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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 “(เชนนั้น) 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 อาจารยซวีหยุนซ่ึงอยูในที่ประชุมเห็นวาพุทธศาสนากําลังจะ
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
กดขี่ตอมวลชนไดจากสี่ดานดงัน้ี 
 
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 
 


