
บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 9 
ธาตุแทที่เปนอันธพาลของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

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



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



เกี่ยวผลประโยชนสิ่งที่มันปลูกไว เพราะสิ่งที่ปลูกฝงไวน้ันไดแทรกซึมเขาไปในจิตใจและทุกเซลลของประชาชน
จริงๆ  ผูคนพากันคิดตามตรรกะของพรรคคอมมิวนิสตจีนและใชมันในการตัดสินความถูกผิดทุกเรื่อง  อยางเชน
เร่ืองการฆานักศึกษาที่ประทวง เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 1989 โดยพรรคคอมมิวนิสตจีน มีบางคนพูดวา “ถาฉัน
เปนเติ้ง เสี่ยวผิง ฉันก็จะปราบการประทวงดวยรถถังเหมือนกัน”  และในการประทุษรายฝาหลุนกง บางคนก็พูด
วา “ถาฉันเปน เจียง เจอหมิน ฉันก็จะกําจัดฝาหลุนกงเหมือนกัน”  เกี่ยวกับการหามการพูดแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี บางคนก็บอกวา “ถาฉันเปนพรรคคอมมิวนิสตจีน ฉันก็จะหามเหมือนกัน”  เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็น
วาความจริงและความรูสึกผิดชอบไดสูญสิ้นไปหมด เหลือเพียงตรรกะของพรรคคอมมิวนิสตจีน  น่ีเปนเพียง
หน่ึงในวิธีการที่ชั่วรายและหยาบชาที่สุดที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชตามธาตุแทที่เปนอันธพาล  ตราบเทาที่พิษ
รายทางศีลธรรมที่พรรคคอมมิวนิสตจีนปลูกฝงไวยังอยูในใจประชาชน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะยังสามารถ
ไดรับพลังในการรักษาชีวิตที่ไรศีลธรรมของมันสืบตอไป 
 “ประเทศจีนจะทําอยางไรหากปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน” แนวคิดนี้สอดคลองพอดีกับเปาหมายของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนที่ตองการใหประชาชนยึดถือเหตุผลตามตรรกะของมัน 
 ประเทศจีนผานประวัติศาสตรอารยธรรมอันยาวนานมากวา 5 พันปไดโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน  
อันที่จริงก็ไมมีประเทศใดในโลกที่หยุดการพัฒนาทางสังคมเมื่อมีการลมสลายของของระบอบปกครองหนึ่งๆ  
แตหลังการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงทศวรรษที่ผานมา ประชาชนจีนกลับไมนึกถึงความจริงขอน้ี
อีกตอไป  การโฆษณาชวนเชื่ออยางตอเน่ืองยาวนานของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดฝกใหคนจีนคิดวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนเปนเสมือนมารดาของพวกเขา  การเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่แพรไปทั่วทุกแหงหนทําให
ประชาชนไมสามารถคิดถึงการใชชีวิตโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีนได 
 ไมมี เหมา เจอตง ประเทศจีนก็ไมไดลมสลาย  แลวประเทศจีนจะลมสลายเพราะปราศจากพรรค
คอมมิวนิสตจีนกระนั้นหรือ 
 
ตนเหตุของความวุนวายที่แทจริงคืออะไร 
 คนจํานวนมากรูจักและไมชอบเลหเหลี่ยมของพรรคคอมมิวนิสตจีน และรังเกียจการตอสูด้ินรนและการ
หลอกลวงของมัน  แตในขณะเดียวกัน พวกเขาก็กลัวการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนและ
ความวุนวายที่มันสรางขึ้น และกลัววาการจลาจลจะกลับมาเยือนประเทศจีนอีกครั้ง  ดังน้ันเม่ือพรรค
คอมมิวนิสตจีนขูเข็ญประชาชนดวย ”ความวุนวาย” ประชาชนจึงน่ิงเงียบยอมรับการปกครองภายใตกฎของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน และรูสึกหมดหวังเม่ือตองเผชิญกับพลังอํานาจกดขี่ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 แตในความเปนจริงแลว ดวยกําลังทหารและตํารวจพรอมอาวุธหลายลานคนนั้นไดทําใหพรรคคอมมิวนิสต
จีนนั่นเองที่เปนตนเหตุที่แทจริงของความวุนวาย  คนธรรมดาทั่วไปยอมไมมีความสามารถที่จะกอความวุนวาย
อยางนั้นได  มีแตพรรคคอมมิวนิสตจีนที่กําลังตกต่ําเทานั้นที่จะบังอาจกลานําประเทศสูความวุนวายเมื่อมีแวว
วาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  “ความมั่นคงอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด” และ “ขจัดตนตอของความไมม่ันคงทั้งหมดแตเน่ินๆ” 
คําขวัญเหลานี้กลายเปนพ้ืนฐานทฤษฏีของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการกดขี่ประชาชน  ใครคือตนเหตุของความ
ไมม่ันคงในประเทศจีนละ  ไมใชพรรคคอมมิวนิสตจีนหรอกหรือที่เชี่ยวชาญการกดขี่  พรรคคอมมิวนิสตจีนยุยง
ใหเกิดความวุนวายและใชความโกลาหลที่มันสรางขึ้นมาบีบบังคับประชาชน  น่ีเปนการกระทําทั่วไปของเหลา
วายรายทั้งหลาย 
 



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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

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

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



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

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



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



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



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



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



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

 
พรรคคอมมิวนิสตจีนปลุกความรูสึกรักชาติเพื่อปลุกปนประชาราษฎร 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชคําขวัญ “ลัทธิรักชาติ” และ “ลัทธิชาตินิยม” เพ่ือปลุกปนประชาชน มันไมไดเปน
เพียงแคคําขวัญที่นําออกมาใชเปนระยะๆ แตวามันเปนเปนยุทธศาสตรที่ไดนําออกมาใชบอยๆและไดผลมาโดย
ตลอด  ในบทความโฆษณาชวนเชื่อเรื่องลัทธิชาตินิยมที่ตีพิมพในหนังสือพิมพพีเพิลเดลี่ ฉบับตางประเทศ อาจ
ทําใหชาวจีนโพนทะเลบางคนซึ่งหลายสิบปไมกลากลับไปอยูอาศัยในประเทศจีน รูสึกรักชาติมากกวาชาวจีนที่
อยูในประเทศเสียอีก  ชาวจีนที่ถูกปนหัวโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งไมกลาปฏิเสธนโยบายใดๆของพรรคกลับ
รูสึกกลาพอที่จะบุกรุกสถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐอเมริกาในประเทศจีน กลาที่จะขวางปาไข กอนหิน
และเผารถยนตกับธงชาติของสหรัฐอเมริกา เม่ือถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนปลุกปนดวยคําวา “ชาตินิยม” 
 เม่ือไรก็ตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเผชิญกับเหตุการณสําคัญที่ตองการการเชื่อฟงของประชาชนมันจะใช 
“ลัทธิชาตินิยม” และ “ลัทธิรักชาติ” มาปลุกระดมใหประชาชนทําตามโดยเร็ว  ในทุกๆกรณี รวมทั้งเรื่องที่
เกี่ยวกับ ไตหวัน ฮองกง ฝาหลุนกง การชนกันระหวางเครื่องบินของสายลับของสหรัฐอเมริกาและเครื่องบินรบ
ของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชวิธีการควบคูกันระหวางการกดดันใหหวาดกลัวอยางรุนแรงและการลางสมอง
หมู ทําใหประชาชนรูสึกคลายกับกําลังอยูในสงคราม วิธีการนี้คลายกับวิธีการที่พวกฟาสซิสตเยอรมันใชในอดีต 
 ดวยการสกัดกั้นขอมูลอ่ืนๆทั้งหมดทําใหการลางสมองของพรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จอยาง
หนาอัศจรรย  แมวาชาวจีนจะไมชอบพรรคคอมมิวนิสตจีน แตพวกเขากลับคิดไปในแนวทางที่บิดเบือน
ตามที่พตจ.ตองการ อยางกรณีที่สหรัฐอเมริกาเปนแกนนําในสงครามอิรัก หลายคนรูสึกโมโหเมื่อไดดูรายการ
วิเคราะหขาวในเรื่องนี้ทุกวันจากสถานีโทรทัศนซีซีทีวี9  พวกเขาก็รูสึกเคียดแคนชิงชังอยางรุนแรงขึ้นมาโดยไม
รูตัวและอยากจะตอสู ขณะเดียวกันก็กนดาสงครามที่เกิดขึ้น 



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



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



 หากทานเชื่อวารัฐบาลจะไมโกหกอยางนั้น  พรรคคอมมิวนิสตจีนจะโกหกยิ่งไปกวานั้นอีกและเปนคําโกหก
ที่นาขนลุกไปกวานั้นอีก ตั้งแตเร่ืองการฆาตัวตายไปจนถึงการเผาตัวตาย จากการฆาญาติมิตรเปนการฆา
ตอเน่ือง หรือเรื่องโกหกอีกมากมายที่เหลือเชื่อ  หากทานเห็นอกเห็นใจฝาหลุนกง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะ
เชื่อมโยงการประเมินทัศนะทางการเมืองของทานเขากับการประหัตประหารฝาหลุนกงและลดยศทาน เลิกจาง
ทาน ยึดโบนัสของทานหากมีผูฝกฝาหลุนกงในพื้นที่รับผิดชอบของทานไปรองเรียนที่ปกกิ่ง  น่ันคือทานถูกบีบ
ใหเปนศัตรูกับฝาหลุนกงไปโดยปริยาย 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดลักพาตัวผูฝกฝาหลุนกงจํานวนนับไมถวนไปลางสมองเพื่อบังคับใหพวกเขาเลิก
ความเชื่อที่ถูกตองของตน ประณามฝาหลุนกงและเลิกฝก  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการชั่วรายมากมายใน
การชักจูงพวกเขา โดยใชญาติของพวกเขา ใชเรื่องการจางงาน และการศึกษา มากดดันพวกเขา ทรมานพวก
เขาดวยวิธีการตางๆ กระทั่งลงโทษสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงานของพวกเขาดวย  ผูฝกที่ถูกลางสมอง
สําเร็จจะถูกใชใหทรมานและลางสมองผูฝกคนอื่นตอไป  พรรคคอมมิวนิสตจีนที่ชั่วรายยืนกรานในการ
เปลี่ยนแปลงคนดีใหเปนปศาจ และบีบใหพวกเขาเดินไปในทางที่มืดมนตราบชั่วชีวิต 
 
VII. สังคมนิยมที่ไรศีลธรรม กับ “ลักษณะเฉพาะของจีน” 
 
 คําวา “ลักษณะเฉพาะของจีน” ถูกใชปกปดอาชญากรรมของพรรคคอมมิวนิสตจีน  มันอางเสมอมาวา
ความสําเร็จของการปฏิวัติของจีนนั้นเนื่องมาจาก “การผสมผสานลัทธิมารกซ-เลนิน กับรูปธรรมความเปนจริง
ของการปฏิวัติจีน”  พรรคคอมมิวนิสตจีนมักใชคําวา“ลักษณะเฉพาะ” อยางผิดๆ เพ่ือใชเปนอุดมการณในการ
สนับสนุน นโยบายที่ชั่วรายและเอาแตใจของมัน 
 
มาตรการที่หลอกลวงและเอาแตใจตัว 
 ภายใตคําที่หลอกลวงวา“ลักษณะเฉพาะของจีน” พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดประสบความสําเร็จอะไร
นอกจากเรื่องเหลวไหล  
 เปาหมายของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน คือการทําใหผลการผลิตเปนกรรมสิทธิ์แหงสาธารณะ
กลายเปนความจริงขึ้นมา มันหลอกใหเยาวชนมากมายเขารวมองคกรพรรคเพื่ออุดมการณคอมมิวนิสตและ
ความเปนเอกภาพ  หลายคนถึงกับทรยศตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของครอบครัว  แต 83 ปหลังกําเนิดของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน ทุนนิยมก็กลับมาอีกเพียงแตวาตอนนี้มันกลายเปนสวนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนเอง 
ซ่ึงตรงกันขามกับเม่ือกอนที่ยึดถือลัทธิเฉลี่ยสมบูรณ 
 ทุกวันนี้ในหมูญาติและลูกหลานของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น หลายคนไดกลายเปนนายทุนใหมผู
รํ่ารวย สมาชิกพรรคมากมายพยายามจะเขารวมในกลุมเศรษฐีใหมน้ี  พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยกําจัดเจาของ
ที่ดินและนายทุนในนามของการปฎิวัติและขโมยทรัพยสินของพวกเขาไป  ปจจุบัน ”ขุนนาง” ใหมของพรรค
คอมมิวนิสตจีนกลายเปนนายทุนที่รวยย่ิงขึ้นดวยการยักยอกและคอรรัปชั่น  ผูที่เคยทําตามพรรคคอมมิวนิสต
จีนในชวงแรกของการปฏิวัติคงพากันถอนใจวา “ถารูวาบานเมืองจะเปนเหมือนอยางในวันน้ี ตอนนั้นฉันก็จะไม
ทําตามมันแน”  หลังจากหลายทศวรรษของความลําบากขมขื่น พวกเขากลับพบวาตนเองไดอุทิศสมบัติของพี่
นองและพอ รวมทั้งชีวิตของพวกเขา ใหแกลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนไปเสียอยางงายๆ 



 พรรคคอมมิวนิสตจีนพูดเกี่ยวกับพ้ืนฐานเศรษฐกิจกําหนดโครงสรางขางบน13 แตในความเปนจริงแลว 
พ้ืนฐานเศรษฐกิจของเจาหนาที่ในระบบเจาขุนมูลนายที่คอรรัปชั่นของพรรคคอมมิวนิสตจีนตางหากที่เปน
ตัวกําหนด “โครงสรางสวนบนที่มีแรงกดดันสูง” โครงสรางสวนบนที่อาศัยแรงกดดันอยางสูงในการค้ําจุนไว  
การกดขี่ประชาชนจึงกลายเปนนโยบายพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ลักษณะที่ไรศีลธรรมอีกประการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการเปลี่ยนแปลงนิยามของแนวคิด
วัฒนธรรม และใชนิยามที่แกไขใหมน้ีวิพากษวิจารณและควบคุมคน  แนวคิดของ “พรรค” เปนตัวอยางหนึ่ง  
ตั้งแตเม่ือตอนเริ่มตน พรรคการเมืองตางๆที่กอตั้งขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศนั้น จะมีก็แตพรรค
คอมมิวนิสตที่แสดงอํานาจอยูเหนืออํานาจที่พรรคควรจะมี  หากทานเขารวมกับพรรค มันจะควบคุมชีวิตของ
ทานในทุกๆดาน รวมทั้งจิตสํานึก การดํารงชีพและชีวิตสวนตัวของทาน  หากไดรับอํานาจทางการเมือง พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ควบคุมสังคม รัฐบาลและกลไกของรัฐทุกอยาง  มันเผด็จการในทุกเรื่อง นับตั้งแตเรื่องสําคัญ
อยางการกําหนดวาใครจะเปนผูนําประเทศหรือรัฐมนตรีกลาโหม หรือการออกกฎหมาย ขอบังคับอะไร 
จนกระทั่งถึงเรื่องเล็กๆ อยางเชน ใครจะอาศัยอยูที่ไหน จะแตงงานกับใคร มีลูกไดกี่คน  พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดรวบรวมวิธีการควบคุมนานาชนิดเอาไวใชประโยชน 
 ในนามของวิพากษวิธี พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายวิธีคิดแบบองครวม ความสามารถเชิงเหตุผลและการ
ตรวจสอบหลักปรัชญา  ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนพูดถึง “แบงปนตามการลงแรงของแตละคน” แตกลับ 
“ยอมใหคนสวนหนึ่งรวยกอน” สําเร็จพรอมไปกับการ “แบงปนตามอํานาจ”  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการเสแสรง
ของ “การรับใชประชาชนอยางสุดจิตสุดใจ” ในการหลอกผูที่ยึดถืออุดมคติเหลานี้ แลวลางสมองและควบคุม
พวกเขาอยางสมบูรณแบบ คอยๆเปลี่ยนพวกเขาใหเปนเครื่องมือเชื่องๆที่ “รับใชพรรคอยางสุดจิตสุดใจ” และ
ไมกลาโตแยงเพ่ือประชาชน 
 
พรรคแมคเคียเวลเลียน(เจาเลห)กับ “ลักษณะเฉพาะของจีน” 
 การใชหลักการที่ใหคุณคากับผลประโยชนของพรรคเหนือทุกสิ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดบิดเบือนสังคมจีน
ดวยวิธีการของลัทธิมาร สรางแบบอยางชีวิตที่วิตถารใหกับมนุษยชาติ  ซ่ึงแตกตางจากรัฐอ่ืนๆ, รัฐบาลอ่ืนๆ 
หรือองคกรอ่ืนๆในโลก หลักการของมันคือไมมีหลักการ ไมมีความจริงใจอยูในรอยยิ้มของมัน  อยางไรก็ตาม 
คนดีๆยอมไมอาจเขาใจพรรคคอมมิวนิสตจีนได  บนพ้ืนฐานของศีลธรรมสากล ไมมีใครคาดคิดวาสิ่งชั่วราย
อยางนี้จะเปนตัวแทนของประเทศหนึ่งได  พรรคคอมมิวนิสตจีนกอตั้งตัวเองขึ้นมาในหมูประชาคมโลกดวยการ
ใชขออางเรื่อง“ลักษณะเฉพาะของจีน”  คําวา“ลักษณะเฉพาะของจีน” จึงกลายเปนคําพูดสวยหรูแทน “ลักษณะ
ที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน” 
 ดวยคําวา “ลักษณะเฉพาะของจีน” ระบบทุนนิยมที่พิกลพิการของจีนจึงถูกแปลงไปเปน“ระบบสังคมนิยม” 
“การวางงาน”กลายเปน“การรอคอยงาน” “การถูกลอยแพ”ออกจากงานกลายเปน“การพนหนาที่” “ความยากจน” 
กลายเปน“สังคมนิยมในระยะเริ่มตน” สิทธิมนุษยชนในเรื่องเสรีภาพในความเชื่อและการพูดถูกลิดรอนใหเหลือ
เพียงสิทธิที่จะมีชีวิตรอดตอไป 
 
ประชาชาติจีนเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรมอยางไมเคยมีมากอน 
 ในชวงตนของทศวรรษ 1990 มีคําพูดที่โดงดังในประเทศจีนวา“ฉันเปนนักเลงโตและฉันก็ไมกลัวใครทั้งน้ัน”  
น่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการปกครองแบบไรศีลธรรมของพรรคคอมมิวนิสตจีนนานนับสิบๆปของการโกง



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



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



ประชาชนทุกคนเชื่อในพลังของความจริงและปกปองศีลธรรม ปศาจพรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะสูญเสียรากฐาน
ของการคงอยู  ทุกสิ่งก็จะกลับสูผูที่รักษาความถูกตอง  น่ันคือเวลาที่ประเทศจีนจะเกิดใหมอยางแทจริง 
  

มีแตการไรซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีน จึงจะมีประเทศจีนใหม 
 

มีแตการไรซ่ึงพรรรคคอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนจึงจะมีความหวัง 
 

การไรซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีน ประชาชนจีนที่มีใจเที่ยงตรงและงดงาม จึงจะสรางประวัติศาสตรจีนที่ยิ่งใหญ
ขึ้นมาไดอีกครั้ง 
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11. เมื่อพรรคคอมมิวนิสตจีน เริ่มการปฏิรูปที่ดิน มันไดจัดแบงประชาชนออกเปนประเภทตางๆ ในบรรดาชนชั้นที่จัดเปนศัตรู

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

ตะวันตก ในบทกวีที่มีชื่อเสียงของเขา เขียนไววา “ทุกคนลวนตองตาย แตการตายนั้น บางก็สําคัญกวาเขาไทซัน บางก็
เบากวาขนนก” เขาไทซันเปนภูเขาสําคัญลูกหนึ่งของจีน 

13. หยาง คุยสง (30 มิถุนายน 2004) “บทสรุป การสนับสนุนทางการเงิน ที่มอสโควมอบใหกับ พรรคคอมมิวนิสตจีนจากป 
1920 – 1940(1)” จากหมายเลขที่27 ฉบับเวบไซทของ ศตวรรตที่21 
http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/040313a.htm (ภาษาจีน) ผูเขียนคือหยาง คุยสง – เปนผูทําวิจัย
ประวัติศาสตรจีนยุคใหม ในสถาบันสังคมศาสตรจีน ปจจุบันเขาเปนศาสตราจารยของ ภาควิชาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง และเปนศาสตราจารยเพ่ิมเติม ที่มหาวิทยาลัย Eastern China Normal 

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

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

คอมมิวนิสตจีนกับกกมินตั๋ง 
18. วันที่ 12 เมษายน 1927 กกมินตั๋ง ที่นําโดยเจียง ไคเช็ค ไดเริ่มปฏิบัติการทางทหารตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีนในเซี่ยงไฮ 

รวมท้ังเมืองตางๆหลายเมือง สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนกวา 5 พันคนถูกจับและหลายคนถูกสังหารในระหวางวันที่ 12 
เมษายน และส้ินสุดในเซี่ยงไฮในป 1927 

19. เขตภูเขาจิ่งกันซาน ถือวาเปนฐานที่มั่นปฏิวัติแหงแรกของ พรรคคอมมิวนิสตจีน และถูกเรียกวา “อูกําเนิดของหนวย
พิทักษแดง” 

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



21. หลิน เปยว (1907-1971) หนึ่งในผูนําอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่รับใชเหมา เจอตงในฐานะเปนสมาชิกของ
คณะกรรมการกรมการเมือง รองประธานพรรค (1958) และรัฐมนตรีกลาโหม (1959) หลิน ไดรับการวางตัวใหเปนทายาท
ของเหมาในป 1966 แตความนิยมในตัวเขาตกลง ในป 1970 ตอมาถูกรายงานวาเกี่ยวของกับความพยายามกอรัฐประหาร 
เขาหลบหนีไปสหภาพโซเวียตทันทีที่แผนการถูกเปดโปง เครื่องบินของเขาตกในมองโกเลีย ทําใหเสียชีวิต 

22. ชู ชิวไป (1899-1935) เปนหนึ่งในผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนยุคเริ่มแรก เปนนักเขียนฝายซายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาถูกกก
มินตั๋งจับในวันที่ 23 กุมภาพันธ 1935 และเสียชีวิตในวันที่ 18 มิถุนายน ปเดียวกัน 

23. “ตัวแทนสามฝาย” ไดรับการกลาวถึงครั้งแรก ในสุนทรพจนของ เจียง เจอหมิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2000 ตามทฤษฎีนี้ 
พรรคจะตองเปนตัวแทน ในการพัฒนาพลังทางการผลิตที่กาวหนาของประเทศจีนตลอดกาล ชี้นําวัฒนธรรมที่กาวหนา 
รวมท้ังผลประโยชนพ้ืนฐานของคนสวนใหญของประเทศจีน 

24. จาง ปอจุน (1895-1969) เปนหนึ่งในผูกอต้ังสันนิบาตประชาธิป-ไตยของจีน ซึ่งเปนพรรคการเมืองฝายประชาธิปไตยในจนี 
เขาถูกจัดเปนพวกฝายขวาอันดับ 1 ในป 1957 โดย เหมา เจอตง เขาเปนหนึ่งในพวกฝายขวาจํานวนไมกี่คน ทีไ่มไดรับการ
ฟนฟูชื่อเสียง หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 

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

26. ฟูยี หรือ อายซิน เจียหรอ ในแมนจูเรีย (1906-1967) เปนจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศจีน หลังจากสละราชย รัฐบาล
สาธารณ-รัฐใหมก็ใหการชดเชยจํานวนมาก ทั้งยังอนุญาตใหพํานักอยูในพระราชวังตองหามในปกกิ่งจนกระทั่งป 1924 หลัง
ป 1925 เขาไปพํานักอยูในเขตยึดครองของญี่ปุนในเมืองเทียนจิน ในป 1934 เขากลายเปนจักรพรรดิในการเชิดหุนของ
ญี่ปุนในรัฐแมนจูเรีย ในป 1945 เขาถูกกองทัพรัสเซียจับตัว กลายเปนนักโทษจนถึงป 1950 เมื่อถูกสงตัวใหกับพรรค
คอมมิวนิสตจีน ในป 1946 ฟูยีเปนพยาน ในศาลคดีอาชญากรสงครามของโตเกียว วาเขาเองไมปรารถนาที่จะเปนเครื่องมือ
ของทหารญี่ปุน หรือเปนเครื่องมือของรัฐอิสระแมนจูเรียตามที่ถูกกลาวหา เขาถูกขังที่เมืองเส่ินหยาง จนถึงป 1959 เมื่อ 
เหมา นิรโทษกรรมใหกับเขา 

27. นี่เปนเหตุการณการดิ้นรนตอสูภายในของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในป 1930 เมื่อเหมาส่ังใหฆาสมาชิกพรรคหลายพันคน 
พวกหนวยพิทักษแดงและประชาชนผูบริสุทธิ์ในจังหวัดเจียงซี พยายามที่จะรวบรวมกําลังในบริเวณที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
ควบคุม  

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

1954-1960 และถูกประทุษรายเสียชีวิตในป 1976 ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม กรณีของเขาไดรับการฟนฟูชื่อเสียงในเดือน 
สิงหาคม 1979 

30. เลขาธิการใหญคนสุดทายของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ถูกปลดออกจากตําแหนง เพราะไมเห็นดวยกับการใชกําลัง
ปราบปรามนักศึกษาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในป 1989 

31. จาง กั๋วเทา (1897-1979) หนึ่งในผูรวมกอต้ัง พรรคคอมมิวนิสตจีน เขาถูกขับออกจากพรรคในป 1938 เดือนเมษายน เขาไป
ไตหวันในเดือน พฤศจิกายน 1948 แลวจึงไปฮองกงป 1949 แลวอพยพไปคานาดาป 1968 

32. “แกงส่ีคน” ต้ังขึ้นมาโดยเจียง ชิง ภรรยาของเหมา (1913-1991) ประกอบดวย จาง ชุนเฉียว เจาหนาที่หนวยโฆษณาชวน
เชื่อของเซี่ยงไฮ เหยา เหวินหยวน นักเขียนวิพากษวิจารณและหวาง หงเหวิน องครักษ พวกเขาขึ้นสูอํานาจในระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม และครอบงําการเมืองจีน ในชวงตนป 1970 

 
 



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

กลาวหาวา วางแผนสรางความแตกแยกในพรรค ตอมาถูกขับออกจากพรรค 
4. หู เฟง เปนนักวิชาการและนักเขียนวิจารณ ตอตานนโยบายการกวาดลางงานเขียนของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาถูกขับ

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

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

ในฐานะนักเขียนฝายซาย หลู ซิ่น ไดสรางประวัติศาสตรงานเขียนของจีนที่สําคัญขึ้นมา หลังจากที่เขากลับจากการศึกษา
แพทย-ศาสตร ที่มหาวทิยาลัย เซนได ของญี่ปุน ใน ป 1909 เขาไดกลายเปนผูบรรยายของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง เขาเริ่มงาน
เขียน หนังสือของเขา  ซึ่งมีอิทธิพลตอเยาวชนจีนรวมสมัยจํานวนมาก 

7. จักรพรรดิหยกและราชามังกร เปนบุคคลในเทพนิยายของจีน จักรพรรดิหยก เปนที่รูจักอยางเปนทางการ ในฐานะหยกของ
บุคคลสําคัญที่นาเคารพ เรียกอยางไมเปนทางการโดยเด็กๆ และคนทั่วไปวา คุณปูสวรรค ซึ่งเปนผูปกครองสวรรคและเปน
เทพที่สําคัญที่สุดในบรรดาสํานักนักพรตเตาของจีน ราชามังกรเปนผูปกครองเทพในมหาสมุทรทั้ง 4 ซึ่งแตละแหงจะ
สัมพันธกับทิศทั้ง 4 ราชามังกรอาศัยอยูในวังแกวผลึก มีเหลานายพลทหารกุงและปูคอยอารักขา นอกจากจะปกครองชีวิต
ในมหา-สมุทรแลว เขายังควบคุมเมฆและฝนดวย ราชามังกรแหงทะเลตะวันออกนั้นมีอาณาเขตกวางขวางที่สุด 

8. เผิง เตอหวาย (1898-1974) นายพลและผูนําทางการเมืองของ พรรคคอมมิวนิสตจีน เผิงเปนผูบัญชาการสูงสุดในสงคราม
เกาหลีและเปนรองนายกรัฐมนตรี เปนสมาชิกของคณะกรรมการกรมการเมือง และรัฐมนตรีกลาโหม ป 1954-1959  เขาถูก
ปลดออกจากทุกตําแหนง หลังจากคัดคานวิธีการซายจัดของเหมา ในที่ประชมุที่หลู ซาน ป 1959 

9. เจา เกา (ไมทราบวันเกิด เสียชีวิต 210 ปกอนค.ศ.) เขาเปนหัวหนาขันทีในราชวงศฉิน ในป 210 กอนคริสตกาล หลังจากจัก
พรรดิ จิ๋น ซี สวรรคต เจา เกา นายกรัฐมนตรีหล่ี ซือ และ หู ไห ลูกชายคนที่ 2 ขององคจักรพรรดิ ไดปลอมแปลงพระราช
ประสงคขององคจักรพรรดิ ยกใหหู ไห เปนจักรพรรดิองคใหม และส่ังใหองครัชทายาทฟู ซู ฆาตัวตาย ตอมาหู ไห กับเจา 
เกา เกิดขัดแยงกัน เจา เกา ไดนํากวางตัวหนึ่งเขามาในราชสํานัก และบอกคนวา มันคือมา มีเพียงขุนนนางอยูกํามือหนึ่ง 
ที่กลาพูดตรงกันขามกับเขาวา มันคือกวาง เจา เกา เชื่อวาขุนนางเหลานั้นคิดตอตานเขา เขาจึงปลดออกจากตําแหนงหมด 

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

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

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

1927) เปนการปฏิรูปที่สําคัญของนักคิดในชวงปลายราชวงศชิง 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

ประเทศวาเปนความหายนะทางเศรษฐกิจ ผลคือเขาถูกปลดออกจากตําแหนงทั้งหมด ถูกกักตัวในบานตลอดไปและถูก
หนวยพิทักษแดงประณามเหยียดหยาม ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม เสียชีวิตดวยโรคตับ ในป 1974 

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

พวกใตดิน ซึ่งประกอบขึ้นเปนสวนหนึ่งของประชากรของศูนยกลางอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงขอทาน โสเภณี แกงอาชญากร 
อ้ังย่ี พวกตมตุน พวกลักเล็กขโมย พวกจรจัด พวกวางงาน ผูที่ถูกภาคอุตสาหกรรมทอดทิ้ง พวกที่ถูกลดฐานะ ลดชั้น หรือ
พวกเสื่อมทราม คําศัพทนี้ถูกสรางขึ้นมาโดยมารกซในระหวางการตอสูทางชนชั้นในฝรั่งเศส 1848-1850 

20. 3 คณะกรรมการอิสระรักชาติ (หรือ 3 นิกายรักชาติอิสระ) ที่ พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งขึ้นมา 3 อิสระหมายถึง ปกครองตนเอง 
สนับสนุนตนเอง เผยแพรดวยตนเอง สวนคณะกรรมทั้ง 3 กําหนดใหชาวคริสตของจีน ตัดขาดความสัมพันธกับชาวคริสต
นอกประเทศ คณะกรรมการชุดนี้ ทําหนาที่ควบคุมสมาชิกนิกายทั้งหมดในจีน นิกายใดๆ ที่ไมเขารวมกับคณะกรรมการนี้
จะถูกบีบใหปดตัวเองลง บรรดาผูนําและสาวกของนิกายที่ไมยอมขึ้นตอมัน จะถูกประทุษรายและมักถูกจองจํา 

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



 
 
บทวิจารณท่ี 5 
1. รายละเอียดมากกวานี้ อานไดใน  

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

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

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

4. หล่ี เซียนเนี่ยน (1909-1992) หนึ่งในผูนําอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาเปนประธานาธิบดีของจีน ในป 1983 เขามี
บทบาทสําคัญในการฟนอํานาจใหเติ้ง เส่ียวผิง ในเดือนตุลาคม 1976 ซึ่งเปนป ส้ินสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรม เฉิน หยวน 
(1905-1995) เปนหนี่งในผูนําที่มีอิธิพลมากที่สุดในพรรคคอมมิวนิสตจีน เฉิน เปน หนึ่งในสมาชิดคณะกรรมการประจํา
คณะกรรมาธกิาร เปนเวลานานหลายสิบปและเปนประธานกรรมาธิการที่ปรึกษากลางระหวางป 1987 - 1992 

5. ชี่กง เปนชื่อเรียกทั่วไปของการฝกพลังของชาวจีน มีชี่กงชนิดตางๆมากมาย สวนใหญมีรากฐานจากความเชื่อในดานจิตใจ
แบบจีนโบราณ ฝาหลุนกงเปนชี่กงชนิดหนึ่ง 

6. ในป 1992 เติ้ง เส่ียวผิง ซึ่งไดวางมือทางการเมืองบางแลว ไดเดินทางไปเซิน เจิ้น เขตปกครองพิเศษทางตอนใตของจีน 
ติดกับฮองกง การเดินทางครั้งนี้ เชื่อกนัอยางกวางขวางวา เปนการตอกย้ําการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีน หลังความชะงกั
งันชั่ว คราว  หลังเหตุการณสังหารหมูที่เทียนอันเหมิน ป 1989 

7. ซากปรักหักพังทางวัฒนธรรม เหอ มูตู เปนหมูบานสําคัญอันเปนที่ต้ังของซากปรักหักพัง สมัยยุคหินใหมของจีน ถูกคนพบ
เมื่อป 1973 มันมีอายุ 7 พันป 

8. เฉียว สือ อดตีประธานสภาประชาชนจีน 
9. เติ้ง เส่ียวผิง เคยพูดไววา “แมวขาวหรือแมวดํา ก็ดีทั้งนั้นขอเพียงมันจับหนูไดก็พอ” ความหมายคือ เปาหมายของการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจคือ การนําความมั่งคั่งมาสูประชาชน โดยไมสนใจวาจะเปนทุนนิยมหรือสังคมนิยม 
10. จาง จื่อซิน ปญญาชนหญิง ที่ถูกทรมานจนตายโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม เพราะการออกมาพูด

ความจริงอยางเปด เผย 
11. สํานักอัยการเปนองคกรรัฐ ที่รับผิดชอบในการฟองรองและตรวจสอบทางกฎหมาย ยังรวมถึงการตัดสินใจจับกุมและฟอง 

รอง ในกรณีที่เกี่ยวกับความผิดหนักๆ ดําเนินการสอบสวน ริเริ่มและสนับสนุนการฟองรองของสาธารณะ ตีความกฎหมาย
ในกรณีเฉพาะ กํากับการพิพากษาคดี ตรวจสอบอัยการและกํากับการทํางานในคุก คายกักกันและคายแรงงาน 

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

ยังไดรับการยกยอง ในฐานะที่เส่ียงชีวิตทดลองยาสมุนไพรตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาการแพทยจีนโบราณ 



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

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

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

เขาก็จะอยูในระเบียบ เมื่อครอบครัวอยูในระเบียบ รัฐก็จะปกครองอยางถูกตอง เมื่อรัฐปกครองอยางถูกตอง ทั่วทั้งประเทศ
ก็จะสงบสุข” 

12. อางอิงจากขอความในหนังสือเรื่อง สามวิถีทางที่จะทําใหมนุษยกลมกลืนกับสวรรค ของ ตง จงซู(179-104 กอนค.ศ.) “หาก
สวรรคยังมั่นคง เตาจะไมเปล่ียนแปลง” ตง จงซูเปนนักคิดสํานักขงจื้อ สมัยราชวงศฮั่น 

13. มุงสูตะวันตก (ไซอิ๋ว) เขียนโดย หวู เฉิงเอิน (1506-1282) ซึ่งเปนงานประพันธที่มีชื่อเสียงมากของจีน มีที่มาจากเรื่องจริง
เกี่ยวกับภิกษุที่มีชื่อเสียง ในสมัยราชวงศถังนาม เสวียน จั้ง (602-664) ทานเดินทางดวยเทาไปอินเดีย ถ่ินกําเนิดของพุทธ
ศาสนา เพ่ืออัญเชิญพระสูตร ในบทประพันธกลาววา พระพุทธองคทรงมอบราชาวานรตัวหนึ่ง ปศาจหมูและซัวเจง ใหเปน
ศิษยของเสวียน จั้ง เพ่ือติดตามไปอัญเชิญพระสูตร ทั้งคณะตองผานดานอันตราย 81 ดาน กอนที่จะไปถึงที่หมายและ
ประสพผลสําเร็จ (ไดมรรคผล) 

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

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

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

17. เสนหของราชวงศโจวตะวันออก เดิมทีเขียนโดย หยู เซาหยู ในสมัยราชวงศหมิง ตอมา เฟง เมิ่งหลงไดปรับปรุงใหมตอน
ปลายราชวงศหมิง และไดรับการปรับปรุงอีกทีโดย ไช หยวนฟาง สมัยราชวงศชิง เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ ฤดูใบไมผลิและ
ใบไมรวง (770-476 ปกอนค.ศ.) และชวงสงคราม(475-221 กอนค.ศ.) 

18. อัตชีวประวัติ ขุนพล เย่ีย เฟย (งัก ฮุย) เขียนโดย เฉียน ไฉ ในสมัยราชวงศชิง อธิบายถึงชีวิตของเยี่ย เฟย (1103-1142) 
จากราชวงศซองใต เขาเปนหนึ่งในยอดขุนพลผูรักชาติที่โดงดังที่ สุดในประวัติศาสตรจีน เขาโดดเดนจากการทําสงคราม
ตอตานผูรุกรานมองโกเลีย(เผาจิน) แตเขาถูกอํามาตยฉิน หุย ใสราย วาไมทําหนาที่ตามพระบัญชา จึงถูกสงไปขังคุกและ
ประหารชีวิต ตอมาเขาไดรับการลบลางความผิด กอบกูชื่อเสียงและสรางวัดใหเปนที่ระลึก ในวัดของเขามีรูปหลอโลหะของ
คนสี่คน ในทาที่มือถูกมัดไพลหลังและเปลือยอก คุกเขาตอหนาหลุมศพ ทั้งส่ีคือผูที่รับผิดชอบตอการฆาตกรรมเยี่ย เฟย 
เย่ีย เฟย กลายเปนสัญลักษณของวัฒนธรรมแหง ความจงรักภักดีตอชาติ ของชาวจีน 

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



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

24. เหวิน เทียนเสียง (1236-1283) เปนผูบัญชาการทหาร ที่ตอสูกับกองทัพมองโกล เพ่ือปกปองอธิปไตยของราชวงศซองใต 
เขาถูกสังหารเมื่อวันที่ 9 มกราคม 1283 เพราะถูกจับแตไมยอมจํานนใหมองโกล 

25. จาก เมิ่ง จื่อ 
26. จากคําพูดที่มีชื่อเสียงของ เมิ่ง จื่อ (เมง จื้อ) “ฉันรักชีวิต แตฉันก็รักความเปนธรรมดวย” เมื่อฉันไมสามารถไดทั้งสองอยาง

พรอมกัน ฉันจะรักษาความเปนธรรมดวยชีวิตฉัน 
27. จากเพลงคอมมิวนิสตสากล ซึ่งแปลเปนจีนวา “ไมเคยมีผูมาโปรดสัตว สวนเราก็ไมขึ้นกับพระเจา ในการสรางความสุขของ

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

การดประกาศวา “จะทําสงครามกับโลกเกา” และ “ทําลายลางความคิดเกา วัฒนธรรมเกา ประเพณีเกาและความเคยชิน
แบบเกา” รวมท้ังรานตัดผม รานตัดเส้ือ รานถายรูป รานขายหนังสือเกาและอื่นๆโดยไมยกเวน 

29. ในภาษาไต คัมภีรเปยเยี่ย ออกเสียงวา “ทานลาน” เปยเยี่ย เปนพืชเขตรอนตระกูลเดียวกับตนปาลม มีตนสูง ใบหนา ที่กัน
ตัวมอดและรวงโรยชา ในสมัยที่ยังไมมีกระดาษใช บรรพบุรุษของชนชาติไต จะพิมพหรือสลักตัวหนังสือบนใบเปยเยี่ย 
ตัวอักษรที่สลักบนใบเปย เย่ีย นี้ เรียกกันวาจดหมายโตตอบเปย เย่ีย สวนคัมภีรนี้เรียกวา ทานลาน (คัมภีรเปยเยี่ย) 

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

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

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

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

1982 ในจีน คอมมูนมีหนาที่ ทางดานปกครอง การเมืองและเศรษฐกิจ เปนหนวยรวมหมูที่ใหญที่สุด ซึ่งตอมาแบงออกเปน 
กองการผลิตและหนวยการผลิต หลังป 1982 มันถูกแทนที่ดวยเมืองเล็กๆ 

36. ดูหมายเหตุ ขอ 31 
37. มหายาน มหาปรินิพพานสูตร หมายความวา เปนพระสูตรมหายานลําดับสุดทายของพระพุทธองค ที่ทรงแสดงวันสุดทาย

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

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

อดีตสมาชิกพรรคกกมินตั๋ง รวมทั้งสมาคมศาสนาตางๆ ตามบันทึกของ พรรคคอมมิวนิสตจีนมีคนกวา 2 ลานถูกสังหาร
ภายในป 1952 แตตัวเลขที่แทจริงนาจะมากกวานี้ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

มาก เขาตองขอทานเพื่อเล้ียงแม จนเปนที่เล่ืองลือในความกตัญูกตเวที หลังจากแมของเขาเสียชีวิตแลว การขอทาน
กลายเปนวิธีการเดียวในการยังชีพของเขา เขาไดต้ังโรงเรียนดวยเงินที่ขอมาไดใหเด็กไดเรียนฟรี 



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

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

ระหวางวันที่ 15 เมษายน – 4 มิถุนายน 1989 ตอมาถูกปราบปรามโดยกองทัพปลดแอกประชาชน ดังที่เรียกกันวา การ
สังหารหมู 4 พฤษภาคม หรือการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอัน   เหมิน 

71. สํานักงาน 610 เปนหนวยงานพิเศษที่สรางขึ้น เพ่ือปราบปรามฝาหลุนกง ดวยอํานาจเผด็จการ ที่อยูเหนือการบริหาร
จัดการทุกระดับของพรรคและกระบวนการทางการเมืองและศาล 

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

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

พรรคจะตองเปนตัวแทน ในการพัฒนาพลังทางการผลิตที่กาวหนาของประเทศจีนตลอดกาล ชี้นําวัฒนธรรมที่กาวหนาและ
ผลประโยชนพ้ืนฐานของคนสวนใหญของจีน 

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

และคิดวาตนนั้นนาจะเปนคนที่ทําไดดีกวา 
78. นิทานพื้นเมืองของจีน เรื่อง หญิงผมขาว เปนเรื่องราวของสาวอมตะ ที่อาศัยอยูในถํ้า เธอมีความสามารถพิเศษ ในการให

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

79. “อุโมงคสงคราม” เปนภาพยนตรที่สรางในป 1965 ซึ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวา นักรบกองโจรของมัน ในภาคกลางของ
จีน ไดตอสูกับผูรุกรานญี่ปุน โดยใชอุโมงคใตดินใน ป 1940 

80. “สงครามระเบิดบก” เปนภาพยนตรที่สรางในป 1962 และพรรคคอมมิวนิสตจีนอางวา นักรบกองโจรของมันในจังหวัดเหอ
เปย ไดตอสูกับญี่ปุนดวยระเบิดบกที่สรางเอง ในป 1940 

81. เรียงความ 8 ตอน เปนงานเขียนขึ้นเพ่ือการสอบจอหงวน ซึ่งมีรูปแบบที่แข็งทื่อและขาดความคิด 
82. มหาทุพภิกขภัยของจีน ระหวางป 1959-1961 เปนความอดอยากที่รายแรงที่สุด ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติซึ่ง

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

สมัย ถังและซอง 
89. เถา หยวนหมิง (365-427) หรือมีอีกชื่อวา เถา เฉียน นักกวีลือนามของจีน 



บทวิจารณท่ี 7 
1. จดหมายของเหมา ถึง เจียง ชิง ภรรยา 
2. คําสอนสังเขปของ ขงจื้อ 
3. Leviticus 19:18 
4. คารล มารกซ และเฟเดอริก แองเจิล (1848) 
5. เหมา เจอตง เขียน เรื่องเผด็จการประชาธิปไตยของประชาชน (1949) 
6. เหมา เจอตง “เราตองสงเสริมอยางเต็มที่ตอการปราบปรามพวกปฏิปกษปฏิวัติ ดังนั้นตองแจงใหทุกครอบครัวทราบ” 

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

ประวัติศาสตรจีน มันเปนการปะทะกันระหวาง ราชวงศจีนกับ พวกคนฮักกาที่อางตนวาเปนผูวิเศษ นําโดยหง ซิ่วฉวน ซึ่ง
เปล่ียนศาสนาเปนคริสต เชื่อกันวามีคนตายมากถึง 30 ลานคน  

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

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

เปล่ียนแปลงการนําของพรรคในปกกิ่ง ในตอนนั้นเซียะ ฟูจื่อ รัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะ ไดกลาวกับที่ประชุมกรมความ
มั่นคงสาธารณะของปกกิ่ง สนับสนุนการไมแทรกแซง การตอตานชนชั้นทมิฬทั้ง 5 ของพวกเรดการด คํากลาวนี้ไดถูก
ถายทอดตอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการถาวร ของกรมความมั่นคงสาธารณะตาซิง หลังการประชุมกรมความมั่นคง
สาธารณะ ตาซิง ก็รีบปฏิบัติตามและวางแผนปลุกระดมมวลชนในอําเภอตาซิง ใหสังหารชนชั้นทมิฬทั้ง 5  

15.  เจิ้ง อ้ี เขียน เรื่อง ความทรงจําสีเลือด (สํานักพิมพทีวีจีนของไตหวัน 1993) มีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวยในชื่อ ความ
ทรงจําสีเลือด [Scarlet Memorial] – เรื่องเลาเกี่ยวกับเทศกาลกินเนื้อมนุษยในประเทศจีนใหม ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย 
T.P. Sym [Boulder Colorado: Westview Press, 1998] 

16. “สังคมเกา” ตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียก นั้นหมายถึงชวงกอนป 1949 สวน “สังคมใหม” หมายถึงชวงหลังป 1949 เมื่อ
พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจรัฐได 

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

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

19. เฉิน ปอตา (1904-1989) เปนเลขานุการฝายการเมืองของ เหมา เจอตง และเปนบรรณธิการบริหารของนิตยสารธงแดง 
(หงฉี) เขาเปนผูนําของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมและเขียนบทบรรณาธิการใหหนังสือพิมพพีเพิลเดลลี่วา “กวาดลางเหลาปศาจ
และวายรายใหส้ิน” ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการกวาดลางครั้งใหญที่สุด ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม จาง ชนุเฉียว (1917) 



เปนรองนายกฯลําดับที่ 2 ในป 1975 เขาเปนสมาชิกของกลุมส่ีคน ซึ่งเปนกลุมผูนําในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม บทความที่
เปนที่รูจักอยางกวางขวางที่สุดของเขาคือ “ใชเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพอยางทั่วดาน ตอพวกทุนนิยม” 

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

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

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

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

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

เพลง “ไห ลุย ลาออกจากตําแหนง” ซึ่งเหมาถือวา เปนการลอเลียนทางการเมือง ระหวางความสัมพันธของเขา กบันายพล 
เผิง เตอ หวาย  

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

29.  จาก www.clearwisdom.net ซึ่งเปนเว็บไซดอยางเปนทางการของผูฝกฝาหลุนกง  เจียง เจอหมิน ไดออกคําส่ังใหฆาผูฝกฝา
หลุนกงโดยไมตองปรานีและใหถือวาเปนการฆาตัวตาย ดูเพ่ิมเติมใน “จดหมายจากสมาคมฝาหลุนตาฝาสวีเดน ถึง 
รัฐมนตรีตางประเทศ โดยอางถึงการประชุม เรื่องสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติที่นครเจนีวา”  
www.clearwisdom.net /emh/articles/2003/3/18/33461.html  

 30.  ยวี่ หลัวเคอ เปนนักสิทธิมนุษยชน และนักตอสู ที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนสังหารระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม บทความที่
ระลึกของเขา เรื่อง ภูมิหลังครอบครัว ที่เขียนเมื่อ 18 มกราคม 1967 ถูกเผยแพรอยางกวางขวางที่สุด และมีอิทธิพลที่
ทนทานที่สุด ย่ิงกวาบทความทั้งหมด ที่สะทอนความคิดที่ไมใชคอมมิวนิสตในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม หลิน เจา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยปกกิ่งคนหนึ่ง ที่เรียนวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาเอก ถูกจัดเปนพวกฝายขวา ในป 1957 เพราะมี
ความคิดเปนอิสระและกลาพูดวิจารณการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต เธอถูกกลาวหา วาคิดลมลางเผด็จการประชาธิปไตยของ
ประชาชน เธอถูกจับป 1960 และถูกพิพากษาจําคุก 20 ปในสองปถัดมา สุดทายถูก พรรคคอมมิวนิสตจีนสังหารในป 1968 
วันที่ 29 เมษายน ในฐานะเปนปฏิปกษปฏิวัติ 

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

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



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

(1011-1077) คําวา เสือดาว ในที่นี้หมายถึงภาพตามแผนทางภูมิศาสตรของประเทศสหภาพโซเวียต ซึ่งคลายกับเสือดาว ที่
กําลังวิ่งอยู แตหลังจากการลมสลายของอดีตประเทศสหภาพโซเวียต ระบอบคอมมิวนิสตก็แตกสลายไป คงเหลือแตเพียง 
“หนัง” หรือ รูปแบบ ท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนรับสืบทอดมา 

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

กวีที่มีชื่อเสียงของเขา เขียนไววา “ทุกคนตางตองตาย แตความตายของบางคน หนักกวาเขาไทซัน สวนของบางคนเบา
กวา ขนนก” เขาไทซัน เปนหนึ่งในภูเขาที่สําคัญของจีน 

6. การเคลื่อนไหวลอมรั้วที่ดิน เกี่ยวของกับดานมืดของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน คลายการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศ
อังกฤษ (1760-1850) พ้ืนที่เกษตรในจีนทุกวันนี้ ถูกเฉือนมาสรางเขตเศรษฐกิจระดับตางๆ (อําเภอ นคร จังหวัด และ
มณฑล) จากผลของการลอมรั้วที่ดินนี้ เกษตรกรจีนตองสูญเสียที่ดินไป สวนในเมือง ชาวเมืองในเขตเมืองเกา มักถูกบีบให
อพยพออกไป เพ่ือ ใหมีการรื้อถอนที่อยูเดิมของพวกเขา เพ่ือสรางศูนยการคา โดยไดรับคาชดเชยนอยนิด ดังปรากฎ
รายละเอียดใน www.uglychinese.org/enclosure.htm 

7. หลิน เจา นักศึกษามหาวิทยาลัยปกกิ่งคนหนึ่ง ที่เรียนวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาเอก ถูกจัดเปนพวกฝายขวา ในป 1957 
เพราะมีความคิดเปนอิสระ ทั้งกลาพูดวิจารณการเคลื่อนไหวคอมมิว-นิสต เธอถูกกลาวหาวาคิดลมลางเผด็จการ
ประชาธิปไตยของประชาชนและถูกจับป 1960 เธอถูกพิพากษาจําคุก 20 ป สองปถัดมา สุดทายถูกพรรคคอมมิวนิสตจีน
สังหารในป 1968 วันที่ 29 เมษายน ในฐานะเปนปฏิปกษปฏิวัติ 

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

9. การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ หมายถึง การปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซีย เมื่อป 1917 ทําใหพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ตองสละ
ราชย 

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

11. ทั้งกรณีเหตุการณมารี และการสังหารหมูวันที่ 12 เมษายน หมายถึงการโจมตี พรรคคอมมิวนิสตจีนของกกมินตั๋ง 
เหตุการณมารี เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 1927 ในเมืองฉางซา จังหวัดหูหนาน สวนการสังหารหมู 12 เมษายน เกิดที่
เซี่ยงไฮ ป 1927 ทั้งสองกรณีนี้ มีการจับกุมและเขนฆาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนบางสวน รวมท้ังพวกที่สนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสตจีน 

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

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



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

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

และความคิดเหมา เจอตง 
 
 
บทวิจารณท่ี 9 
1. ตามแนวคิดของขงจื้อ จักรพรรดิจะปกครองประเทศตามอาณัติของสวรรคและการที่จะไดรับอํานาจเชนนั้น องคจักรพรรดิ

จะตองมีคุณธรรมที่คูควรกับความรับผิดชอบสูงสุดนั้น ซึ่งเหมือน กับความคิดของเมงจื่อ ดังในกลอนที่วา “ใครที่ไดรับ
อํานาจราชาธิปไตย” เมื่อมีคนถามเมงจื่อวา ใครเปนผูใหดินแดนและอํานาจปกครองแกจักรพรรดิซุน เมงจื่อกลาววา 
“ไดมาจากสวรรค” แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของอํานาจศักดิ์สิทธิ์นี้ ยังสามารถพบไดในวัฒนธรรมตะวันตก ในโรมัน 13:1 (ฉบับ
ของพระเจาเจมส) ยกตัวอยางเชน “ใหทุกจิตวิญญาณอยูภายใตอํานาจเบื้องบน เพราะไมมีอํานาจอะไรอยูเหนือพระเจา 
คืออํานาจที่พระเจาทรงดลบันดาล”  

2. หนึ่งศูนยกลาง หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ สวนสองพ้ืนฐาน คือ คงไวซึ่งหลักการพื้นฐาน 4 ประการ(แนวทางสังคมนิยม 
เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ การนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนลัทธิมารกซ-เลนิน และความคิดเหมา เจอ ตง) และกาวตอไป
ตามนโยบายปฏิรูป และเปดกวาง 

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

ใจ โดยจะไมมกีารตีตรา ไมโจมตีและไมฟนฝอยหาความผิด ซึ่งทําใหคนนึกถึง วิธีแบบเดียวกันของ เหมา ที่สงเสริม
ปญญาชนใหพูด ในป 1950 ซึ่งตามมาดวยการประทุษรายอยางรุนแรงตอผูที่ออกมาพูด เดี๋ยวนี้ หลักการสามไม หมายถึง
การพัฒนาโดยไมมีการโตแยง “กาวตอไปโดยไมมีการตอสูซึ่งกันและกัน กาวหนาโดยไมยอมถูกทิ้งไวขางหลัง” 

6. กฎหมายพื้นฐานมาตรา 23 ของฮองกง ซึ่งถูกเสนอในป 2002 โดยรัฐบาลฮองกง ภายใตแรงกดดันของปกกิ่ง เปนกฎหมาย
ที่ละเมิดเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนในฮองกงอยางรุนแรงและยังขัดกับหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่พรรคคอมมิวนิสต
จีนใหสัญญาไว มาตรา 23 ถูกตอตานไปทั่วโลก สุดทายก็ตองถอนไปในป 2003 

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

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

เสาฉี ประธานาธิบดีจีนในตอนนั้น โครงการนี้กําหนดใหมีการจัดใชที่ดินสําหรับเอกชน มีตลาดเสรี รัฐวิสาหกิจตอง
รับผิดชอบกําไรขาดทุนเอง รวมทั้งการกําหนดโควตาผลผลิตที่แนนอนสําหรับ แตละครัวเรือน 

 


