม 2004) 
4. รายงานของสํานักขาวซินหัว (29 กุมภาพันธ 2004) 
5. “หลักการ สามไม” เคยเกิดขึ้นในอดีต ในป 1979 เติ้ง เส่ียวผิง ไดเสนอ “หลักการ สามไม”เพ่ือสงเสริมใหคนพูดออกมาจาก

ใจ โดยจะไมมกีารตีตรา ไมโจมตีและไมฟนฝอยหาความผิด ซึ่งทําใหคนนึกถึง วิธีแบบเดียวกันของ เหมา ที่สงเสริม

ปญญาชนใหพูด ในป 1950 ซึ่งตามมาดวยการประทุษรายอยางรุนแรงตอผูที่ออกมาพูด เดี๋ยวนี้ หลักการสามไม หมายถึง

การพัฒนาโดยไมมีการโตแยง “กาวตอไปโดยไมมีการตอสูซึ่งกันและกัน กาวหนาโดยไมยอมถูกทิ้งไวขางหลัง” 
6. กฎหมายพื้นฐานมาตรา 23 ของฮองกง ซึ่งถูกเสนอในป 2002 โดยรัฐบาลฮองกง ภายใตแรงกดดันของปกกิ่ง เปนกฎหมาย

ที่ละเมิดเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนในฮองกงอยางรุนแรงและยังขัดกับหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่พรรคคอมมิวนิสต
จีนใหสัญญาไว มาตรา 23 ถูกตอตานไปทั่วโลก สุดทายก็ตองถอนไปในป 2003 

7. ซีซีทีวี เปนของรัฐบาลกลางและดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง มันเปนเครือขายหลักของการแพรภาพออกอากาศในจีน  
8. วลีเหลานี้ เปนเพลงที่รองกันในยุค เหมา จากป 1960-1970 
9. ครั้งหนึ่ง เหมา บอกวา เรากลัวการทําผิด แตเรากังวลวาจะตองแกไขมัน 
10. วิดีโอ วิเคราะหอยางละเอียดของ เหตุการณเผาตัวตายดูไดจาก www.faluninfo.net/tiananmen/immolation.asp 
11. นี่เปนภาษิตของจีน ที่ยืนยันธรรมชาติของคน ซึ่งไดรับการแปลวา “สุนัขจิ้งจอกอาจเปลี่ยนหนังของมัน แตไมเคยเปล่ียน

นิสัยเลย” 
12. นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่รูจักกันวาโครงการ “เสรีภาพ 3 ประการ และหนึ่งพันธสัญญา” (ซัน จื่อ อ้ี เปา) ที่เสนอโดย หลิว 

เสาฉี ประธานาธิบดีจีนในตอนนั้น โครงการนี้กําหนดใหมีการจัดใชที่ดินสําหรับเอกชน มีตลาดเสรี รัฐวิสาหกิจตอง
รับผิดชอบกําไรขาดทุนเอง รวมทั้งการกําหนดโควตาผลผลิตที่แนนอนสําหรับ แตละครัวเรือน 

 

 


