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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 
 


