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สารนิพนธฉบับนี้มุงศึกษาเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญของชนชั้นกรรมาชีพใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1966-1969 โดยเหตุการณในครั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการ

ดําเนินการแกไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงในระหวาง 

ค.ศ. 1961-1965 ซึ่งเหมาเจอตงคิดวาแนวทางดังกลาวทําใหประเทศภายใตการนําของพรรค

คอมมิวนิสตจีนกําลังเดินเขาสูแนวทางของทุนนิยม เหมาเจอตงจึงขัดขวางดวยการดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรมในระหวาง ค.ศ. 1966-1969  

ในทางการเมือง ชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนชวงเวลาที่ประชาชนทั้งประเทศตอง

เผชิญกับสภาพความแตกแยก ความวุนวาย และความบาดหมาง ที่เกิดจากการกระทําของขบวนการ

พิทักษแดงเพื่อกวาดลางศัตรูทางการเมืองของเหมาเจอตง ตอมาเหตุการณความวุนวายกลับบาน

ปลายจนทําใหกองทัพปลดแอกประชาชนตองเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหตุการณ

ในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงวิถีทางและพัฒนาการทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอยางชัดเจน 

อีกทั้งเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมยังเปนเหตุการณสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงจุดสูงสุดในลัทธิบูชา

บุคคลของเหมาเจอตง ในทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติวัฒนธรรมสงผลใหผลผลิตโดยรวมของประเทศ

ตกต่ําอยางมาก จนนําไปสูการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมและ

การขนสงที่ตองประสบกับวิกฤตอยางหนัก สวนในทางสังคม การปฏิวัติวัฒนธรรมกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในนโยบายดานประชากร สาธารณสุข การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ อยางมาก และ

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนทุกคนในวงกวาง  
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 This Master's project focused on the study of the Great Proletarian Cultural 

Revolution in the People's Republic of China during 1966-1969. This revolution came after 

Liu Shaoqi and Deng Xiaoping's attempt to resolve the economic crisis during 1961-1965. It 

was an attempt that Mao Zedong saw as a threat of Capitalism to the Communist Party of 

China. Mao Zedong decided to impede this attepmt with the Cultural Revolution in 1966-

1969.  

 Politically, during the Cultural Revolution, the whole nation suffered a times of 

separation, chaos and dispute caused by the Red Guards who attempted to wipe out Mao 

Zedong's political opponents. Later, the chaos went so far that the People's Liberation Army 

needed to interfere. This incident clearly exhibited the political practice and progress of the 

Communist Party of China. Moreover, the Cultural Revolution was a prominent incident that 

also marked the apex of Mao Zedong's cult of personality. Economically, the Cultural 

Revolution led to a sharp drop in gross domestic product, which led to another economic 

crisis. Industry and transportation in particular were seriously affected. Socially, the Cultural 

Revolution brought about a drastic change in policies regarding population, public health, 

education and culture among others. It also widely affected the ways of life of every single 

men and women. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องดวยความเมตตาและความกรุณาของบุคคลหลาย

ทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย มาลินี ประเสริฐธรรม อาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธผูคอยใหคําแนะนํา เสนอขอคิดเห็น และตรวจแกไขงานสารนิพนธฉบับนี้ดวยความอุตสาหะมา

โดยตลอด  จนสารนิพนธฉบับนี้ สําเ ร็จไดดวยดี  อาจารยเปนผูประสิทธิประสาทความรูดาน

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกดวยความเมตตาตอผูวิจัยและเพื่อนรวมชั้นเสมอมา และเปนผูที่คอยให

ความชวยเหลือผูวิจัยในการแกไขปญหาตาง ๆ ดวยความกรุณาตลอดมา 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารยศิริพร ดาบเพชร และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ ที่ใหความเมตตาและความกรุณาสละเวลาอันมีคารับเปน

กรรมการสอบสารนิพนธในครั้งนี้ พรอมทั้งไดใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอการปรับปรุงสารนิพนธฉบับ

นี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย วุฒิชัย มูลศิลป รองศาสตราจารย ชาติชาย 

พณานานนท และผูชวยศาสตราจารย พลับพลึง คงชนะ ที่ใหความกรุณารับเปนกรรมการสอบเคาโครง

สารนิพนธพรอมกับใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตองานวิจัยฉบับนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ยุวดี วงศสวาง ผูชวยศาสตราจารยชมพูนุท 

นาคีรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วงเดือน นาราสัจจ ผูชวยศาสตราจารย เชาวลี จงประเสริฐ และ

คณาจารยทุกทานของภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประสิทธิประสาท

ความรูและใหความเมตตาตอผูวิจัยดวยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณนายแพทยมานัสและคุณจารุ

วรรณ ประเสริฐธรรม ที่เมตตามอบทุนการศึกษาแกผูวิจัย  

ขอขอบคุณอาจารยมิตรชัย กุลแสงเจริญ รุนพี่ผูคอยใหความชวยเหลือ คําแนะนํา คําปรึกษา 

ความรู รวมถึงมิตรภาพดี ๆ ที่มีใหผูวิจัยมาโดยตลอด ขอขอบคุณคุณธนภาษ เดชพาวุฒิกุล รุนพี่ผูคอย

ใหคําแนะนํา ติชม ขอคิดที่ดี ๆ รวมถึงชวยหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธฉบับนี้ 

ขอขอบคุณคุณกิตตินิพนธ สิรินทรภูมิ คุณภูเบศ ศุภพิพัฒน คุณทิพยสุดา ปยะพันธุ คุณศุภฤกษ  หลิ่ว

รุงเรือง คุณลลิตา เกสรประทุม และรุนพี่ รุนนอง เพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยเปนกําลังใจแกผูวิจัยในการทํา

สารนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณสําหรับมิตรภาพและความทรงจําที่ดี ๆ ตลอด

การศึกษา 

 

 



 

ขอกราบขอบพระคุณคุณแมอัมพา เธียรธาษตรี ผูเปนที่พึ่งทางใจ ผูเปนกําลังใจสําคัญและ

เปนผูที่ใหการสนับสนุนผูวิจัยในเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณคุณพงษพิช เพชรสกุลวงศ 

พี่ชายที่ใหความชวยเหลือผูวิจัยในทุก ๆ เร่ือง ขอขอบคุณคุณขวัญชนกและคุณอรสุภา เพชรสกุลวงศ 

นองสาวผูที่คอยใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา และกราบขอบพระคุณครูบา

อาจารยทุกทานที่ประสิทธิประสาทความรูทั้งปวงใหแกผูวิจัย 

เนื่องจากในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2549 เปนวันครบรอบ 40 ปของการเริ่มตนการปฏิวัติ

วัฒนธรรม ประโยชนหรือความดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศและขอระลึกถึงผูที่

ประสบกับความสูญเสียในเหตุการณคร้ังนั้น สวนขอผิดพลาดอันใดที่เกิดขึ้นกับสารนิพนธฉบับนี้ ผูวจิยั

ขอรับแตเพียงผูเดียว 

 

ศรุตม เพชรสกุลวงศ 
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บทนํา 
  

การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญของชนชัน้กรรมาชีพ (The Great Proletarian Cultural 

Revolution) หรือ การปฏิวตัิวัฒนธรรม (The Cultural Revolution) คือ เหตกุารณความวุนวายที่เกิด

จากการรณรงคทางการเมืองของเหมาเจอตง (Mao Zedong, 1893-1976) ในการตอตานและกวาด

ลางศัตรูทางการเมือง ซึ่งเหมาเจอตงเหน็วาเปนพวกชนชั้นนายทนุและพวกลัทธิแก∗ ทั้งภายในพรรค 

ในรัฐบาล และในแวดวงวฒันธรรม ดวยการใชขบวนการพิทักษแดง (The Red Guards) ∗∗เหตกุารณ

นี้เกิดขึ้นระหวาง ค.ศ. 1966-1976  

สําหรับสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น เหมาเจอตงผูนําการปฏิวัติวัฒนธรรมไดประกาศ

ผาน “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม”∗∗∗ และไดกลาวเนนย้ําอีกครั้งในการประชุมของศูนยกลางนําใน

วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1966 วาการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลที่ผานมาไมไดนําแนวคิดและ

ประสบการณของการปฏิวัติในอดีตหลายสิบปของพรรคคอมมิวนิสตไปใชในการแกปญหา อีกทั้งยังมี

ชนชั้นนายทุนและพวกลัทธิแกภายในรัฐบาลจึงตองทําการปฏิวัติลมลาง1 พรอมกันนี้หลินเปยว (Lin 

Biao, 1907-1971) ยังไดเสริมวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการตอสูทางการเมืองระหวางชนชั้น

                                                 
             ∗พวกลัทธิแก (Revisionist) หมายถึง กลุมคนที่มีความคิดเห็นหรือแนวทางการปฏิบัติงานแตกตางไปจาก

แนวความคิดของสังคมนิยมแบบมารก-เลนิน จึงเรียกคนกลุมนี้วาเปนพวกลัทธิแก  

              ∗∗ขบวนการพิทักษแดง (The Red Guards) หมายถึง กลุมเยาวชนจีนที่สนับสนุนเหมาเจอตงในการทําการ 

ปฏิวัติวัฒนธรรม กอต้ังขึ้นตั้งแตชวงตนของการปฏิวัติวัฒนธรรม มีจํานวนหลายลานคนทั่วประเทศจีน โดยมีปลอกผา 

สีแดงติดแขนเสื้อเปนสัญลักษณ ขบวนการพิทักษแดงถูกชี้นําใหทําลายมรดกทางวัฒนธรรมของจีนและสิ่งซึ่งแสดงถึง 

อิทธิพลของตะวันตก อีกทั้งยังเปนกองกําลังสําคัญของเหมาเจอตงในการกวาดลางฝายตรงขามกับตนเอง ดวยการ 

ประณาม ทําลายทรัพยสินและทํารายรางกาย ขบวนการพิทักษแดงยุติบทบาทลงใน ค.ศ.1968 หลังจากนั้นเยาวชน 

กลุมนี้ถูกสงตัวไปชนบท เพื่อรับใชมวลชน 

              
∗∗∗

ในจดหมายเวียน 16 พฤษภาคม ไดระบุถึงขอคิดเห็นที่สําคัญของเหมาเจอตงที่วา ภายในพรรค ใน 

รัฐบาล ในกองทัพ และผูทํางานดานวัฒนธรรม มีกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของชนชั้นนายทุนและพวกลัทธิแกไดปะปน 

เขามาเปนจํานวนมาก เหมาเจอตงคิดวามีแตการทําการปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรมเทานั้นที่สามารถยึดอํานาจกลับ 

คืนมาจากพวกแนวทางทุนนิยมได 

              1Mao Zedong.  (1966).  “Just a Few Words”.  In  China’s Cultural Revolution, 1966-1969: Not a 

Dinner Party.  edited by Michael Schoenhals.  pp. 5-9. 
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กรรมาชีพกับชนชั้นนายทุน และกลาววาการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชน 

ทําลายแนวคิดเกา∗ แลวสรางแนวคิดสังคมนิยมมาทดแทน1

สําหรับนักวิชาการที่มีความเห็นสอดคลองเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมดังที่เหมา

ประกาศประกอบดวย เจอรรัลด ทันเนนบวม (Gerald Tannenbaum) ซึ่งมองวาสาเหตุการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเกิดจากการตอสูทางชนชั้นภายในพรรคระหวางชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นนายทุนในดาน

วัฒนธรรม จึงทําใหเหมาเจอตงโจมตีชนชั้นนายทุนในทางวรรณกรรม การศึกษา ศิลปะและการ

โฆษณา2 ริชารด บวม (Richard Baum) มองวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนความพยายามของเหมาเจอ

ตงและพรรคพวกในการฟนฟูแนวคิดที่เครงครัดแบบสังคมนิยม เพื่อทําใหประเทศจีนเปนประเทศสังคม

นิยมบริสุทธิ์3 สวนเมอริซ ไมสเนอร (Maurice Meisner) กลาววาเพราะเกิดปญหาทางการเมืองและ

สังคมขึ้นจึงทําใหเหมาเจอตงทําการปฏิวัติวัฒนธรรมมากกวาทําการปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะเกิดจาก

แนวคิดที่ผิดพลาดหรือกระหายในอํานาจ4

ขณะที่นักวิชาการบางคนมองวา สาเหตุแทจริงของการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นแตกตางจากที่

เหมาเจอตงไดประกาศเอาไว ซึ่งนักวิชาการแตละคนตางเสนอมุมมองในดานตางๆ อาทิเชน อิมมานู

เอล ซี วาย สู (Immanuel C.Y. Hsu) มองวาสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกิดจากความตองการ

ฟนคืนอํานาจของเหมาเจอตงเอง โดยอาศัยมวลชนทําการปฏิวัติ5 สวน จอหน คิง แฟรแบงค  (John 

King Fairbank) มองวานอกจากเหมาเจอตงตองการฟนคืนอํานาจแลว อาจเปนความพยายามของ

เหมาเจอตงที่ตองการเปลี่ยนระบบอํานาจทางการเมืองจากการรวมศูนยอํานาจที่สวนกลางเปนการ

กระจายอํานาจสูสวนทองถิ่น และเหมาเจอตงคิดวาการตอสูทางชนชั้นควรเกิดขึ้นอยางตอเนื่องใน

สังคมสังคมนิยม6 และแจ็ค เกรย (Jack Gray) เสริมในมุมมองทางเศรษฐกิจวา สาเหตุการเกิดการ

                                                 
              

∗
การทําลายแนวคิดเกาเปนหนึ่งในการรณรงคทําลาย 4 เกา ซึ่งประกอบดวย การทําลายแนวคิดเกา 

ประเพณีเกา วัฒนธรรมเกาและนิสัยเกา โดยการรณรงคทําลาย 4 เกาเกิดขึ้นในชวงเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรม 

              1Lin Biao.  (1966).  “Why a Cultural Revolution?”.  In  China’s Cultural Revolution, 1966-1969: Not 

a Dinner Party.  edited by Michael Schoenhals.  pp. 9-26. 

              2Gerald Tannenbaum.  (1971).  China’s Cultural Revolution: Why It Had to Happen.  In  China in 

Ferment: Perspectives on the Cultural Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett, Louise B.  pp. 

60-66.   

              3Richard Baum.  (1971).  Ideology Redivivus.  In  China in Ferment: Perspectives on the Cultural 

Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett, Louise B.  pp. 67-77.   

              4Maurice Meisner.  (1999).  Mao’s China and After: A History of the People’s Republic.  p.300. 

              5Immanuel C.Y. Hsu.  (1995).  The Rise of Modern China.  5th ed.  p. 696. 

              6John King Fairbank.  (1992).  China: A New History.  pp. 384-386. 
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ปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน

ระหวางชวงปลายทศวรรษที่ 1950 กับผูนําในระหวางชวงตนทศวรรษที่ 19601 ซึ่งก็คือเหมาเจอตงกับ

หลิวเซาฉี (Liu Shaoqi, 1898-1969) 

สวน ฟลิป บริดจแฮม (Philip Bridgham) ใหความเห็นวา เหมาเจอตงทําการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเพราะตองการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในความลมเหลวของการดําเนินนโยบายกาว

กระโดดไกลและเปนการแกไขวิกฤตศรัทธาในความเปนผูนําของตนเอง 2 แฮร ร่ี ฮารดิ้ง (Harry 

Harding) กลาววานอกจากเหมาเจอตงตองการรื้อฟนอํานาจของตนกลับคืนแลว เขายังตองการไดรับ

การเคารพนับถืออยางมารกซ และเลนินตลอดไป3 สวน เอียนเจียฉี (Yan Jiaqi) และเกาเกา (Gao 

Gao) มองวาการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่ลมเหลว ความขัดแยงในนโยบาย

ตางประเทศระหวางจีนกับโซเวียต ความขัดแยงในแนวทางการทํางานระหวางเหมาเจอตงกับหลิวเซาฉ ี

ความตองการรักษาสถานะทางอํานาจของเหมาเจอตง และระบบขารัฐการการเมืองที่ผูกขาดในอาํนาจ 

ลวนเปนปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม4

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นมี

ความหลากหลาย และแตละความคิดเห็นตางก็มีเหตุผลสนับสนุน ในสวนของผูวิจัยเห็นวาการเกิดการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นไมไดเกิดจากสาเหตุปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากการปฏิวัติวัฒนธรรม

เปนผลสืบเนื่องของปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ ทําใหสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมมีทั้งสาเหตุ

หลักและสาเหตุรอง โดยสาเหตุหลักของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมคือความขัดแยงทางการเมือง 

สวนผลของระบบเศรษฐกิจที่ลมเหลว การสืบสานแนวทางการปฏิวัติ รวมถึงความขัดแยงในทาง

วัฒนธรรม และสาเหตุอ่ืนๆ ลวนแลวแตเปนสาเหตุรอง 

สําหรับชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมคือ ตั้งแต ค.ศ.1966-1976 นัน้ เปนการ

กําหนดเวลาจากการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 11 คร้ังที่ 6 ระหวาง

                                                 
               1Jack Gray.  (1971).  The Economics of Maoism.  In  China in Ferment: Perspectives on the 

Cultural Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett, Louise B.  pp. 78-87.   

               2Philip Bridgham.  (1971).  Mao’s “Cultural Revolution”: Origin and Development, Part 1.  In 

China in Ferment: Perspectives on the Cultural Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett, Louise 

B.  pp. 17-30.   

               3Harry Harding.  (1997).  The Chinese State in Crisis, 1966-1969.  In  The Politics of China: The 

Eras of Mao and Deng.  pp.148-149.   

               4Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution.  p. 3. 
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วันที่ 27-29 มถิุนายน ค.ศ.1981 ซึ่งมติของที่ประชุมไดจัดแบงชวงเวลาของการปฏิวตัิวัฒนธรรม เปน 3 

ชวง1 คือ  

ชวงที่หนึง่ เร่ิมต้ังแตวันที ่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 จนถงึการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจนีครั้งที ่ 9 ในเดือนเมษายน ค.ศ.1969 ชวงเวลานี้ในทางการเมืองมกีารตอสูกันระหวาง

กลุมอนุรักษนยิมนาํโดยเหมาเจอตง หลินเปยวและแกงสี่คน∗ (The Gang of Four) กับกลุมแนวคิด

ปฏิรูปนําโดยหลิวเซาฉ ี เติ้งเสี่ยวผงิ (Deng Xiaoping, 1904-1997) และพรรคพวก ซึ่งกลุมอนุรักษได

ใชหนงัสือพิมพกําแพง (Big-character poster) ขบวนการพทิักษแดง และใชส่ือตางๆของพรรค

คอมมิวนิสตเปนเครื่องมือในการตอสูและปราบปรามกลุมปฏิรูป จนทาํใหหลิวเซาฉีหมดอาํนาจทาง

การเมือง ถกูคุมขังและถึงแกกรรมใน ค.ศ. 1969 สวนเติ้งเสีย่วผงิถกูปลดออกจากทุกตาํแหนงในทาง

การเมือง และถูกสงตัวไปอยูที่มณฑลเจยีงซ ี (Jiangxi) อีกทัง้ชวงเวลานีท้ั่วประเทศยงัไดเกิดความ

วุนวายเนื่องจากการรณรงคทําลาย 4 เกาของขบวนการพทิักษแดง จนทําใหกองทพัปลดแอก

ประชาชนจีน (Chinese People’s Liberation Army) เขาควบคุมสถานการณและรวมในการบริหาร

ประเทศในระยะเวลาหนึง่ 

ชวงที่สอง จากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที ่ 9 ในเดือนเมษายน ค.ศ.1969 

จนถงึการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 10 ในเดือนสงิหาคม ค.ศ.1973 เปนชวงการขึ้นมา

มีอํานาจและการตกจากอํานาจของหลนิเปยว ในฐานะทายาททางการเมืองของเหมาเจอตง รวมทั้ง

การเขามาดํารงตําแหนงสมาชิกกรรมการกรมการเมืองของนางเจยีงชงิและพรรคพวกแกงสี่คน และ

การกลับเขามาทาํงานทางการเมืองพรอมทั้งรับตําแหนงในคณะกรรมการกลางอีกครั้งของเติ้งเสีย่วผิง 

ชวงที่สาม จากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจนีครั้งที ่ 10 จนถงึวนัที ่ 6 ตุลาคม 

ค.ศ.1976 เหมาเจอตงไดใหเติ้งเสีย่วผงิกลับเขามาดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึง่ และได

เสนอตอคณะกรรมการกลางพรรคฯใหยุติความยุงยากตางๆอันเนื่องมาจากการปฏิวตัิวัฒนธรรมที่

ดําเนนิมา 8 ป และเรียกรองความสงบและความสามคัคีภายในพรรค 2  แตการทาํงานของเติง้เสี่ยวผิง
                                                 
              1วุฒิชัย มูลศิลป.  (2540-2541, ตุลาคม-มกราคม).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  ราชบัณฑิตยสถาน.    

หนา 88.

                ∗แกงส่ีคน (The Gang of Four) หมายถึง กลุมผูสนับสนุนหลักจํานวน 4 คนของเหมาเจอตงในการทําการ

ปฏิวัติวัฒนธรรม อันประกอบดวย นางเจียงชิง (Jiang Qing) เหยาเหวินหยวน (Yao Wenyuan) จางชุนเฉียว 

(Zhang Chunzhao) และหวางหงเหวิน (Wang Hongwen) แกงส่ีคนขึ้นมามีอํานาจทางการเมืองตั้งแตเร่ิมตนการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมและมีฐานอํานาจอยูที่เซี่ยงไฮ โดยใชหนังสือพิมพและส่ือตางๆของพรรคเปนเครื่องมือในการกําจัดคู

ตอสูทางการเมืองของตน แกงส่ีคนถูกจับกุมในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1976 ถือเปนจุดส้ินสุดชวงเวลาการปฏิวัติ

วัฒนธรรม 

              2วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 27. 
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นั้น เหมาเจอตงเหน็วาเปนการดําเนนิงานนอกแนวทางสงัคมนยิมและมีความคดิฝายขวา ดงันัน้เมื่อ

โจวเอนิไหลถงึแกอสัญกรรมในวนัที่ 8 มกราคม ค.ศ.1976 เหมาเจอตงจึงไดเลือกใหฮวากวอเฟง (Hua 

Guofeng, 1921- -) ข้ึนมาดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน หลังจากการอสัญกรรมของเหมาเจอตงใน

วันที่ 9 กนัยายน ค.ศ.1976 ฮวากวอเฟง เยเจี้ยนอิง (Ye Jianying, 1897-1986) และหลี่เซยีนเนี่ยน (Li 

Xiannian, 1909-1992) ไดรวมกันจับกุมนางเจียงชิงและพรรคพวกในวนัที ่6 ตุลาคม ค.ศ.1976 ซึ่งถอื

เปนการยุติการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ดําเนนิมา 10 ป 

ผลของการปฏวิัติวัฒนธรรม ในทางการเมืองทาํใหโครงสรางของพรรคไดรับความเสียหาย 

กลไกทางการเมืองโดยรวมถกูทําลาย และประเทศตองสูญเสียบุคลากรทางการเมอืงในทุกระดับเปน

จํานวนมาก ในทางเศรษฐกิจทาํใหผลผลิตโดยรวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไดรับ

ความกระทบกระเทือน และในทางสงัคมทําใหประเทศตองสูญเสียเยาวชนไปกับการเขารวมขบวนการ

พิทกัษแดงกวา 10 ลานคน รวมทัง้สถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศตองหยุดดําเนินการเรียนการสอน   

ถึงแมวาการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นและครอบคลุมชวงเวลาถึง 10 ป ตามมติของที่

ประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจนีชุดที่ 11 คร้ังที่ 6 ใน ค.ศ.1981 แตเหตุการณที่

เปนหวัใจสําคญัของการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นในชวง ค.ศ.1966-1969 คือ เกิดขึ้นเพียง 3 ป

                                                

เทานัน้1 ดังนั้นผูวิจัยจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาชวงเวลาดังกลาว ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึ่งอาจจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะศึกษาคนควา

ประวัติศาสตรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีตอไป 

 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   จากการตรวจสอบพบวา ยังไมมีการศึกษาเรื่อง การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญของชนชั้น

กรรมาชีพในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.1966-1969 ในงานวิทยานิพนธและสารนิพนธของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

   สวนงานวิจัยในเอกสารภาษาไทยมีบทความของ ธเนศ สุวรรณพานิช เร่ืองการปฏิวัติ

วัฒนธรรมของจีน ซึ่งตีพิมพในหนังสือการปฏิวัติของจีน หนา 76-117. เมื่อ พ.ศ. 2517 บทความนี้ได

กลาวถึงสภาพเหตุการณกอนการปฏิวัติวัฒนธรรม และความคิดของปญญาชนกอนการปฏิวัติ

วัฒนธรรม ทําใหเห็นถึงสภาพโดยทั่วไปของประเทศจีนและความคิดของเหลาปญญาชนกอนเกิด

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมใน ค.ศ. 1966  

   บทความของ รองศาสตราจารย วุฒิชัย มูลศิลป เร่ืองการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน (Cultural 

Revolution in China) ตีพิมพในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 23 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2540-มกราคม 

 
              1John King Fairbank.  (1992).  op. cit.  pp. 385. 



 ฉ 

2541. หนา 85-119. บทความนี้ไดสรุปวาการจะอธิบายการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นคอนขางยาก ภายหลัง

การปฏิวัติวัฒนธรรมเหยื่อของการปฏิวัติวัฒนธรรมไดรับการกูชื่อ สวนผูดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม

กลับกลายเปนผูถูกกลาวหา ผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมตางจากที่เหมาเจอตงเคยคาดหวังไว จนทาํให

ชีวิตการปฏิวัติของเขาประสบผลสําเร็จรอยละ 70 ลมเหลวรอยละ 30 โดยบทความนี้ไดแสดงใหเห็นถึง

แนวคิดที่หลากหลายของนักวิชาการตอการปฏิวัติวัฒนธรรม 

   งานเขียนของ ศาสตราจารย เขียน ธีระวิทย จากหนังสือการเมืองและการปกครองของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2519 งานเขียนฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพทางการเมือง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกอนเกิดเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม และ

ขอคิดเห็นเรื่อสาเหตุของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม และผลของเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมทีม่ตีอ

สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   งานเขียนของ วรศักดิ์ มหัทธโนบล จากหนังสือเศรษฐกิจการเมืองจีน ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2547 

งานเขียนฉบับนี้ไดกลาวถึงสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกอน

การปฏิวัติวัฒนธรรม แนวคิดที่นําไปสูการเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรม สภาพทางการเมืองและ

เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม และผลของการปฏิวัติ

วัฒนธรรม ซึ่งบทความและงานเขียนตาง ๆ เหลานี้ลวนมีสวนที่เปนประโยชนตองานวิจัยฉบับนี้ 
 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1. เพื่อศึกษาสภาพของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกอนเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม 

2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. เพื่อศึกษาสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในชวงของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม ค.ศ.1966-1969 

4. เพื่อศึกษาผลทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของการปฏิวัติวัฒนธรรม ค.ศ.1966-1969  

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
1. ทําใหทราบถึงสภาพของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกอนเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม 

2. ทําใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. ทําใหทราบถึงสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนในชวงของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม ค.ศ.1966-1969 

4. ทําใหทราบถึงผลทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของการปฏิวัติวัฒนธรรม ค.ศ.1966-

1969 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
สารนิพนธฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.1966-1969 โดยจะเนนการศึกษาสาเหตุและผลของการเกิดการปฏิวัติ

วัฒนธรรม รวมถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวงเวลาดังกลาว 

 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
การศึกษาคนควาใชวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร (Historical Approach) โดยการอาศัย

หลักฐานขอมูลทุติยภูมิ (เอกสารชั้นรอง) ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษา และนําเสนอ

ผลการศึกษาโดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 

 

แหลงขอมูลประกอบการศึกษาคนควา 
1. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

3. หองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

4. หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

5. หองสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

6. หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

7. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. หองสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. หองสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11. สํานักหอสมุดแหงชาติ 

12. ขอมูลออนไลน 



บทที่ 1  
สภาพทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีนกอนการปฏิวัติวัฒนธรรม  

(ค.ศ. 1949-1965) 
 

ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 เหมาเจอตง (Mao Zedong, 1893-1976) พรอมดวยคณะผูนํา

คนสําคัญของพรรคคอมมิวนิสตจีนและผูนําพรรคการเมืองอื่นๆ ยืนอยูบนพลับพลาของจัตุรัสเทียนอัน

เหมิน เหมาเจอตงในฐานะประธานของพรรคคอมมิวนิสตจีนและประธานของรัฐบาลกลางไดประกาศ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนตอชาวจีนกวาลานคนที่มาชุมนุมกันที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในเวลา 

15:00 น. วา “ณ วันนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนยกลางอํานาจของประชาชนไดกอต้ังขึ้นแลว”1 

พรอมกันนั้นธงชาติจีนก็ข้ึนสูยอดเสา ตั้งแตนั้นเปนตนมาประวัติศาสตรบทใหมของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนก็ไดเร่ิมตนขึ้นอยางเปนทางการ โดยตลอดระยะเวลา 17 ป ตั้งแต ค.ศ. 1949-1965 การ

บริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนกอนเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมไดกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 

1. การบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนในระหวาง ค.ศ. 1949-1953 
ในระยะเริ่มตนของการบริหารประเทศ พรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงไมมีความมั่นคงมากนัก

ในทางการเมือง ทําใหส่ิงสําคัญของการบริหารประเทศในระยะนี้คือการกําหนดแนวทางหลักในการ

บริหาร โดยมีการแบงสวนการบริหาร การจัดรูปแบบองคกรตาง ๆ ใหเหมาะสม เพื่อสรางความมั่นคง

ทางการเมืองใหแกพรรคคอมมิวนิสตจีนและประเทศที่ตั้งขึ้นใหม ดวยการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว รวมทั้ง

มีการแบงเขตการปกครองออกเปน 6 เขต ภายใตการดูแลของกองทัพปลดแอกประชาชน 
1.1 การเมืองภายใตรฐับาลชั่วคราว 
การวางแผนบริหารประเทศที่จะไดรับการสถาปนาขึ้นใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีน เร่ิมตน

จากการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน (Chinese People’s Consultative 

Conference, CPPCC)∗ เพื่อทําหนาที่เสนอ “กฎหมายหลัก” (Organic Law) ที่ยึดถือ “หลักการ

                                          
              1เหมาเจอตง.  (2549, 13 กุมภาพันธ).  เหมาเจอตง, จอโลก.  โมเดิรนไนน ทีวี.  10.00-11.00 น. 

              ∗สภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน (Chinese People’s Consultative Conference, CPPCC) 

ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 662 คน ในจํานวนนี้เปนสมาชิกที่ไมสิทธิออกเสียง 77 คน มาจากพรรคการเมืองใหญ 9 

พรรค จํานวน 102 คน จากกลุมการเมืองยอย ๆ 14 กลุม จํานวน 142 คน จากองคกรมวลชน 16 องคกร จํานวน 206 

คน จากหนวยทหาร 6 หนวย จํานวน 60 คน อีก 75 คน ไดรับเลือกมาในฐานะเปนเอกชนที่มีชื่อเสียง 
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ปกครองรวมกัน” (Common Program)∗ เปนธรรมนูญการปกครองชั่วคราวที่กลุมการเมืองตาง ๆ

รวมกันรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปกครองประเทศในระยะแรก1 และในวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.1949 

ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีนไดเลือกใหเหมาเจอตงเปนประธานสภาที่ปรึกษา

ทางการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเปนประธานรัฐบาลประชาชนกลาง (Central People’s 

Government) โดยมีจูเตอ (Zhu De, 1886-1976) หลิวเซาฉี (Liu Shaoqi, 1898-1969) และซงชิ่งหลิง 

(Song Qingling, 1893-1981) เปนรองประธานรัฐบาลประชาชนกลาง มีสภารัฐบาลประชาชนกลาง 

(Central People’s Government Council) เปนองคกรสูงสุดที่ทําหนาที่บริหารประเทศ2 กอนการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมใน ค.ศ.1954  

เร่ืองสําคัญเรื่องหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนกระทําระหวางการดําเนินการสถาปนาประเทศก็

คือ การจัดตั้งรัฐบาล ในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเชิญพรรคการเมืองตาง ๆ∗∗ เขา

รวมในรัฐบาลผสมหรือรัฐบาลแนวรวม (United-Front Government) โดยทุกพรรคการเมืองที่เขารวม

รัฐบาลยอมรับการเปนผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน และไมมีเจตนาแยงชิงอํานาจในการปกครอง

ประเทศเหมือนกับพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย3 ในการบริหารประเทศ พรรคคอมมวินสิตจนี

เปนหนวยงานหลักในการบริหารโดยอาศัยหลักประชาธิปไตยรวมศูนย (Democratic Centralization) 

                                          
              ∗หลักการปกครองรวมกัน (Common Program) มี 51 มาตราใน 4 หัวขอหลัก คือ หลักการทั่วไป (General 

Principles) นโยบายดานเศรษฐกิจ (Economic Policy) นโยบายดานวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural and 

Educational Policy) และนโยบายที่นําไปสูความเปนชาติ (Policy Toward Nationalities) รายละเอียดของ หลักการ

ปกครองรวมกันสามารถอานเพิ่มเติมไดจาก Mark Selden.  (1979).  The People’s Republic of China: A 

Documentary History of Revolutionary Change.  pp. 186-193. 

              1Jonathan D. Spence.  (1999).  The Search for Modern China.  2nd ed.  p. 496. และ เขียน ธีระวิทย.  

(2519).  การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 135. 

              2Immanuel C. Y. Hsu.  (1995).  The Rise of Modern China.  5th ed.  p. 648. 

              ∗∗พรรคการเมืองสําคัญที่ไมใชพรรคคอมมิวนิสตมีอยู 8 พรรคคือ 1. คณะกรรมการปฏิวัติพรรคกกมินตั๋ง

แหงประเทศจีน (China Revolutionary Committee of the Kuomintang) 2. พรรคสันนิบาตประชาธิปไตยแหง

ประเทศจีน (China Democratic League) 3. สมาคมสถาปนาประชาธิปไตยจีน (China Democratic National 

Construction Association) 4. สมาคมสงเสริมประชาธิปไตยแหงประเทศจีน (China Association for Promoting 

Democracy) 5. พรรคประชาธิปไตยชาวนาและกรรมกรแหงประเทศจีน (China Peasants and Workers 

Democratic Party)  6. สมาคมสามกันยายน (Chiu San Society) 7. พรรคเพื่อสาธารณประโยชนแหงประเทศจีน 

(Chih Kung Tang) และ 8. สันนิบาตประชาธิปไตยปกครองตนเองแหงไตหวัน (Taiwan Democratic Self-

Government League)  

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 122. 
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ที่วา หนวยงานระดับสูงสุดเปนผูเสนอนโยบายและแนวทางในการบริหารประเทศ สมาชิกพรรคฯ ในแต

ละระดับมีสิทธิวิจารณและแสดงความคิดเห็น แตการตัดสินใจเลือกใชนโยบายเปนสิทธิของหนวยงาน

ระดับสูงสุดและทุกคนตองปฏิบัติตาม1  

ในชวง ค.ศ.1949-1954 ซึ่งเปนชวงที่การปกครองยังไมมั่นคงนัก พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงได

ใหกองทัพปลดแอกประชาชนเขามีสวนรวมในการปกครองชั่วคราว โดยแบงเขตการปกครองเปน 6 เขต

คือ2  

กองทัพภาคที่ 1 ปกครองเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบดวย มณฑลกานสู (Gansu) 

หนิงเซียะ (Ningxia) สานซี (Shaanxi) ซินเจียง (Xinjiang) และชิงไห (Qinghai) ภายใตการนําของนาย

พลเผิงเตอไหว (Peng Dehuai, 1898-1974) 

กองทัพภาคที่ 2 ปกครองเขตภาคตะวันตกเฉียงใต ประกอบดวย กุยโจว (Guizhou) ซีจั้ง 

(Xikang) หรือทิเบต (Tibet) ซื่อชวน (Sichuan) และหยุนหนาน (Yunnan) ภายใตการนําของนายพล

หลิวปอเฉิง (Liu Bocheng, 1892-1986) ในตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการทหารและการปกครอง

ภาคตะวันตกเฉียงใต นายพลเฮอหลง (He Long, 1896-1969) ในตําแหนงผูบัญชาการเขต และเติ้ง

เส่ียวผิง (Deng Xiaoping, 1904-1997) ในตําแหนงเลขาธิการของคณะกรรมาธิการกลางพรรคฯ รอง

ประธานคณะกรรมาธิการทหารและกรรมาธิการทหารฝายบริหารเขตภาคตะวันตกเฉียงใต 

กองทัพภาคที่ 3 ปกครองเขตภาคตะวันออก ประกอบดวย อานฮุย (Anhui) ฝูเจี้ยน 

(Fujian) เจียงซู (Jiangsu) ซานตง (Shandong) และเจอเจียง (Zhejiang) ภายใตการนําของนายพล

หยาวซูสือ (Rao Shushi, 1903-1975) 

กองทัพภาคที่ 4 ปกครองเขตภาคกลางและใต ประกอบดวย เหอหนาน (Henan) หูหนาน 

(Hunan) หูเปย (Hubei) เจียงซี (Jiangxi) กวางซี (Guangxi) และกวางตง (Guangdong) ภายใตการ

นําของนายพลหลินเปยว (Lin Biao, 1907-1971) 

กองทัพภาคที่ 5 ปกครองเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย เฮยหลงเจียง 

(Heilongjiang) จี้หลิน (Jilin) เลอเหอ (Rehe) และเหลียวหนิง (Liaoning) ภายใตการนําของเกากัง 

(Gao Gang, 1905-1954) เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

                                          
               1Immanuel C. Y. Hsu.  (1995).  op. cit.  pp. 646-647. 

               2Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 497-498.,  เหมาเหมา.  (2540).  ปาเติ้งของฉัน.  แปลโดย 

สุขสันต วิเวกเมธากร.  หนา 577.  และ ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  จีนสามยุค.  แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ.  

หนา 340-341. 
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กองบัญชาการทหารสวนกลาง ปกครองเขตภาคเหนือ ประกอบดวย ชารฮา (Chahar) 

เหอเปย (Hebei) ซานซี (Shanxi) และซุยหยวน (Suiyuan) ภายใตการนําของนายพลจูเตอ 

เขตการปกครองทั้ง 6 เขตไดมีสวนสรางรากฐานการปกครองที่มั่นคงใหแกรัฐบาลพรรค

คอมมิวนิสตเปนอยางมาก จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1954 เขตการปกครองทั้ง 6 เขตก็ถูก

ยกเลิกไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แผนที่แสดงการแบงเขตการปกครองทางทหารทั้ง 6 เขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

        ในระหวาง ค.ศ. 1949-1954 (Military Regions of The PRC, 1949-1954) 

 

            ที่มา: Jonathan D. Spence.  (1999).  The Search for Modern China.  2nd ed.  p. 498. 

 
1.2 เศรษฐกจิกับการฟนฟูบูรณะประเทศ  
กอน ค.ศ. 1949 สภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกควบคุมโดยพวกทุนนิยมภายในประเทศ

และพวกจักรวรรดินิยมตางชาติ รวมทั้งชนชั้นเจาที่ดินครอบครองที่ดินจํานวนมากและกดขี่ขมเหง

ชาวไรชาวนา ประชาชนสวนใหญในชนบทมีชีวิตที่ยากลําบาก ตองผจญกับภาวะสงครามยาวนาน อีก

ทั้งใน ค.ศ. 1949 ยังเกิดน้ําทวมใหญในหลายพื้นที่สงผลใหพื้นที่เพาะปลูกกวา 8 ลานเฮกตารเสียหาย 
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ประชาชนกวา 40 ลานคนไรที่อยูอาศัย ในจํานวนนี้ประมาณ 7 ลานคนอดอยากอยางหนัก1 ดังนั้นเมื่อ

พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจและสามารถสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในเดือน

ตุลาคม ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงตองเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่อยูในขั้นวิกฤต การคาลม

สลาย การเงินประสบภาวะเงินเฟอ ผลผลิตทั้งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตกต่ํา และประชาชน

สวนใหญอยูในภาวะอดอยาก และเมื่อพิจารณาสภาพการถือครองที่ดินของเกษตรกร โดยคิดถัวเฉลี่ย

พื้นที่เพาะปลูกตอจํานวนประชากร เกษตรกรจะมีพื้นที่เพาะปลูกตอคนเพียงคนละ 3/8 ไรเทานั้น2 ซึ่ง

ตัวเลขดังกลาวเปนการสะทอนถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําและสภาพการขาดแคลนที่ดินทํากินของ

เกษตรกรซึ่งเปนปญหาพื้นฐานในทางเศรษฐกิจ 

จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนใน ค.ศ. 1949 ดังกลาว ทําใหในชวงเวลาระหวาง ค.ศ. 

1949–1953 ซึ่งเปนระยะเริ่มตนแกปญหาทางเศรษฐกิจ รัฐบาลตองเรงบูรณะประเทศและเรงเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแกไขปญหาความอดอยากของประชาชน ทําใหรัฐบาลตองเรงดําเนินการ

ฟนฟูเสถียรภาพภาวะทางการเงินของประเทศ ดําเนินการควบคุมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของ

เอกชนและดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 
1.2.1 การฟนฟูเสถยีรภาพการเงินการคลัง 
เนื่องดวยปญหาทางการเงินของประเทศจีนเปนปญหาที่ส่ังสมมายาวนาน อีกทั้งภาวะ

ทางการเงินเปนกลจักรสําคัญในการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงทําใหรัฐบาลจําเปนตองแกไข

ปญหาทางการเงินอยางเรงดวน โดยเริ่มจากการจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการกลางการคลังและเศรษฐกิจ” 

(Central Financial and Economic Commission) ข้ึน เพื่อเปนศูนยกลางในการควบคุมภาวะ

เศรษฐกิจตามเมืองใหญๆ ที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 

ในดานการฟนฟูเสถียรภาพการเงินและแกไขปญหาภาวะเงินเฟอมีเฉินหยุน (Chen 

Yun, 1905-1996) เปนผูรับผิดชอบ สําหรับการฟนฟูเสถียรภาพทางการเงินเขาใชมาตรการยุติ 

“สงครามเงินดอลลาร” (Silver dollar battle) โดยประกาศหามการซื้อขายทองคํา เงินดอลลาร และ

ลงโทษนักเก็งกําไรที่กักตุนสินคากวา 200 คน3 รวมทั้งทําการปฏิรูประบบเงินตรา ควบคุมราคาสินคา

และจัดงบประมาณแบบสมดุล สวนปญหาภาวะเงินเฟอเขาแกไขดวยการลดปริมาณเงินหมุนเวียน 

โดยรณรงคใหประชาชนลดการบริโภคและนําเงินมาฝากไวกับธนาคาร รวมถึงการขายพันธบัตรรัฐบาล 

                                          
              1Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  China’s Socialist Economy: An Outline History (1949-1984).  

p. 18. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 81. 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 39-40. 
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เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในระยะแรก และควบคุมปริมาณการใหสินเชื่อ1 อีกทั้งยังไดควบคุมการผลิตสินคา

อุปโภคบริโภคตาง ๆ ที่จําเปน และการสื่อสารคมนาคมใหสามารถดําเนินการตอไปได  

ในการแกปญหาการเงินการคลังมีตงปอู (Dong Biwu, 1886-1975) เปนผูรับผิดชอบ 

เขาเปนผูจัดพิมพธนบัตรใชในเขตปลดปลอย จัดเตรียมระบบการเงินและดําเนินการจัดตั้งธนาคาร

กลางแหงชาติตั้งแตสมัยสงครามกลางเมือง2 หลังจากนั้นเขาไดสานตองานเดิมที่ทําไวโดยการจัดตั้ง

ธนาคารประชาชนจีน (The People’s Bank of China) ข้ึนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1948 และรวมสาขา

ตาง ๆของธนาคารกลางจีน (The Central Bank of China) ใหอยูในการดูแลของธนาคารประชาชนจีน 

ซึ่งเร่ิมตนจาก 200 สาขาใน ค.ศ. 1950 แลวขยายไปทั่วประเทศกวาพันสาขา3

มาตรการตาง ๆ ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปรับตัวดีข้ึน จนทําใหในการประชุม

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 7 คร้ังที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน ค.ศ. 

1950 ที่เปยจิง เหมาเจอตงไดกลาววา “พวกเราประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาเศรษฐกิจใน

ระดับหนึ่ง โดยสามารถจัดสรรการจัดเก็บงบประมาณแผนดินใหสมดุลกับรายจาย สามารถระงับภาวะ

เงินเฟอและสถานการณทางเศรษฐกิจก็เร่ิมตนดีข้ึน”4 เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการแกไข

ปญหาในระยะเริ่มแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
1.2.2 การควบคุมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของเอกชน 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการคาภายในประเทศเปนกลจักรที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน ค.ศ. 1949 รัฐบาลจําเปนตองเขาควบคุมวิสาหกิจเอกชน ที่มี

มูลคาถึงรอยละ 55.8 ของมูลคาวิสาหกิจทั้งประเทศ5 รวมถึงรัฐบาลไดเขาควบคุมผลผลิตอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรมของประเทศประมาณถึงรอยละ 40 โดยแบงเปนกิจการประเภทการคมนาคมขนสง 

การคาตางประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมอโลหะและน้ํามันบริเวณแมนจูเรีย ซึ่งญี่ปุนไดพัฒนาเอาไว 

โดยทั้งหมดอยูภายใตการดูแลของทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลสวนภูมิภาค และรัฐบาลสวนทองถิ่น ตน 

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 118. 

              2วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 40. 

              3George N. Ecklund.  (1973).  Banking and Finance.  In  China: A Handbook.  edited by Wu 

Yuan-li.  p. 579. 

              4Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 38. 

              5Carl Riskin.  (1987).  China’s Political Economy: The Quest for Development Since 1949.   

p. 47. 
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ค.ศ. 1950 รัฐบาลไดดําเนินการยึดกิจการอุตสาหกรรมและเหมืองแรของกลุมนายทุนรวมทั้งสิ้น 2,800 

แหง และยึดวิสาหกิจดานการเงินการคลังของรัฐบาลกกมินตั๋งไดรวมทั้งสิ้น 2,400 แหง1

ในดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศจีนกอน ค.ศ. 1956 สามารถแบงได

เปน 4 ประเภทคือ รัฐเปนเจาของ สหกรณเปนเจาของ เอกชนผูใชแรงงานเปนเจาของ และนายทุนเปน

เจาของ รัฐบาลตองการควบคุมวิสาหกิจเอกชนทั้งหมดใหเปนของรัฐ รัฐบาลจึงไดออกระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ มากมาย  อาทิเชน ผูประกอบการจะตองฝากเงินในธนาคารของรัฐทุกวัน และรัฐบาล

เขาควบคุมการดําเนินงานเปนรายวัน รวมทั้งการใชมาตรการเพิ่มภาษีรายไดของภาคเอกชน พรอมทั้ง

ผูกขาดวัตถุดิบและการบริการ เพื่อทําใหวิสาหกิจเอกชนเปลี่ยนเปนวิสาหกิจของรัฐรวมกับเอกชน 

รวมถึงการใชวิธีการรณรงคมวลชน เชน การรณรงค “หาตอตาน” (Five-Anti Campaign)∗ ซึ่ง

ขบวนการหาตอตานเริ่มข้ึน ค.ศ. 1952 โดยมีเปาหมายที่จะโจมตีนายทุน ดวยวิธีการตาง ๆ เหลานี้

วิสาหกิจเอกชนก็เปลี่ยนสภาพเปนวิสาหกิจรวมระหวางรัฐกับเอกชน2

สําหรับดานการคา ใน ค.ศ. 1950 สัดสวนการดําเนินการคาของรัฐบาลและสหกรณมี

เพียงประมาณรอยละ 14 และรอยละ 2 ของการคาทั้งหมดตามลําดับ แตจากการดําเนินมาตรการตาง 

ๆ ของรัฐ ซึ่งคลายกับการควบคุมวิสาหกิจ ทําใหใน ค.ศ. 1952 สัดสวนการคาของรัฐบาลและสหกรณ

รวมกันมีประมาณรอยละ 50 ของการคาทั้งหมด หลังจากนั้นสัดสวนนี้ไดเพิ่มข้ึนตามลําดับ3  

 
1.2.3 การปฏริูปที่ดิน 
การปฏิรูปที่ดินจัดไดวาเปนนโยบายในการแกไขปญหาระยะยาวที่เปนปญหาสั่งสมมา

นานของจีน และเปนคํามั่นสัญญาของพรรคคอมมิวนิสตตอประชาชน ใน ค.ศ. 1949 ที่ดินในภาค

เกษตรรอยละ 50 ถูกครอบครองโดยเจาที่ดินที่มีจํานวนเพียงรอยละ 4 ของประชากร แตชาวนายากจน

และลูกจางกสิกรที่มีจํานวนถึงรอยละ 70 ของประชากรกลับถือครองที่ดินรวมกันเพียงรอยละ 17 

เทานั้น 4 และจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนของประเทศจีนจาก 500 ลานคนใน ค.ศ.19335 เพิ่มเปน 

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 40. 

              ∗“หาตอตาน” (Five-Anti Campaign) ประกอบดวย การตอตานการหลบเลี่ยงภาษี (tax evasion) ใหสินบน

ขารัฐการ (briber of officials) โกงสัญญาที่ทํากับรัฐบาล (cheating on government contracts) ขโมยทรัพยของรัฐ 

(theft of state property) และขโมยขอมูลลับในทางเศรษฐกิจของรัฐ (theft of state economic information) 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 74-75. 

              3แหลงเดิม.  หนา 73. 

              4Colin Bown.  (1980).  China: 1949-76.  p. 2. 

              5Alexander Eckstein.  (1979).  China’s Economic Revolution.  p. 16. 
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541.67 ลานคนใน ค.ศ. 19491 ในขณะที่จํานวนพื้นที่เพาะปลูกกลับไมไดเพิ่มข้ึน∗ ยิ่งทําใหปญหาการ

ขาดแคลนที่ดินทํากินที่สะสมมานาน ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของปญหาความยากจนก็ยิ่งทวีความรุนแรง

มากขึ้น 

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1950 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดประกาศใชกฎหมายปฏิรูปที่ดินทั่ว

ประเทศ โดยพรรคคอมมิวนิสตจีนไดแบงคนในชนบทออกเปน 6 ประเภทคือ ราชาที่ดิน กสิกรผูมั่งคั่ง 

กสิกรที่มีฐานะปานกลาง กสิกรผูยากจน ลูกจางกสิกร และคนหลักลอย และตาม”มติเกี่ยวกับการแบง

ฐานะชนชั้นของบุคคลในชนบท” ซึ่งเกณฑที่ใชในการกําหนดฐานะของบุคคลคือ จํานวนที่ดินที่

ครอบครองและลักษณะการใชที่ดินวาไดใชเปนเครื่องมือในการขูดรีดคนอื่นมากนอยเพียงใด เมื่อระบุ

ฐานะของบุคคลแลว จึงทําการริบที่ดินรวมถึงทรัพยสิน เพื่อนําไปแจกจายใหกับผูไมมีที่ดินหรือมีไม

เพียงพอ2หลังจากนั้นเจาหนาที่ของพรรคซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

รวมกับสมาคมชาวนา ไดทําการยึดที่ดินและนําที่ดินเหลานั้นมาแบงใหแกเกษตรกร โดยไมจาย

คาตอบแทนแกเจาของที่ดินเดิม3 เมื่อถึง ค.ศ. 1953 ที่ดิน 700 ลานโหมว∗∗ หรือประมาณ 262.5 ลาน

ไรถูกนํามาจัดสรรแบงใหแกชาวนาที่ยากจนและชาวนาลมละลายซึ่งมีอยูกวา 300 ลานคนในขณะนั้น4  

 
1.2.4 ผลการดําเนินการทางเศรษฐกิจ 
จากการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตจีน ทําใหภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศในระหวาง ค.ศ. 1949-1953 ฟนตัวขึ้น เห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิต

อุตสาหกรรมใน ค.ศ. 1952 เพิ่มข้ึนรอยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ. 19495 สําหรับใน ค.ศ. 1953 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ. 1949 พบวาผลผลิตธัญพืชไดเพิ่มข้ึนจาก 108 ลานตันเปน 157 ลานตัน สวน

ผลผลิตเหล็กกลานั้นเพิ่มจาก 160,000 ตันเปน 1.77 ลานตัน ดัชนีผลผลิตทางการเกษตรและทาง

                                          
              1The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 31. 

              ∗ในระหวาง ค.ศ. 1929-1933 ประเทศจีนมีพื้นที่เพาะปลูก 103-115 ลานเฮกตาร สวนใน ค.ศ. 1953-1957 

มีพื้นที่เพาะปลูก 110 ลานเฮกตาร  (Wu, Yuan-li.  1973: 856) 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 86-87. 

              3วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 46. 

              ∗∗1 โหมว (mu) เทากับ 0.067 เฮกตาร หรือ 670 ตารางเมตร หรือ 0.1647 เอเคอร 

              4วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 44. 

              5Robert Michael Field.  (1975).  Civilian Industrial Production in the People’s Republic of China: 

1949-74.  in  China: A Reassessment of the Economy.  edited by Joint Economic Committee Congress 

of the United States.  p. 150. 
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อุตสาหกรรม ที่ใชดัชนีของ ค.ศ. 1957 เทากับ 100 ไดเพิ่มจาก 54 และ 20 ใน ค.ศ. 1949 เปน 83 และ 

61 ใน ค.ศ. 1953 ตามลําดับ1 สวนรายไดประชาชาติมีมูลคารวมเพิ่มข้ึนจาก 35,800 ลานหยวนใน 

ค.ศ. 1949 เปน 42,600 49,700 58,900 และ 70,900 ลานหยวนใน ค.ศ. 1950 1951 1952 และ 

1953 ตามลําดับ2 และทําใหรายไดตอคนตอปของประชากรใน ค.ศ. 1949 ที่ระดับ 67 ดอลลารสหรัฐฯ 

เพิ่มเปน  108 ดอลลารสหรัฐฯ ใน  ค.ศ. 19533 ประกอบกับการที่ รัฐบาลใชมาตรการควบคุม

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ทําใหผลผลิตของธุรกิจเอกชนจากรอยละ  55.8 ของผลผลิต

อุตสาหกรรมทั้งหมดใน ค.ศ. 1949 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 14.0 ใน ค.ศ.1953 แตขณะเดียวกัน

ผลผลิตของวิสาหกิจรวมทุนระหวางรัฐบาลกับเอกชน∗เพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.5 ใน ค.ศ. 1949 เปนรอย

ละ  28.5 ใน  ค .ศ .  1953 สวนมูลคาผลผลิตของวิสาหกิจที่ รัฐบาลเปนเจาของ  (State-owned 

enterprises) จากรอยละ 34.7 ใน ค.ศ. 1949 เพิ่มเปนรอยละ 57.5 ใน ค.ศ. 19534 จากตัวเลข

ดังกลาวไดชี้ใหเห็นวาแนวโนมอุตสาหกรรมของเอกชนถูกเปลี่ยนเปนของรัฐมากขึ้น สวนตัวเลขผู

วางงานในเมืองจากเดิม 4 ลานคนใน ค.ศ. 1949 ก็ลดลงกวาครึ่งใน ค.ศ. 1952 และในชนบทมีแรงงาน

เพิ่มข้ึน 15.804 ลานคนเพิ่มข้ึนจาก ค.ศ. 1949 ถึงสองเทา5 

จากตัวเลขทางเศรษฐกิจดังกลาวพอสรุปไดวา ในปลาย ค.ศ. 1953 พรรคคอมมิวนิสต

จีนสามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง อาทิเชน แกไขสภาพความอดอยาก ปญหาภาวะ

เงินเฟอ เสถียรภาพการเงิน การควบคุมการคาและอุตสาหกรรมภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม

ผลผลิตทั้งทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและทําใหรายไดประชาชาติโดยเฉลี่ยทั้งประเทศสูงขึ้น ซึ่ง

ถือเปนผลสําเร็จข้ันแรกในการบริหารเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

                                          
              1Arthur G. Asebrook.  (1975).  China: Economic Overview.  อางอิงใน  วารินทร วงศหาญเชาว และ 

จรินทร วงศหาญเชาว.  (2519).  เศรษฐกิจจีนจากประสบการณและการคนควา.  หนา 28, 33. 

              2The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 21. 

              3Joint Economic Committee of The United States Congress.  (1972).  People’s Republic of China: 

An Economic Assessment.  อางอิงใน  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  รายงานภาวะ

เศรษฐกิจและการคาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 3-4. 

              ∗วิสาหกิจรวมทุนระหวางรัฐบาลกับเอกชนมี 2 ลักษณะ คือ การรวมทุนระหวางรัฐบาลกับเอกชน (Joint 

state-private enterprises) กับวิสาหกิจของเอกชนที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล (Private enterprises 

executing state orders) 

              4State Statistical Bureau.  (1960).  Ten Great Years: Statistics of the Economic and Cultural 

Achievements of the People’s Republic of China.  p. 38.  quoted in  Carl Riskin. (1987). China’s Political 

Economy: The Quest for Development Since 1949.  p. 96. 

              5Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 93. 
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1.3 สภาพสงัคมในระหวาง ค.ศ. 1949-1953 
ภายหลังการสถาปนาประเทศขึ้นใหม แมวาปญหาตาง ๆ ที่สะสมมายาวนานกวาครึ่ง

ศตวรรษจะไมสามารถแกไขไดในทันที แตอยางนอยรูปแบบการปกครองใหมของพรรคคอมมิวนิสตที่

ใหความสําคัญกับชาวนา เกษตรกรและผูใชแรงงานซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ ก็ไดสราง

ความหวังและชีวิตใหมใหกับประชาชนกลุมนี้ สวนพอคา นักธุรกิจในระบบเกาก็ตองปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ในระยะเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสูสังคมแบบสังคมนิยมระหวาง ค.ศ. 1949-

1953 นั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนมีกระบวนการตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางเปนขั้นเปนตอน มี

ทั้งการปฏิรูปแนวคิดพื้นฐานในระดับครอบครัวจนถึงการปฏิรูปแนวคิดของสังคมสวนรวม ตลอดจนมี

การกําหนดนโยบายสาธารณสุข การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมขึ้นใหม 
1.3.1 การปฏริูปแนวคิดพืน้ฐานทางครอบครัว 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 รัฐบาลไดประกาศกฎหมายปฏิรูปการแตงงาน ซึ่ง

กฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อใหหนวยงานรัฐและองคกรมวลชนไดใชเปนแนวทางในการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางสถาบันครอบครัวและสภาพความสัมพันธของคนในครอบครัวแบบเกาของจีน 

กฎหมายฉบับนี้ไดใหความเสมอภาคแกสตรีในการมีชีวิตคู ยกเลิกระบบการแตงงานแบบคลุมถุงชน 

ยินยอมใหสตรีมีสิทธิหยาราง นอกจากนี้การซื้อเจาสาว การมีภรรยาหลายคน และการสมรสกับเด็กถือ

วาผิดกฎหมาย1 ในกฎหมายฉบับนี้ยังไดกําหนดอายุข้ันต่ําของผูที่จะสมรสไดคือ ผูหญิงตองมีอายุ

มากกวา 18 ปสวนผูชายตองมีอายุมากกวา 20 ป ตอมาพรรคคอมมิวนิสตไดโฆษณาใหคนสมรสเมื่อ

อายุมากกวากฎหมายกําหนด เพราะตองการลดอัตราการเกิดของประชากร2 ผลกระทบที่เกิดจากการ

ประกาศกฎหมายปฏิรูปการแตงงานก็คือ ในระหวาง ค.ศ. 1950-1953 อัตราการหยารางสูงขึ้นมาก 

โดยเพิ่มจาก 186,167 รายใน ค.ศ. 1950 เปน 409,500 รายใน ค.ศ. 1951 และเพิ่มสูงสุด 1.1 ลานราย

ใน ค.ศ. 19533 การประกาศกฎหมายการปฏิรูปการแตงงานในครั้งนี้ไดดําเนินควบคูไปกับโครงการที่

เกี่ยวของกับสตรีในหลาย ๆ โครงการ  

นอกจากนั้นพรรคคอมมิวนิสตไดใหเหตุผลของการปฏิรูประบบครอบครัววา ระบบ

ครอบครัวแบบดั้งเดิมไมสอดคลองกับระบบคอมมิวนิสตคือ ไมเอ้ืออํานวยใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 

                                          
              1สมเกียรติ วันทะนะ.  (2542).  รัฐสังคมนิยมจีนกอนป 1979.  ใน  จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21.  บรรณาธิการ

โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  หนา 50. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2518, กรกฎาคม).  การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวในจีน.  วารสารสังคมศาสตร.  

12(3): 51. 

              3แหลงเดิม.  หนา 51. 
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ไมอํานวยใหเอกชนคิดถึงผลประโยชนสวนรวม อีกทั้งความจงรักภักดีที่มีตอรัฐเปนสิ่งที่พรรค

คอมมิวนิสตมีความตองการในการปฏิวัติไมใชความภักดีตอครอบครัว1 จะเห็นไดวานอกจากผลของ

การประกาศกฎหมายปฏิรูปการแตงงานนี้ จะทําใหผูหญิงซึ่งเคยถูกกดขี่ขมเหงโดยผูชายตามลักษณะ

สังคมเกาจะไดรับการปลดปลอยแลวยังเปรียบเสมือนการปลดปลอยประชาชนจากแนวคิดเกาๆ ของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมแบบขงจื้ออีกดวย  

 
1.3.2 การปฏริูปความคิดและการรณรงคสามตอตาน 
ในระหวาง ค.ศ. 1950–1951 รัฐบาลไดทําการเคลื่อนไหวปฏิรูปทางความคิด (Thought 

Reform Movement) โดยใหบรรดานักวิชาการและปญญาชนเขารับการศึกษาอบรมในหนวยงานที่

จัดตั้งขึ้นซึ่งอยูในมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ตางๆ เปนเวลา 6-8 เดือน เพื่อลบลางแนวคิดเกาและสอน

ใหรูจักแนวคิดของสังคมนิยม โดยเฉพาะ “ความคิดเหมาเจอตง” ควบคูไปกับแนวคิดของคารล มารกซ 

(Karl Marx) เฟรเดอริค เองเกลส (Friederic Engels) วลาดิมีร เลนิน (Vladimir Ilyich Lenin) และ

โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) อีกทั้งตองเขียนอัตชีวประวัติของตนและครอบครัวตามความเปนจริง2 

และเขียนคําสารภาพเกี่ยวกับความคิดเดิมของตนเองในการตอตานสังคมนิยม รวมทั้งใหสาบานวาจะ

เปลี่ยนแนวคิดดั้งเดิมของตน3   

ใน ค.ศ. 1951 รัฐบาลไดจัดใหมีการรณรงคทางสังคมที่เรียกวาการรณรงค “สาม

ตอตาน” (Three-Anti Campaign) ข้ึนซึ่งไดแก การตอตานการคอรรัปชัน ตอตานการสูญเปลา และ

ตอตานระบบขุนนางศักดินา ซึ่งการรณรงคในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแนวคิดของผูปฏิบัติงานของ

รัฐบาลและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ผลของการรณรงคในครั้งนี้ทําใหสมาชิกพรรคประมาณรอยละ 

10 ถูกขับออกจากพรรค4

 
1.3.3 นโยบายดานสาธารณสขุ 
ใน ค.ศ. 1949 ประเทศจีนประสบกับวิกฤตทางดานสาธารณสุขอยางรุนแรง ประชาชน

โดยทั่วไปทั้งในชนบทและในเมืองมักประสบปญหาดานระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากประสบภาวะ

ขาดแคลนอาหารหรือการบริโภคอาหารที่ไมเพียงพอและไมถูกสุขลักษณะ จนเปนสาเหตุใหประชาชน

                                          
              1แหลงเดิม.  หนา 49. 

              2ทวีป วรดิลก.  (2542).  ประวัติศาสตรจีน.  หนา 1100. 

              3ธเนศ อาภรณสุวรรณ.  (2517).  การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน.  ใน  การปฏิวัติของจีน.  หนา 79-80. 

              4สมเกียรติ วันทะนะ.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 52-53. 
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จํานวนมากตองปวยและเสียชีวิตดวยโรคไขรากสากนอย โรคบิด และโรคอหิวาตกโรค1 สวนทารกทีเ่กดิ

ใหมถึงอายุ 1 ขวบมีอัตราการตายสูงถึง 200 คนตอทารก 1,000 คน และประมาณรอยละ 30 ของเด็ก

ตายกอนอายุ 5 ขวบ ในดานการใหบริการดานสาธารณสุขก็มีอยูอยางจํากัด โดยที่เตียงในโรงพยาบาล 

1 เตียงตองรองรับประชากรในเขตเมืองถึง 6,550 คน2 จากตัวเลขดังกลาวไดแสดงใหเห็นวามาตรฐาน

และการใหบริการดานสาธารณสุขของรัฐบาลอยูในขั้นวิกฤต ดังนั้นในการประชุมสาธารณสุขแหงชาติ

คร้ังที่ 1 (First National Health Conference) ที่เปยจิง ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1950 ที่ประชุมไดวาง

นโยบายในการพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขที่สําคัญไว 4 ขอดังนี้3

1. สงเสริมระบบสาธารณสุขที่ใหบริการแกชาวนา คนงาน และทหาร อยางทั่วถึง 

2. ใหความสําคัญกับการปองกันโรค 

3. ทําการรณรงคเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในดานสาธารณสุข 

4. สงเสริมความรวมมือระหวางแพทยแผนโบราณกับแผนปจจุบัน 

จากนโยบายในดานการใหความสําคัญกับการปองกันโรคดังกลาวทําใหปลาย ค.ศ. 

1950 รัฐบาลไดส่ังปดสถานบริการทางเพศทั้งหมด เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ตอมาใน ค.ศ. 1953 รัฐบาลไดฉีดวัคซีนปองกันไขทรพิษ ใหกับประชาชนประมาณ 307 ลานคนทั่ว

ประเทศ  

 
1.3.4 นโยบายดานการศกึษา 
แนวทางของระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นอยูกับองคประกอบ

ที่สําคัญ 3 อยางคือ การเมือง การผลิตและการควบคุมของพรรค 1) การเมืองเปนหัวใจสําคัญของ

แนวทางในการศึกษา จุดประสงคทางการเมืองควบคุมหลักสูตร กิจกรรมทางการเมืองมุงเนนใหเกิดผล

ที่เด็กนักเรียนและครูผูสอน ในทุกชั้นเรียนจะตองเรียนเกี่ยวกับการเมืองเปนสําคัญ 2) การผลิตและ

แรงงานถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในการเรียนการสอน 3) ระบบการศึกษาทั้งหมดตองอยู

ภายใตการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต4

                                          
              1Robert M. Worth.  (1973).  Health and Medicine.  in  China: A Handbook.  edited by Wu Yuan-li.  

p. 657. 

              2วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 152-153. 

              3Robert M. Worth.  (1973).  op. cit.  p. 660. 

              4Theodore His-en Chen.  (1973).  Education.  in  China: A Handbook.  edited by Wu Yuan-li.   

p. 692. 
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เมื่อพรรคคอมมิวนิสตเขาบริหารประเทศใน ค.ศ. 1949 โครงสรางระบบการศึกษายังคง

ใชโครงสรางการศึกษาในสมัยสาธารณรัฐ ซึ่งจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 6 ป แบงเปน

ประถมศึกษาตน 4 ป ประถมศึกษาปลาย 2 ป ระดับมัธยมศึกษาอีก 6 ป แบงเปนมัธยมตนและมัธยม

ปลายอยางละ 3 ป มีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยมีการเพิ่มระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือ

การศึกษาเพื่อมวลชน (Mass Education) โดยมีผูปฏิบัติงานของพรรค (Cadre) เปนผูสอน1 สวน

การศึกษาระดับสูงหรือระดับอุดมศึกษาใชเวลา 4 ป ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงคือ แนวทางการศึกษาไดเปลี่ยน

จากการศึกษาตามแบบระบบเกาที่เนนแนวคิดขงจื่อเปนแนวทางที่สอดคลองกับแนวคิดของสังคมนิยม

และเพิ่มความรูทางการเมืองตามแนวทางของเหมาเจอตงเขาไปในหลักสูตรการศึกษา2 ใน ค.ศ. 1950 

เมื่อสหภาพโซเวียตไดสงผูเชี่ยวชาญมาชวยเหลือดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจีน ตามคํา

กลาวที่วา “เรียนรูจากสหภาพโซเวียต” (Learn from the Soviet Union) จึงทําใหภาษารัสเซียเขามามี

ความสําคัญแทนที่ภาษาอังกฤษ โดยการเรียนการสอนตามระบบรัสเซียนี้ทําใหแนวทางการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาและหนังสือเรียนใหมของจีนทั้งหมดเปนแบบสหภาพโซเวียต ซึ่งแนวทางนี้ใช

จนกระทั่งเกิดปญหาความสัมพันธระหวางจีนกับรัสเซียใน ค.ศ. 19603  

ตอมาใน ค.ศ. 1951 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการศึกษาเสีย

ใหมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการเมือง ทําใหระยะเวลาการศึกษาระดับประถมศึกษาไดลดลงจาก 

6 ป เปน 5 ป โดยใหเหตุผลวาระบบการศึกษาเดิมเปนของชนชั้นกลางในสังคมเกา และการศึกษาที่ใช

เวลานานนั้น เปนวิธีการของชนชั้นกลางที่จะกีดกันมิใหคนสวนใหญของประเทศซึ่งเปนชาวนาใหไดรับ

การศึกษา หลังการเปลี่ยนแปลง 2 ป รัฐบาลไดประกาศเลื่อนแผนการเปลี่ยนระบบการศึกษาดังกลาว

ออกไป โดยใหเหตุผลวาเกิดจากความไมพรอมและไมเพียงพอของผูสอนและอุปกรณการสอน4

 

 

 

 

 

 

                                          
              1เขียน ธีระวิทย.  (2516, 1 ตุลาคม).  การศึกษาในประเทศจีน.  วิทยาสาร.  24(37): 11. 

              2สารสิน วีระผล.  (2518, มกราคม).  การปฏิวัติทางการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน.  วารสาร

สังคมศาสตร.  หนา 46. 

              3Theodore His-en Chen.  (1973).  op. cit.  p. 693. 

              4Ibid.  p. 695. 
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ภาพประกอบ 2 แผนผังแสดงระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1951 

 

 ที่มา: Theodore His-en Chen.  (1973).  Education.  in  China: A Handbook.  edited by 

Wu Yuan-li.  p. 694. 

 
1.3.5 นโยบายดานศลิปวฒันธรรมและวรรณกรรม 
ตั้งแต ค.ศ.  1949 แนวทางในการเขียนนวนิยาย  บทกวี  หรือบทละครขึ้นอยูกับ

จุดมุงหมายทางการเมืองเปนสําคัญ1 เนื่องจากความเห็นของเหมาเจอตงตองานศิลปะและวรรณกรรม

วา “ศิลปะไมไดมีไวเพื่อศิลปะ (Art is not for art’s sake) แตศิลปะมีไวเพื่อรับใชมวลชน และสําหรับ

                                          
              1S. H. Chen.  (1973).  Language and Literature under Communism.  in  China: A Handbook.  

edited by Wu Yuan-li.  p. 715. 
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พวกเรา (พรรคคอมมิวนิสตจีน) วรรณกรรมและศิลปะมีไวเพื่อประชาชน... รับใชประชาชน…

จุดมุงหมายเพื่อรับใชมวลชน ประชาชนกวารอยละ 90 คือกรรมาชีพ เกษตรกรและทหาร”1 และในวันที่ 

25 มีนาคม ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตไดจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการละครของกระทรวงวัฒนธรรม 

เพื่อปฏิรูปแนวทางวรรณคดีและศิลปะใหสอดคลองกับแนวทางสังคมนิยม ทําใหละครแบบดั้งเดิม

ประเภทไสยศาสตรหรืออภินิหาร ประเภทปลุกเรากามารมณ ประเภทสงเสริมคานิยมแบบศักดินา 

ประเภทดูหมิ่นชนชั้นกรรมาชีพ หรือประเภทที่ตัวเอกยอมจํานนตอศัตรูถูกส่ังหาม2 สวนแนวทางการ

เขียนนวนิยายหลังจาก ค.ศ. 1949 ก็เหมือนแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต คือผูเขียนมักจะเขียน

เกี่ยวกับชีวิตของเกษตรกร กรรมกรและทหารหรือบางครั้งก็เขียนเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานของพรรคใหมี

ลักษณะของผูที่ทํางานที่ ทุมเท อุทิศตนและไมมีความผิดพลาด และเรื่องมักจะจบลงดวยการที่

สามารถเอาชนะอุปสรรคไดดวยการดําเนินตามแนวทางความคิดของเหมาเจอตง 3 หรือไมก็ตอง

พรรณนาถึงขอดีของระบบเศรษฐกิจการเกษตรแบบใหม และจะตองใหสะทอนภาพของบุคคลที่มี

แนวคิดใหมและมีความหวังใหมในชีวิต4

ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมนั้นมีสวนชวยสนับสนุนเปาหมายทางการเมือง และ

สงเสริมนโยบายของพรรคในรูปแบบตางๆ เสมอมา เชน ในชวงนโยบายการปฏิรูปที่ดิน (ค.ศ. 1949 -

1952) นักเขียนหลายคนตางไดเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน อาทิ ติงหลิง (Ding Ling) 

เขียนนิยายเรื่อง พระอาทิตยสองแสงเหนือแมน้ําซางกาน (Sun Over Sangkan River) โจวลี่ปอ 

(Chou Lipo) เขียนนิยายเรื่องวาดวยการปฏิรูปที่ดิน หาวหรานเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณที่ได

จากการรณรงคปฏิรูปที่ดิน 5 ในชวงสงครามเกาหลี ก็มีเร่ือง 3,000 ไมลเพื่อแผนดินที่รัก (Three 

Thousand Miles of Lovely Land) ซึ่งเขียนโดยหยางฉู (Yang Shu) ตีพิมพใน ค.ศ. 1952 ในเรื่อง

กลาวถึงชีวิตของอาสาสมัครที่ไปสรางทางรถไฟในเกาหลีเหนือระหวางเกิดสงครามเกาหลี6 เปนตน 

อยางไรก็ตาม ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมแบบเกาก็ยังคงปรากฏอยู จึงทําใหใน ค.ศ. 1952 พรรค

คอมมิวนิสตเร่ิมรณรงคมวลชนวิพากษวิจารณงานของนักเขียนที่ไมสอดคลองกับนโยบายของพรรค

คอมมิวนิสต 

                                          
              1Richard F. S. Yang.  (1973).  The Performing and Visual Arts and Music.  in  China: A Handbook.  

p. 737. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; & นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  จีนการตอสูสองแนวทาง.  หนา 97. 

              3S. H. Chen.  (1973).  op. cit.  pp. 722-723. 

               4Ibid.  p. 725. 

              5อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 98-99. 

              6S. H. Chen.  (1973).  op. cit.  p. 729. 



 16 

2. การบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนในระหวาง ค.ศ. 1954-1957 
เมื่อการฟนฟูประเทศในชวงแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จไดดวยดี ใน

ระยะตอจากนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดตั้งองคกรบริหารอยางเปนทางการขึ้น ดวยการประกาศใช

รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกใน ค.ศ. 1954 ทําใหการเมืองมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในทาง

เศรษฐกิจ รัฐบาลไดเร่ิมนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 1 มาใชซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมีผลบังคับใชถึง ค.ศ. 1957 สวนในทางสังคมการรณรงครอยบุปผา

และการตอตานฝายขวาที่เกิดขึ้นในชวง ค.ศ. 1956-1957 ไดสงผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนเปนอยางมาก 
2.1 การเมืองภายใตรฐัธรรมนูญฉบับถาวร 
ระยะเวลากวา 4 ป พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสรางรัฐบาลชั่วคราวที่มีเสถียรภาพและความ

มั่นคงทางการเมือง พรอมทั้งจัดตั้งองคกรตาง ๆ ข้ึนบริหารประเทศไดสําเร็จในระดับหนึ่งแลวนั้น กาว

ตอไปของพรรคคอมมิวนิสตคือการจัดตั้งองคกรบริหารอยางเปนทางการขึ้นมาทดแทนองคกรชั่วคราว

ที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรก 
2.1.1 รัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
เมื่อสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนไดรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเสร็จส้ินลง 

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติชุดที่ 1 ไดเปดประชุมสภาสมัยแรก ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1954 ที่

ประชุมมีมติรับรางรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ประกอบดวย 3 หมวด 106 มาตรา โดยเฉพาะมาตราที่ 2 ของหมวดที่ 1 ในรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววา 

อํานาจรัฐทั้งปวงเปนของประชาชน องคกรที่ประชาชนใชอํานาจรัฐ คือสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ 

(National People’s Congress, NPC) และสภาผูแทนประชาชนทองถิ่นระดับตาง ๆ1 รัฐธรรมนูญฉบบั

นี้มีรูปแบบคลายกับรัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก ซึ่งไดแบงแยกหนาที่ขององคกรที่ใช

อํานาจอธิปไตยของรัฐออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจศาลและอัยการ2  

การประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติคร้ังนี้ ที่ประชุมไดเลือกใหเหมาเจอตงดํารง

ตําแหนงประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน จูเตอ ดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี หลิวเซาฉี 

ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการประจํา (Standing Committee) ของสภาผูแทนประชาชนฯ โดยมี 

ซงชิ่งหลิง ดํารงตําแหนงรองประธานพรอมกับผูนําคนอื่น ๆ อีก 12 คน ในตําแหนงเดียวกันนี้ โดยมีโจว

เอินไหล ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีพรอมกับตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ คณะผูนํา

                                          
               1Wu, Yuan-li, editor.  (1973).  China: A Handbook.  pp. 799-810. 

               2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 135-136. 
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เหลานี้ถือเปนคณะผูบริหารสูงสุดของรัฐที่เขามาแทนที่รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 19491 เมื่อ

เปรียบเทียบผูดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ของรัฐบาลถาวรกับรัฐบาลชั่วคราวในแตละตําแหนงนั้น ซึ่งจะ

เห็นไดวาเปนคนคนเดียวกัน การจัดการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเพื่อรับรางรัฐธรรมนูญนั้น 

เปนการจัดสรรอํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศใหเปนระบบมากยิ่งขึ้นและเปนการสรางความชอบ

ธรรมในการบริหารประเทศอยางสมบูรณของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ถึงแมวาหลักการในรัฐธรรมนูญจะไดประกาศไวอยางชัดเจนวา องคกรที่ประชาชนใช

อํานาจรัฐ คือสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ และในการบริหารประเทศมีการแบงแยกหนาที่ขององคกร

ตางๆที่ใชอํานาจรัฐตามที่กลาวมาแลว แตในทางปฏิบัติแลวองคกรหลักระดับสูงสุดในการบริหาร

ประเทศนั้นประกอบดวย สมัชชาพรรคแหงชาติ (National Party Congress) คณะกรรมการกลาง 

(Central Committee) คณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) คณะกรรมการประจําของกรมการ

เมือง (Politburo Standing Committee) และเลขาธิการกลาง (Secretary General) ซึ่งหนวยงาน

ทั้งหมดขึ้นตรงตอพรรคคอมมิวนิสต อีกทั้งพรรคคอมมิวนิสตควบคุมอํานาจในรัฐสภา รัฐบาลปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากพรรค และเมื่อรวมกับหลักประชาธิปไตยรวมศูนยแลวจะเห็นวา 

อํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศเปนของพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยเฉพาะคณะกรรมการกรมการ

เมืองถาวร ซึ่งถือไดวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจมากที่สุดในการตัดสินนโยบายสําคัญตางๆ 
2.1.2 กลไกการบริหารประเทศ 
โครงสรางหลักในการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนประกอบดวยสถาบันหลัก 

3 สถาบัน คือ พรรคคอมมิวนิสตจีน รัฐบาล และกองทัพปลดแอกประชาชน  
2.1.2.1 พรรคคอมมิวนิสตจีน (Chinese Communist Party, CCP) 

องคประกอบสําคัญของพรรคคอมมิวนิสตจีนประกอบดวย2

สมัชชาพรรคแหงชาติ (National Party Congress) เปนศูนยรวมของผูนํา

และอํานาจสูงสุดของพรรคฯ การประชุมสภาในแตละวาระจะมีการเลือกคณะกรรมการกลาง (Central 

Committee) ข้ึนมาชุดหนึ่งจากตัวแทนผูเขารวมการประชุม คณะกรรมการกลางที่ไดรับเลือกจะเปนผู

กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศตอไป  

คณะกรรมการกลาง (CCP Central Committee) เปนคณะบุคคลที่ไดรับการ

คัดเลือกจากการประชุมสมัชชาพรรคแหงชาติ โดยคณะกรรมการกลางประกอบดวยสมาชิกถาวรและ

สมาชิกสํารอง คณะกรรมการกลางจะเปนผูเลือกประธาน และเลือกคณะกรรมการกรมการเมือง 

(Politburo) ข้ึนมาชุดหนึ่ง โดยคณะกรรมการกรมการเมืองก็จะเลือกคณะกรรมการประจําของกรมการ

                                          
               1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 47-48. 

               2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 129-134. 
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เมือง (Standing Committee) ข้ึนมาชุดหนึ่งเชนกัน เพื่อเปนกลุมผูนําที่ใชอํานาจสูงสุดของพรรคใน

การบริหารประเทศ ในขณะที่พรรคไมไดอยูในสมัยประชุมใหญ งานตาง ๆ ที่คณะกรรมการกลางจัดทํา

มีผลเทากับเปนงานที่จัดทําโดยที่ประชุมใหญของสมัชชาพรรคแหงชาติ และโดยทั่วไปการประชุม

คณะกรรมการกลางเพื่อเลือกคณะบุคคลตามตําแหนงดังกลาวถือวาเปน “การประชุมคณะกรรมการ

กลางพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 1” 

คณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) หรือคณะกรมการเมืองพรรค 

ประกอบดวยสมาชิก 3 ประเภทคือ สมาชิกคณะกรรมการประจําของกรมการเมือง (Politburo 

Standing Committee) สมาชิกคณะกรรมการและสมาชิกสํารอง ซึ่งสมาชิกทั้งหมดไดรับการคัดเลือก

จากคณะกรรมการกลางพรรคคณะกรรมการกรมการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศทั้งใน

สวนของพรรคคอมมิวนิสต กองทัพ และรัฐบาล โดยเฉพาะคณะกรรมการกรมการเมืองถาวรมีหนาที่

ตัดสินใจในการบริหารงานของคณะกรรมการกลาง และตัดสินใจในปญหาสําคัญตางๆของประเทศ 

อาทิเชน การออกกฎหมาย และการวางแผนงบประมาณ 

สํานักเลขาธิการ (Central Secretarial) เปนหนวยงานการบริหารงานของ

คณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) ซึ่งมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนผูรับผิดชอบสูงสุด 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แผนผังแสดงโครงสรางการบริหารของพรรคคอมมิวนสิตจีน 
 

 ที่มา: Craig Dietrich.  (1994).  People’s China: A Brief History.  2nd ed.  p. 57. 
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2.1.2.2 รัฐบาล (Government) 
รัฐบาลทําหนาที่บริหารประเทศในนามของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งรัฐธรรมนญูฉบบั 

ค.ศ. 1954 ไดแบงอํานาจการบริหารของรัฐบาลออกเปน 3 สวนนั่นคือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ

บริหารและอํานาจศาลและอัยการ 

อํานาจนิติบัญญัติ สถาบันที่ใชอํานาจนิติบัญญัติคือ สภาผูแทนประชาชน

แหงชาติ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1954 มาตรา 2 และมาตรา 21 ระบุวา อํานาจสูงสุดของรัฐมาจาก

ประชาชน องคกรที่ประชาชนใชอํานาจรัฐคือ สภาผูแทนประชาชนระดับตางๆ1 โดยสภาผูแทน

ประชาชนเปนองคกรที่มีอํานาจแกไขรัฐธรรมนูญ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ตัดสินปญหา

สงครามและสันติภาพ ปญหางบประมาณ ปญหาพรมแดน และมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอน

ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ประธานศาลสูงสุด ประธานอัยการสูงสุด ฯลฯ เนื่องจากจํานวน

สมาชิกของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติมีจํานวนมาก จึงไดมีการเลือกคณะกรรมการประจําของสภา

ผูแทนประชาชนแหงชาติข้ึน เพื่อใหเปนองคกรใชอํานาจรัฐในระหวางที่สภาผูแทนประชาชนแหงชาติ

ไมไดอยูในสมัยประชุม อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการเรียกประชุมประจําและการใชอํานาจปฏิบัติงาน

รวมหมู2  

อํานาจบริหาร ผูที่ใชอํานาจบริหาร คือ ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี โดย

ตําแหนงประธานาธิบดีมีข้ึนพรอมกับการประกาศใชรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1954∗ ซึ่งรัฐธรรมนูญได

กําหนดใหประธานาธิบดี เปนองคกรอิสระ เปนประมุขของรัฐ เปนตัวแทนของรัฐในความสัมพันธกับ

ตางประเทศ เปนผูบัญชาการสูงสุดทั้งสามกองทัพ เปนประธานในที่ประชุมของสภาปองกันแหงชาติ 

(National Defense Council) และเปนผูเรียกประชุมสภาสูงสุดแหงชาติ (Supreme State 

Conference) นอกจากนั้น ประธานาธิบดียังอาจใชดุลยพินิจสวนตัวในฐานะประมุขของรัฐในการ

ควบคุมองคกรฝายบริหารทั่วทั้งประเทศ4 ถึงแมวาผูดํารงตําแหนงนี้เปนคนแรกคือ เหมาเจอตงจะเปน

                                          
              1Constitution of the People’s Republic of China.  (1954).  China: A Handbook.  edited by Wu, 

Yuan-li.  p. 800. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 136. 

              ∗กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญใน    ค.ศ.    1954    โครงสรางของรัฐบาลไมมีตําแหนงประธานาธิบดี โดย

หนวยงานที่ใชอํานาจของประธานประเทศ   คือ  คณะกรรมการของรัฐบาลกลางประชาชน แตประธานคณะกรรมการ

ของรัฐบาลกลางประชาชน  ไมใชองคกรรัฐอิสระ   และไมใชประมุขของรัฐ   เพราะโดยฐานะแลวเปนเพียงสวนหนึ่งใน

คณะกรรมการของรัฐบาลกลางประชาชนเทานั้น ผูจัดการออนไลน.  (2547).  ประวัติความเปนมาของตําแหนง

ประธานาธิบดี.  (ออนไลน). 

              4เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 139. 
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ประธานสูงสุดของสถาบันหลักทั้ง 3 แตในทางปฏิบัติแลว การบริหารงานภายในรัฐบาลในชวง 15 ป

แรกของการปกครองเปนหนาที่รับผิดชอบของโจวเอินไหล และการบริหารงานภายในพรรคเปนหนาที่

ของหลิวเซาฉี1

คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เปนคณะผูบริหารงานสูงสุดของประเทศ 

ประกอบดวยตําแหนงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงตางๆ รวมทั้งประธาน

ของคณะกรรมการตางๆที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติตามมติและขอ

กฎหมายที่ผานจากสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ และคณะกรรมการประจําของสภาผูแทนประชาชน

แหงชาติ2 สวนในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้น คณะกรรมการกลาง

ของพรรคคอมมิวนิสตจะเปนผูเสนอชื่อและตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา3

อํานาจศาลและอัยการ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1954 มาตราที่ 47 ระบุวา ศาล

สูงสุดของรัฐเปนหนึ่งในองคกรปกครองสูงสุดของรัฐ4 โดยมีศาลหรือศาลประชาชนเปนองคกร

พิพากษาของรัฐ ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นในทุกมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลนคร ข้ึนตรงตอ

สวนกลาง โดยศาลประชาชนแบงเปนศาลประชาชนขั้นสูง ข้ันกลาง และข้ันพื้นฐาน และมีองคกร

พิพากษาสูงสุดของประเทศ คือศาลสูงสุดของประชาชน (Supreme People’s Court) ซึ่งมีอิสระในการ

ใชอํานาจพิพากษา และเปนองคกรสูงสุดที่ทําหนาที่ตรวจสอบงานพิพากษาของศาลประชาชนระดับ

ตางๆ และศาลประชาชนเฉพาะดาน เชนศาลทหาร ศาลการคมนาคม ศาลรถไฟ เปนตน สวนตําแหนง

ประธาน รองประธาน และกรรมการของศาลสูงสุดสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนผูแตงตั้ง5

อัยการหรือสํานักอัยการ เปนองคกรควบคุมทางกฎหมายของชาติและเปน

องคกรที่มีอิสระและจะไมถูกแทรกแซงโดยฝายบริหาร สํานักอัยการทําหนาที่ตรวจสอบคดีที่มี

ความสําคัญตอประเทศชาติ เชน คดีเกี่ยวกับความมั่นคง คดีที่ทําใหเกิดความแตกแยกในชาติ คดีที่มี

โทษรายแรง เปนตน6 ในทางปฏิบัติระบบกฎหมายและศาลมีบทบาทหนาที่จํากัด เพราะเมื่อมีการ

รณรงคมวลชนเกิดขึ้น กระบวนการของศาลจะหยุดชะงัก นอกจากนั้นคดีตางๆอาจตกลงกันโดยผาน 

“คณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน” ในกระบวนการตัดสินการพิจารณาการกระทําของคนตอง

                                          
              1ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 344. 

              2ผูจัดการออนไลน.  (2547).  ฐานะและบทบาทของคณะรัฐมนตรี และโครงสรางการบริหารงานของรัฐบาล

(ออนไลน). 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 141. 

              4Constitution of the People’s Republic of China.  (1954).  op. cit.  p. 807. 

              5เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 146. 

              6ผูจัดการออนไลน.  (2547).  อัยการสูงสุด.  (ออนไลน). 
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พิจารณาปจจัยทางสังคมประกอบอยางกวางขวาง ฉะนั้นผูพิพากษาไมจําเปนตองมีความรูทาง

กฎหมายมากเทาไรนัก แตตองสื่อสารกับประชาชนเขาใจ1

2.1.2.3 กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (Chinese People’s Liberation Army, 
PLA) 

มาตราที่ 20 ของรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1954 ระบุวา กองทัพเปนของประชาชน มี

หนาที่ปกปองผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ปกปองอธิปไตย ความมั่นคงดานพรมแดน

และความปลอดภัยของประเทศ2 โดยกระทรวงกลาโหมไดรับการจัดตั้งขึ้นภายหลังการประกาศใช

รัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1954 มีสภาปองกันแหงชาติ (National Defence Council) เปนองคกรสูงสุด

ในทางทฤษฏี งานดานนโยบายสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจการทหาร 

(Military Affairs Committee) ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน3  

องคประกอบและหนาที่สําคัญของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนประกอบดวย4 1) 

กองทัพปลดแอกประชาชนจีน เปนกองทหารประจําการของรัฐ หนาที่หลักคือพิทักษและปกปอง

ประเทศและประชาชน อีกทั้งยังมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมในยามจําเปนดวย 

2) กองกําลังติดอาวุธของตํารวจประชาชนจีน หนาที่คือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและรักษาระเบียบของสังคม และ 3) ทหารบาน ในยามสงครามมีหนาที่ทําการสูรบเพื่อการ

ปองกันรักษาประเทศ ในยามสงบมีหนาที่ชวยเหลือในการรักษาระเบียบของสังคม ทั้งนี้ทหารบานจะ

ปฏิบัติหนาที่ภายใตการชี้นําขององคการการทหาร ลักษณะพิเศษของโครงสรางอํานาจในการปองกัน

ประเทศของจีนคือ อํานาจชี้นําขึ้นอยูกับศูนยกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน นโยบายที่สําคัญในการ

ปองกัน การตอสู และการเสริมสรางความมั่นคงภายในประเทศ ก็กําหนดโดยคณะกรรมการกลาง

พรรคคอมมิวนิสตจีน5 ในระหวาง ค.ศ. 1954-1968 สายการบังคับบัญชาของทหาร ถัดจากสวนกลาง

ลงไปไดแก ภาคทหาร 13 ภาค เขตทหาร 23 เขต และกรมทหารตางๆตามลําดับ ทุกๆระดับมีแผนก

เสนาธิการทหารเพื่อเชื่อมโยงการทํางาน คําสั่งของกระทรวงกลาโหมผานโดยตรงไปยังภาค เขต กรม

ทหารตามลําดับ เพื่อที่จะใหการเมืองอยูเหนือกองทัพ จึงทําใหพรรคคอมมิวนิสตควบคุมกองทัพอยาง

เปนระบบจากสายการบังคับบัญชาเบื้องสูงลงเบื้องลาง6  

                                          
              1เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 147. 

              2Constitution of the People’s Republic of China.  (1954).  op. cit.  p. 802. 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 148. 

              4ผูจัดการออนไลน.  (2547).  องคประกอบของกองกําลังติดอาวุธแหงชาติ.  (ออนไลน). 

              5ผูจัดการออนไลน.  (2547).  บทบาทของพรรคคอมมิวนิสตจีนตอกองกําลังติดอาวุธ.  (ออนไลน). 

              6เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 148. 
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2.1.3 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจนีแหงชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 1  
การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 1 (First Session of 

The Eighth National Congress of the CCP) จัดขึ้นระหวางวันที่ 15-27 กันยายน ค.ศ.1956 ที่เปยจิง 

การประชุมในครั้งนี้ถือเปนการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนครั้งแรกหลังจากสถาปนา

ประเทศและหางจากการประชุมคร้ังกอนถึง 11 ป∗ มีตัวแทนที่เขารวมประชุม 1,026 คน จากสมาชิก

พรรคคอมมิวนิสตทั่วประเทศประมาณ 10.73 ลานคน ในการประชุมคร้ังนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดมี

การเลือกคณะกรรมการกรมการเมืองถาวร (Politburo Standing Committee) จํานวน 6 คน ซึ่งจะ

ไดรับตําแหนงบริหารในพรรคควบคูกันไป ประกอบดวย เหมาเจอตงดํารงตําแหนงประธานพรรค หลิว

เซาฉี โจวเอินไหล จูเตอ และเฉินหยุน ดํารงตําแหนงรองประธานพรรคตามลําดับ โดยมีเติ้งเสี่ยวผิงเปน

เลขาธิการพรรค1 และในการประชุมคร้ังนี้ไดมีการนําแนวคิด “วาดวยความสัมพันธหลักสิบประการ” 

(On Ten Major Relationships)∗∗ ของเหมาเจอตงเสนอตอที่ประชุม โดยแนวคิดนี้เปนการนําแนวทาง

การพัฒนาประเทศตามแบบโซเวียตรวมกับแนวทางในการพึ่งตนเอง2 จึงกลายเปนแนวคิดพื้นฐานที่

สําคัญของการพัฒนาประเทศและนําประเทศไปสูการเปนรัฐสังคมนิยมตอไป 

 
2.1.4 การรณรงครอยบุปผาและการรณรงคตอตานฝายขวา 
เนื่องจากเหมาเจอตงตองการรับฟงความคิดเห็นของนักวิชาการ สมาชิกพรรค

คอมมิวนิสตในระดับตางๆ และบุคคลทั่วไปตอแนวทางในการพัฒนาประเทศที่พรรคคอมมิวนิสตจีน

                                          
              ∗การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติครั้งที่ 7 (The Seventh National Congress of the CCP) 

จัดขึ้นระหวางวันที่ 23 เมษายน ถึง 11 มิถุนายน ค.ศ.1945 ที่เอี๋ยนอาน (Yan’an) 

              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 57. 

                ∗∗ความสัมพันธทั้งสิบประกอบดวย 1. ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมหนักกับอุตสาหกรรมเบาและ

เกษตรกรรม 2. ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมตามชายฝงกับอุตสาหกรรมในดินแดนสวนใน 3. ความสัมพันธ

ระหวางการสรางสรรคเศรษฐกิจกับการสรางสรรคกําลังปองกันประเทศ 4. ความสัมพันธระหวางรัฐและหนวยการ

ผลิตกบัตัวผูผลิต 5. ความสัมพันธระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค  6. ความสัมพันธระหวางชนชาติฮั่นกับชนชาติ

สวนนอย 7. ความสัมพันธระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคที่มิใชคอมมิวนิสต 8. ความสัมพันธระหวางปฏิวัติกับ

ปฏิปกษปฏิวัติ 9. ความสัมพันธระหวางถูกกับผิด 10. ความสัมพันธระหวางประเทศจีนกับตางประเทศ ศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก Mark Selden, editor.  (1979).  The People’s Republic of China: A Documentary 

History of Revolutionary Change.  pp. 314-322., เหมาเจอตุง.  (2545).  บทนิพนธคัดสรร ชุดที่หนึ่ง: วาดวย

ความสัมพันธใหญๆ 10 ประการ เกี่ยวกับปญหาการจัดการกับความขัดแยงภายในหมูประชาชนอยางถูกตอง.  หนา 

3-57.   

              2Mark Selden, editor.  (1979).  op. cit.  p. 315. 
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กําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น เพื่อที่จะไดนําความคิดเห็นที่ไดมาจากทั้งภายในและภายนอกพรรคมา

ใชใหเปนประโยชนกับการกําหนดนโยบายของพรรค จึงทําใหในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.1956 เหมา

เจอตงไดเสนอตอที่ประชุมผูนําระดังสูงวา ทางพรรคคอมมิวนิสตจีนควรใหเสรีภาพในการแสดงออกแก

ปญญาชนและนักคิดทั้งดานงานศิลปะ วรรณกรรมและงานวิจัย สามารถแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ได

อยางเสรี จากการประชุมไดขยายผลเปนการรณรงคที่เรียกวา “การรณรงครอยบุปผา” (The Hundred 

Flowers Campaign) ซึ่งเปนคําที่ยืมความคิดมาจากขอความในบทกวีโบราณที่วา “รอยบุปผาบาน

พรอมพรัก รอยสํานักประชันภูมิ” (Let a Hundred Flowers Blossom, Let a Hundred Schools of 

Thought Contend)1  

การรณรงครอยบุปผาในระยะเริ่มตน พวกปญญาชนมีความหวาดระแวงตอเจตนาแฝง

ของเหมาเจอตง ทําใหปญญาชนไมกลาแสดงความคิดเห็นอยางแทจริงของตนเองออกมา แตเมื่อพรรค

คอมมิวนิสตทําการสงเสริมการรณรงคมากข้ึน ทําใหพวกปญญาชนกลาแสดงออกมากขึ้น โดยเฉพาะ

ปญญาชน ขารัฐการ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตบางคน รวมถึงผูปฏิบัติงานของพรรคที่มีตําแหนงสูง 

ตางก็แสดงความคิดเห็น ดวยการวิพากษวิจารณการทํางานและแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต เมื่อ

สถานการณบานปลายจึงทําใหเหมาเจอตงตัดสินใจเริ่มการรณรงคตอตานแนวคิดฝายขวา (Anti-

Right Campaign) ดวยการตีพิมพบทความเรื่อง “วาดวยการดําเนินการอันถูกตองในการขจัดขอ

ขัดแยงระหวางประชาชน” (On the Correct Handling of Contradictions among the People)∗ ลง

ในหนังสือพิมพประชาชนรายวัน (Renminribao) ในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.1957 ซึ่งความตอนหนึ่งมี

วา ชนชั้นนายทุนยังคงมีอยู การตอสูระหวางชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นนายทุน การตอสูระหวางพลัง

ทางการเมืองฝายตางๆยังคงดําเนินตอไปเปนเวลายาวนานและบางครั้งก็รุนแรงยิ่งขึ้น2 ซึ่งเสมือนเหมา

เจอตงไดใหการสนับสนุนและใหความเห็นชอบตอการรณรงคตอตานฝายขวาอยางเปดเผย 

ผลของการรณรงคเห็นไดจากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 20 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม ค.ศ. 1957 ทีเ่ปยจงิวา

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 59-60. 

              ∗เดิมเปนคําปราศรัยของเหมาเจอตงตอที่ประชุมขยายวงของการประชุมสูงสุดแหงชาติครั้งที่ 11 (The 

Eleventh Session (enlarged) of the Supreme State conference) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 1957 ตอมาไดมี

การปรับปรุงเพิ่มเติมและนําไปตีพิมพในหนังสือพิมพเหยินหมินยึเปาฉบับวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1957 Mark Selden.  

editor.  (1979).  The People’s Republic of China: A Documentary History of Revolutionary Change.  pp. 

323-330. และ เหมาเจอตุง.  (2545).  บทนิพนธคัดสรร ชุดที่หนึ่ง : วาดวยความสัมพันธใหญๆ 10 ประการ เกี่ยวกับ

ปญหาการจัดการกับความขัดแยงภายในหมูประชาชนอยางถูกตอง.  หนา 3-57.   

              2Mark Selden, editor.  (1979).  op. cit.  p. 329. 
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ผลจากการรณรงคตอตานฝายขวา ทําใหมีผูที่ถูกกลาวหาวาเปนฝายขวาประมาณ 60,000 คน และ

เมื่อการดําเนินการกวาดลางขยายไปทั่วประเทศ ทําใหมีปญญาชนคนสําคัญๆ ถูกโจมตีอยางรุนแรงวา

เปนนักปฏิวัติซอน รวมถึงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและผูถูกกลาวหาวาเปนฝายขวา ถูกจับกุม และถูก

นําตัวไปใชแรงงานในชนบทเพื่อปรับปรุงแนวความคิดรวมแลวประมาณ 300,000 ถึง 700,000 คน1 

นอกจากนี้ ในการประชุมคร้ังนี้เหมาเจอตง หลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงยังไดเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 2 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชใน ค.ศ. 1958 โดยไดนําแนวคิดนโยบาย

กาวกระโดดไกลเขาแทนที่2

จะเห็นไดวาการรณรงครอยบุปผา จากเดิมที่ตองการใหเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของปญญาชน ผลกลับกลายเปนการรณรงคกวาดลางแนวคิดฝายขวา จนกระทั่งนําไปสูการ

รณรงคปรับปรุงการทํางานของผูปฏิบัติงานภายในพรรค เจตนาแรกเริ่มของการรณรงครอยบุปผาเปน

จริงดังที่เหมาเจอตงกลาวไวหรือไม หรือเปนเพราะผลของการรณรงคที่ไมเปนดังความตั้งใจเดิมจึงทํา

ใหผลของการรณรงครอยบุปผาส้ินสุดลงดวยการกวาดลางแนวคิดฝายขวา 

 
2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจระหวาง ค.ศ. 1954-1957 
เพียงเวลา 4 ปหลังจากการสถาปนาประเทศ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็สามารถแกไขปญหา

พื้นฐานทางเศรษฐกิจไดสําเร็จในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นพรรคคอมมิวนิสตจึงไดมีการวางแผนแนวทาง

ในการดําเนินการบริหารประเทศทางดานเศรษฐกิจอยางเปนระบบ ดวยการกําหนดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจระยะหาปข้ึนเปนครั้งแรก สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 1 จะมีผลบังคับใช

ระหวาง ค.ศ. 1953-1957 แตในทางปฏิบัติไดประกาศใชจริงในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1955 เนื่องจาก

ประเทศจีนประสบปญหา เชน ขาดความพรอมดานขอมูลที่ใชในการวางแผน เปนตน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่ 1 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ลอกเลียนแบบมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ของสหภาพโซเวียต โดยมีจุดมุงหมาย การดําเนินงานและผลของการปฏิบัติงานตามแผนดังนี้ 
2.2.1 หลักการและจุดมุงหมาย 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่ 1 (1953-1957) รัฐบาลจีนวางแนวทางหลักไว 3 

ประการคือ3  

                                          
              1John King Fairbank.  (1992).  China: A New History.  p. 365. 

              2Craig Dietrich.  (1994).  People’s China: A Brief History.  2nd ed.  p. 117. 

              3Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 115.  
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1 ผลักดันโครงการขนาดใหญกวา 156 โครงการที่เปนความชวยเหลือจากสหภาพโซ

เวียต และโครงการขนาดกลางอีกกวา 694 โครงการ เพื่อใหเกิดเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ

จากประเทศเกษตรกรรมไปเปนประเทศอุตสาหกรรม 

2 ผลักดันใหเกิดการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรม ดวยการเปลี่ยนระบบการเกษตรแบบ

ตางคนตางทําเปนการรวมกลุมทางการเกษตร 

3 ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จากเอกชน

เปลี่ยนเปนการรวมทุนระหวางเอกชนกับรัฐบาลและเปลี่ยนเปนของรัฐบาลโดยสมบูรณ 

 
2.2.2 การดําเนินการ 
จากหลักการและจุดมุงหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป ฉบับที่ 1 ทําใหรัฐบาล

มีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรมดังนี้ 
2.2.2.1 การพัฒนาดานอตุสาหกรรม  
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 1 เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก

เปนอันดับแรก อุตสาหกรรมเบาเปนอันดับสองและการเกษตรเปนอันดับสาม จึงทําใหรัฐบาลลงทุนใน

ดานอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา 5 เปนเงิน 24,850 ลานหยวน หรือรอยละ 58.2 ของจํานวนเงิน

ลงทุนทั้งหมดของจีน1 ซึ่งการลงทุนเปนการมุงพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลา ถานหิน พลังงานไฟฟา 

น้ํามัน ซีเมนต และอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังไดเร่ิมต้ังโรงงานผลิตเครื่องจักรและโรงงานผลิตอาวุธ2  

สําหรับการพิจารณาแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมที่สําคัญอาศัยหลักความปลอดภัย ใกล

กับแหลงวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ใกลกับตลาดกระจายผลิตผล แตในทางปฏิบัติตลาดกระจายผลผลิต 

แหลงวัตถุดิบและเชื้อเพลิงไมไดกระจายอยูทั่วประเทศ จึงทําใหเขตอุตสาหกรรมสวนใหญยังกระจุกตัว

อยูตามเมืองชายฝงทะเลเพียงไมกี่เมือง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเขตแมนจูเรียซึ่งเปน

แหลงอุตสาหกรรมเกา หรือที่อันซาน (Anshan) เปนแหลงอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญ 

โดยโครงการใหญ ๆ ทั้งหมด 694 โครงการ มีถึง 222 โครงการที่ตั้งอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเมืองชายฝง สํ

                                         

าหรับโครงการอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นใหมจะกระจายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันตก

เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตกเฉียงใต3

 
              1Ibid.  p. 117.  

              2กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 55. 

              3Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 117-118. 
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2.2.2.2 การพัฒนาดานเกษตรกรรม  
ภายหลังการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหกระบวนการพัฒนาดานเกษตรกรรมเขาสูแนวทาง

สังคมนิยม รัฐบาลจึงใชระบบนารวมที่ไดเร่ิมข้ึนตั้งแตปลาย ค.ศ.1951 โดยไดแบงกระบวนการในการ

พัฒนาจากการปฏิรูปที่ดินไปสูระบบนารวมไว 3 ข้ันตอน1

ข้ันตอนแรกคือ การจัดตั้งกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual aid team) ในแตละ

กลุมจะประกอบดวยสมาชิกประมาณ 5-10 ครอบครัว ซึ่งจะชวยเหลือกันตามชวงเวลาเพาะปลูก และ

ตามความสมัครใจ โดยแตละบุคคลยังคงมีสิทธิ์ในที่ดิน เครื่องมือและสัตวเลี้ยงอยูเหมือนเดิม ตั้งแต 

ค.ศ. 1950 มีการจัดตั้งกลุมในรูปแบบนี้กวา 2 ลานกลุมและมีจํานวนเพิ่มข้ึนสูงสุดกวา 6.27 ลานกลุม

ใน ค.ศ. 1952 ครอบคลุมรอยละ 60.3 ของครอบครัวเกษตรกรทั้งประเทศ  

ข้ันตอนที่สองคือ จัดตั้งกลุมสหกรณผูผลิตขั้นพื้นฐาน (Lower producers 

cooperatives) หรือ สหกรณผูผลิตทางการเกษตร (Agricultural Producer’s Cooperative, APC) ใน

แตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิก 20-25 ครอบครัว รวมมือกันทํางานในที่นา ใชเครื่องมือและสัตว

เลี้ยงรวมกัน บุคคลยังคงมีสิทธิ์ในที่ดิน แตคาตอบแทนจะไดรับตามอัตราสวนของเงินทุนและแรงงานที่

ทํา โดยรัฐเปนผูควบคุมการผลิต บุคคลยังมีสิทธิ์แบงที่ดินบางสวนสําหรับการเพาะปลูกสวนตัว โดย

ที่ดินสวนตัวตองไมเกินรอยละ 5 ของที่ดินสหกรณ การจัดกลุมสหกรณผูผลิตเบื้องตนนี้ ใน ค.ศ.1953 

ก็มีจํานวน 15,053 กลุม และเมื่อถึง ค.ศ.1956 ก็มีจํานวนสูงสุดถึง 682,000 กลุม ครอบคลุมถึงรอยละ 

96.3 ของครอบครัวเกษตรกรทั้งประเทศ 

ข้ันตอนที่สามคือ จัดตั้งกลุมสหกรณผูผลิตขั้นสูงหรือข้ันกาวหนา (Advanced or 

higher producers cooperatives) สมาชิกประกอบดวยครอบครัวประมาณ 100-400 ครอบครัว

รวมกันทํางาน แตทรัพยสินทั้งหมดจะเปนของสวนกลาง บุคคลจะไมมีสิทธิ์ในทรัพยสินอีกตอไป และ

สมาชิกจะไดรับเงินคาตอบแทนตามหนวยของงานและจํานวนวันที่ทํางานเทานั้น ซึ่งใน ค.ศ. 1957 

กลุมสหกรณข้ันต่ํากวา 6 แสนกลุมหรือรอยละ 94.7 เปลี่ยนเปนกลุมสหกรณข้ันกาวหนา ซึ่งครอบคลุม

รอยละ 97.0 ของครอบครัวเกษตรกรทั้งประเทศ 

จากกระบวนการในการพัฒนาดานเกษตรกรรมดังกลาว ทําใหในภาคการผลิตถูก

แบงเปน 3 ระดับดวยกัน ระดับแรกคือ “ครัวเรือนการผลิต” เปนการผลิตที่แตละครัวเรือนรับผิดชอบ

โดยตรง ระดับตอมาคือ “กลุมการผลิต” เปนการผลิตที่แตละครัวเรือนมารวมตัวกันเปนกลุมๆ กลุมละ

ไมกี่ครัวเรือน ระดับที่สามคือ “กองการผลิต” เปนระดับที่รวมเอาครัวเรือนนับสิบหรือนับรอยครัวเรือน

                                          
              1Frederick W. Crook.  (1975).  The Commune System in the People’s Republic of China, 1963-74.  

in  China: A Reassessment of the Economy.  edited by Joint Economic Committee Congress of the 

United States.  p. 373. 
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เขามาทําการผลิต ทั้งสามระดับนี้จะมีภาระการผลิตที่จะตองตกลงกับรัฐไมเหมือนกัน แตที่ไมตางกันก็

คือ ตางลวนเปนระบบการบริหารจัดการตามหลักการที่ฝายสังคมนิยมมักนํามาปฏิบัตินั่นคือ ระบบนา

รวม (Collective Farms System)1  
2.2.2.3 การพัฒนาดานพาณิชยกรรม 
ถึงแมวาแนวทางการดําเนินการรวมกิจการของรัฐบาลที่มีตอวิสาหกิจตางๆของ

เอกชนที่ไดปฏิบัติมาตั้งแตใน ค.ศ. 1949-1953 จะประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแลวก็ตาม แต

เนื่องจากผลผลิตของวิสาหกิจเอกชนใน ค.ศ. 1953 ยังคงมีอยูถึงรอยละ 36.82 จึงทําใหตั้งแต ค.ศ. 

1954-1955 รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ อาทิเชน ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1954 รัฐบาลกลางไดรับรอง

แนวทางการควบรวมวิสาหกิจเอกชนเปนวิสาหกิจรวมทุนระหวางรัฐบาลกับเอกชน ของ

คณะกรรมาธิการการคลังและเศรษฐกิจ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1955 รัฐบาลไดรับรองรายงานการ

ประชุมการขยายการรวมลงทุนระหวางรัฐบาลกับเอกชนในดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม3 เพื่อ

กดดันใหวิสาหกิจเอกชนรวมเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลและกลายเปนวิสาหกิจของรัฐบาลทั้งหมด  

 
2.2.3 ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 1 
จากการเปรียบเทียบการลงทุนของรัฐบาลตั้งแต ค.ศ. 1953-1957 ปรากฏวา รัฐบาลจีน

เนนการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักเปนอันดับแรก คือรอยละ 29.2 ใน ค.ศ. 1953 เพิ่มเปน 34.9 40.5 

39.7 และ 44.4 ในระหวาง ค.ศ. 1954-1957 ตามลําดับ ลงทุนในเกษตรกรรม ปาไม และชลประทาน

เปนอันดับสอง คือรอยละ 9.7 ใน ค.ศ. 1953 ลดเหลือ 4.6 6.7 8.0 และ 8.6 ในระหวาง ค.ศ. 1954-

1957 ตามลําดับ และลงทุนในอุตสาหกรรมเบาเปนอันดับสาม คือรอยละ 6.2 ใน ค.ศ. 1953 แลวเปน 

7.4 5.7 6.4 และ 7.9 ในระหวาง ค.ศ. 1954-1957 ตามลําดับ4  

ผลจากการดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป ฉบับที่ 1 ทําใหรายได

ประชาชาติตลอดระยะเวลา 5 ปนี้เพิ่มข้ึนโดยตลอดจาก 70,900 ลานหยวนใน ค.ศ. 1953 เปน 74,800 

78,800 88,200 และ 90,800 ลานหยวนในระหวาง ค.ศ. 1954-1957 ตามลําดับ5 หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ย

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 52. 

              2Carl Riskin.  (1987).  China’s Political Economy: The Quest for Development Since 1949.  p. 96. 

              3Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 139-145. 

              4Alexander Eckstein.  (1966).  Communist China’s Economic Growth and Foreign Trade: 

Implication for U.S. Policy.  pp. 43-44. 

              5The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 21. 
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รอยละ 8.9 ตอป1 ในดานอุตสาหกรรม ผลจากการดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป

ฉบับที่ 1 ปรากฏวา ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 16 เมื่อ

เทียบกับ ค.ศ. 1952 และเพิ่มข้ึนรอยละ 22 เมื่อเทียบกับ ค.ศ. 19472 หากคิดเปนมูลคาผลผลิต

อุตสาหกรรมรวมจะเพิ่มข้ึนจาก 3.4 พันลานหยวนเปน 7.8 พันลานหยวนหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 128 เมื่อ

แยกประเภทของผลผลิตปรากฏวาประเทศจีนสามารถผลิตเหล็กไดเพิ่มข้ึนจาก 1.3 ลานตันใน ค.ศ. 

1952 เปน 5.3 ลานตันใน ค.ศ. 1957 พลังงานไฟฟาเพิ่มจาก 7.2 ลานกิโลวัตตใน ค.ศ. 1952 เปน 

19.3 ลานกิโลวัตตใน ค.ศ. 19573 ถานหิน เพิ่มจาก 66.49 ลานตันใน ค.ศ. 1952 เปน 130.0 ลานตัน

ใน ค.ศ. 1957 สวนน้ํามันดิบเพิ่มจาก 0.436 ลานตันใน ค.ศ. 1952 เปน 1.458 ลานตันใน ค.ศ. 19574 

โดยประเภทของอุตสาหกรรมหนักที่เพิ่มข้ึนมากที่สุดสามอันดับแรกคือ เหล็กกลา เพิ่มข้ึนรอยละ 297 

เคมีภัณฑ เพิ่มข้ึนรอยละ 249 และเครื่องอุปโภค เพิ่มข้ึนรอยละ 2345

ในดานเกษตรกรรม ผลจากการดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป 

ฉบับที่ 1 ปรากฏวา ผลผลิตรวมทางการเกษตรใน ค.ศ. 1957 ผลิตได 195.05 ลานตันเพิ่มข้ึนจาก 

163.90 ลานตันใน ค.ศ. 1952 โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 123.98 ลานเฮกตารใน ค.ศ. 

1952 เปน 133.63 ลานเฮกตารใน ค.ศ. 19576 จากจํานวนพื้นที่ในการเพาะปลูกที่เพิ่มข้ึนเล็กนอยทํา

ใหผลผลิตขาวที่ผลิตใน ค.ศ. 1952 จาก 154.4 ลานตัน เพิ่มเปน 185.0 ลานตันใน ค.ศ. 1957 ซึ่ง

เพิ่มข้ึนเพียง 1.2 เทาและหากคิดจากผลผลิตตอคนใน ค.ศ. 1952 ผลิตได 272 กิโลกรัมตอคนตอป 

เพิ่มเปน 290 กิโลกรัมตอคนตอปใน ค.ศ. 19577 ซึ่งจะเห็นไดวาแทบจะไมไดเพิ่มข้ึนเลย ผลผลิตฝาย

ใน ค.ศ. 1952 ผลิตได 1.304 ลานตัน เพิ่มเปน 1.640 ลานตันใน ค.ศ. 19578 ซึ่งก็เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 

จากการใชมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทําใหมูลคาผลผลิตของ

วิสาหกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ (State-owned enterprises) มีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 17,170 ลานหยวนใน 

                                          
              1Ibid.  p. 4. 

              2Robert Michael Field.  (1975).  op. cit.  p. 150. 

              3Witold Rodzinski.  (1988).  The People’s Republic of China: Reflections on Chinese Political 

History since 1949.  p. 55. 

              4Nai-Ruenn Chen; & Walter Galenson.  (1969).  The Chinese Economy Under Communism.   

p. 76. 

              5Ibid.  p. 62. 

              6The World Bank.  (1983).  China: Socialist Economic Development.  p. 367. 

              7Nai-Ruenn Chen; & Walter Galenson.  (1969).  op. cit.  p. 94. 

              8Ibid.  p. 96. 
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ค.ศ. 1952 เปน 40,180 ลานหยวนใน ค.ศ. 19571 มูลคาผลผลิตของวิสาหกิจรวมทุนระหวางรัฐบาล

กับเอกชนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 28.5 ใน ค.ศ. 1953 เปนรอยละ 32.5 ใน ค.ศ. 1956 สวนมูลคาผลผลิต

ของธุรกิจเอกชนลดลงจากรอยละ 14.0 ใน ค.ศ. 1953 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 3.0 ใน ค.ศ. 19552 

และในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1956 รัฐบาลประกาศวาธุรกิจเอกชนไดถูกกําจัดไปหมดแลว3  

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจระหวางอุตสาหกรรมกับ

เกษตรกรรมนั้นจะพบวา ใน ค.ศ. 1957 รัฐบาลลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลคารวม 7,900 ลาน

หยวน สูงกวาใน ค.ศ. 1952 ที่มีมูลคาเพียง 1,900 ลานหยวนถึงกวา 4 เทา โดยในจํานวนนี้เปนการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมหนักถึง  7,100 ลานหยวน  อุตสาหกรรมเบาเพียง  800 ลานหยวน  ใน

ขณะเดียวกันกลับมีการลงทุนในภาคเกษตรกรรมใน ค.ศ. 1957 เพียง 1,300 ลานหยวน โดยเพิ่มข้ึน

จาก ค.ศ. 1952 ที่มีเพียง 600 ลานหยวน 2 เทา4 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาใน ค.ศ. 1957 รัฐบาลเนน

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรมถึง 6 เทา 

การที่รัฐบาลใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนักและสินคาทุนกอนอุตสาหกรรมเบา 

และเนนอุตสาหกรรมเบากอนเกษตรกรรม ซึ่งเปนแนวทางที่ไมเหมาะกับประเทศจีนที่มีพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมและประชากรสวนใหญของประเทศก็เปนเกษตรกร แตจากคําปราศรัยของ

เหมาเจอตงในการประชุมวาดวยการทํางาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1962 ที่กลาววา  

เราจําเปนตองเลียบแบบสหภาพโซเวียต ในเมื่อเราไมมีประสบการณของเราเองในการกอสรางทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอุตสาหกรรมหนัก เราไดลอกเลียนแบบมาจากสหภาพโซเวียต แทบ

ทุกส่ิงทุกอยาง ที่เปนการสรางสรรคในสวนของเราเองมีนอยมาก การกระทําดังกลาวในสมัยนั้นจําเปน

อยางที่สุด5

เปนการแสดงใหเห็นวาประเทศจีนมีตัวเลือกที่จํากัดจึงทําใหตองเลือกแนวนโยบายดังกลาวเนื่องจาก

เหตุผลสองประการ คือ ประการแรก ดานความสัมพันธระหวางประเทศ จีนถูกตัดขาดจากนานาชาติ 

คงเหลือเพียงสหภาพโซเวียตเทานั้นที่จะใหความชวยเหลือดานการเงินและเทคโนโลยไีด ประการทีส่อง 

การที่จีนมีจํานวนประชากรมาก ทําใหผูนําคิดวาหากเนนพัฒนาการเกษตรจะทําใหไมสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของประชากรไดทัน จึงจําเปนตองเลือกพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งไดผลเร็ว

                                          
              1The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 19. 

              2Carl Riskin.  (1987).  op. cit.  p. 96. 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 76. 

              4State Statistical Bureau.  quoted in.  The World Bank.  (1983).  op. cit.  p. 328. 

              5กฤษณ วรางกูร.  (2522).  เหมาวิจารณตนเอง เบื้องหลังแกงส่ีคนและประวัติเติ้งเสี่ยวผิง.  หนา 216. 
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กวา 1 และเนื่องจากจีนยังไมมีประสบการณในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมากอน การจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 จึงตองอาศัยความชวยเหลือจากโซเวียต โดยใน ค.ศ. 1950 สหภาพโซ

เวียตตกลงที่จะใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนระหวาง ค.ศ.1953-1967 ดวย

การสงเครื่องจักรและกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยใหจํานวน 300 โรงงาน คิดเปนมูลคา

ทั้งหมดประมาณ 3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ2  และยังสงเจาหนาที่ระดับสูงทั้งทางดานเทคนิคและ

ทางดานบริหารไปรวมดําเนินการดวยจํานวน 3,000 คนมาชวยจีนอีกดวย นอกจากนี้ จีนก็สงนักศึกษา

ของตนไปศึกษาตอยังสหภาพโซเวียต 7,000 คน และอีก 5,000 คนสําหรับเขารับการอบรมเพื่อเปน

ชางเทคนิคตอไป3 และจีนยังไดกูเงินจากรัสเซียใน ค.ศ. 1954 จํานวน 24,000 ลานบาท เพื่อใชลงทุน

ในโครงการตางๆ 156 โครงการดวยกัน โดยเงินจํานวนนี้คิดเปนรอยละ 6 ของการลงทุนดานการ

กอสรางประเภททุน4

ถึงแมวาผลการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 1 

ซึ่งลอกเลียนแบบมาจากโซเวียต ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักจะประสบความสําเร็จในระดับหนึง่ 

แตผลที่ตามมาคือ ประชากรในเขตเมืองเพิ่มข้ึนรอยละ 30 แตในขณะที่ประชากรในเขตชนบทเพิ่มข้ึน

เพียงรอยละ 9 ซึ่งการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเขตเมืองสงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร5 สวน

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่ไดรอยละ 18.7 ตอป แตอัตราการเติบโตทาง

เกษตรกรรมมีเพียงรอยละ 3.8 ตอปเทานั้น6 จากผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับดังกลาว ทําใหการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนขาดความสมดุลระหวางอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม ทําใหกลุมผูนําของ

จีนตองทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาและเห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบสหภาพโซเวียตนั้นไม

เหมาะสมกับจีน จึงทําใหกลุมผูนําตองคิดหาทางออก จึงนํามาซ่ึงนโยบายกาวกระโดดไกล (Great 

Leap Forward) และคอมมูนประชาชน (People’s Commune) 

 
2.3 สภาพสงัคมระหวาง ค.ศ. 1954-1957 
แนวทางการพัฒนาประเทศทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญและสงผลกระทบตอ

เหตุการณทางสังคมในระหวาง ค.ศ. 1954-1957 ก็คือ การรณรงครอยบุปผาและการตอตานฝายขวา 

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 14. 

              2กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 14-15. 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 53. 

              4นพพร สุวรรณพานิช.  (2517).  เมาเซตุงและความคิดของเขา  ใน  การปฏิวัติของจีน.  หนา 31. 

              5Alexander Eckstein.  (1979).  op. cit.  p. 54. 

              6Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 543. 
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การรณรงคในครั้งนี้เกิดขึ้นในชวง ค.ศ. 1956-1957 ซึ่งเดิมพรรคคอมมิวนิสตตองการใหเสรีภาพในการ

แสดงออกแกนักวิชาการ ปญญาชนในแขนงตาง ๆ แตการแสดงความเห็นกลับบานปลายจน

วิพากษวิจารณการทํางานและแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต ทําใหพรรคคอมมิวนิสตเร่ิมตนตอบโต

นักวิชาการดวยการรณรงคตอตานฝายขวา ซึ่งมีผลทําใหนักวิชาการ ปญญาชนในแขนงตาง ๆ ถูก

กลาวหาวาเปนพวกลัทธิแก ตอตานพรรคคอมมิวนิสต และบางสวนถูกจับคุมขัง บางสวนถูกนําไปใช

แรงงานในชนบท 
2.3.1 นโยบายดานสาธารณสขุ 
แนวทางในการดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขในระหวาง ค.ศ. 1954-1957 เปนการ

แกไขปญหาในการใหบริการดานสาธารณสุขในระยะเริ่มแรก อาทิเชน ปญหาจํานวนแพทยและสถาน

บริการดานสาธารณสุขไมเพียงพอ ปญหาการกระจายการบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท เปน

ตน จากปญหาความไมเพียงพอของจํานวนแพทยและสถานบริการดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้น จึงทําให

รัฐบาลตองเรงแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางเรงดวน จนทําใหใน ค.ศ. 1956 จํานวนเตียงผูปวยในสถาน

บริการดานสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มเปน 262,000 เตียงจากเดิมที่มีเพียง 66,000 เตียงใน ค.ศ. 

1947 ใน ค.ศ. 1957 โหเปยว (Ho Biao) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (Deputy Minister 

of Health) ไดเพิ่มใหทั่วประเทศมีสถาบันสอนแพทยแบบจีนเพิ่มเปน 10 แหง และศูนยฝกอบรมดาน

การแพทย 23 แหง และใน ค.ศ. 1959 ในแตละจังหวัดไดมีการตั้งวิทยาลัยการแพทย ซึ่งสามารถผลิต

แพทยแผนปจจุบันประมาณ 40,000 คนในระยะเวลา 10 ป1

ผลการดําเนินงานในดานสาธารณสุขตั้งแต ค.ศ. 1949 - 1955 ทําใหรัฐบาลสามารถลด

อัตราการเสียชีวิตของเด็กไดคร่ึงหนึ่ง สามารถควบคุมโรคพยาธิ 5 โรคที่สําคัญไดแก มาลาเรีย โรค

เทาชาง พยาธิปากขอ พยาธิลิสมาเนีย (kala-azar or leishmaniasis) พยาธิคริสโตโซเมีย 

(schistosomiasis) ได และสามารถใหบริการแกประชาชนในชนบทไดครอบคลุมรอยละ 852  

 
2.3.2 นโยบายดานการศกึษา 
จากการปฏิรูปดานการศึกษาในระหวาง ค.ศ. 1952-1955 สงผลใหจํานวนนักเรียน

นักศึกษาใน ค.ศ. 1957 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ ค.ศ. 1949 ดังนี้ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มจาก 

130,058 คนเปน 441,000 คน ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มจาก 1.27 ลานคน เปน 7.06 ลานคน และ

ระดับประถมศึกษาเพิ่มจาก 24.39 ลานคนเปน 64.28 ลานคน โดยมีนักศึกษาที่มาจากครอบครัว

                                          
              1Robert M. Worth.  (1973).  op. cit.  p. 662. 

              2Ibid.  p. 660-661. 
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กรรมกรและชาวนาเพิ่มจากรอยละ 19.1 ใน ค.ศ. 1952 เปนรอยละ 48 ใน ค.ศ. 19591 อยางไรก็ตาม 

ถึงแมวาระหวาง ค.ศ. 1955 – 1958 จะมีการขยายตัวของจํานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางมาก แตระดับคุณภาพของการเรียนการสอนกลับไมไดมีการ

ปรับปรุงใหดีข้ึนเลย เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาจะเห็นวา มีจํานวนนักเรียนในชนบทที่ไดรับ

การศึกษาระดับประถมศึกษามากขึ้น แตจํานวนนักเรียนที่จะไดรับการศึกษาในระดับที่ดีพอที่จะไป

ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษากลับมีจํานวนนอยลง2

 
2.3.3 นโยบายดานศลิปวฒันธรรม 
ในชวงเริ่มตนการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งศิลปะ 

วรรณคดี ปรัชญา การวาดภาพ การแสดงงิ้ว ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นเมืองเกา ๆ ตางก็ถูกประณามวา

เปนวัฒนธรรมในระบบศักดินา แตใน ค.ศ. 1955 มรดกทางวัฒนธรรมดังกลาวกลับไดรับการยอมรับ

มากขึ้น การแสดงงิ้วเปยจิงไดรับความนิยมขึ้นอีกครั้ง  

นโยบายดานศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมนั้นมีสวนชวยสนับสนุนเปาหมายทาง

การเมือง และสงเสริมนโยบายของพรรคในรูปแบบตางๆ เสมอมา เชน ในการรณรงคแกไขทวงทํานอง 

(ค.ศ. 1954-1955) ไดมีการเขียนบทความวิจารณโจมตีนักเขียนที่มีชื่อเสียง เชน หยูผิงปอผูเขียนเรื่อง 

คนควาความฝนในหอแดง ซึ่งถูกโจมตีวาขาดแนวคิดของลัทธิมารกซ-เลนินและความคิดเหมาเจอตง 

ผลการรณรงคคร้ังนี้ทําใหนักเขียนสวนใหญสารภาพผิดและสัญญาวาจะแกไขแนวคิดของตนเอง3  

เมื่อมีการรณรงครอยบุปผาใน ค.ศ. 1956 ผลงานทางวรรณกรรมดีเดนหลายชิ้นเกิดขึ้น 

เชน บทละครเรื่อง ฟาคะนอง และ ตะวันขึ้น ของเฉาหยู อีกทั้งบทละครอื่น ๆ ที่เคยถูกส่ังหามรวม 26 

เร่ืองก็ไดรับการอนุญาตใหแสดงได แตใน ค.ศ. 1957 เกิดการรณรงคตอตานฝายขวาขึ้น การ

ดําเนินการภายใตคําขวัญ “กําจัดหญาพิษเพื่อใหดอกไมหอมเบงบานได” ทําใหเกิดการกวาดลาง

นักเขียน ศิลปนจํานวนมากอยางไมเปนธรรม ซึ่งการกวาดลางในครั้งนี้ทําใหเกิดการถดถอยในแวดวง

วรรณคดีและศิลปะอยางมาก4 สําหรับนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงในชวง 10 ปแรกนี้ไดแก ปาจิน (Ba 

Jin) เหมาตุน (Mao Dun) เหลาซี (Lao Shi) ติงหลิง (Ding Ling) และซาวชุน (Shao Chun)5

 

                                          
              1สารสิน วีระผล.  (2518, มกราคม).  เลมเดิม.  หนา 46. 

              2ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 496. 

              3อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 100. 

              4แหลงเดิม.  หนา 101-102. 

              5S. H. Chen.  (1973).  op. cit.  p. 722. 
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3. การบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนในระหวาง ค.ศ. 1958-1960 
นโยบายกาวกระโดดไกลและนโยบายคอมมูนประชาชนเปนนโยบายหลักที่สําคัญทั้งในทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระหวาง ค.ศ. 1958-1960 จากการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจใหกาวกระโดด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กที่ผูนําไดกําหนดเอาไววา

จะตองพัฒนาการผลิตเหล็กกลาใหทันสหราชอาณาจักรภายใน 15 ป จึงทําใหประชาชนทุกคนใน

ประเทศจีนขณะนั้น ตางก็อยูภายใตบรรยากาศของความมุงมั่นและรวมมือรวมใจกันพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศอยางขนานใหญ ซึ่งความมั่นใจในแนวทางการบริหารประเทศของเหลาผูนําพรรค

คอมมิวนิสตจีนในขณะนั้นมีสวนชวยกระตุนใหเปาหมายของนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูน

ประชาชนถูกกําหนดไวสูงเกินกวาความเปนจริง 
3.1 สภาพทางการเมืองภายใตนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน 
ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 1 ตามแบบสหภาพโซเวียตทําใหผูนําไดมีการ

ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาใหเหมาะสมกับจีนโดยเหมาเจอตงเริ่มการประชาสัมพันธแนวคิดของนโยบาย

กาวกระโดดไกลในโอกาสตางๆ ซึ่งเริ่มตนตั้งแตการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน

ชุดที่ 8 คร้ังที่ 3 เมื่อปลาย ค.ศ. 1957 ตอดวยการประชุมที่หังโจว (Hangzhou) การประชุมที่หนานนิง 

(Nanning) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1958 และการประชุมที่เฉิงตู (Chengdu) ในเดือนมีนาคม1 ซึ่งการ

ประชุม 3 ครั้งหลังนี้เปนการประชุมผูนําพรรคคอมมิวนิสตทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค และใน

วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1958 ในการประชุมสูงสุดแหงรัฐ (Supreme State Conference) เหมาเจอตง

ไดกลาวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนวา อุตสาหกรรมของจีนเพิ่งจะเริ่มตน แตมีการเกษตรที่ลาหลัง 

ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็มีจุดมุงหมายที่จะนําประเทศจีนไปอยูในระดับเดียวกับประเทศสหราชอาณาจักร

ใหไดภายใน 15 ป และคาดการณวา เมื่อถึงเวลานั้นประเทศจีนจะสามารถผลิตเหล็กกลาได 40 ลาน

ตัน จากปจจุบัน 5 ลานตัน ผลิตถานหินได 500 ลานตัน จากปจจุบัน 100 ลานตัน และจะสามารถผลิต

ไฟฟาไดเพิ่มจากปจจุบัน 10 เทา อีกทั้งยังมองวาจะตองพัฒนาการเกษตรที่ลาหลังใหทนักบัการพฒันา

อุตสาหกรรมภายใน 8 ป2

จนกระทั่งถึงการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังที่ 8 สมัยที่ 2 (Second 

Session of Eighth of the National Congresses of the CCP) ระหวางวันที่ 5-23 พฤษภาคม ค.ศ. 

1958 ที่เปยจิง ในที่ประชุมไดนําความเห็นของเหมาเจอตงจากการประชุมสูงสุดแหงรัฐเมื่อตนปมา

                                          
              1Kenneth Leiberthal.  (1997).  The Great Leap Forward and the split in the Yan’an leadership, 

1985-65.  in The Politics of China: The Eras of Mao and Deng.  edited by Roderick MacFarquhar  2nd ed. 

p. 98. 

              2Stanley Karnow.  (1990).  Mao and China: A Legacy of Turmoil.  3rd ed.  p. 85. 
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พิจารณาและหลิวเซาฉีไดกลาวถึงความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศจีนใหทัดเทียมสหราชอาณาจักร

ภายใน 15 ปตอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง1

ผลการประชุมครั้งนี้สรุปได 2 ประเด็นหลักคือ แนวทางการสรางสรรคสังคมนิยมภายใต

หลักการ “มากกวา ดีกวา เร็วกวา และถูกกวา” (greater, better, faster, more economical results) 

และแนวทางการสรางสรรคสังคมนิยมภายใตนโยบาย “เดินบนขาทั้งสอง” (walking on two legs)∗ ซึ่ง

แนวทางทั้งสองเปนพัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ซึ่งเหมาเจอตงเคยเสนอไวใน

แนวคิด “วาดวยความสัมพันธหลักสิบประการ” เมื่อ ค.ศ. 1956 จากการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังนี้ ไดทําใหแนวคิดภายใตหลักการ “มากกวา ดีกวา เร็วกวา ถูกกวา” และ

นโยบาย “เดินบนขาทั้งสอง” พัฒนาเปนกลายเปนนโยบาย “กาวกระโดดไกล” และ “คอมมูน

ประชาชน” 
3.1.1 นโยบายกาวกระโดดไกล (Great Leap Forward) 
นโยบายกาวกระโดดไกล คือนโยบายที่เนนการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมใหเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว โดยอาศัยหลักการ “มากกวา ดีกวา เร็วกวา และถูกกวา” 

และ “เดินบนขาทั้งสอง” อาศัยแรงงานที่มีอยูเปนจํานวนมากของจีนใหเปนประโยชน โดยทํางาน

ผสมผสานกันทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

จากเดิมโปอ้ีโป (Bo Yibo) ผูดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นไดเสนอราง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประจํา ค.ศ. 1958 ตอสภาประชาชน (People Congress) ในเดือนกุมภาพันธ 

ค.ศ. 1958 วาผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มข้ึนรอยละ 6.1 จากปกอนหนา และผลผลิตธัญพืชเพิ่มข้ึน

เปน 196 ลานตันหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 5.9 จากปกอนหนา แตตัวเลขดังกลาวไดถูกเปลี่ยนเปน 212 ลาน

ตัน และในเดือนมิถุนายนก็ถูกปรับอีกครั้งเปน 250 ลานตัน หรือเพิ่มข้ึนกวารอยละ 35 ของปกอนหนา3 

                                          
              1Robert R. Bowie; & John K. Fairbank.  (1971). Communist China, 1955-1959: Policy Documents 

with Analysis Analysis prepared at Harvard University under the Joint Auspices of the Center for 

International Affairs and the East Asian Research Center.  p. 422. 

              ∗“เดินบนขาทั้งสอง” (walking on two legs) หมายถึง หลักของการพัฒนาที่ใหความสําคัญทั้งสองสวน

อยางสมดุล อาทิเชน ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม ระหวางอุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยรัฐบาล

กลางกับรัฐบาลทองถิ่น และระหวางวิสาหกิจขนาดใหญกับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

              3K. C. Yeh.  (1973).  Agricultural Policies and Performance. in  China: A Handbook.  edited by 

Wu Yuan-li.  p. 506. 



 35 

สวนการผลิตเหล็กจากเดิมกําหนดเมื่อเดือนกุมภาพันธไวจํานวน 6.2 ลานตัน แตถูกปรับเปน 8-8.5 

ลานตันในเดือนพฤษภาคมและปรับอีกครั้งเปน 10.7 ลานตันในเดือนสิงหาคม1

วิธีการของการดําเนินนโยบาย ในภาคเกษตรอาศัยแรงงานในพื้นที่รวมกันทําการ

เพาะปลูกและรวมกันทํางานดานชลประทานในพื้นที่ของตนเอง เพื่อประหยัดเงินทุน และแรงงาน

เดียวกันนี้ยังสามารถทําการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชอัตราสวนแรงงาน

ตอทุนที่ผันแปรได เชน โรงงานปุยเคมีขนาดเล็ก โรงงานไฟฟาขนาดเล็ก หรือโรงงานถลุงเหล็กขนาด

เล็ก เปนตน สวนอุตสาหกรรมขนาดใหญซึ่งใชอัตราสวนแรงงานตอเครื่องจักรคงที่ก็ใชเทคโนโลยี

ทันสมัย2 ซึ่งวิธีนี้ตรงกับนโยบาย “เดินบนขาทั้งสอง” 

 
3.1.2 นโยบายคอมมูนประชาชน (People’s Commune) 
หากจะเปรียบนโยบายกาวกระโดดไกลเปนจุดมุงหมายหลักที่สําคัญทางการเมือง 

นโยบายคอมมูนประชาชนก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทําใหจุดมุงหมายนั้นเปนจริง เนื่องจากนโยบาย

คอมมูนประชาชนอาศัยแนวคิดตามหลักการ “มากกวา ดีกวา เร็วกวา และถูกกวา” อีกทั้งนโยบายคอม

มูนประชาชนเปนพัฒนาการที่สําคัญตอจากระบบสหกรณแบบกาวหนาที่มีอยูแลว ซึ่งเปนการสราง

ลัทธิสังคมนิยมโดยใหประชาชนทั้งหมดเปนเจาของรวมกัน (Ownership by the whole people)3 ดวย

การใหหนวยการผลิตทั้ง 3 ระดับ คือ ครัวเรือนการผลิต กลุมการผลิต และกองการผลิตทั่วประเทศที่

สรางขึ้นกอนหนานี้รวมกันเปนคอมมูนประชาชน อีกทั้งรัฐบาลยังตองการใหระบบคอมมูนประชาชน

เปนหนวยยอยของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในชนบท4

แนวคิดคอมมูนประชาชน เร่ิมตนจากใน ค.ศ. 1955 เหมาเจอตงไดแนะวา ดานการผลิต

ควรที่จะรวมกองการผลิตในแตละหมูบานเขาดวยกัน แลวใหเปน “หนึ่งหมูบานตอหนึ่งคอมมูน” ซึ่ง

นับเปนครั้งแรกที่เหมาเจอตงกลาวถึงแนวคิดนี้5 ตอมาคอมมูนประชาชนแหงแรกจัดตั้งขึ้น โดยกลุม

ชาวนา 27 กลุมในตําบลสุยผิง (Suiping) อําเภอซินหยาง (Xinyang) มณฑลเหอหนาน (Henan) 

รวมกันจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1958 โดยมีชื่อวา “เวยซิ่งคอมมูน” (Weixing Commune) หรือ 

“คอมมูนสปุตนิค” เมื่อเหมาเจอตงและคณะกรรมการกรมการเมืองไดเดินทางไปสังเกตการณการ

รวมกลุมในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1958 ก็ประทับใจมากและสนับสนุนใหการจัดตั้งคอมมูนประชาชนเปน

                                          
              1Immanuel C. Y. Hsu.  (1995).  op. cit.  p. 655.  

              2วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 19. 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 99. 

              4กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 49-50. 

              5วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 69. 
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นโยบายของรัฐบาลอยางเปนทางการ 1 และจากการประชุมของคณะกรรมการกรมการเมือง 

(Politburo) ที่เปยไตเหอ ไดมีมติใหจัดตั้งคอมมูนประชาชนขึ้นอยางเปนทางการในวันที่ 29 สิงหาคม 

ค.ศ. 1958 จากนั้นการจัดตั้งคอมมูนก็ขยายไปยังสวนตางๆของประเทศ  
 
3.1.3 การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจนีชุดที่ 8 ครั้งที่ 6 
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 8 คร้ังที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม ค.ศ. 1958 ที่เมืองอูชาง (Wuchang) มณฑลหูเปย (Hubei) ใน

การประชุมคร้ังนี้มีวาระที่สําคัญ 2 ประการคือ วาระที่หนึ่งเหมาเจอตงไดแสดงความตองการที่จะไม

สมัครเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีตออีกหนึ่งสมัย ซึ่งคณะกรรมการกลางของพรรคก็รับรองขอเสนอ

ดังกลาว โดยเหมาเจอตงไดใหเหตุผลของการลาออกวา เขาจะได “ทุมเทเกี่ยวกับปญหาทิศทาง 

นโยบายและแนวทางของพรรคและรัฐ อีกทั้งจะไดมีเวลามากขึ้นในการศึกษาทฤษฎีของมารกซ2 ทําให

การลาออกของเหมาเจอตงมีผลอยางเปนทางการในเดือนเมษายน ค.ศ. 1959 ในการลาออกจาก

ตําแหนงประธานาธิบดีของเหมาเจอตงในครั้งนี้มีขอถกเถียงมากมายแตหลักฐานที่ปรากฏในชวงการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมแสดงใหเห็นวา การลาออกเปนความคิดริเร่ิมของตนเอง3

วาระที่สอง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในปหนา จากการดําเนินนโยบายกาวกระโดด

ไกลควบคูกับนโยบายคอมมูนประชาชนทําใหปลาย ค.ศ. 1958 สามารถผลิตฝายเพิ่มจาก 1.6 ลานตัน

เปน 3.3 ลานตัน ถานหินเพิ่มจาก 130 ลานตันเปน 270 ลานตัน เหล็กเพิ่มจาก 5.3 ลานตันเปน 11.0 

ลานตัน4 โดยรวมคาดการณวาผลผลิตอุตสาหกรรมจะตองเพิ่มข้ึนจากปกอนหนารอยละ 65 ซึ่ง

แบงเปนน้ํามันเพิ่มข้ึนรอยละ 50 และพลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 40 เครื่องจักรเพิ่มข้ึน 3 เทา เหล็ก

และถานหินเพิ่มข้ึน 2 เทา5 จากตัวเลขดังกลาวจึงทําใหกลุมผูนํา กําหนดใหใน ค.ศ. 1959 จะตองผลิต

ฝายใหได 5 ลานตัน ถานหิน 380 ลานตันและเหล็ก 18 ลานตัน6 และในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1958 

ยังไดกลาวถึงความสําเร็จของการดําเนินนโยบายคอมมูนประชาชน วา “เพียงไมกี่เดือนก็รวมรวมกอง

การผลิตทั่วประเทศกวา 740,000 แหงรวมเปนคอมมูนประชาชน 26,000 คอมมูน เกษตรกรกวา 120 

                                          
              1Mark Selden, editor.  (1979).  op. cit.  pp. 395-396. 

              2Robert R. Bowie; & John K. Fairbank.  (1971).  op. cit.  p. 487. 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 140. 

              4Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  p. 66 

              5Immanuel C. Y. Hsu.  (1995).  op. cit.  p. 657. 

              6Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  p. 66. 
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ลานครอบครัวทั่วประเทศหรือเทากับรอยละ 99 เขารวมในระบบคอมมูน”1 ทั้ง ๆ ที่เมื่อตอนเริ่มตน

จัดตั้งคอมมูนอยางเปนทางการในเดือนสิงหาคม มีครอบครัวเกษตรกรเพียงรอยละ 30 เทานั้นที่เขา

รวม2 ซึ่งจะเห็นวาการดําเนินการจัดตั้งคอมมูนเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจคิดไดวาเปนความพรอมและ

ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหาร หรือเปนการสรางตัวเลขของเจาหนาที่ในระดับตาง ๆ 

 
3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจภายใตนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน ค.ศ.

1958-1960 
ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังที่ 8 สมัยที่ 1 (First Session of The 

Eighth National Congress of the CCP) ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 15-27 กันยายน ค.ศ. 1956 ที่เปยจิง∗ 

ไดมีการเสนอรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 2 และมีการเสนอรางหลักการดังกลาวตอที่

ประชุมที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องใน ค.ศ. 1957 แตปญหาความไมสมดุลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 

5 ปฉบับแรก ทําใหกลุมผูนําพรรคเห็นวาประเทศจีนควรที่จะมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกจิเปนแบบ

เฉพาะของตนเองที่ไมลอกเลียนแบบใคร ดังนั้นในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ัง

ที่ 8 สมัยที่ 2 (Second Session of The Eighth National Congress of the CCP) ระหวางวันที่ 5-23 

พฤษภาคม ค.ศ. 1958 ที่เปยจิงจึงไดมีการประกาศแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักการ “มากกวา 

ดีกวา เร็วกวา และถูกกวา” และนโยบาย “เดินบนขาทั้งสอง” มีผลทําใหไมมีการนําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 2 มาใช แตกลับแทนที่ดวยนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน  
3.2.1 นโยบายกาวกระโดดไกล (Great Leap Forward) 
นโยบายกาวกระโดดไกลเปนนโยบายที่ตอบสนองตอจุดมุงหมายของเหลาผูนําประเทศ

ในขณะนั้นที่ตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความสมดุลระหวางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหกาวหนาทัดเทียมกับประเทศตะวันตก

อยางรวดเร็วและพัฒนาเกษตรกรรมใหสามารถตอบสนองตอความตองการของจํานวนประชากร

จํานวนมากของประเทศ ซึ่งนโยบายกาวกระโดดไกลนี้สงผลกระทบครั้งใหญและทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนทั่วทั้งประเทศ 

ในการประชุมขยายวงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เปยไตเหอ ในวันที่ 

13-30 สิงหาคม ค.ศ. 1958 ที่ประชุมไดเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปหนา ซึ่งที่ประชุมได

                                          
              1Robert R. Bowie; & John K. Fairbank.  (1971).  op. cit.  p. 490. 

              2K. C. Yeh.  (1973).  op. cit.  p. 507. 

              ∗ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ไดจาก Wu Yuan-li, editor.  (1973).  China: A Handbook.   

pp. 819-824. 
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สรุปมติที่สําคัญ 2 ประเด็นคือ 1) การกําหนดใหเพิ่มผลิตเหล็กกลาใหได 10.7 ลานตันภายในสิ้นปนี้ 

และ 2) การจัดตั้งคอมมูนประชาชนไปสูพื้นที่ชนบท1 นอกจากนั้นผูนํายังไดกําหนดเปาหมายผลผลิต

ธัญพืชใหไดเกิน 250 ลานตันหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 352 และนอกจากการกําหนดเปาหมายใหผลิต

เหล็กกลาใหได 2 เทาของปกอนหนาแลว ที่ประชุมยังไดกําหนดใหใน ค.ศ. 1959 ตองผลิตเหล็กกลาให

ได 27-30 ลานตัน และผลิตธัญพืชใหได 400-500 ลานตัน3 การประชุมในครั้งนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่

สําคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศจีน 
3.2.1.1 การดําเนินการ 
เมื่อกลุมผูนําประเทศไดกําหนดเปาหมายการผลิตมาแลว โดยเฉพาะการผลิต

เหล็กกลา เจาหนาที่ของรัฐในทุกภาคสวนจึงตองเรงกําลังการผลิตทั้งทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

อยางเต็มกําลัง ดวยการรณรงคมวลชนระดมแรงงานและทรัพยากรเทาที่มีอยูทําการผลิตทั้งในดาน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมดวยความมุงมั่น โดยมีระบบการทํางานของคอมมูนประชาชนชวย

สนับสนุน การดําเนินงานพัฒนาอยูภายใตแนวคิด “เดินบนขาทั้งสอง” โดยพัฒนาทั้งทางเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีพื้นบาน ใชแรงงานในสวนทีเ่ปนเทคโนโลยแีบบ

เกา เนนการลงทุนในสวนที่ทันสมัย4

ในดานอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะการผลิตเหล็กกลา ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายไว

สูงนั้นทําใหเกิดการระดมกําลังแรงงานจํานวนมหาศาลเรงกําลังการผลิตเหล็กกลาในทุกพื้นที่ของ

ประเทศ หากพื้นที่ใดขาดแคลนถานหินซึ่งเปนเชื้อเพลิงสําคัญในการหลอมแรเหล็กก็จะตัดไมทําลาย

ปานําฟนมาเปนเชื้อเพลิงแทนถานหิน หรือพื้นที่ใดขาดแคลนแรเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญก็จะใชการ

ขนสงในทุกรูปแบบรวมถึงการใชแรงงานคนเพื่อขนสงแรเหล็กไมวาจะมีระยะทางไกลเพียงใด และหาก

พื้นที่ใดไมมีเตาหลอมเหล็กขนาดใหญที่ใชในอุตสาหกรรมก็จะทําการสรางเตาหลอมเหล็กข้ึนมาเอง 

เรียกวา “เตาหลอมเหล็กหลังบาน” ซึ่งใน 8 เดือนแรกของ ค.ศ. 1958 มีเตาหลอมทั่วประเทศเพียง 

240,000 แหง แตหลังจากเดือนกันยายน ประชาชนกวา 50 ลานคนก็เขามีสวนรวมในการหลอมเหล็ก

และมีเตาหลอมเพิ่มข้ึนกวา 600,000 แหง5

สวนในดานอุตสาหกรรมแขนงอื่น ๆ รัฐบาลดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลดวยการ

ใหแรงงานในพื้นที่ของตนเองทําการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยเลือกอุตสาหกรรมที่สามารถ

                                          
              1Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 234. 

              2K. C. Yeh.  (1973).  op. cit.  pp. 505-506. 

              3Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 234. 

              4K. C. Yeh.  (1973).  op. cit.  p. 506. 

              5Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 237-238. 
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ปรับเปลี่ยนระหวางแรงงานตอทุนไดงาย เชน โรงงานปุยเคมีขนาดเล็ก โรงไฟฟาขนาดเล็ก หรือโรงถลุง

เหล็กขนาดเล็ก สวนในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใชอัตราสวนแรงงานตอเครื่องจักร (labour-capital 

ratio) คอนขางคงที่ก็ใชวิธีทันสมัย1  

ในดานเกษตรกรรม รัฐบาลก็ไดระดมแรงงานในพื้นที่ที่ทําการผลิตเหล็กหรือ

อุตสาหกรรมอื่นๆอยูแลวในตอนกลางคืนใหมาทําการเกษตรในตอนกลางวัน รวมถึงการระดมแรงงาน

ในการสรางและซอมระบบชลประทาน เขาทํางานในไรนา โดยใชแรงงานและเทคนิคที่ทันสมัยในการ

ผลิต ลงทุนสรางระบบชลประทาน ระบบอนุรักษดินขนานใหญ2 เพื่อชวยใหการผลิตทางการเกษตร

ไดผลดีข้ึน 
3.2.1.2 ผลการดําเนินงาน 
เมื่อถึงสิ้น ค.ศ. 1958 มีรายงานผลผลิตเหล็กกลาวาสามารถผลิตได 11.08 ลานตัน

และสามารถผลิตแรเหล็กไดอีกกวา 13.69 ลานตัน3 รายไดประชาชาติเพิ่มข้ึนจาก 90,800 ลานหยวน

ใน ค.ศ. 1957 เปน 111,800 ลานหยวนใน ค.ศ. 19584 ในดานการเกษตร ส้ิน ค.ศ. 1958 มีพื้นที่

เพาะปลูกเพิ่มข้ึนจาก 120.8 ลานเฮกตารใน ค.ศ. 1957 เปน 121.2 ลานเฮกตาร ใน ค.ศ. 1958 ผลิต

ธัญพืชได 200 ลานตันเพิ่มข้ึนกวาปกอนหนา 15 ลานตัน สําหรับผลผลิตเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงขอมลู

ใน ค.ศ. 1959 โดยรัฐบาลไดประกาศวาจํานวนเหล็กกลาที่ผลิตไดใน ค.ศ. 1958 มีเพียง 8 ลานตันที่ได

มาตรฐาน สวนเหล็กกลากวา 4.16 ลานตันหรือรอยละ 30.4 ต่ํากวามาตรฐาน5 เพราะเกิดจากการ

อาศัยแรงงานมากกวาเทคนิคในการผลิต การทําลายปาไมเพื่อนํามาเปนเชื้อเพลิงในการถลุงเหล็ก การ

นําเครื่องใชในครัวเรือนที่เปนเหล็กมาถลุงใหเปนเหล็กกลา ทําใหกระบวนการในการผลิตเหล็กกลา

ไมไดมาตรฐานเพียงพอ สงผลใหผลผลิตเหล็กกลาที่ไดต่ํากวามาตรฐาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอ

ระบบเศรษฐกิจในระยะยาว 

 
3.2.2 นโยบายคอมมูนประชาชน 
คอมมูนประชาชนเปนการรวมกองการผลิตเดิมที่ไดพัฒนามากอนหนานี้ใหเปน

หนวยงานที่มีขนาดใหญข้ึน คอมมูนเปนศูนยรวมทางการเมือง เศรษฐกิจและสวัสดิการทางสังคมทุก

อยางของรัฐ และคอมมูนประชาชนรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดภายใน

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 19. 

              2K. C. Yeh.  (1973).  op. cit.  p. 506. 

              3Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 239-240. 

              4The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 21. 

              5Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 239-240. 



 40 

คอมมูน ทําใหภายในคอมมูนประกอบดวยรานคา โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ศาลาประชาคมและ

หนวยฝกทหาร อีกทั้งรัฐบาลยังไดสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไวในแตละคอมมูน คอมมูน

ประชาชนมีหลายประเภท แตคอมมูนประชาชนสวนใหญเปนคอมมูนเพื่อการเกษตร เพราะสมาชิกที่

อยูในคอมมูนสวนใหญเปนเกษตรกร เนื่องจากนโยบายคอมมูนประชาชนเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการ

กาวสําคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมีสวนชวยสนับสนุนนโยบายกาว

กระโดดไกลใหสามารถเรงกําลังการผลิตและรองรับความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมในอนาคต จึง

ทําใหการดําเนินการของคอมมูนประชาชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศไปสูการเปนรัฐสังคม

นิยม 
3.2.2.1 การดําเนินการ 
ในการดําเนินการตามนโยบายคอมมูนประชาชนนั้นโครงสรางภายในคอมมูน

ประชาชนจะประกอบดวยหนวยยอยทางการผลิตในระดับตางๆ ดังนี้1

ครอบครัว (family) มีสมาชิกประมาณ 4-5 คน ทําการเพาะปลูกบนพื้นที่

สวนตัว ซึ่งมีเนื้อที่ไมเกินรอยละ 5 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และเลี้ยงสัตวเลี้ยงขนาดเล็กเชน เปด ไก 

หนวยการผลิต (production team) มีสมาชิกประมาณ 30-40 ครอบครัว ทํา

หนาที่ในการผลิตทั่วไป เชน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตวขนาดเล็ก 

กองการผลิต (production brigade) มีสมาชิกประมาณ 5-10 หนวยการผลิต 

รับผิดชอบการผลิตขนาดใหญ เชน การเลี้ยงวัวและสุกรจํานวนมาก ทําโครงการชลประทานขนาดเล็ก 

ทําการเพาะปลูก ทําอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา การรักษาพยาบาลขั้น

พื้นฐาน บางแหงอาจมีสถานีผลิตไฟฟาขนาดเล็กดวย 

คอมมูนประชาชน (people’s commune) มีสมาชิกประมาณ 10-20 กองการ

ผลิต ตอบสนองความตองการของสังคมในระดับที่ สูงขึ้น มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ตองใช

เทคโนโลยีที่มีขนาดใหญและซับซอนขึ้น ทําหนาที่เพาะปลูกในพื้นที่ขนาดใหญที่ใชเครื่องจักรทุนแรง 

เชน รถแทรกเตอร จัดทําโครงการชลประทานขนาดกลาง มีสถานีผลิตพลังงานไฟฟา สถานีทดลองและ

สาธิตทางการเกษตร ทําฟารมปศุสัตวขนาดใหญ รับผิดชอบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมถึง

โครงการขนาดใหญที่ตองมีสวนรวมกับคอมมูนอื่น 

ขนาดและจํานวนสมาชิกของคอมมูนไมไดกําหนดจํานวนที่แนนอน ข้ึนอยูกับ

ลักษณะสภาพภูมิประเทศและความเหมาะสมของการผลิต โดยเฉลี่ยแลวแตละคอมมูนอาจ

ประกอบดวยกองการผลิต 20-100 หนวย และหนวยการผลิตราว 300-400 หนวย แตบางคอมมูนมี

                                          
              1The World Bank.  (1983).  op. cit.  p. 56. 
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กองการผลิตเพียง 5-10 หนวย และมีหนวยการผลิตเพียง 50-100 หนวย ตามปกติหนวยการผลิตคือ

หมูบานเล็กๆ หรือประชาชนที่อยูเปนกลุม ๆ ละ 20-40 ครอบครัว ในแตละคอมมูนมีประชากรตั้งแต 

20,000 ถึง 80,000 คน หรือประมาณ 4,000-6,000 ครอบครัว มีพื้นที่เพาะปลูกราว 3,000-12,000 

เฮกตาร1 เนื่องจากเหมาเจอตงมักใหความสําคัญแกความคิดริเร่ิมของผูนําสวนทองถิ่น และใหอิสระแก

ผูนําสวนทองถิ่นในการดําเนินการ 2 จึงทําใหการจัดตั้งคอมมูนประชาชนมิไดเกิดขึ้นพรอมกันทั่ว

ประเทศ หากพื้นที่ใดเหมาะสมและมีความพรอมกอนก็สามารถจัดตั้งคอมมูนประชาชนไดกอน  

การทํางาน จะตกลงกันวาแตละปแตละหนวยการผลิตจะตองสงผลผลิตจํานวน

เทาไร ไปรวมไวในกองกลางคอมมูน เพื่อเปนภาษีสงใหรัฐบาล และอีกสวนหนึ่งเพื่อขายใหรัฐบาลตาม

ราคาที่กําหนดไวแนนอน รัฐบาลก็จะนําผลผลิตนี้ไปขายแกคอมมูนที่ขาดแคลน หนวยการผลิตมีอิสระ

พอสมควรในการตัดสินใจในการลงทุน เชน ซื้อเครื่องมือเกษตร ขยายสวนผลไม ปรับปรุงระบบ

ชลประทาน เปนตน3 ส่ิงสําคัญของระบบคอมมูนประชาชนคือ สามารถตอบสนองความตองการขั้น

พื้นฐานแกสมาชิก มีการแบงผลผลิตไปสูสมาชิกอยางเทาเทียมกัน โดยคิดจากหนวยแรงงานของ

ครอบครัว และมีการหักผลผลิตสวนหนึ่งใหแกผูสูงอายุหรือผูที่ไมสามารถทํางานได และรัฐบาลจะปน

ผลผลิตใหแกหนวยการผลิตที่มีผลผลิตตกต่ํา4

 

ตาราง 1 แสดงโครงสรางและหนาที่ของคอมมูนประชาชน 
 

สถาบนั จํานวนคนเฉลีย่ในแตละหนวย หนาที่รับผิดชอบ 

ครอบครัว 4-5 พื้นที่สวนตัว กระจายผลผลติในแตละคน 

หนวยการผลิต 150 (30-40 ครอบครัว) บริหารผลผลติทางการเกษตร กระจายรายได

ภายในครอบครัว 

กองการผลิต 1,100 (7-8 หนวยการผลิต) โรงเรียนประถม บริการทางการแพทยข้ัน

พื้นฐาน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

คอมมูนประชาชน 15,000 (13-15 กองการผลติ) โรงเรียนมัธยม คลินิครักษาโรค ตลาด

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก หนวยการปกครอง 
  

ที่มา: The World Bank.  (1983).  China: Socialist Economic Development.  p. 55. 

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 57. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 111. 

              3วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 58. 

              4The World Bank.  (1983).  op. cit.  pp. 57-58. 
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หลักประกันและรายไดของสมาชิก ครอบครัวที่เปนสมาชิกของคอมมูนจะไดรับ

หลักประกันในการดํารงชีพ คอมมูนสวนใหญใหหลักประกันแกสมาชิกตามคําขวัญที่เ รียกวา 

“หลักประกัน 7 ประการ” หรือ “หลักประกัน 10 ประการ” แตอยางนอยคอมมูนตองจัดหลักประกัน 7 

อยางใหแกสมาชิก ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม การรักษาพยาบาล การคลอดบุตร การ

แตงงานและงานศพ1 แตในบางคอมมูนก็ใหหลักประกัน 10 อยาง ที่เพิ่มข้ึนไดแก การศึกษา บริการตัด

ผม ความบันเทิง ปจจัยทําความอบอุนในฤดูหนาวหรือปจจัยทําความเย็นในฤดูรอน บางแหงให

หลักประกันหลายอยาง บางแหงใหนอยอยางตามแตการตัดสินของกองการผลิต2  
3.2.2.2 ผลการดําเนินการ 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 1958 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดตั้งระบบคอมมูนขึน้ในชนบท

ตางๆ ของประเทศถึง 26,578 คอมมูน ประกอบดวยสมาชิก 123 ลานครอบครัว ประมาณรอยละ 99.1 

เปนครอบครัวชาวนา3 ในระยะเริ่มตนการจัดตั้งคอมมูน หลายคอมมูนไมสามารถจัดการแบงงานตาง 

ๆ ในกองการผลิตของตนไดอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เปนระบบได ในคอม

มูนบางแหงแทนที่จะแบงโดยใชหลัก “ทุกคนทําตามความสามารถ แบงตามการใชแรงงาน” กลายเปน 

“ทุกคนทําตามความสามารถ แบงตามความตองการ”∗ จึงทําใหบางคอมมูนจะมีอาหารสนองตอบ

สมาชิกมากจนเกินเลยจากจํานวนสมาชิกที่มีอยูจริง อาหารในแตละมื้อจึงถูกกินเหลือหรือไมก็ถูกกิน

ทิ้งกินขวาง ในระยะเวลาเพียงไมกี่เดือน หลายคอมมูนเริ่มขาดแคลน ในขณะที่อีกหลายคอมมูนไม

สามารถสรางผลผลิตไดตามเปาที่วางเอาไว4 เพราะระบบคอมมูนประชาชนกอใหเกิดปญหาขึ้น

มากมาย อาทิเชน 1) ปญหาในการจัดสรรอํานาจการควบคุมเครื่องมือการผลิตระหวางหนวยการผลิต 

กองการผลิตและคอมมูนประชาชน 2) การจัดสรรผลตอบแทนตามหลัก “ทุกคนทําตามความสามารถ 

แบงตามความตองการ” กอใหเกิดความรูสึกที่วา “ทํามากหรือทํานอยไดเทากัน ทํางานหรือไมทํางานก็

ไดเทากัน” จึงทําใหประชาชนเกิดความเกียจคราน เอาเปรียบผูอ่ืน 3) ปญหาจากการรวมศูนยอํานาจ

                                          
              1Michael Freeberne.  (1971).  The People’s Republic of China.  p. 387. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 112. 

              3Frederick W. Crook.  (1975).  op. cit.  p. 373. 

              ∗เร่ิมแรกของการจัดตั้งคอมมูนใชคําขวัญอุดมคติของมารกซที่วา “ใหตามความสามารถ ไดตามความตอง 

การ” (From each according to his ability, to each according to his needs) ผูนําสํานึกดีวายังไมมีวัตถุมาก

พอที่จะแจกฟรีเชนนั้น ประกอบทั้งจิตใจของประชาชนก็ยังไมสูงพอที่จะเรียกรองเอาสิ่งที่จําเปนจริงๆ คอมมูนที่เห็น

สภาพความจริงคอยๆปรับปรุงแกไข ดวยเปลี่ยนคําขวัญตามหลักของลัทธิสังคมนิยมที่วา “ใหตามความสามารถ ได

ตามงานที่ทํา” (From each according to his ability, to each according to his work) (เขียน ธีระวิทย. 2519:115) 

              4บุญศักดิ์ แสงระวี. (2538).  เติ้งเสี่ยวผิง ชีวิตการตอสู.  หนา 262. 
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มากเกินไป การโอนทรัพยสินไปเปนของคอมมูน การเกณฑแรงงานโดยพลการ และการแบงปนรายได

ที่ไมแนชัด ทําใหสมาชิกในคอมมูนขาดความกระตือรือรนในการทํางาน1 และจากการเรงการผลิตใน

ภาคเกษตรโดยขาดความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาดิน มุงแตการผลิตในจํานวนที่มาก ทํา

ใหผลิตผลที่ไดไมมีคุณภาพ ประกอบกับเกิดอุทกภัยอยางหนักและสภาพอากาศที่แปรปรวนใน ค.ศ. 

1959-1960 จึงทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลงอยางมาก 

 
3.2.3 ผลทางเศรษฐกิจจากนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมนูประชาชน 
จากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใตนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูน

ประชาชน ผลปรากฏวา ในชวง ค.ศ. 1958-1960 ผลผลิตทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่ 1 โดยรายไดประชาชาติใน ค.ศ. 1960 เพิ่มข้ึน

เปน 122,000 ลานหยวนจาก 78,800 ลานหยวนใน ค.ศ. 1955 และทําใหรายไดตอคนใน ค.ศ. 1960 

เพิ่มข้ึนเปน 183 หยวนจาก 129 ลานหยวนใน ค.ศ. 19552   

สวนผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญอาทิเชน แรเหล็กใน ค.ศ. 1957 ผลิตได 5.9 ลานตัน 

เพิ่มเปน 13.7 และ 20.5 ลานตันใน ค.ศ. 1958 และ ค.ศ. 1959 ตามลําดับ สวนเหล็กกลาใน ค.ศ. 

1957 ผลิตได 5.4 ลานตัน เพิ่มเปน 8.0 ใน ค.ศ. 1958 และ 13.4 ล

                                         

านตัน ค.ศ. 19593 แตภายหลงักลบั

ใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมเพียง 8.63 ลานตัน4 ผลผลิตถานหินเพิ่มจาก 130 ลานตันใน ค.ศ. 1957 

เปน 270 และ 348 ลานตันใน ค.ศ. 1958 และ ค.ศ. 1959 ตามลําดับ สวนไฟฟาใน ค.ศ. 1957 ผลิตได 

19.3 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง เพิ่มเปน 27.5 และ 41.5 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงใน ค.ศ. 1958 และ ค.ศ. 

1959 ตามลําดับ และสําหรับน้ํามันดิบเพิ่มจาก 1.458 ลานตันใน ค.ศ. 1957 เปน 2.264 และ 3.700 

ลานตันใน ค.ศ. 1958 และ ค.ศ. 1959 ตามลําดับ 5

ถึงแมวา จากภาพรวมทางอุตสาหกรรมระหวาง ค.ศ. 1957-1959 จะมีอัตราการเติบโตที่

เพิ่มข้ึน แตปรากฏวาหากนําอัตราการเจริญเติบโตดังกลาวมาเทียบระหวาง ค.ศ. 1958-1960 อยาง

ละเอียดจะพบวา ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนสูงสุดใน ค.ศ. 1958 ที่รอยละ 45 นั้นจะลดลงใน ค.ศ. 

 
              1เลมเดิม.  หนา 262-263. 

              2State Statistical Bureau Statistical Yearbook of China.  quoted in  Kevin B. Bucknall.  (1989).  

China and The Open Door Policy.  p. 182. 

              3Nai-Ruenn Chen; & Walter Galenson.  (1969).  op. cit.  p. 64. 

              4Wu, Yuan-li, editor.  (1973).  China: A Handbook.  pp. 850-851. 

              5Nai-Ruenn Chen; & Walter Galenson.  (1969).  op. cit.  p. 64. 
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1959 เหลือรอยละ 22 และลงลงต่ําสุดใน ค.ศ. 1960 เหลือเพียงรอยละ 4 เทานั้น1 ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ผลผลิตอุตสาหกรรมในระหวาง ค.ศ. 1958-1960 ไมไดมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

สวนผลผลิตทางการเกษตรอาทิ ขาวใน ค.ศ. 1957 ผลิตได 185 ลานตัน เพิ่มข้ึนเปน 

250 และ 270 ลานตันใน ค.ศ. 1958 และ 1959 ตามลําดับ แตเมื่อถึง ค.ศ. 1960 เหลือเพียง 150 ลาน

ตันเทานั้น หรือตัวเลขจากสํานักงานการเกษตรสหรัฐอเมริกาที่ฮองกง (U.S. Agricultural Officer) 

ประเมินวา ค.ศ. 1957 ผลิตได 185 ลานตันเพิ่มเปน 193.5 ลานตันใน ค.ศ. 1958 แตเหลือ 167.7 ลาน

ตันใน ค.ศ. 1959 และต่ําสุดเหลือเพียง 159.0 ลานตันใน ค.ศ. 19602 เมื่อพิจารณาจากผลผลิตขาว

เฉลี่ยตอคนในเขตชนบทใน ค.ศ. 1957 อยูที่ 205 กิโลกรัมตอคน ลดลงเหลือ 201 กิโลกรัมตอคนใน 

ค.ศ. 1958 และใน ค.ศ. 1959 ลดลงเหลือ 183 กิโลกรัมตอคน สวนใน ค.ศ. 1960 เหลือเพียง 156 

กิโลกรัมตอคน3

จากการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลควบคูกับนโยบายคอมมูนประชาชนสงผลให 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวาง ค.ศ. 1957-1960 จะเพิ่มข้ึนสูงสุดใน ค.ศ. 1958-1959 

เทานั้น โดยแบงเปนการเพิ่มข้ึนสูงสุดทางอุตสาหกรรมใน ค.ศ. 1958 แตก็เร่ิมตกต่ําลงใน ค.ศ. 1959 

สวนเกษตรกรรมที่เพิ่มข้ึนสูงสุดใน ค.ศ. 1959 ก็เร่ิมตกต่ําลงใน ค.ศ. 1960 ถึงแมวาภาพรวมทาง

เศรษฐกิจจะตกต่ําในระหวาง ค.ศ. 1959-1960 แตสภาพทางเศรษฐกิจดังกลาวไมไดเกิดขึ้นในทุกภาค

สวนการผลิต สาเหตุที่ทําใหภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ําในระหวาง ค.ศ. 1959-1960 เนื่องมาจาก 3 

ปจจัยหลักคือ 1) ผลของสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยใน ค.ศ. 1959-1960 เกิดอุทกภัย วาตภัยและ

กีฏภัยขึ้นทั่วประเทศ 2) เจาหนาที่พรรคฯ เพิ่มตัวเลขผลผลิต จากการกําหนดเปาหมายของการผลิต

เหล็กกลาใหได 10.7 ลานตันเมื่อถึงสิ้น ค.ศ. 1958 ทั้ง ๆ ที่ 8 เดือนแรกของปผลิตไดเพียง 4.5 ลานตัน

เทานั้น การจะบรรลุผลตามเปาหมายนั้น จึงตองผลิตเหล็กกลาใหไดมากกวา 6 ลานตันในเวลาเพียง 4 

เดือน สวนถานหินก็กําหนดเปาหมายไวที่ 220.8 ลานตัน ทั้ง ๆ ที่ 8 เดือนแรกผลิตไดเพียง 120.97 

ลานตันหรือเพียงรอยละ 55 เทานั้น4 จากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดนอยมากที่จะ

ประสบความสําเร็จหรือหากประสบความสําเร็จก็ไดผลผลิตที่ไมไดมาตรฐานเพียงพอ อีกทั้งยังมีการ

สรางตัวเลขของผูปฏิบัติงานขึ้นอีกดวย 3) ความขัดแยงระหวางจีนกับสหภาพโซเวียตทําใหสหภาพโซ

เวียตถอนความชวยเหลือที่ใหแกจีนทั้งหมดใน ค.ศ. 1960 

                                          
              1Robert Michael Field.  (1975).  op. cit.  p. 150-151. 

              2Nai-Ruenn Chen; & Walter Galenson.  (1969).  op. cit.  p. 98. 

              3Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 553. 

              4Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 236-237. 
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เหตุปจจัยทั้งหลายไดสงผลใหสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มตกต่ําใน ค.ศ. 

1959 และทําใหประชาชนโดยทั่วไปประสบภาวะอดอยาก ตัวเลขจากหลายแหลงตางประเมินตรงกัน

วา ผลจากภัยธรรมชาติก็ดี นโยบายที่ผิดพลาดก็ดี หรือแมแตการถอนความชวยเหลือของสหภาพโซ

เวียตก็ดี ตางลวนมีผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอการทําใหชาวจีนตองเสียชีวิตเพราะความอดอยาก

ยากแคนกวา 20-30 ลานคน1

 
3.2.4 การประชุมที่หลูซาน 
ในการประชุมขยายวงของคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคที่หลูซาน (Lushan) 

มณฑลเจียงซี (Jiangxi) ระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม ค.ศ.1959 ไดมีการพิจารณาถึง

ขอผิดพลาดของการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลและนโยบายคอมมูนประชาชน ซึ่งในวันที่ 14 

กรกฎาคม เผิงเตอไหว รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดเขียนจดหมายสวนตัวถึงเหมาเจอตงและ

นําสงจดหมายดวยตนเอง∗ โดยเนื้อความในจดหมายไดกลาวถึงปญหาและขอผิดพลาดของนโยบาย

กาวกระโดดไกล แตในวันที่ 16 กรกฎาคม เหมาเจอตงนําจดหมายของเผิงเตอไหว สําเนาแจกในที่

ประชุม โดยใหที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาในจดหมาย และในวันที่ 17 กรกฎาคม หนังสือพิมพหลูซาน

รายวันไดตีพิมพจดหมายสวนตัวดังกลาว2 อีกทั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม เหมาเจอตงไดกลาวอภิปราย

จดหมายสวนตัวดังกลาวอีกครั้งในที่ประชุม โดยไดเชื่อมโยงประเด็นในจดหมายกับประเด็นที่เผิงเตอ

ไหวมีแนวคิดที่สนับสนุนใหจีนรักษาสัมพันธภาพกับรัสเซียเอาไว∗∗ จึงทําใหเผิงเตอไหวถูกกลาวหาวา

มีแนวคิดเอียงขวาและโจมตีพรรค3  

ตอมาในการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 8 ที่จัด

ข้ึนระหวางวันที่ 2-16 สิงหาคม ค.ศ.1959 ที่หลูซาน ตอจากการประชุมขยายวงของคณะกรรมการ

กรมการเมืองครั้งที่ผานมา เดิมการประชุมคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อคัดคานแนวคิดฝายซายและกลาวถึง

ขอผิดพลาดของการรณรงคกาวกระโดดไกลไปขางหนา แตการประชุมกลับเปนการกลาวหาเผิงเตอ

ไหววาเปนพวกฝายขวาที่โจมตีพรรค โดยโจมตีเผิงเตอไหววาเปน “หัวหนากลุมตอตานพรรค” พรอมทั้ง

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 75. 

              
∗
สามารถอานจดหมายสวนตัวฉบับแปลไดจาก Mark Selden.  editor.  (1979).  The People’s Republic 

of China: A Documentary History of Revolutionary Change.  pp. 476-480. 

              2ทวีป วรดิลก.  (2545).  เหมาเจอตง ฮองเตนักปฏิวัติ.  หนา 410. 

              ∗∗โดยเผิงเตอไหวเห็นวารัสเซียมีสวนชวยเหลือจีนในดานความมั่นคงโดยเฉพาะการปองกันการโจมตีดวย

ปรมาณูและการเปนแหลงของอาวุธที่ทันสมัย โดยแนวคิดดังกลาวขัดแยงกับพรรค 

              3Kenneth Leiberthal.  (1997).  op. cit.  pp. 105-106. 
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ปลดเผิงเตอไหวออกจากตําแหนง1 และเปลี่ยนประเด็นการประชุมในครั้งนี้เปนการคัดคานแนวคิดฝาย

ขวา2 ทั้งหมดเพื่อเปนการเบี่ยงเบนประเด็นที่เหมาเจอตงและพวกฝายซายจะถูกโจมตีในขอผิดพลาด

ของการรณรงคกาวกระโดดไกล ซึ่งผลของการประชุมในครั้งนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคณะบุคคลที่

จะเขามาบริหารประเทศ โดยบุคคลที่มีบทบาทเดนในการวิพากษวิจารณเผิงเตอไหวก็คือ หลินเปยว 

และการประชุมคร้ังนี้ทําใหหลินเปยวไดรับตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแทนเผิงเตอไหวรวมถึง

แสดงใหเห็นถึงความแตกแยกทางความคิดภายในพรรคคอมมิวนิสตถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

 
3.3 สภาพสงัคมระหวาง ค.ศ. 1958-1960 
นโยบายกาวกระโดดไกลและนโยบายคอมมูนประชาชนที่เร่ิมตนใน ค.ศ. 1958 นั้นนอกจาก

จะสงผลกระทบทางดานการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงเปนเปาหมายหลักแลว นโยบายดังกลาวยังสงผล

กระทบทางสังคมในวงกวางอีกดวย นโยบายกาวกระโดดไกลและนโยบายคอมมูนประชาชนเปน

นโยบายที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเปนอันดับแรก อุตสาหกรรมเบาและ

การเกษตรเปนอันดับรอง จึงทําใหวิถีชีวิตโดยรวมของอาชีพกรรมกรซึ่งเปนแรงงานหลักในการพัฒนา

อุตสาหกรรมหนักมีสภาพที่ดีข้ึนกวาอาชีพอื่น ๆ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมกรในเขตเมืองกับ

เขตชนบท กรรมกรที่ทํางานในเขตเมืองก็จะไดรับคาจางแรงงานมากกวากรรมกรที่ทํางานในเขตชนบท 

จากสภาพดังกลาวจึงทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจํานวนมากจากเขตชนบทเขาสูเขตเมือง ซึ่ง

สงผลกระทบตอทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท กลาวคือ การที่แรงงานจํานวนมากในเขตชนบทยาย

เขาสูเขตเมือง ทําใหในเขตชนบทขาดแคลนแรงงานในการผลิตอุตสาหกรรมเบาและการผลิตทาง

การเกษตร ส

                                         

วนในเขตเมืองก็ทําใหเกิดปญหาการวางงานและความแออัดของประชากรที่เกินกวาที่เขต

เมืองจะรองรับได ซึ่งทั้งสองดานก็สงผลกระทบตอภาวะทางสังคมทั้งสิ้น 
3.3.1 นโยบายดานสาธารณสขุ 
จากการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชนใน ค.ศ. 1958 นโยบาย

ทางดานสาธารณสุขประกอบดวยสาระสําคัญคือ3

1. ใหรณรงคแกไขและปองกันปญหาโรคพยาธิที่สําคัญทั้ง 5 ที่เปนมากในประชาชน 

2. ใหสรางศูนยสุขภาพในทุก ๆ คอมมูน รวมถึงสรางสถานีสุขภาพในแตละกองการผลิต  

3. จัดสงเจาหนาที่ดานสาธารณสุขจากในเมืองไปประจําที่ศูนยสุขภาพในชนบท 

4. สงเสริมใหประชาชนเปดเผยประวัติดานสุขภาพเพื่อจัดหาแนวทางปองกันโรค 

 
1วุฒิชัย มูลศิลป.  (2540-2541, ตุลาคม-มกราคม).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  หนา 90. 
2หล่ีอิ๋นเฉียว.  (2543).  น้ําตาเหมาเจอตง.  แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี.  หนา 260. 

              3Robert M. Worth.  (1973).  op. cit.  p. 662. 
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จากนโยบายดานสาธารณสุขและนโยบายทางการเมืองที่ตองการใหการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขมีสวนสงเสริมและปรับปรุงการผลิต จึงทําใหมีการเปลี่ยนระบบในการรักษาพยาบาล จาก

เดิมที่คนไขจะตองเดินทางมาพบแพทยที่สถานพยาบาล ก็เปลี่ยนเปนระบบใหม โดยใหแพทยไปรักษา

คนไขตามไรนา ตามหมูบานในชนบทแทน ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะไดประโยชนจากการรักษาผูปวย

โดยตรงแลว แพทยยังสามารถทํางานดานการปองกันโรคและมีสวนชวยทํางานการผลิตอีกดวย1

 
3.3.2 นโยบายดานการศกึษา 
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1958 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไดออกประกาศ 

นโยบายการศึกษา (Directive Concerning the Educational Work) ฉบับใหม เพื่อใหระบบการศึกษา

สอดคลองกับสภาวะทางการเมืองในสมัยกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน และสามารถแกไข

ปญหาการขาดแคลนจํานวนโรงเรียน แนวทางในการศึกษาจึงไดจัดสรรใหนักเรียนทํางานใชแรงงาน 

ควบคูไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในหองเรียน เพื่อฝกใหเด็กเรียนรูการแบงงาน การทํางานรวมกัน รูจัก

เสียสละตอสวนรวม ไมดูถูกการใชแรงงานวาเปนของต่ํา ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการสรางสรรคสังคม

จีนใหม2 โดยในชวงการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล มีนักเรียนที่ไดเขาเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษาเพิ่มข้ึนประมาณ 20 ลานคน โดยโรงเรียนเหลานี้ไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากคอมมูน

ทองถิ่น แตเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ โรงเรียนเหลานี้เกือบทั้งหมดก็ปดทําการ3

นอกจากนั้นรัฐบาลยังตองการสงเสริมใหผูใหญไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึน จึงไดสรางระบบ

การศึกษาใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ดวยการเปดโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ

ฝกหัดวิชาชีพตามแตความถนัด เปดโรงเรียนสอนนอกเวลา เพื่อใหการศึกษาแกผูที่ไมมีเวลาวางมานั่ง

เรียนในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป โดยใชเวลาหลังจากเลิกงานแลว หรือสอนตามโรงงานที่กรรมกรทํางานอยู 

โดยใน ค.ศ. 1958 รัฐบาลเปดเผยตัวเลขวามีโรงเรียนสอนนอกเวลา 26,000 แหง โรงเรียนเทคนิคสอน

นอกเวลา 588,000 แหงและสถาบันการศึกษาชั้นสูง 150,000 แหง4

 
3.3.3 นโยบายดานศลิปวฒันธรรม 
ในระหวางการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล มรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกาถูก

ตอตานจากสังคมอีกครั้ง เพราะในชวงเวลานี้ตางก็ใหความสําคัญกับการมุงสูแนวทางสังคมนิยม และ

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 154. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2516, 1 ตุลาคม).  เลมเดิม.  หนา 12. 

              3ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 496. 

              4Theodore His-en Chen.  (1973).  op. cit.  pp. 695-696. 
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ละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมเกา อีกทั้งในชวงเวลานี้พรรคคอมมิวนิสตจีนไดระดมนักเขียนและศิลปน

จํานวนมากใหทํางานที่รับใชนโยบายนี้ อาทิเชน สงใหไปใชชีวิตตามคอมมูน โรงงาน และในกองทัพ

เพื่อเขียนเรื่องราวของมวลชน1 ผลงานที่ออกมาในชวงเวลานี้ก็เพื่อกระตุนนโยบายกาวกระโดดไกลและ

คอมมูนประชาชน เชน ใน ค.ศ. 1958 โจวลี่ปอ ไดเขียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญในหมูบานอัน

หางไกล (Great Changes in a Mountain Village) สวนหลิวชิง (Liu Qing) ก็เขียนเรื่องผูสรางซากา 

(Saga of the Builders) ใน ค.ศ. 1960 แตก็ใชวาในชวงเวลานี้นวนิยายเกี่ยวกับวีรบุรุษจะไมมีเลย โดย

ผลงานเกี่ยวกับวีรบุรุษที่โดดเดนไดแกผลงานของโจวสูล่ี (Zhao Shuli) เร่ืองน้ําพุมหัศจรรย (Magic 

Spring Caves) ตีพิมพใน ค.ศ. 1959 โดยเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการทําสงครามกองโจรตอตานกองทัพ

ญี่ปุนในมณฑลซานซี2

ผลจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ สวนหนึ่งไดทําใหบุคคลในแวดวงศิลปะและ

วรรณกรรมถูกกลาวโทษไปดวยวาตองมีสวนตองรับผิดชอบกับวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะนักเขียนไดสราง

ตัวละครเอกเปนแบบอยางของนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อผลักดันการผลิตของมวลชนจนเกินเลย

จากความเปนจริง3

 

4. การบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนในระหวาง ค.ศ. 1961-1965 
เมื่อการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชนประสบกับความลมเหลว จน

นํามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงและแนวทางในการนําประเทศกาวไปสูการ

เปนรัฐสังคมนิยมของพรรคคอมมิวนิสตจีน หลิวเซาฉี ซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดี โจวเอินไหล ซึ่ง

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคและรองนายกรัฐมนตรีคนที่

หนึ่ง และเฉินหยุน ซึ่งดูแลงานทางดานเศรษฐกิจ เปนกลุมผูนําระดับสูงในพรรคและในรัฐบาลที่มีสวน

เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารประเทศในทางเศรษฐกิจในขณะนั้น จึงทําใหมีหนาที่ในการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาดังกลาว แตผูที่มีบทบาทสําคัญในการแกปญหาครั้งนี้คือ หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง 

ซึ่งทั้งสองคนไดเลือกแนวทางที่เนนความเชี่ยวชาญและเนนปรับปรุงเทคนิควิธีในการผลิตโดยละเลย

แนวทางการปฏิวัติของเหมาเจอตงซึ่งเปนแนวทางที่ปฏิบัติมากอนหนา จึงทําใหเกิดแนวทางการแกไข

ปญหาแบงออกเปน 2 แนวทางซึ่งแตกตางกัน จนนําไปสูความขัดแยงและการเกิดเหตุการณการปฏิวัติ

วัฒนธรรม 

                                          
              1อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 104. 

              2S. H. Chen.  (1973).  op. cit.  p. 726. 

              3อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 105. 



 49 

4.1 สภาพทางการเมืองในระหวาง ค.ศ. 1961-1965 
ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 9 จัดขึ้นระหวางวันที่ 

14-18 มกราคม ค.ศ. 1961 ที่เปยจิง เนื่องจากขณะนั้นเปนชวงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา จึงทําให

ที่ประชุมไดกําหนดแนวทางหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเนนการพัฒนาการเกษตรเปนอันดับแรก 

อุตสาหกรรมเปนอันดับรองแทนนโยบายเดิม โดยดําเนินนโยบายตามหลักการ “แกไข มั่นคง ปรับออก 

และเพิ่มมาตรฐาน” (readjustment, consolidation, filling out, and raising standards) หรือเรียกวา

หลักการ “เข็มมุง 8 อักษร”∗ แทนที่หลักการ “มากกวา ดีกวา เร็วกวา และถูกกวา”1 ที่ใชในชวงดําเนิน

นโยบายกาวกระโดดไกล สวนในดานรูปแบบการปกครอง พรรคไดลดการควบคุมที่เขมงวดจาก

สวนกลางและใหอิสระในการตัดสินใจในสวนภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะมีการรื้อฟนรูปแบบการ

ปกครองของทหารกอน ค.ศ. 1954 ดวยการแบงออกเปน 6 ภูมิภาค2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไข

ปญหาที่เผชิญอยูในขณะนั้น 

แนวทางการแกปญหาหนึ่งที่สอดคลองกับหลักการเข็มมุง 8 อักษรคือ การรื้อฟนระบบความ

รับผิดชอบที่เคยใชกลับมาอีกครั้ง โดยเปนการดําเนินการทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 

ในภาคเกษตรกรรมนั้นเริ่มจากการลดขนาดของคอมมูนประชาชน ทําใหหนวยการผลิตมีขนาดเล็กลง 

แลวก็กระจายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบใหแกกลุมการผลิตและกองการผลิตในระดับตางๆใน

โครงสรางเดิม ในสวนอุตสาหกรรมนั้นก็ไดมีการจัดระเบียบบริหารจัดการขึ้นมาใหม และให

ความสําคัญกับความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการผลิต  

ในสวนการบริหารจัดการนั้นไดมีการกําหนดรายไดของผูปฏิบัติงานใหมีความแตกตางกัน

ออกไปตามความสามารถ กลุมการผลิตหรือโรงงานหรือวิสาหกิจใดที่สามารถสรางผลผลิตหรือมีกําไร

เกินเปาหมายที่ตั้งเอาไว ก็จะไดรับรางวัลหรือโบนัส3 อีกทั้งรัฐบาลยังไดใชแนวนโยบายผอนคลาย

ความเขมงวดทางการเกษตรกรรม ดวยมาตรการที่เรียกวา “สามเสรีและหนึ่งประกัน” ไดแก ทําการ

                                          
             ∗”เข็มมุง 8 อักษร” (Eight-Character Directive, ปาจื้อฟางเจิน) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากอักษร 8 ตัวคือ แกไข 

(readjustment, เถียวเจิ่ง) ตั้งมั่น (consolidation, กงกู) ขยายผล (Substantiation, ชงสือ) และยกระดับ (upgrading, 

ถีกาว) โดยคําวา “แกไข” หมายถึง การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญทางเศรษฐกิจจากที่ผานมา “ตั้งมั่น” หมายถึง การ

สานตอเศรษฐกิจในสวนที่ประสบความสําเร็จใหม่ันคงยิ่งขึ้น “ขยายผล” หมายถึง การขยายผลในภาคการผลิตที่ตั้ง

ม่ันไดแลวใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ “ยกระดับ" หมายถึง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและผลผลิตใหมี

คุณภาพมากขึ้น (วรศักดิ์ มหัทธโนบล. 2547: 85) 

              1Kenneth Leiberthal.  (1997).  op. cit.  pp. 113-114. 

              2Ibid.  p. 114. 

              3Richard Evans.  (1993).  Deng Xiaoping and the Making of Modern China.  pp. 162-163.  
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ผลิตบนแปลงที่ดินสวนตัวไดโดยเสรี นําไปขายยังตลาดไดเสรี และทําและขายหัตถกรรมในครัวเรือนได

อยางเสรี และรัฐบาลรับจะซื้อพืชผลในราคาที่เหมาะสม1  

จากแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหมีการเนนการพัฒนาเกษตรกรรม

มากยิ่งขึ้นแลวยังทําใหเกิดการยกเลิกนโยบายที่สงเสริมอุตสาหกรรมและระงับโครงการกอสราง

พื้นฐาน รวมถึงปดโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหแรงงานในอุตสาหกรรมดังกลาวไมมีงานทํา 

จึงมีการเคลื่อนยายของแรงงานจํานวนมากเพื่อเขาไปหางานทําในเมือง เปนที่มาของปญหาทางสังคม

ในขณะนั้น2 ถึงแมวาหลักการใหมจะเปนแนวทางที่คงสิ่งที่ดีที่เปนพื้นฐานในทางเศรษฐกิจไว และแกไข

ขอผิดพลาดจากการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน แตส่ิงสําคัญก็คือแนวทางนี้

เปนแนวทางที่ขัดแยงอยางสิ้นเชิงกับแนวทางที่ดําเนินมากอนหนาซึ่งริเร่ิมโดยเหมาเจอตง 

จะเห็นไดวาหลักการและแนวนโยบายที่หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงนํามาใชแกไขปญหานั้น 

ลวนแลวแตเปนนโยบายที่เหมาเจอตงไดกาวขามแนวทางเหลานี้มาแลว เมื่อหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง

นํากลับมาร้ือฟนอีกครั้งหนึ่ง จึงมีสวนทําใหเหมาเจอตงคิดวาทั้งสองไดนําแนวทางที่ผิดแผกแตกตางไป

จากแนวทางสังคมนิยมหรือแนวทางปฏิปกษปฏิวัติกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง 

ผลจากการแกไขปญหานําไปสูความขัดแยงระหวางเหมาเจอตงกับหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิง

จะตามมาดังปรากฏจากการประชุมคร้ังตางๆ ดังนี้ 
4.1.1 การประชุมผูปฏิบัติงานเจ็ดพนัคน (Seven Thousand Cadres Conference) 
การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมผูปฏิบัติงานในทุกระดับและในทุกพื้นที่ของพรรค มี

ผูเขารวมในการประชุมทั่วประเทศกวา 7,000 คน จัดขึ้นระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึง วันที่ 7 

กุมภาพันธ ค.ศ. 1962 จุดประสงคของการประชุมในครั้งนี้คือการใหผูปฏิบัติงานของพรรคไดเขาใจถึง

แนวคิดของผูนําและสถานการณของประเทศในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ในการประชุม

หลิวเซาฉีได กลาวตอที่ประชุมถึงหลักการของประชาธิปไตยรวมศูนยวาไมใชการฟงความเห็นของคนๆ 

เดียว อีกทั้งในวันที่ 26 และ 27 มกราคม เขาไดกลาววิจารณการตอตานแนวคิดฝายขวาในการประชุม

ที่หลูซาน รวมถึงเรียกรองใหฟนคืนสถานะของเผิงเตอไหวอีกดวย3 สวนเหมาเจอตงไดปราศรัยในวันที่ 

30 มกราคมวา การทํางานตองฟงความคิดเห็นของมวลชน ตองอาศัยหลักประชาธิปไตยรวมศูนย 

ไมใชเปนการตัดสินชี้ขาดเพียงคนเดียว และกลาวยอมรับวาที่ผานมาพรรคฯยังขาดประสบการณการ

ทํางานในระยะยาว แตความบกพรองผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบ4  

                                          
              1Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  op. cit.  p. 835. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 28-29. 

              3Kenneth Leiberthal.  (1997).  op. cit.  p. 117. 

              4กฤษณ วรางกูร.  (2522).  เลมเดิม.  หนา 199, 208, 230. 
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นอกจากนี้ หลิวเซาฉียังกลาวตอที่ประชุมตาง ๆ วา สาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

จากนโยบายกาวกระโดดไกลนั้น รอยละ 70 เกิดจากการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาด อีกรอยละ 30 เกิด

จากสภาวะอากาศที่ผันแปร และการถอนความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต1 ซึ่งถึงแมวาจะไมได

กลาวถึงเหมาเจอตงอยางตรงไปตรงมาก็ตาม แตผูฟงทุกคนตางรูวาหลิวเซาฉีกลาวพาดพิงเหมาเจอตง 

 
4.1.2. การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชดุที่ 8 ครั้งที่ 10 
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 10 ที่จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 24-27 กันยายน ค.ศ. 1962 หลิวเซาฉีไดเสนอเอกสารแนวทางปฏิบัติงานใหมซึ่งครอบคลุมในทุก

ภาคสวน อาทิเชน ดานของคอมมูนประชาชน 60 ขอ ดานอุตสาหกรรม 70 ขอ ดานวิทยาศาสตร 14 

ขอ ดานหัตถกรรม 35 ขอ ดานการเงิน 6 ขอ ดานศิลปะและวรรณกรรม 8 ขอ เปนตน2 อีกทั้งเสนอตอที่

ประชุมใหชะลอการจัดตั้งคอมมูนและใหใชนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผอนคลายมากขึ้น จึงทํา

ใหเหมาเจอตงไมพอใจ โดยเหมาเจอตงกลาววา ปญหาและอุปสรรคขอผิดพลาดทั้งหลายของการ

รวมกลุมมิไดเกิดจากการวางนโยบายที่ผิดพลาด แตเกิดจากรัฐบาลยังไมไดทํางานหนักเพียงพอ การ

ลมเลิกหรือชะลอการรวมกลุมไมใชวิธีการแกปญหา แตเปนการเลี่ยงปญหา ส่ิงที่รัฐบาลตองทําคือ การ

รณรงคศึกษาสังคมนิยม เรงใหการศึกษาแกชาวนาใหมีความรูความเขาใจในลัทธิการเมืองอยางทั่วถึง 

และเตือนวา “เราตองไมลืมการตอสูทางชนชั้น”3

ดังนั้นเมื่อการฟนฟูภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําตามแนวทางของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงผาน

ไปไดระยะหนึ่งแลวนั้น เหมาเจอตงเห็นวาแนวทางที่หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงปฏิบัติอยูเปนจุดเริ่มตน

ของแนวคิดเอียงขวา โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐและผูปฏิบัติงานของพรรคในชนบทเกิดการฉอราษฎรบัง

หลวง โดยเหมากลาววา “ปจจุบันรัฐของเรา อํานาจประมาณหนึ่งในสามตกอยูในมือของศตัรหูรอืผูเหน็

อกเห็นใจศัตรู” ทั้งหมดนี้เปนผลพวงที่เกิดจากการกระทําของพวกฝายขวาภายในพรรค ซึ่งเหมาไดให

สมญาเปนครั้งแรกใน ค.ศ. 1962 วา “พวกลัทธิแก”4 และทําใหเหมาเจอตงเห็นวาจําเปนตองทําการ

ตอสูทางความคิดอีกครั้ง ดวยการรณรงค “ศึกษาสังคมนิยม”  

                                          
              1Kenneth Leiberthal.  (1997).  op. cit.  p. 117. 

               2Ibid.  p. 115. 

               3วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 56. 

               4อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 27. 
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4.1.3 การรณรงคใน ค.ศ. 1963 และขอกําหนด 10 ประการ 
นอกจากการรณรงคใหศึกษาสังคมนิยมแลว ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.1963 เหมาเจอตง

ยังไดเสนอตอคณะกรรมการกลางพรรค ใหพรรคทําการรณรงคเร่ือง “ส่ีชําระลาง” (Four clean-ups)∗ 

และ “หาตอตาน” (Five-antis)∗∗ ซึ่งมีเนื้อหาของการรณรงคทั้งสองนั้นคลายๆ กับการรณรงค “สาม

ตอตาน” และ  “หาตอตาน” ที่ เคยใชใน  ค.ศ. 1951-1952 โดยเฉพาะการรณรงค ส่ีชําระลางมี

จุดประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานของพรรคในชนบททุกระดับ ตั้งแต

คณะกรรมการพรรค เลขาธิการพรรค ธุรการและผูปฏิบัติงานระดับลาง1 อีกทั้งเหมาเจอตงยังรณรงค

คําขวัญตางๆอาทิ “จากคอมมูนกลับไปสูคอมมูน” เพื่อมุงใหเยาวชนในชนบทที่ไดรับการศึกษากลับไป

พัฒนาชุมชนของตน เปนการลดความแออัดของเมือง ตามหลักเพื่อลด “ความเหลื่อมลํ้าอันยิ่งใหญทั้ง

สาม” ซึ่งไดแกความเหลื่อมลํ้าระหวางเมืองกับชนบท ระหวางเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม และ

ระหวางแรงงานที่ใชสมองกับแรงงานที่ใชมือ2 หรือการรณรงค “สาม สาม” สามอันแรกคือ สนับสนุน

สาม “ลัทธิ”ประกอบดวย ลัทธิการถือกรรมสิทธิ์รวม ลัทธิรักชาติ ลัทธิสังคมนิยม สามอันที่สองคือ สาม

ตอตาน “ส่ิงไมดี” ประกอบดวย ทุนนิยม ศักดินา ฟุมเฟอย สามอันที่สามคือ สนับสนุนสาม “ความ

จําเปน” ประกอบดวย สรางสังคมสังคมนิยม รักการถือกรรมสิทธิ์รวม และการปฏิบัติงานคอมมูน3

ตอมาในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1963 เหมาเจอตงก็ไดเสนอ “ขอกําหนด 10 ประการ” 

(the First Ten-Point Decision)∗∗∗ ข้ึน โดยสรุปเนื้อหาเสนอใหรัฐบาลพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ

ของสถานการณการเมืองภายในใหจริงจังมากขึ้นและใหเผชิญหนากับกระแสการตอสูทางชนชั้นใน

สังคมจีนที่กําลังมีปญหามากขึ้นในทุกขณะ4  ซึ่งเห็นไดชัดวาการรณรงคของเหมาเจอตงตลอด ค.ศ. 

                                          
             ∗“ส่ีชําระลาง” ประกอบดวยการชําระลางบัญชี (ที่มีการตกแตงตัวเลข) การชําระลางคลังสินคา (โกดังหรือยุง

ฉาง) การชําระลางทรัพยสินสวนรวม (ที่มีการใหถือครองกรรมสิทธเอกชนในระดับหนึ่ง) และการชําระลางการให

คะแนน (ในระบบความรับผิดชอบ) 

             ∗∗“หาตอตาน” ประกอบดวยการตอตานการฉอราษฎรบังหลวงและการโจรกรรมในเมือง ตอตานการเก็ง

กําไรและการคากําไรเกินควร ตอตานการใชจายที่สุรุยสุรายและสูญเปลา ตอตานการกระจายอํานาจ (ที่ใหผูนําระดับ

อื่นมีสวนในการตัดสินใจในระบบความรับผิดชอบ) และตอตานระบบเจาขุนมูลนาย (วรศักดิ์ มหัทธโนบล. 2547: 95) 

              1John King Fairbank.  (1992).  op. cit.  p. 376. 

              2ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 397. 

              3Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 561. 

              ∗∗∗ศึกษา “ขอกําหนด 10 ประการ” เพิ่มเติมไดจาก Mark Selden.  editor.  (1979).  The People’s 

Republic of China: A Documentary History of Revolutionary Change.  pp. 536-541. 

              4วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 95-96. 
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1963 นั้นเปนขอเสนอที่ตรงขามกับแนวทางการดําเนินงานของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงอยางสิ้นเชิง จึง

ทําใหในเดือนกันยายน ค.ศ. 1963 หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงไดเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

ศึกษาสังคมนิยม โดยเรียกวา “ขอกําหนด 10 ประการครั้งที่ 2” (The Second Ten-Point Decision) 

ซึ่งเนื้อหานโยบายมุงเนนใหเกิดเอกภาพในหมูผูปฏิบัติงานและมวลชนใหไดมากถึงรอยละ 95 ดวยการ

มอบความไววางใจใหกับองคกรและผูปฏิบัติงานในระดับรากหญาเปนผูดําเนินการเอง1 หรือก็คือการ

ใหความสําคัญกับการรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่ผูปฏิบัติงานและองคกรสวนกลางมากกวาที่จะ

กระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกมวลชน และเมื่อพิจารณาอยางละเอียดจะพบวา “ขอกําหนดหลัง 10 

ประการ” ที่ประกาศนั้นเสมือนกับการรองรับความคิดเห็นของเหมาเจอตงใน “ขอกําหนด 10 ประการ” 

ที่ไดออกมากอนหนานี้ แตความจริงแลว ”ขอกําหนดหลัง 10 ประการ” เปนการรับรองความถกูตองของ

หลักการและแนวทางที่หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงไดดําเนินการมา2

ในระหวาง ค.ศ.1964-1965 หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงก็ยังคงดําเนินการบริหารประเทศ

ไปตามแนวทางเดิมของตน และยังสกัดกั้นขอเสนอของเหมาเจอตงดวยวิธีการตาง ๆ ในเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1964 กลุมของหลินเปยวก็ไดสรางคะแนนนิยมใหกับเหมาเจอตงดวยการจัดพิมพ

ขอความคัดสรรของงานนิพนธเลมตางๆของเหมาเจอตงมารวมไวเปนเลมเล็ก ปกสีแดง โดยใหชื่อวา 

“คติพจนเหมาเจอตง” (Quotations from Chairman Mao) ซึ่งเดิมหลินเปยวไดเคยตีพิมพเผยแพรเปน

คร้ังแรกในหนังสือพิมพ “กองทัพปลดแอกรายวัน” (Liberation Army Daily) ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 

ค.ศ. 1961  โดยหลินเปยวไดใหเหตุผลของการคัดสรรบทความตาง ๆ วา เปนเพราะขอความเหลานั้น

เปนสิ่งที่ควรเรียนรูและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได ที่สําคัญก็คือ การศึกษาการเมืองแทบ

ทุกบทเรียนจะตองใชงานของเหมาเจอตงเพราะมันเปนเสมือนสิ่งชี้นําทางอุดมการณ3

 
4.2 การฟนฟวูิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ค.ศ. 1961-1965 
ภายหลังจากความลมเหลวทางเศรษฐกิจจากนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูน

ประชาชนแลว รัฐบาลไมไดวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะตอไปอีก แตรัฐบาลมุงปรับปรุงและแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจ ดวยการใหความสําคัญตอการพัฒนาทางการเกษตรอยางจริงจังและเรงดวน 

เนื่องจากภาวะขาดแคลนอาหารทําใหรัฐบาลตองสั่งซื้อธัญพืชและฝายจากตางประเทศเปนจํานวน

มาก โดยตั้งแต ค.ศ. 1961 ประเทศจีนตองสั่งซื้อขาวสาลีจากตางประเทศถึงปละ 5 ลานตัน4 ทั้งที่กอน

                                          
              1แหลงเดิม.  หนา 96. 

              2แหลงเดิม.  หนา 96. 

              3แหลงเดิม.  หนา 97. 

              4กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 22. 
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หนานี้ประเทศจีนสามารถผลิตธัญพืชและขาวสาลีเพียงพอตอการบริโภคของคนในประเทศ และใน

บางปสามารถสงออกจําหนายตางประเทศไดอีกดวย 

ในดานอุตสาหกรรมเบาก็ไดรับผลกระทบอยางหนัก ภายหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ

การถอนความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้ไมมีผลิตผลทางการเกษตร

เปนวัตถุดิบที่จะปอนเขาสูอุตสาหกรรม จึงสงผลกระทบตอแรงงานและผลผลิตอุตสาหกรรม1 ทําให

แรงงานบางสวนไมมีงานทําสงผลตอภาวการณวางงานและเนื่องจากขาดวัตถุดิบในระบบอุตสาหกรรม

จึงทําใหผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงอยางมาก 

การแกปญหาหรือการฟนฟูเศรษฐกิจข้ึนมาใหมภายใตการนําของหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิง 

รัฐบาลไดวางแผนโดยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวน และในระยะยาว ในระยะเรงดวนใชหลักการที่

สําคัญคือ การลดคาใชจายภายในประเทศลงและลดเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจลงจากเดิม

ที่ตั้งเอาไว สวนในระยะยาวคือการปรับเปลี่ยนเปาหมายในการผลิตโดยใหเพิ่มความสําคัญแกภาค

เกษตรกรรมเปนอันดับแรก อุตสาหกรรมเบาเปนอันดับสองและอุตสาหกรรมหนักเปนอันดับสาม และ

ฟนฟู “ระบบความรับผิดชอบ” ที่ยกเลิกไปเมื่อดําเนินนโยบายคอมมูนประชาชน 
4.2.1 การดําเนินการ 
จากแนวทางการแกไขวิกฤตที่ไดวางไว ผูที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาระยะ

เรงดวนก็คือ เฉินหยุน แนวทางที่เฉินหยุนเสนอมีดวยกัน 4 ดานคือ 1) ปรับตัวเลขจํานวนลูกจางและ

ควบคุมจํานวนประชากรใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม 2) ตัดการลงทุนและปรับหรือลดอัตราเรงใน

โครงการกอสรางตาง ๆ ลงมา 3) ลดโครงการขยายโรงงานตาง ๆ ลง ยกเวนอุตสาหกรรมที่จําเปน สวน

ที่ไมจําเปนนั้นจะพิจารณาปด ชะลอ หรือปรับปรุงเปนตน และ 4) ใหการสนับสนุนทางดานการ

เกษตรกรรมใหมากขึ้น2 เพื่อใหสามารถผลิตธัญพืชเลี้ยงประชาชนอยางเพียงพอและเพื่อใหเศรษฐกิจ

ฟนตัวขึ้นโดยเร็ว และในขณะเดียวกันก็พยายามหาทางใหประชาชนที่อพยพเขามาอยูในเมืองในชวง

เศรษฐกิจตกต่ํา กลับไปสูชนบท3

สวนแนวทางการแกไขปญหาในระยะยาวผูมีหนาที่รับผิดชอบคือ เฉินหยุน จูเตอ และ

เติ้งจื่อฮุย (Deng Zihui, 1898-1972) ดวยการใชหลักการ “เข็มมุง 8 อักษร” และการปรับเปล่ียน

เปาหมายในการผลิต ใหความสําคัญกับภาคเกษตรเปนอันดับแรก ภาคอุตสาหกรรมเบาเปนอันดับ

สองและอุตสาหกรรมหนักเปนอันดับสาม อีกทั้งยังไดฟนฟู “ระบบความรับผิดชอบ” ที่ยกเลิกไปเมื่อ

ดําเนินนโยบายคอมมูนประชาชน รวมถึงการใชมาตรการตาง ๆ ที่ผอนคลายความเขมงวด เชน ใช

                                          
              1Robert Michael Field.  (1975).  op. cit.  p. 151. 

              2วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 89. 

              3วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 21. 
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มาตรการ “สามเสรี หนึ่งประกัน” (Three private and one guarantee) ซึ่งไดแก ที่ดินสวนตัว ตลาด

เสรี ขายหัตถกรรมในครัวเรือนไดเสรี และรัฐบาลใหประกันวาจะรับซื้อพืชผลในราคาที่เหมาะสม1 เพื่อ

เปนการกระตุนใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ในดานการผลิตทางการเกษตร ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากเดิมกําหนด

ผลผลิตและทําการผลิตรวมในระดับคอมมูน ก็กลับมาทําการผลิตในระดับหนวยการผลิต โดยหนวย

การผลิตนั้น ทําการผลิตภายใตแผนการผลิตที่วางแนวไวโดยกองการผลิต2 สําหรับอุตสาหกรรมเบาก็

เนนอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวของและเลี้ยงตัวเองไดในระดับคอมมูน สวนอุตสาหกรรมหนักก็เนน

อุตสาหกรรมที่สงเสริมการเกษตร เชน โรงงานปุยเคมี โรงงานผลิตรถแทรกเตอร และเครื่องมือทางการ

เกษตรอื่น ๆ3 ในดานการจัดตั้งคอมมูนประชาชนก็ยังคงดําเนินการตอไป แตลดขนาดของคอมมูนให

เล็กลง ทําใหจํานวนคอมมูนประชาชนใน ค.ศ. 1963 เพิ่มข้ึนเปน 74,000 แหงจาก ค.ศ. 1961 ที่มีอยู 

26,000 แหง4 สําหรับการสงเสริมการผลิตภายในคอมมูน นอกจากหลักประกันสังคมแลว สมาชิกของ

คอมมูนยังอาจมีรายไดเพิ่มอีก 2 ทางคือ รายไดจากผลิตผลในที่ทํากินสวนตัว (private plot) และ

รายไดจากการทํางานซึ่งคิดเปนหนวยแรงงาน (work point) และบางครั้งก็มีแบงเปนของแจก (free 

supplies) หรือ โบนัส (bonus)5

 
4.2.2 ผลของการแกไขปญหาทางเศรษฐกจิตามแนวทางของหลิวเซาฉีกบัเต้ิง

เสี่ยวผิง 
ผลของการแกไขปญหาระยะเรงดวนก็คือ ใน ค.ศ. 1961 รัฐบาลสามารถลดผูปฏิบัติงาน

ลงได 8 ลานคน และลดจํานวนประชากรในเขตเมืองไปสูชนบทลงได 10 ลานคน และใน ค.ศ. 1962 ก็

สามารถลดลูกจางไดมากกวา 10 ลานคน และลดจํานวนประชากรในเขตเมืองไปสูชนบทลงได 12 

ลานคน จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1963 รวมลูกจางที่ถูกลดลงแลวเทากับ 20 ลานคน และสามารถ

ยายผูอาศัยในเมืองออกไปสูชนบทได 26 ลานคน นอกจากนั้นยังสามารถตัดการลงทุนลงไดจาก ค.ศ. 

1961 ซึ่งอยูที่ 38.4 พันลานหยวนลงเหลือ 6.7 พันลานหยวนใน ค.ศ. 1962 สวนโครงการตาง ๆ 

สามารถลดลงได 2 ใน 3 และรัฐบาลสามารถลดการขยายโรงงานจาก ค.ศ. 1959 ลงไดรอยละ 38 ใน 

ค.ศ. 1962 โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายการผลิตเหล็กกลาที่ตั้งเอาไวที่ 18.66 ลานตันนั้นถูกลดลงมา

                                          
              1แหลงเดิม.  หนา 56. 

              2นพพร สุวรรณพานิช.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 46-47. 

              3กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 57. 

              4Frederick W. Crook.  (1975).  op. cit.  pp. 372-374 

              5เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 112-113. 
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เหลือ 6.67 ลานตัน รวมทั้งยังปรากฏวาปลาย ค.ศ. 1962 ผลการผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเปนครั้ง

แรกในรอบ 2-3 ปที่ผานมา ทั้งนี้โดยธัญพืชสามารถผลิตได 160,000 ลานกิโลกรัม มากกวาเมื่อปกอน

หนานี้ 12,500 ลานกิโลกรัม1 สภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะฟน

ตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ 

สวนแนวทางในการแกไขปญหาระยะยาว ไดทําใหรายไดประชาชาติเพิ่มข้ึนจาก 92,400 

ลานหยวนใน ค.ศ. 1962 เปน 100,000 116,600 และ 138,700 ลานหยวนใน ค.ศ. 1963-1965 

ตามลําดับ2 และทําใหรายไดตอคนใน ค.ศ. 1965 เพิ่มข้ึนเปน 194 หยวนจาก 183 ลานหยวนใน ค.ศ. 

19603 ภาพรวมผลผลิตทางการเกษตรใน ค.ศ. 1965 เพิ่มข้ึนรอยละ 42.2 เมื่อเทียบกับ ค.ศ. 1960 

อุตสาหกรรมเบามีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 27.8 สวนอุตสาหกรรมหนักมีมูลคาลดลงรอยละ 37.24  

 

ตาราง 2 แสดงผลผลิตอุตสาหกรรมที่สําคญัระหวาง ค.ศ. 1960-1965 (หนวย: ลานตัน) 

 

อุตสาหกรรม 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

ถานหิน  325 180 180 190 200 210 

เหล็กกลา 15.2 12.0 8.0 9.0 10.0 11.0 

ปุยเคมี 2.48 1.45 2.12 3.00 3.60 4.60 

น้ํามันดิบ 4.50 4.50 5.30 5.90 7.00 8.00 

ซีเมนต 13.5 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

ไม 33.0 27.0 29.0 32.0 34.0 36.0 

กระดาษ 2.13 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 

น้ําตาล 0.92 0.70 0.48 0.54 1.10 1.50 

ผาฝาย(ลานเมตร) 6,000 3,000 3,000 3,300 3,600 3,900 

  

ปรับปรุงจาก: Nai-Ruenn Chen; & Walter Galenson.  (1969).  The Chinese Economy 

Under Communism.  p. 66. 

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 89-90. 

              2The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 21. 

              3State Statistical Bureau Statistical Yearbook of China.  (1984).  quoted in  Kevin B. Bucknall.  

(1989).  China and The Open Door Policy.  p. 182. 

              4The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 5. 
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จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาผลผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญระหวาง ค.ศ. 1960-1965 ทุก

ประเภทมีแนวโนมลดลงตํ่าสุดในระหวาง ค.ศ. 1961-1962 และผลผลิตจะเพิ่มข้ึนใน ค.ศ. 1963 เปน

ตนมา สวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทางอุตสาหกรรมใน ค.ศ. 1965 เทากับ 140,200 ลานหยวน 

ลดลงจาก 163,700 ลานหยวนใน ค.ศ. 19601 จากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจที่ฟน

ตัวในระหวาง ค.ศ. 1961-1965 นั้นยังคงมีผลผลิตที่ต่ํากวาชวงการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล 

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1965 ทําใหมีพื้นที่ทางการเกษตรลดลงจาก 133.63 

ลานเฮกตารใน ค.ศ. 1957 เหลือเพียง 119.63 ลานเฮกตารเทานั้น สวนผลผลิตทางการเกษตรลดลง

เล็กนอยจาก 195.05 ลานตันใน ค.ศ. 1957 เหลือ 194.55 ลานตันใน ค.ศ. 19652 มูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมทางเกษตรกรรมใน ค.ศ. 1965 เทากับ 83,300 ลานหยวน เพิ่มข้ึนจาก 45,700 ลานหยวนใน 

ค.ศ. 1960 ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญอาทิเชน ขาว ใน ค.ศ. 1965 ผลิตได 194.53 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนจาก ค.ศ. 1960 ที่ผลิตได 143.50 ลานตัน ฝายผลิตได 2.098 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก ค.ศ. 1960ที่

ผลิตได 1.063 ลานตันตามลําดับ3

 
4.3 สภาพสงัคมระหวาง ค.ศ. 1961-1965 
เมื่อนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจผอนคลายมากขึ้นจากแนวทางการแกไขวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกอนหนานี้ของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง สงผลใหสภาพทางสังคมและนโยบายทาง

สังคมในชวงเวลานี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะเมื่อหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงเลือกใช

แนวทางการพัฒนาที่เนนความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากกวาสํานึกของแนวทางสังคมนิยมทั้งในดาน

สาธารณสุข การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ในดานหนึ่งไดทําใหเกิดการเนนการผลิตบุคลากรในดาน

ตาง ๆ ที่มีคุณภาพมากกวาปริมาณ แตในอีกดานหนึ่งกลับทําใหเหมาเจอตงเห็นวาแนวทางที่หลิวเซาฉี

กับเติ้งเสี่ยวผิงดําเนินอยูนั้นแตกตางไปจากแนวทางสังคมนิยมที่ดําเนินมากอนหนานี้ เหมาเจอตงจึง

ดําเนินการรณรงคศึกษาสังคมนิยม (Socialist Education Movement) ข้ึนในระหวาง ค.ศ. 1962-

1965  

                                          
             1State Statistical Bureau Statistical Yearbook of China.  (1984).  quoted in  Kevin B. Bucknall.  

(1989).  op. cit.  p. 184. 

             2The World Bank.  (1983).  op. cit.  p. 367. 

             3State Statistical Bureau Statistical Yearbook of China.  (1984).  Quoted in  Kevin B. Bucknall.  

(1989).  op. cit.  pp. 183-184. 
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4.3.1 นโยบายดานสาธารณสขุ 
จากในชวงการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล แนวนโยบายดานสาธารณสุขตาม

แนวทางของเหมาเจอตงนั้น เนนการใชแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญนอย เขากับวิถีชีวิตในชนบทไดดี 

เนนการปองกันและการใชยาสมุนไพร โดยไมเนนมาตรฐานในการรักษา พนักงานดานการแพทยจะ

ไดรับคาตอบแทนต่ํา แตแนวทางของหลิวเซาฉีกลับเห็นวาควรใชเทคนิคการรักษาแบบตะวันตก สราง

ระบบรวมศูนยอํานาจในเมือง สงเสริมใหพนักงานดานการแพทยมีรายไดสูง ๆ และมีความเชี่ยวชาญ

มาก ๆ1

ดังนั้นในระหวาง ค.ศ. 1961-1965 แนวโนมของการพัฒนาดานสาธารณสุขของจีนจึงได

ปรับเปลี่ยนใหมีการผสมผสานความรูทางการแพทยระหวางแพทยแผนปจจุบันแบบตะวันตกกับแพทย

แผนโบราณของจีน โดยเนนการเพิ่มชองทางใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนแกประชาชนในชนบท การ 

เพิ่มศักยภาพของแพทยแผนโบราณใหสามารถแบงเบางานทางการแพทย ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน

ใหทําการศึกษาวิธีการรักษาแบบแผนปจจุบัน และสงเสริมการแพทยแผนปจจุบันใหสามารถวินิจฉัย

และรักษาโรคได 

ผลของการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวทําใหในชวงตนทศวรรษที่ 1960 ประเทศจีน

สามารถควบคุมโรคพยาธิสําคัญทั้ง 5 โรคได และใน ค.ศ. 1965 ก็สามารถผลิตแพทยแผนปจจุบันได

มากกวา 100,000 คน พยาบาลกวา 450,000 คนรวมทั้งสูตินารีแพทย เภสัชกรและผูชวยฝายเทคนิค

อีกเปนจํานวนมาก2แตจากการดําเนินงานทางการแพทยและสาธารณสุขตามแนวทางใหมของหลิวเซา

ฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง ที่มุงเนนผลิตแพทยและพนักงานสาธารณสุขในดานคุณภาพมากกวาในดานปริมาณ 

ทําใหจํานวนเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอ ทําใหเหมาเจอตงไดวิจารณในเดือนมิถุนายน 

1965 วา3  

 “... ในเมื่อกระทรวงสาธารณสุขไมใชกระทรวงของประชาชนเชนนี้แลว จึงนาจะเปล่ียนชื่อเรียกเสีย

ใหมเปน กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเขตเมือง หรือกระทรวงสาธารณสุขเพื่ออภิสิทธิ์ชน หรือถาจะใหถูก ก็

ตองเรียกวา กระทรวงสาธารณสุขเพื่ออภิสิทธิ์ชนในเมือง การศึกษาดานการแพทยตองเปลี่ยนแปลง 

การศึกษาใชเพียง 3 ปก็พอแลว ขอสําคัญคือตองศึกษาและปฏิบัติไปพรอมๆกัน เม่ือหมอไปอยูชนบทก็จะ

พบกับงานที่ไมต่ํากวาความรูความสามารถจนเกินไป หมอเหลานี้จะทํางานไดดีกวาหมอซึ่งเอาแตขูดรีด

ประชาชนและดีกวาหมอผีเปนไหน ๆ... 

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 152-153. 

              2Robert M. Worth.  (1973).  op. cit.  p. 664. 

              3วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 155-156. 



 59 

จากการวิจารณของเหมาเจอตงดังกลาว ทําใหมีการประชุมระดับชาติและระดับมณฑล 

เพื่ออภิปรายการศึกษาแพทยเพื่อชนบท ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข การประชุมไดตกลงที่จะ

จัดการฝกอบรมคนจํานวนมากใหเปน “ทั้งชาวนาและหมอ” และวางแนวทางไววา จะสรางพนักงาน

สาธารณสุข (Health Personnel) ซึ่งมีหนาที่ดานการผลิตอยางเต็มที่พรอมกับทํางานสาธารณสุขไป

ดวย จะสรางพนักงานแพทย (medical personnel) ซึ่งทํางานดานการผลิตสวนหนึ่งและทํางานดาน

รักษาพยาบาลสวนหนึ่ง ในทุกระดับคอมมูนจะมีหมอซึ่งจบจากโรงเรียนแพทย ทํางานรวมกับหมอ

เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ซึ่งจะมาเยือนเปนครั้งคราว1

 
4.3.2 นโยบายดานการศกึษา 
หลังจากประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ แนวโนมของการศึกษาก็ไดเปลี่ยนมาเนน

คุณภาพการศึกษามากกวาการเพิ่มปริมาณ ผลของการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางของหลิวเซาฉี

กับเติ้งเสี่ยวผิงทําใหมีจํานวนสถาบันการศึกษาชั้นสูง เพิ่มข้ึนจาก 117,000 แหงใน ค.ศ. 1950-1951 

เปน 820,000 แหงใน ค.ศ. 1962-1963 และมีสถาบันระดับอุดมศึกษา เพิ่มข้ึนจาก 18,000 แหงใน 

ค.ศ. 1950-1951 เปน 200,000 แหงใน ค.ศ. 1962-19632 แตทวาระหวาง ค.ศ. 1960-1964 จากความ

ไมแนนอนของนโยบายการศึกษาระหวางแนวทางในการเนนการเพิ่มจํานวนนักเรียนกับการเนน

คุณภาพของการศึกษา ทําใหผูจบการศึกษาประสบปญหาการวางงานในบางขณะ โดยเฉพาะ

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใน ค.ศ. 1962 มีจํานวนมากเกินกวาความ

ตองการในระบบการทํางาน ทําใหรัฐบาลตองแกไขปญหาการวางงานดวยการใหนักศึกษาเขารวม

โครงการ กลับสูชนบท (Go to the Countryside Campaign) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

กลางชุดที่ 8 คร้ังที่ 10 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1962 เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาชนบท แตกลับทําให

นักศึกษาไมพอใจมากขึ้น3

 
4.3.3 นโยบายดานศลิปวฒันธรรม 
ภายหลัง ค.ศ. 1960 นโยบายในดานศิลปวัฒนธรรมแบงออกเปน 2 แนวทางอยาง

ชัดเจนคือ ฝายปฏิวัติกับฝายปฏิรูป ฝายปฏิวัติซึ่งนําโดยเจียงชิง มีจุดประสงคตองการเรงรัดใหเกิด

                                          
              1แหลงเดิม.  หนา 156. 

              2Theodore His-en Chen.  (1973).  op. cit.  p. 698. 

              3ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 497. 
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สังคมสังคมนิยมอยางแทจริงในเวลาอันรวดเร็ว สวนฝายปฏิรูปนําโดยนักวิชาการ นักเขียนและ

หนวยงานของรัฐบาลบางสวน1

เมื่อหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงเขาฟนฟูวิกฤตเศรษฐกิจ ในดานศิลปะและวรรณคดีไดมี

การรื้อฟนรูปแบบศิลปะและวรรณคดีแบบเกาขึ้นมาอีกครั้ง ละครประวัติศาสตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

จักรพรรดิ นายพล บัณฑิต ผูกลาและนางงามมีใหเห็นทั่วไป ซึ่งหนึ่งในละครประวัติศาสตรที่ไดรับการ

ร้ือฟนก็คือเร่ือง ไหรุยถูกปลดออกจากตําแหนง (Hai Rui’s Dismissal from Office) ก็ไดตีพิมพใน ค.ศ. 

19612

ในการประชุมสัมมนาศิลปะ วรรณคดีและการสรางภาพยนตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 

ค.ศ. 1961 โจวเอินไหลไดกลาวคําปราศรัยถึงปญหาของการสรางงานศิลปะวานักเขียนไมกลาคิดนอก

กรอบ และใหเปดใจใหกวางเพื่อใหผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น การทํางานในแวดวงศิลปวัฒนธรรมยังคง

กลัวที่จะถูกรัฐบาลวิพากษวิจารณวาอยูนอกกรอบสังคมนิยมจึงทําใหเกิดงานที่ลอกเลียนแบบกัน3 

และในวันที่ 17 กุมภาพันธ ค.ศ. 1962 โจวเอินไหลไดปราศรัยตอนักเขียนละครพูด อุปรากรและละคร

สําหรับเด็กที่ เปยจิง  ในการปราศรัยครั้งนี้ เขาไดแสดงให เห็นวาแนวทางในการทํางานดาน

ศิลปวัฒนธรรมยังคงมีปญหาในเรื่องความคิดสรางสรรคที่ยังไมไดรับการแกไข4

ในระหวาง ค.ศ. 1962-1964 แนวทางของศิลปะและวรรณคดีก็ยังคงมีการร้ือฟน

วรรณคดีประเภทไสยศาสตรและอภินิหารตาง ๆ ซึ่งเคยถูกสั่งหาม ในขณะที่ตัวละครที่เชิดชูชนชั้น

กรรมาชีพกลับไมไดรับการสนใจเทาที่ควร ซึ่งแนวโนมในลักษณะนี้ไดทําใหเหมาเจอตงวิจารณแนวโนม

ของผลงานศิลปะและวรรณคดีถึง 2 คร้ังคือ คร้ังแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1963 โดยกลาววา 

“รูปแบบศิลปะตาง ๆ เชน ละคร ดนตรี วิจิตรศิลป ระบํา ภาพยนตร กาพยกลอนและวรรณคดี มีปญหา

ไมนอย...เกิดการดัดแปลงทางสังคมนิยมในแขนงตาง ๆ เปนอันมาก และในแขนงตาง ๆ ยังถูกคนตาย

ครอบครองอยูจนทุกวันนี้... ชาวพรรคคอมมิวนิสตเปนอันมากกระตือรือรนในการสงเสริมศิลปะศักดินา

และทุนนิยม แตไมกระตือรือรนในการสงเสริมศิลปะสังคมนิยม” และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

ค.ศ. 1964 โดยเหมาเจอตงกลาววา ”สมาชิกสวนใหญไมปฏิบัติตามนโยบายพรรค วางตัวเปนเจาใหญ

                                          
              1สมเกียรติ วันทะนะ.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 79. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 105. 

              3บุญศักดิ์ แสงระวี, บรรณาธิการ.  (2545).  บทนิพนธคลาสสิค เหมาเจอตง โจวเอินไหล วาดวย

ศิลปวัฒนธรรม.  หนา 115-123. 

              4แหลงเดิม.  หนา 156-162. 
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นายโต ไมใกลชิดกับกรรมกร ชาวนาและทหาร ไมสะทอนการปฏิวัติสังคมนิยมและสรางสรรคสังคม

นิยม ไมกี่ปมานี้ถึงกับถลาไปสูขอบแหงลัทธิแก”1  

ในฤดูรอน ค.ศ. 1964 เจียงชิงไดจัดใหมีการจัดประกวดงิ้วสมัยใหมข้ึนในเปยจิง โดยมีงิ้ว

กวา 29 แหงจากมณฑลตาง ๆ มาแขงขัน โดยดัดแปลงงิ้วแบบดั้งเดิมใหผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม 

เนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับสงครามปฏิวัติ สงครามตอตานญี่ปุน การตอสูทางชนชั้นในยุคหลังการปฏิวัติ 

เปนตน ซึ่งงานในครั้งนี้เปนการพิสูจนวาการแสดงแบบดั้งเดิมสามารถนํามาดัดแปลงและปรับปรุงให

ทันสมัยได2

ตอมาเมื่อมีนักวิชาการตอตานแนวคิดของเหมาเจอตงผานบทความในคอลัมนตาง ๆ 

อาทิเชน “สนทนายามเย็น ณ เอียนซาน” “บันทึกจากหมูบานสามครอบครัว” และ “บทละครไหรุย

ตําหนิจักรพรรดิ” ในระหวาง ค.ศ. 1961-1965 จึงทําใหในปลาย ค.ศ. 1965 เหยาเหวินหยวน (Yao 

Wenyuan, 1931-2005) ไดสงบทวิจารณการแสดงเรื่อง “ไหรุยถูกปลดจากตําแหนง” ใหแกเหมาเจอตง 

โดยวิจารณวา การแสดงภาพของไหรุยเปนการพยายามรักษาอํานาจของชนชั้นศักดินา และการยก

ยองไหรุยเปนการกระทบกระเทียบเหมาเจอตง ซึ่งเหมาเจอตงพยายามนําบทความนี้ออกตีพิมพในเป

ยจิง แตถูกกลุมของหลิวเซาฉีขัดขวางจนตองนําไปตีพิมพในหนังสือพิมพเหวินฮุยเปา (Wenhui Bao) 

ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 และตีพิมพซ้ําในวารสารซินจูเปา (Xinzhu Bao) วันที่ 30 

พฤศจิกายน ค.ศ.19653 ซึ่งตอมาบทความฉบับนี้ไดกลายเปนชนวนของการกอเกิดการปฏิวัติ

วัฒนธรรมใน ค.ศ. 1966 

กลาวไดวาแนวทางการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงที่เนน

การเพิ่มผลผลิตเพื่อใหประเทศหลุดพนจากสภาวะความอดอยากของประชากร ดวยการนํานโยบาย

สามเสรีหนึ่งประกันเขามาใชเปนสวนหนึ่งในการแกปญหา แตแนวทางเหลานี้ทําใหเหมาเจอตง

พิจารณาวาหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงกําลังจะนําประเทศจีนไปสูเสนทางทุนนิยม เพื่อปองกันประเทศ

จากแนวทางทุนนิยมและเพื่อกําจัดหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งถือเปนผูเดินเสนทางทุนนิยม ซึ่งนําไปสู

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม 

 

 

 

                                          
              1อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 106-109. 

              2แหลงเดิม.  หนา 109. 

              3Richard F. S. Yang.  (1973).  op. cit.  p. 742. 



บทที่ 2  
สาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรม 

 

ตลอดระยะเวลากวา 50 ป ตั้งแตสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตนมา การ

ปฏิวัติวัฒนธรรมเปนเหตุการณที่ สําคัญเหตุการณหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือไดวาการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนเหตุการณที่สรางความสับสน ความ

แตกแยก ความไมเขาใจ และทําใหเกิดผลกระทบตอชาวจีนหลายลานคน อีกทั้งยังเปนเหตุการณที่

กอใหเกิดคําถาม ความประหลาดใจ ความสงสัยและความคิดเห็นที่แตกตางกันมากมายในบรรดา

นักวิชาการ และผูที่สนใจศึกษาเรื่องราวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากภายนอกประเทศมา

โดยตลอด ทั้งในดานสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมและชวงเวลาของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม 

ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงเหตุผลและความเปนมาของเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม ผูวิจัยจึง

พยายามที่จะศึกษาและนําเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของนักวิชาการและผูที่เกี่ยวของจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ 

เมื่อกลาวถึงเหตุการณ “การปฏิวัติวัฒนธรรม” โดยทั่วไปจะหมายถึง เหตุการณการปฏิวัติ

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกลางทศวรรษที่1960 ถึงกลางทศวรรษที่ 1970 แตเหตุการณการเคลื่อนไหว

วัฒนธรรมใหม (the New Culture Movement) ในระหวาง ค.ศ. 1915-1919 ของนักศึกษาจีนที่ไดรับ

การศึกษาจากตางประเทศและมีแนวคิดประชาธิปไตย ที่เห็นวาวัฒนธรรมเกาแกของจีนตามคติขงจื่อ

นั้นเปนสิ่งที่ทําใหประเทศจีนลาหลังและเปนเหตุใหประเทศจีนไมสามารถพัฒนาไดทัดเทียมกับชาติ

ตะวันตก ปญญาชนเหลานี้จึงทําการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุนใหสังคมจีนเกิดการปฏิรูปทางความคิด โดย

นิตยสารเยาวชนใหม∗ (the New Youth magazine) ไดเรียกเหตุการณการเคลื่อนไหวในครั้งนั้นวา 

“การปฏิวัติวัฒนธรรม” (Cultural Revolution) [wenhua geming]1 สวนเหตุการณ “การปฏิวัติ

วัฒนธรรม” ที่เกิดขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1966-1976 มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “การปฏิวัติวัฒนธรรม

คร้ังใหญของชนชั้นกรรมาชีพ”∗∗ (The Great Proletarian Cultural Revolution) [Wuchanjieji 

Wenhua Dageming] โดยการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อกลาวถึง “การปฏิวัติวัฒนธรรม” จะหมายถึง

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกลางทศวรรษที่ 1960 

                                          
              ∗นิตยสารเยาวชนใหม (the New Youth magazine) กอตั้งใน ค.ศ. 1915 โดยเฉินตุซิ่ว (Chen Duxiu, 

1879-1942) ผูซึ่งเปนหนึ่งในผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนใน ค.ศ. 1921 

              1Maurice Meisner.  (1999).  Mao’s China and After: A History of the People’s Republic.  p. 295. 

              ∗∗สุขสันต วิเวกเมธากร ใชคําวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญอยางไรชนชั้น” (มาดาม เติ้งหยง. 2546: 3) 



 63 

1. แนวความคิดเก่ียวกับการปฏิวัติวัฒนธรรม 
นิยามความหมายของคําวา “การปฏิวัติวัฒนธรรม” นั้น แหลงขอมูลแตละประเภทและ

นักวิชาการแตละคน ไดใหความหมายถึงเหตุการณที่แตกตางกัน เร่ิมตนจากงานนิพนธของเหมาเจอ

ตงเรื่อง “วาดวยลัทธิประชาธิปไตยแผนใหม” เหมาเจอตงไดอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใน

สังคมจีนสมัยใหมดวยการเรียก “การเปลี่ยนแปลง” นั้นวาเปน “การปฏิวัติ” หรือก็คือปรากฏการณที่

เขาเรียกวา “การปฏิวัติวัฒนธรรม” เหมาเจอตงไดนิยามการปฏิวัติวัฒนธรรมวา “เปนการสะทอน

จิตสํานึกของการปฏิวัติทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ”1 และมองวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนสิ่งที่

ตองทําอยางตอเนื่อง” เพราะเหมาเจอตงคิดวาวัฒนธรรมกับจิตสํานึกนั้นมีความสัมพันธกันและเพื่อให

จิตสํานึกที่ดีดํารงอยู สังคมจึงจําเปนที่จะตองมีการปฏิวัติวัฒนธรรมอยูเปนระยะๆ เพราะไมเชนนั้น

จิตสํานึกที่ดีก็จะหายไป และจะทําใหสังคมปนปวนเนื่องจากผูคนปราศจากจิตสํานึก2  

สวนแหลงขอมูลประเภทสารานุกรม ไดใหนิยามความหมายของเหตุการณการปฏิวัติ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิเชน Encyclopedia Britannica Online ใหความหมายวา “การปฏิวัติ

วัฒนธรรมเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยเหมาเจอตง เพื่อสรางจิตสํานึกทางการปฏิวัติของประเทศจีน

ข้ึนมาใหม เนื่องจากเหมาเจอตงกลัววาสังคมจะเกิดการแบงชนชั้นตามสังคมจีนเกา และเหมาเจอตง

เชื่อวาการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเปนการแกไขความผิดพลาดที่เกิดจากการดําเนินนโยบายกาวกระโดด

ไกล” 3  

The Cambridge Encyclopedia of China ใหความหมายวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมเปน

ตัวแทนของจุดมุงหมายของเหมาเจอตงที่จะปองกันการปฏิวัติของจีนจากแนวทางที่เขาเชื่อวาเปน

แนวทางของสหภาพโซเวียต เพื่อปกปองประเทศจีนจากแนวทางของลัทธิแกที่ตองการรื้อฟนระบบทุน

นิยม และอางวาเพื่อความจําเปนที่จะตองใหเยาวชนรุนใหมไดอุทิศตนเปนทายาทการปฏิวัติ ดังนั้นจึง

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม”4

The Columbia Encyclopedia ใหความหมายวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมคือการเคลื่อนไหว

คร้ังใหญของเยาวชนจีนที่ริเร่ิมโดยเหมาเจอตง เพื่อพยายามที่จะปกปองการพัฒนาแนวทางศักดินา

ตามแบบโซเวียต ดวยการปดโรงเรียนและปลุกระดมใหนักเรียนเขารวมขบวนการพิทักษแดงเพื่อ

                                          
              1เหมาเจอตง. “วาดวยลัทธิประชาธิปไตยแผนใหม”.  สรรนิพนธ เหมาเจอตง เลม 2 (ตอนปลาย).  หนา 751-

761. อางอิงใน วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 99. 

              2วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 100. 

              3Encyclopedia Britannica Online.  (2004)  Cultural Revolution.  (Online). 

              4Roderick MacFarquhar; & David Shambaugh.  (1991).  Cultural Revolution.  in  The Cambridge 

Encyclopedia of China.  edited by  Hock, Brian.  p. 270. 
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ตอตานครู ปญญาชน พรรคฯ และผูเดินตามแนวทางทุนนิยม รวมถึงการปลูกฝงลัทธิบูชาบุคคลของ

เหมาเจอตง”1

A Dictionary of Contemporary History ใหความหมายวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการ

เคลื่อนไหวครั้งใหญในประเทศจีน ซึ่งเหมาเจอตงคาดหวังใหการปฏิวัติของคอมมิวนิสตคงอยูตลอดไป

และคาดหวังที่จะกลับมาควบคุมอํานาจทางการเมืองอีกครั้ง”2

Encyclopedia of Modern Asia ใหความหมายวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการรณรงค

ทางความคิดครั้งใหญที่สุดและสําคัญที่สุดของเหมาเจอตง เพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้

เปนการเคลื่อนไหวที่สงผลกระทบในวงกวางและยาวนานตอเนื่อง และการปฏิวัติวัฒนธรรมไดทําให

ลัทธิบูชาบุคคลของเหมาเจอตงโดดเดนยิ่งขึ้น”3

Historical Dictionary of Revolutionary China ใหความหมายวา “การปฏิวัติวัฒนธรรม

นําไปสูกลียุคคร้ังยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรคอมมิวนิสตจีน ไมมีเหตุการณรวมสมัยใดของจีนที่จะมี

ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศไดเทากับการปฏิวัติวัฒนธรรมอีกแลว”4

สําหรับแหลงขอมูลประเภทอื่นเชนประเภทบทความและหนังสือวิชาการตางก็ใหความเห็นที่

แตกตางออกไป อาทิเชน เจมส วอลส (James Walsh) จากนิตยสาร Time กลาวถึงการปฏิวัติ

วัฒนธรรมวา “การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญของชนชั้นกรรมาชีพไมเหมือนกับสงครามเพิรลฮารเบอร 

ไมมีระเบิดหรือการยึดดินแดนหรือชัยชนะของกองทัพ จุดจบไมมีชัยชนะหรือการยอมแพ มันมีแตทําให

อารยธรรมเกาแกของโลกตองลมคว่ํา ประชาชนกวาหนึ่งในหาของจีนตองไดรับผลกระทบจากความ

ระทมทุกขและการทําลายลางในครั้งนี้5

รุท โรกาสกี้ (Ruth Rogaski) กลาววา “การปฏิวัติวัฒนธรรม เปนการรณรงคทางการเมืองใน

ประเทศจีนที่เร่ิมตนโดยเหมาเจอตงประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน เพื่อกําจัดศัตรูทางการเมืองและ

                                          
              1The Columbia Encyclopedia.  (2005, July)  The Cultural Revolution.  (Online). 

              2Duncan Townson.  (1999).  A Dictionary of Contemporary History, 1945 to the present.   

pp. 94-96. 

              3Nick Knight; & Colin Mackerras.  (2002).  Cultural Revolution-China.  in  Encyclopedia of 

Modern Asia.  edited by Levinson, David; & Christensen, Karen.  p. 221. 

              4James C.F. Wang.  (1992).  Great Proletarian Cultural Revolution (1966-1976).  in  Historical 

Dictionary of Revolutionary China, 1839-1976.  edited by Leung, Edwin Pak-wah.  p. 141. 

              5James Walsh.  (1996, 13 May).  A Time of Fury.  (Online). 
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ปฏิวัติสังคมจีน ในความสับสนอลหมานทางสังคมและการลมลางทางการเมืองในครั้งนี้ ไดทําใหคนนบั

พันตองตาย และหลายลานคนถูกจําคุกหรือถูกเนรเทศ”1

แฮรร่ี ฮารดิ้ง (Harry Harding) กลาววา “การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนความคาดหวังของเหมา

เจอตงที่หวังวาการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเปนสิ่งแสดงความสําคัญของเขาและสนับสนุนใหเขาคงอยู

ตลอดไป และแทนที่ความผิดพลาดในชวงเวลาที่ผานมา ในแงนี้การปฏิวัติวัฒนธรรมดูผิวเผินแลวดู

เหมือนวิกฤตการเมืองเหมือนอยางที่ประเทศตาง ๆ ประสบ ผลจากความวุนวายในประเทศจีนทําให

เกิดการจลาจลและความวุนวายในสังคม จนทําใหกองทัพตองเขามาปกครองและพรรคคอมมิวนิสต

จีนเริ่มตนสรางสถาบันทางการเมืองขึ้นใหม”2

ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู พาย (Lucian W. Pye) กลาววา “ความพิสดารของการปฏิวัติวัฒนธรรม

มิไดเปนเพียงพฤติกรรมอันพิกลของผูนําวัยชราคนหนึ่งที่มีตอเด็กวัยรุนจํานวนลาน ๆ คน ที่เขารวมใน

สงครามเด็ก (Children’s Crusade) เทานั้น แตยังอยูที่ขอเท็จจริงที่วาเหมาเจอตงกําลังพยายามที่จะ

ทําลายพรรคคอมมิวนิสตซึ่งถือวาเปนสิ่งที่มีคาที่สุดในชีวิตการเมืองของเขาเองอีกดวย การปฏิวัติ

วัฒนธรรมนําเอาทั้งความบาคลั่งและความมีเหตุมีผลเขามาไวดวยกัน ในรูปแบบของการผสมผสาน

อันพิกลพิการของอุดมคติกับความเปนจริง”3

อีกทั้งยังมีนักวิชาการบางคนเชน โทนี่ แซช (Tony Saich) กลาววา “ความพยายามที่จะทํา

ความเขาใจถึงเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นไมไดอธิบายไดงาย ๆ เหมือนกับกลาววาเปนการตอสู

สองแนวทางระหวางลัทธิสังคมนิยมกับลัทธิแก มันอาจจะไมมีวันเขาใจอยางชัดเจนวาแทจริงแลวอะไร

คือส่ิงที่เหมาตองการจากการเคลื่อนไหวในครั้งนี้4 สวน ไมเคิล เชินฮอลส (Michael Schoenhals) 

กลาวเสริมวา “จุดมุงหมายของการปฏิวัติวัฒนธรรม ไมมีตนฉบับ ไมมีรูปแบบ ไมมีบท ไมมีการ

วางแผน ไมมีจุดมุงหมายอันแนชัด”5 และสําหรับมติจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสตจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ไดกลาววา “การปฏิวัติวัฒนธรรม

                                          
              1Ruth Rogaski.  (2004).  Cultural Revolution.  (Online). 

              2Harry Harding.  (1997).  The Chinese state in crisis, 1966-9.  in  The Politics of China: The Eras 

of Mao and Deng.  edited by Roderick MacFarquhar.  pp. 148-149. 

              3ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  จีนสามยุค.  พิมพครั้งที่ 2.  แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ.  หนา 537.  ซึ่ง

ขอมูลในการจัดพิมพครั้งที่ 2 นี้เปนขอมูลฉบับจัดพิมพครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2518 และสําหรับตนฉบับภาษาอังกฤษได

ตีพิมพตั้งแต ค.ศ. 1972 

              4Tony Saich.  (2001).  Governance and Politics of China.  p. 42. 

              5Michael Schoenhals, editor.  (1996).  China’s Cultural Revolution, 1966-1969: Not a dinner 

party.  pp. 3-4. 
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เกิดขึ้นจากการที่พรรคฯ ขาดประสบการณและเกิดจากความบกพรองในการบริหารประเทศ ในการ

วิเคราะหและทําความเขาใจถึงสถานการณของประเทศในขณะนั้น ซึ่งเปนความผิดพลาดรายแรงที่มี

ผลกระทบถึงทุกสวนเปนเวลายาวนาน”1  

จากความเห็นตาง ๆ ขางตนแสดงใหเห็นวาการที่จะนิยามหรือใหความหมายตอเหตุการณ

การปฏิวัติวัฒนธรรมของนักวิชาการและจากแหลงขอมูลตางๆ นั้นตางก็มีความเห็นที่แตกตางและ

หลากหลาย แตส่ิงหนึ่งที่เห็นพองตองกันก็คือ การปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นริเร่ิมโดยเหมาเจอตง เพื่อ

จุดประสงคทางการเมืองอยางหนึ่งอยางใด เหตุการณในครั้งนั้นไดนําไปสูความวุนวาย และสงผล

กระทบอยางใหญหลวงภายในประเทศจีน สําหรับผูวิจัยมีความเห็นวา “การปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 

1966-1976) เปนเหตุการณความวุนวายที่เกิดจากการรณรงคทางการเมืองของเหมาเจอตงในการ

ตอตานและกวาดลางศัตรูทางการเมืองที่เหมาเจอตงเห็นวาเปนพวกชนชั้นนายทุนและพวกลัทธิแก ทั้ง

ภายในพรรค ในรัฐบาล และในแวดวงวัฒนธรรมดวยการใชขบวนการพิทักษแดง (The Red Guards) 

จนนําไปสูความวุนวายและสงผลกระทบอยางใหญหลวงภายในประเทศ”  

สภาพโดยทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกอนเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม

ประกอบดวย การเคลื่อนไหวครั้งใหญของประชาชนในระหวาง ค.ศ. 1958-1960 ภายใตการดําเนิน

นโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน ที่นําโดยคณะผูนําระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสตจีน 

โดยมีจุดประสงคเพื่อเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว แตจาก

การดําเนินการภายใตนโยบายดังกลาวกลับสงผลใหประเทศจีนตองประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรงในระหวาง ค.ศ. 1960-1962 ซึ่งคณะผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เขามารับหนาที่ในการ

แกไขวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้นําโดยหลิวเซาฉี ซึ่งหลิวเซาฉีและคณะไดดําเนินการแกไขวิกฤตเศรษฐกจิ

ที่เกิดขึ้นดวยแนวทางที่มุงเนนประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีเพื่อปรับปรุงการผลิต โดย

ผอนปรนความเขมงวดของการผลิตตามแนวทางของสังคมนิยมที่ไดปฏิบัติมาในระหวางการดําเนิน

นโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน โดยแนวทางการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจของหลิวเซาฉีดัง 

กลาว ทําใหเหมาเจอตงซึ่งเปนผูนําในการบริหารประเทศกอนหนาหลิวเซาฉีและเปนหนึ่งในผูริเร่ิม

ดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชนไมพอใจ จึงทําใหในระหวาง ค.ศ. 1962-1965 

เหมาเจอตงไดพยายามแสดงความคิดเห็นและรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการยึดมั่นใน

แนวทางของสังคมนิยมมากยิ่งขึ้น แตการรณรงคศึกษาสังคมนิยมของเหมาเจอตงไดถูกหลิวเซาฉี

ขัดขวางมาโดยตลอด จึงทําใหเหมาเจอตงหาทางออกดวยการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมใน ค.ศ. 

1966 

                                          
              1Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  p. 15.   
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2. สาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรม 
เนื่องจากการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชนจํานวนหลาย

ลานคน อีกทั้งยังมีผูที่สนใจศึกษาเรื่องนี้อยางกวางขวาง จึงทําใหการอธิบายสาเหตุของการเกิดการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมของนักวิชาการแตละคนนั้นมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมาก จากการศึกษาถึง

สาเหตุของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นพอที่จะสรุปไดจากแนวคิดของบรรดานักวิชาการและผูมี

สวนเกี่ยวของกับการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมไดเปน 4 ประเด็นหลักคือ เกิดจากแนวคิดในการปฏิวัติ

ของเหมาเจอตง เกิดจากแนวคิดการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมือง เกิดจากแนวคิดลัทธิบูชา

บุคคลของเหมาเจอตง และแนวคิดจากบริบทแวดลอมอ่ืนๆ อาทิเชน สาเหตุทางเศรษฐกิจ นโยบาย

ตางประเทศ วิกฤตภายในองคกร เปนตน และไดนําเสนอตัวอยางแนวคิดของบุคคลที่เปนสวนหนึ่งของ

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม 
2.1 เกิดจากแนวคิดในการปฏิวัติของเหมาเจอตง 
แนวคิดอุดมคติในการปฏิวัติของเหมาเจอตงนี้เกิดจากการอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมโดยเหมาเจอตงเองผาน “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” และเหมาเจอตงไดกลาวถึงอีกครั้ง

ในการปราศรัยในที่ประชุมแรงงานกลาง (Central Work Conference) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1966 

โดยมีหลินเปยวเปนผูปราศรัยสนับสนุนถึงสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมในการประชุมคร้ังนี้ และไดมี

นักวิชาการบางสวนใหการสนับสนุนแนวคิดนี้เชนกัน 

เหมาเจอตงอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมผาน “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” วา 

การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการตอสูทางชนชั้น และระบุวา ภายในพรรค ในรัฐบาล ในกองทัพ และ

ผูปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม มีกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของชนชั้นนายทุนและพวกลัทธิแกไดปะปนเขา

มาเปนจํานวนมาก เหมาเจอตงคิดวามีแตการทําการปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรมเทานั้นที่สามารถยึด

อํานาจกลับคืนมาจากพวกแนวทางทุนนิยมได1 นอกจากนี้เหมาเจอตงยังกลาวย้ําถึงสาเหตุของการ

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมในการประชุมของศูนยกลางนํา ในวันที่ 25 ตุลาคม 1966 วาเพราะที่ผาน

มารัฐบาล (ภายใตการนําของหลิวเซาฉี) ไมนําแนวคิดและประสบการณของการปฏิวัติมาใชแกปญหา 

เหมาเจอตงกลัววาเมื่อตนตายไป แนวทางการปฏิวัติก็ตายตามไปดวย และกลาววา “...เมื่อตนเลือก

เดินแนวทางที่สองแตผูนําที่เดินในแนวทางที่หนึ่งไมสามารถจัดการปญหาได ตนจึงจําเปนตอง

รับผิดชอบแกไขปญหา…” และในการประชุมคร้ังนี้เหมาเจอตงยังกลาวถึงผูที่ตองรับผิดชอบกับความ

ผิดพลาดในการบริหารประเทศนั่นคือ หลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิง ดังนี้ “…พวกคุณกลุมใจ ขาพเจาก็

เหมือนกัน ขาพเจาไมโทษคุณสหาย เวลานั้นแสนสั้น สหายบางคนกลาววาพวกเขาไมมีเจตนาทําผิด 

                                          
              1Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 32-33. 
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แตทําไปเพราะสับสน มันอภัยได ไมเหมือนกับที่เราโทษสหายหลิวและสหายเติ้ง…”1 ซึ่งตอมาทั้งสอง

คนจึงกลายเปนเปาหมายสําคัญของการปฏิวัติวัฒนธรรม 

ในวันเดียวกันนั้น หลินเปยว ไดกลาวสนับสนุนการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจอ

ตงในที่ประชุมวา  

มีความจําเปนที่จะตองเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะมีแนวทางที่สองเกิดขึ้นในพรรค จึงตองทําการ

ปฏิวัติเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชน ทําลายแนวคิดเกา สรางแนวคิดสังคมนิยมใหม การปฏิวัติ

วัฒนธรรมเปนการตอสูสองแนวทางในทางการเมืองระหวางชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นศักดินา2  

พรอมกันนั้น หลินเปยวยังไดกลาวถึงกระบวนการและเปาหมายของการปฏิวัติวัฒนธรรมวา  

...เริ่มจากโรงเรียนและตอไปยังสังคม การเคลื่อนไหวโจมตีเริ่มจากแวดวงวัฒนธรรมไปสูเศรษฐกิจ 

การเมือง และไปสูสังคม โดยเฉพาะประโยชนทางการเมือง มีความสําคัญมาก ผูมีอํานาจที่เดินแนวทาง

ทุนนิยมถูกลากออกจากพรรค พวกชนชั้นกลางที่มีอํานาจในสังคมไมไดรับการเชื่อถือ และพวกที่แอบ

ตอตานการปฏิวัติถูกกําจัดออกไป… และกลาวอยางชัดเจนวา ...เหมือนที่ประธานเหมากลาวใน

หนังสือพิมพกําแพงตอตานหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงวา มีพวกแสดงวาเปนทุนนิยม พวกเขาบังคับแนวทาง

ทุนนิยมและขัดขวางการเคลื่อนไหวของการปฏิวัติวัฒนธรรม พวกเขานําความจริงมากลับดําเปนขาว 

ลอมและกดดันการปฏิวัติ ปกปดความคิดที่แตกตางจากตน กอวินาศกรรม และก็พึงพอใจ พวกเขาหยิ่ง

ยโสอยางทุนนิยม และยุบคุณธรรมของชนชั้นกรรมมาชีพ ความชั่วรายมีมากเทาไหร? หลังจากนั้นไมกี่วัน

ก็เร่ิมเขาใจในตนเหตุของปญหา...3  

และกลาวถึงจุดประสงคของการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนการปลูกฝงความคิดปฏิวัติใหกับเยาวชนโดย

กลาววา  

...ความเปลี่ยนแปลงที่ รุนแรงเกิดขึ้นในทุกสวนของสังคมและเขาถึงความคิดของทุกคน ในการ

เคลื่อนไหวแนวคิดของประธานเหมาตองไดรับการแพรขยายออกไปในหมูประชาชน จะตองปลูกฝงอยูใน

                                          
              1Mao Zedong.  (1996).  “Just a Few Words”.  in  China’s Cultural Revolution, 1966-1969: Not a 

Dinner party.  edited by Michael Schoenhals.  pp. 5-9. 

              2Lin Biao.  (1996).  “Why a Cultural Revolution?”.  in  China’s Cultural Revolution, 1966-1969: Not 

a Dinner Party.  edited by Michael Schoenhals.  p. 10. 

              3Ibid.  pp. 11-12. 
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ใจของประชาชนและตองพยายามใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญตอเยาวชนและตอสังคมในรุน

ตอไป สาเหตุของการเคลื่อนไหว เยาวชนจะไดเติบโตขึ้นไปเปนนักปฏิวัติที่สมบูรณ...1  

จากคํากลาวของหลินเปยวพอที่จะสรุปถึงแนวคิดและสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมไดดังนี้ คือ เพื่อ

กําจัดชนชั้นศักดินาที่เกิดขึ้น เพื่อปองกันการเกิดลัทธิแกในประเทศจีนและเพื่อปลุกจิตสํานึกการเปน

นักปฏิวัติใหแกเยาวชน  

จากคํากลาวของเหมาเจอตงและหลินเปยวในการประชุมคร้ังนี้ไดแสดงใหเห็นถึงสาเหตุ 

กระบวนการและจุดประสงคของการดําเนินการการปฏิวัติวัฒนธรรมในความคิดของเหมาเจอตง ซึ่ง

นักวิชาการที่มีความเห็นสอดคลองเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมดังที่เหมาเจอตงประกาศ

ประกอบดวย เจอรรัลด ทันเนนบวม (Gerald Tannenbaum) ซึ่งมองวาสาเหตุการปฏิวัติวัฒนธรรม

เกิดจากความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเศรษฐกิจกับโครงสรางทางวัฒนธรรม โดยใหความเห็นวา 

เมื่อโครงสรางทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปแตโครงสรางทางวัฒนธรรมยังคงเปนแบบเกา ไมชาก็เร็วก็

จะเกิดปญหา เพราะโครงสรางทางวัฒนธรรมแบบเกาจะทํางานตอบสนองตอความสัมพันธของ

ผลผลิตแบบเกา ซึ่งตอบสนองเฉพาะชนชั้นเกษตร เมื่อโครงสรางทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแตโครงสรางทาง

วัฒนธรรมไมเปลี่ยนก็จะเกิดปญหาในที่สุด2 ซึ่งนําไปสูประเด็นปญหาของการตอสูสองแนวทางภายใน

พรรคระหวางเหมาเจอตงที่สนับสนุนลัทธิสังคมนิยมกับศัตรูของเหมาที่เปนพวกลัทธิแก โดยใหเหตุผล

วาหลิวเซาฉีเปน “ผูเดินเสนทางทุนนิยมที่สําคัญคนที่หนึ่ง” เปนผูสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูทุน

นิยมทั้งในชนบท ในพรรค ซึ่งทําใหระบบการศึกษาก็ตัดขาดจากมวลชน มีผลตอนโยบายระหวาง

ประเทศ กลายเปนจําเลยวาเปนพวกลัทธิแกและเดินตามแนวทางทุนนิยมอยางโซเวียต จึงทําใหเหมา

เจอตงดําเนินการโจมตีชนชั้นนายทุนในแวดวงศิลปะ วรรณกรรม การศึกษา และการโฆษณา3 และ

กลาววาการปฏิวัติวัฒนธรรมยังเปนการปลูกฝงแนวคิดของการปฏิวัติตามแนวทางที่ถูกตองใหกับคน

รุนใหมอีกดวย4

ริชารด บวม (Richard Baum) มองวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนความพยายามของเหมาเจอ

ตงและพรรคพวกในการฟนฟูแนวคิดที่เครงครัดแบบสังคมนิยม เพื่อทําใหประเทศจีนเปนประเทศสังคม

นิยมบริสุทธิ์ พิจารณาการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนความพยายามครั้งสุดทายของพวกนิยมลัทธิเหมาใน

                                          
              1Ibid.  p. 10. 

              2Gerald Tannenbaum.  (1971).  China’s Cultural Revolution : Why It Had to Happen.  in  China in 

Ferment : Perspectives on the Cultural Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett, Louise B.  p. 60.   

              3Ibid.  p. 65.   

              4Ibid.  pp. 65-66.   
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การฟนฟูแนวคิดที่เครงครัดภายหลังชวงการปฏิวัติ เพื่อเปลี่ยนใหประเทศจีนเปนประเทศสังคมนิยม ใน

ความหมายนี้ แนวทางหลักของความขัดแยงภายในประเทศจีนดูเหมือนเกิดจากความคิดเห็นที่ขัดแยง

กันระหวางความจําเปนของแนวคิดเหมาเจอตงกับความทันสมัย (“ความเชี่ยวชาญ” กับ “ความเปน

แดง”) มันเปนมุมมองของเหมาเจอตงที่เห็นสังคมที่ดี (แดง) อาจจะเปนพื้นฐานที่ไปดวยกันไมไดหรือไม

ลงรอยกันกับสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม (ความเชี่ยวชาญ) 1 สวนเมอริซ ไมสเนอร (Maurice 

Meisner) กลาวเสริมวา เพราะเกิดปญหาทางการเมืองและสังคม จึงทําใหเหมาเจอตงทําการปฏิวัติ

วัฒนธรรมมากกวาทําการปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะเกิดจากแนวคิดที่ผิดพลาดหรือกระหายในอํานาจ2  

นิค ไนค (Nick Knight) และ คอลิน แมคเคอราส (Colin Mackerras) มองวา การปฏิวัติ

วัฒนธรรมเกิดจากการรณรงคทางความคิดและการตอสูทางอํานาจระหวางกลุมของเหมาเจอตงและ

ผูสนับสนุนกับกลุมการปกครองที่นําโดยหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิง เหมาเจอตงเชื่อวามีความจําเปน

สําหรับตองใชแนวทางสังคมในทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนและตองมีการรณรงคปฏิวัติที่ตอเนื่อง

ซึ่งจะเปนหนทางที่จะปกปองพรรคและผูปฏิบัติงานจากการกลายเปนลัทธิชี้นํา โดยเหมาเจอตงเชื่อวา

พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังจะเปลี่ยนแนวทางและกลัววาการเติบโตของลัทธิผูนําชั้นสูงและลัทธิศักดินา

ภายในพรรคฯ จะทําใหแนวทางในการปฏิวัติจบส้ินลงและเกิดการฟนคืนของทุนนิยม เพื่อเปนการ

ปกปองพรรคฯ และผูปฏิบัติงานของพรรคฯ จากลัทธิทุนนิยมจึงตองทําการปฏิวัติวัฒนธรรม3

สําหรับ สจวต อาร ชารม (Stuart R. Schram) มองวาการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนพัฒนาการ

ทางความคิดของเหมาเจอตง ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1957 ในระหวางการรณรงครอยบุปผา เหมา

เจอตงไดกลาวสุนทรพจนหัวขอ “ความขัดแยงที่ถูกตองระหวางประชาชน” (On the Correct Handling 

of Contradictions Among the People) ซึ่งเหมาเจอตงหมายถึงความขัดแยงในทางสังคมนิยมและ

เสนอวาสวนผสมของความขัดแยงเปนตัวเรงใหพัฒนาไปสูลัทธิสังคมนิยม รวมถึงความขัดแยงระหวาง

รัฐบาลกับมวลชน และความขัดแยงระหวางผูนํากับผูตาม4  และในการประชุมผูปฏิบัติงาน 7,000 คน 

                                          
              1Richard Baum.  (1971).  Ideology Redivivus.  in  China in Ferment : Perspectives on the 

Cultural Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett, Louise B.  pp. 67-77.   

              2Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 300.  

              3Nick Knight; & Colin Mackerras.  (2002).  Cultural Revolution-China.  in  Encyclopedia of 

Modern Asia.  edited by David Levinson; & Karen Christensen  pp. 221-222., Nick Knight.  (2001).  

Cultural Revolution.  in  Dictionary of the Politics of the People’s Republic of China.  edited by  Colin 

Mackerras, Donald H. McMillen & Andrew Watson.  p. 77.  

              4Stuart R. Schram.  (1969).  The Political Thought of Mao Tse-tung.  pp. 305-306.  quoted in  

J.A.G. Roberts.  (2000).  Modern China: An Illustrated History.  pp. 246-247. 



 71 

เมื่อ ค.ศ.1962 เหมาเจอตงไดแสดงถึงความตั้งใจที่จะใหประชาชนตอตานพรรคตรวจสอบการทํางาน

ของพรรค โดยเหมาเจอตงเชื่อวาแนวทางในการบริหารมุงสูแนวทางทุนนิยมและมีแนวโนมที่ตอตาน

สังคมนิยม และตอตานแนวทางการปฏิวัติ เพื่อตอตานแนวทางดังกลาว เหมาเจอตงจึงไดเร่ิมการ

เคลื่อนไหวศึกษาสังคมนิยม (Socialist Education Movement) ดวยการใหตระหนักถึงการสราง

แนวคิดที่ถูกตอง รณรงคปฏิวัติภายในพรรคและรัฐบาลหลาย ๆ ครั้ง สรางแนวคิดการตอสูทางชนชั้น 

แตกลับมีความไมเห็นดวยเกิดขึ้น1 จึงตองดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม แบรนด อาร เทรน (Brian R. 

Train) เสริมวาในมุมมองของเหมาเจอตง ข้ันสุดทายของการปฏิวัติจะทําใหประชาชนเปลี่ยนไป จะทํา

ใหเกิดการสรางคนของสังคมนิยมขึ้นใหม และปองกันการสรางระบบชนชั้นขึ้นภายในพรรคและรัฐบาล 

ดวยความชวยเหลือจากกองทัพปลดแอกและใชลัทธิบูชาบุคคล2

สําหรับ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ไดอธิบายวา การที่เหมาเจอตงเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น

เพราะเกิดจากแนวความคิดที่ไมตองการใหประเทศจีนออกนอกแนวทางสังคมนิยม หาใชเพราะเกิด

จากความตองการแยงชิงอํานาจ และเนื่องจากกลุมของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงเองก็ตองการที่จะ

กําจัดเหมาเจอตงใหพนไปจากแนวทางของตนดวยเชนกัน จึงทําใหการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไมได3

แตในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 11 คร้ังที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ไดมีมติเกี่ยวกับการประเมินฐานะทางประวัติศาสตรของ

เหมาเจอตงในการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยมติในที่ประชุมไดปฏิเสธเหตุผลตามแนวทางที่เหมา

เจอตงและหลินเปยวไดกลาวเอาไวเมื่อเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยกลาววา การที่เหมาเจอตง

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม เปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดและมีแนวคิดเอียงซาย แสดงวาไดละทิ้ง

แนวคิดของตนเอง อีกทั้งการปฏิวัติวัฒนธรรมยังไมสอดคลองกับแนวคิดลัทธิมารกซ-เลนิน และก็ไม

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประเทศอีกดวย4 และการกลาววา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการ

ตอสูกับแนวทางลัทธิแกหรือหนทางทุนนิยมนั้น เปนการกลาวที่ไมมีหลักฐานและยังเอาสิ่งที่ถูกกับส่ิงที่

ผิดในทางทฤษฎีและนโยบายสําคัญไปปะปนกัน จึงทําใหเกิดการพิจารณาวาผูปฏิบัติงานระดับสูง

                                          
              1U.S. Library of Congress.  (2005).  The Cultural Revolution, 1966-76.  (Online). 

              2Brian R. Train.  (2005).  The Great Proletarian Cultural Revolution.  (Online). 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 140-141. 

              4Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 32-33. 
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ภายในองคกรตาง ๆ ของพรรคฯ และของรัฐเปนผูกุมอํานาจที่เดินเสนทางทุนนิยม ซึ่งหลักฐานได

พิสูจนแลววาเปนการใสรายของหลินเปยว เจียงชิงและพวก1

อีกทั้งสาเหตุที่การปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นยาวนานถึง 10 ปนั้น มติในที่ประชุมไดกลาววา

เกิดจากการที่พรรคฯ ไมไดมีประสบการณอยางเพียงพอในทางความคิดในการแกไขปญหาทางสังคม 

เมื่อเกิดปญหาในดานการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางกระบวนการพัฒนาสังคมเปนสังคม

นิยมจึงทําใหการพิจารณาปญหาตาง ๆ ซึ่งไมใชการตอสูทางชนชั้นเปนการตอสูทางชนชั้นไป อีกทั้งยัง

ถือวาความแตกตางทางความคิดภายในพรรคลวนเปนผลจากการตอสูทางชนชั้นในสังคมทั้งสิ้น จึงทํา

ใหเกิดการตอสูภายในพรรคอยางรุนแรงและทําใหคิดผิดวาเปนการรักษาความบริสุทธิ์ของลัทธมิารกซ2

 
2.2 เกิดจากการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมอืง 
เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณและผลที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งสงผลให

ผูนําระดับสูงภายในพรรคคอมมิวนิสตจํานวนมากถูกโจมตี ถูกตรวจสอบ และถูกทารุณกรรม จึงทําให

เกิดความคิดเห็นที่แตกตางจากที่เหมาเจอตงไดประกาศไว โดยแนวคิดนี้เห็นวาสาเหตุที่อยูเบื้องหลัง

การดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น แทจริงแลวเหมาเจอตงทําเพื่อแยงชิงและฟนคืนอํานาจทางการ

เมืองของตนภายในพรรคคอมมิวนิสตจีน  

บรรดานักวิชาการที่มีความคิดเห็นตามแนวคิดนี้สวนหนึ่งไดแก อี แอล เวลไรท (E. L. 

Wheelwright) และบรุซ แมคฟารแลน (Bruce McFarlane) ตีความวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการ

ตอสูเพื่อชวงชิงอํานาจของผูนําระดับสูงภายในพรรคคอมมิวนิสตจีน3 รวมถึง อิมมานูเอล ซี วาย สู 

(Immanuel C. Y. Hsu) มองวาสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกิดจากความตองการฟนคืนอํานาจ

ของเหมาเจอตงขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยอางเหตุผลวาเห็นถึงอันตรายของพวกลัทธแิกอยางหลวิเซาฉี

และพวก จึงอาศัยมวลชนทําการปฏิวัติ4

โรเดอริค แมคฟารฮาร (Roderick MacFarquhar) กลาววาการปฏิวัติวัฒนธรรมมีพื้นฐานมา

จากความขัดแยงสวนบุคคล เปนความจําเปนอันดับแรกของเหลาผูนําที่ตองการไดอยูในตําแหนง 

เหมาเจอตงเปนประธานพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยไมมีใครกลาทาทายอํานาจของเขานานเทาที่เขา

สามารถควบคุมนโยบายการปฏิวัติได จากประสบการณตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1950 ถึงตนป 1962 ทํา

                                          
              1Ibid.  p. 34. 

              2Ibid.  pp. 44-45 

              3E. L. Wheelwright, & Bruce McFarlane.  (1971).  The Chinese Road to Socialism: Economics of 

the Cultural Revolution.  pp. 212-224. 

              4Immanuel C.Y. Hsu.  (1995).  op. cit.  p. 696. 
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ใหเหมาเจอตงรูวาถาเขายอมใหหลิวเซาฉี เติ้งเสี่ยวผิง หรือโจวเอินไหลเปนผูกําหนดนโยบาย 

แนวความคิดของตนจะไมไดรับการปฏิบัติหรือบางทีตนเองอาจจะตองถอยออกไปดวย1 ดังนั้นสิ่งที่

เหมาเจอตงตองการในการทําการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสตจีนก็คือ เหมาเจอตงตองการยายหลิวเซาฉี

และคนอื่น ๆ ที่ตองการจะเปนผูนําแขงกับตนออกไป และทําใหตนเองสามารถที่จะควบคุมพรรคใน

ตําแหนงสูงสุด2

สําหรับ แฮรร่ี ฮารดิ้ง (Harry Harding) กลาววา สาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือการที่

เหมาเจอตงตองการรื้อฟนอํานาจของตนเองกลับคืนมา และเขายังตองการใหแนวคิดของเขาไดรับการ

เคารพนับถือเชนเดียวกับลัทธิมารกซ-เลนินตลอดไป โดยใชอํานาจสวนตัวที่มีปลดปลอยกระแสสงัคมที่

เขมแข็ง แตกลับไมสามารถควบคุมมันได3  

สวน ริชารด โซโลมอน (Richard Solomon) นักการทูตสหรัฐอเมริกาแสดงความคิดเห็นตอ

กรณีนี้วา “เหมาเจอตงมุงมั่นอยางมากที่จะยักยายถายเทดุลอํานาจทางการเมือง เขาสรางความสบัสน

อลหมานไปทั่วดวยจุดมุงหมายที่จะเขาควบคุมพรรค เขาไมโงเขลา เขาเขาใจดีวาสิ่งที่เขาทําเปนการ

สรางความขัดแยงและบั่นทอนกําลังของฝายตรงขาม ทําใหเขาสามารถสรางดุลอํานาจและการบังคับ

บัญชาของตนขึ้นใหมได”4   

เจมส ซี เอฟ หวาง (James C.F. Wang) กลาววา แนวคิดของการแยงชิงอํานาจเปน

สมมติฐานจากความขัดแยงภายในกลุมผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน (โดยเฉพาะระหวางเหมาเจอตงกับ

หลิวเซาฉี) ซึ่งพัฒนากลายเปนความบาดหมางดานนโยบายจนนําไปสูการตอสูแยงชิงอํานาจ เร่ิมตน

จากเหมาเจอตงและคนรอบขางตองการฟนลัทธิผูนําและชนชั้นพิเศษในสังคม นําไปสูความขัดแยงกับ

หลิวเซาฉีซึ่งตองการพัฒนานโยบายไปสูเสนทางทุนนิยม5

แตแนวคิดนี้ เขียน ธีระวิทยโตแยงวาไมมีเหตุผลเพียงพอเนื่องจาก เหมาเจอตงมีตําแหนง

เปนประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนตําแหนงที่ใหญกวาหลิวเซาฉีที่มีตําแหนงเปนผูนํารัฐบาล ดังนั้น

เหมาเจอตงจะอาศัยอํานาจของพรรคฯ ปลดหลิวเซาฉีออกเมื่อไรก็ได ถาหากเหมาเจอตงไมชอบหลิว

เซาฉีจริง เหมาเจอตงนาจะใชอํานาจของพรรคปลดหลิวเซาฉีตั้งแตเร่ิมแรกดีกวาเสี่ยงตอการตอบโต

ของหลิวเซาฉี อีกทั้งยังปลอยใหเขาดํารงตําแหนงอยูตอไป และตลอดระยะเวลาปเศษตั้งแตเร่ิมการ

                                          
              1Roderick MacFarquhar.  (1997).  The Origins of the Cultural Revolution: 3 the Coming of the 

Cataclysm 1961-1966.  pp. 470-471. 

              2Ibid.  pp. 472-473. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  pp.148-149.   

              4ริชารด โซโลมอน.  (2549, 13 กุมภาพันธ).  เหมาเจอตง, จอโลก.  โมเดิรนไนน ทีวี.  10:00 – 11:00. 

              5James C.F. Wang.  (1992).  op. cit.  pp. 141-142. 
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ปฏิวัติวัฒนธรรม หลิวเซาฉีไมไดตกเปนเปาหมายของการกําจัด แตถูกยกเปนสัญลักษณของความชั่ว 

โดยถูกเรียกวา “ครุสชอฟ” หรือ “คนในระดับสูงของพรรคที่เดินตามทางลัทธิทุนนิยม” หากหลิวเซาฉีจะ

แยงชิงอํานาจเหมาเจอตงจริง เหมาเจอตงคงไมปลอยใหหลิวเซาฉีดํารงตําแหนงเปนเวลานาน และถา

เหมาเจอตงตองการกําจัดหลิวเซาฉีเพราะเรื่องสวนตัวแลว ก็ควรระบุตัวหลิวเซาฉีใหเปนศัตรูทาง

การเมืองเสียแตเร่ิมแรกโดยไมตองเสี่ยงตอการโจมตีของพวกหลิวเซาฉี ฉะนั้น เหตุผลที่วาเปนการชิง

อํานาจกันจึงฟงไมข้ึน1

 
2.3 เกิดจากแนวคิดลัทธบิูชาบุคคลของเหมาเจอตง 
เหตุผลของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในแนวทางนี้ ตางก็มิไดปฏิเสธแนวคิดการตอสูทาง

อํานาจระหวางเหมาเจอตงกับผูที่ไมเห็นดวยกับเขา แตเปนการเพิ่มมุมมองทางดานการศึกษาสาเหตุ

การปฏิวัติวัฒนธรรม โดยตองการเนนแนวคิดการเสริมสรางลัทธิบูชาบูชาบุคคลของเหมาเจอตงเปน

หลัก ซึ่งประกอบดวย 

จอหน คิง แฟรแบงค  (John King Fairbank) มองวานอกจากสาเหตุหลักที่เหมาเจอตง

ตองการฟนคืนอํานาจแลว ยังเกิดจากสาเหตุอ่ืน เชน ลัทธิบูชาบุคคล ความไมเชื่อถือในระบบการ

บริหารงานแบบขารัฐการ ซึ่งเหมาเจอตงเห็นวาการสรางสถาบันการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสู

ศูนยกลางจะทําใหเกิดการแบงชนชั้นทางสังคม เหมาเจอตงพยายามเปลี่ยนระบบอํานาจทางการเมือง

จากการรวมศูนยอํานาจที่สวนกลางเปนการกระจายอํานาจสูสวนทองถิ่น และเหมาเจอตงคิดวาการ

ตอสูทางชนชั้นควรเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในสังคมสังคมนิยม จึงทําใหเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม2  

ทางดาน ฟลิป บริดจแฮม (Philip Bridgham) ไดใหความเห็นวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปน

การตอสูทางอํานาจระหวางเหมาเจอตงกับผูที่วิจารณเขาภายหลังจากความลมเหลวของนโยบายกาว

กระโดดไกลและความลมเหลวของการเปนผูนํารวมหมูภายหลังการประชุมที่หลูซาน ในกลาง ค.ศ. 

1959 ทําใหเหมาเจอตงสูญเสียอํานาจในการบริหาร จึงทําใหการประชุมที่หลูซานกลายเปนจุดเริ่มตน

ของการปฏิวัติวัฒนธรรม เหตุการณในชวงเวลา 3 ปตอมาเปนสิ่งบงชี้วานโยบายดังกลาวของเหมาเจอ

ตงผิดพลาด ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจสงผลถึงความเชื่อมั่นในฐานะผูนําของเหมาเจอตง แตเหมาเจอตง

ก็กลับมาดําเนินการรณรงคศึกษาสังคมนิยมใน  ค.ศ. 1962  และการปฏิวัติวัฒนธรรมก็เปนสวนสําคัญ 

 

                                          
              1เขียน ธีระวิทย.  (2519).  การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 189-190. 

              2John King Fairbank.  (1992).  China: A New History.  pp. 384-386. 
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ตอเนื่องของการรณรงคศึกษาสังคมนิยมภายใตคณะใหมและวิธีการใหม1 ฟลิป บริดจแฮมไดสรุป

สาเหตุที่เหมาเจอตงเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรมวามีจุดมุงหมายเพื่อตองการแกไขลัทธิบูชาบุคคลของ

ตนเอง เสริมสรางศรัทธาในความเปนผูนําของตนและนําแนวคิดของตนแทนที่แนวคิดของลัทธิแก2

ฟรานซ ไมเคิล (Franz Michael) กลาววา หลังจากโจมตีเผิงเตอไหวในการประชุม

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนเมื่อฤดูรอน ค.ศ. 1959 เหมาเจอตงก็เร่ิมสรางความศรัทธาใน

ลัทธิบูชาบุคคลของตนขึ้นมาในทันทีทันใด จากเดิมที่แนวคิดลัทธิบูชาบุคคลถูกแทนที่ดวยแนวคิดการ

นํารวมหมู แตปลาย ค.ศ. 1959 ลัทธิบูชาบุคคลของเหมาก็กลับฟนคืนอีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้ไม

เพียงแตเปน “ยุคแหงทฤษฎีมารกซ-เลนินที่ยิ่งใหญเทานั้น” (Greatest Marxist-Leninist theorist of 

the epoch) แตเปนศาสดาผูซึ่งมีคําตอบใหกับทุกปญหา ทั้งที่ในความเปนจริงและเปนสิ่งที่เหมาเจอ

ตงก็รูวาคนจํานวนมากไมยอมรับลัทธิบูชาบุคคลและแนวทางที่จะสรางลัทธิบูชาบุคคลดังกลาว3

 
2.4 เกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุทางเศรษฐกจิ นโยบายตางประเทศ วิกฤตองคกร 

จิตวิทยาและการตัดสนินโยบายที่ผิดพลาด 
เหตุผลของแนวทางอื่นๆที่จะนําเสนอนี้ บรรดานักวิชาการตางก็มิไดปฏิเสธวาการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเกิดจากเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลทางอุดมคติ เพียงแตนักวิชาการเหลานี้ตางก็เนน

การนําเสนอเหตุผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมในมุมมองที่แตกตางออกไป ซึ่งประกอบดวยดานตางๆ

ดังนี้ 
2.4.1 ดานเศรษฐกิจ 
แจ็ค เกรย (Jack Gray) เสริมในมุมมองทางเศรษฐกิจที่วา สาเหตุการเกิดการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเพราะความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระหวาง

ผูนําชวงปลายทศวรรษที่ 1950 กับผูนําในระหวางชวงตนทศวรรษที่ 19604 ซึ่งก็คือเหมาเจอตงกับหลิว

เซาฉี  

                                          
              1Philip Bridgham.  (1971).  Mao’s “Cultural Revolution”: Origin and Development, Part 1.  in  

China in Ferment: Perspectives on the Cultural Revolution.  edited by Baum, Richard; & Bennett,  

Louise B.  p. 17.   

               2Ibid.  p. 19.   

              3Franz Michael.  (1971).  The Struggle for Power.  in  China in Ferment: Perspectives on the 

Cultural Revolution.  pp. 56-57. 

              4Jack Gray.  (1971).  The Economics of Maoism.  in  China in Ferment: Perspectives on the 

Cultural Revolution.  pp. 78-80.   
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2.4.2 ดานนโยบายตางประเทศ 
ทอมัส โรบินสัน (Thomas Robinson) กลาววา นโยบายตางประเทศเปนจุดเริ่มตนของ

การปฏิวัติวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหมาเจอตงเห็นวา แนวคิดของพวกลัทธิแกที่มีตอความสัมพันธ

ระหวางจีนกับโซเวียตสงผลตอนโยบายการเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ1 อยางไรก็ตามใน

ขณะนั้นนโยบายไมไดเพียงแคตอตานอเมริกาและตอตานโซเวียตเทานั้น แตยังรวมถึงการขยายและ

โฆษณาการปฏิวัติไปสูโลกที่สาม จีนนึกฝนเอาวาปฏิบัติการครั้งนี้จะทําใหประเทศเปนผูนําในโลกใหม

หรือโลกกําลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต ไมเพียงแตกระทบตอโซเวียตแตยังกระทบถึง

นโยบายระหวางประเทศดวย2

มติจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 11 คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน ค.ศ. 1981 สนับสนุนแนวคิดนี้โดยมองวาปญหาจากความสัมพันธระหวางประเทศของ

จีนกับโซเวียตเปนสวนหนึ่งของสาเหตุการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยกลาววา  

...ฝายนําของโซเวียตทาทายใหเกิดการโตแยงขึ้นระหวางจีนกับโซเวียต และทําใหการโตแยงทาง

หลักการระหวางทั้งสองพรรคกลายเปนการพิพาทระหวางประเทศ ทําการกดดันประเทศจีนทางดาน

การเมือง เศรษฐกิจและการทหารอยางรุนแรง ทําใหประเทศจีนตองตอสูคัดคานลัทธิคล่ังชาติของสหภาพ

โซเวียต...ทําใหการเคลื่อนไหวคัดคานลัทธิแกและปองกันลัทธิแกภายในประเทศ จึงทําใหความหลงผิดใน

การขยายวงการตอสูทางชนชั้นซึมลึกเขาไปในพรรคมากขึ้น...ทําใหพรรคยากที่จะตานทานทรรศนะเอียง

ซายบางอยางที่เหมาเจอตงและพวกเสนอออกมาได และการพัฒนาของทัศนะเอียงซายเหลานี้ก็ทําใหเกิด

การปฏิวัติวัฒนธรรม3

2.4.3 วิกฤตองคกร 
ชารล นูเฮาเซอร (Charles Neuhauser) กลาววา สัญญาณบอกเหตุที่เกิดจากความ

ผิดปกติขององคกรเริ่มต้ังแตการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังที่ 9 ที่จะมีข้ึนใน ค.ศ. 

1963 แตไมไดเกิดข้ึน ตามดวยการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 10 

                                          
              1Thomas Robinson.  (1991).  China confronts the Soviet Union: warfare and diplomacy on 

China’s Inner Asian frontiers.  in  The Cambridge History of China. Vol. 15 The People’s Republic, Part 2: 

Revolutions within the Chinese Revolution 1966-1982.  edited by Roderick MacFarquhar; & John K. 

Fairbank.  p. 220. 

              2Ibid.  p. 227. 

              3Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 45-46. 
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กับคร้ังที่ 11 ที่มีระยะหางกันถึง 4 ป แสดงใหเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในพรรค1 และเสริมวา 

กลาง ค.ศ. 1961 พรรคคอมมิวนิสตจีนมีสมาชิก 17 ลานคนและสวนใหญเปนสมาชิกใหม มีสมาชิกที่

เปนสมาชิกกอนการกอต้ังประเทศไมเกินรอยละ 20 หรือ 3.4 ลานคน สมาชิกใหมที่รับเขามาจํานวน

มากเปนขารัฐการในระบบเกา และในจํานวนนี้มีผูที่ไดรับการฝกฝนแนวคิดนั้นมีจํานวนไมมาก สมาชิก

ใหมที่รับเขามาและเจาหนาที่ใหมกับเจาหนาที่เกาของพรรคหรือผูปฏิบัติงานเกานั้นมีประสบการณไม

เหมือนกัน แตพรรคก็ไมไดสนใจ การรับสมาชิกเนนประสบการณมากกวาอุดมการณทางการเมือง2 ซึ่ง

มีสวนทําใหเกิดปญหาในแนวทางการดําเนินงาน จากปญหาวิกฤตภายในองคกร นําไปสูความขัดแยง

ระหวางเหมาเจอตงกับศัตรูของเขา โดย ชารล นูเฮาเซอร เห็นวาผลของการลดอํานาจของเหมาเจอตง

ภายในพรรค ความขัดแยงระหวางนักปฏิวัติรุนเกากับนักปฏิบัติรุนใหม และการมองขามนโยบายของ

เหมาเจอตง ส่ิงเหลานี้นําไปสูวิกฤตภายในองคกร จนนําไปสูการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งเห็นไดจากการที่

เหมาเจอตงย้ําเตือนถึงความจําเปนเรงดวนถึงอันตรายของการฟนตัวของทุนนิยมในประเทศจีน3

 
2.4.4 จิตวิทยา 
โรเบิรต เจ ลิฟตัน (Robert Jay Lifton) มองการปฏิวัติวัฒนธรรมวา เปนความตองการ

ภายในจิตใจของเหมาเจอตงที่ตองการใหแนวคิดปฏิวัติคงอยูตลอดไป และเปนความวิตกกังวลวาเมื่อ

ตนเองตายไปแลวแนวคิดในการปฏิวัติของตนเองจะสูญเปลาไปดวย กลัววาแนวทางการปฏิวัติจะถูก

พวกลัทธิแกทําลาย ดังนั้นเหมาเจอตงจึงตองการสืบทอดแนวคิดในอุดมคติตลอดกาลของตนเองสูผูนํา

รุนตอไป และการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการเนนความสําคัญของเยาวชนและเปนการสรรเสริญเหมาเจอ

ตงในฐานะเทพเจา เหมาเจอตงที่ไมมีวันผิดพลาด4

 
2.4.5 การตัดสินนโยบายที่ผิดพลาด 
จงไหวเวิน (Zong Huaiwen) มองวา การวิเคราะหที่ผิดพลาดของเหมาเจอตงไมสามารถ

แยกแยะไดในขณะนั้น แตเหมาเจอตงกลับแทนที่ความผิดพลาดดวยการปฏิวัติวัฒนธรรม แทนที่ดวย

                                          
              1Charles Neuhauser.  (1971).  The Chinese Communist Party in the 1960s: Prelude to the Cultural 

Revolution.  in  China in Ferment: Perspectives on the Cultural Revolution.  edited by Richard Baum; & 

Louise Bennett.  p. 31. 

              2Ibid.  pp. 31-32. 

              3Ibid.  pp. 36-40.   

              4Robert Jay Lifton.  (1971).  The Death of the Leader.  in  China in Ferment: Perspectives on the 

Cultural Revolution.  edited by Richard Baum; & Louise Bennett.  pp. 88-94.   
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การกลาวโทษสังคมที่ซับซอนและกลาวโทษปจจัยทางประวัติศาสตร พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดมีการ

เตรียมการที่ดี ไมมีประสบการณ แนวคิดหรือการดําเนินการ เพื่อรับการทาทายจากการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมแบบสังคมนิยม ภายใตสภาวการณภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ผูนําพรรคฯกลับพิจารณาวาเปนความขัดแยงใหมและปญหาของการตอสูทางชนชั้น และ

เมื่อเผชิญหนากับปญหาของการตอสูทางชนชั้นเขาจริงๆ ผูนําพรรคกลับด้ือดึงที่จะใชวิธีแกปญหาแบบ

เกา ดวยการจัดการรณรงคมวลชนใหสรางความสับสนอลหมาน และเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากสภาวะ

แวดลอม โดยที่ผลการตอสูทางชนชั้นกลับเปนการกระทําความผิดและแผขยายออกไปในวงกวาง1

นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการที่ถึงแมวามิไดปฏิเสธเหตุผลตามแนวทางตางๆที่กลาวมา

ขางตน แตตางมองวาการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นไมไดเกิดจากเหตุผลอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมเสมือนความสุกงอมของเหตุผลหลาย ๆ อยางประกอบกัน จนกลายเปนเหตุการณการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งนักวิชาการเหลานี้ตางก็มีเหตุผลประกอบดังนี้ 

อริฟ เดอรริค (Arif Dirlik) กลาววา เหตุผลของการทําการปฏิวัติอีกครั้งเพื่อเคลื่อนยาย

อํานาจใหแกฝายซาย และการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนจากสังคมนิยม

เปนทุนนิยม2

เอียน เจียฉี (Yan Jiaqi) และเกาเกา (Gao Gao) มองวาการปฏิวัติวัฒนธรรมมิไดเกิดจาก

เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากเกิดจากระบบเศรษฐกิจของจีนแลว การปฏิวัติวัฒนธรรมยัง

เปนผลจากปจจัย 4 อยาง ไดแก 1) นโยบายตางประเทศที่เปลี่ยนไปของโซเวียตภายหลังจาก สตาลิน

เสียชีวิต ทําใหโซเวียตกับจีนมีนโยบายที่ขัดแยงกัน 2) ความขัดแยงระหวางหลิวเซาฉีกับเหมาเจอตง

ขยายเพิ่มข้ึนในเรื่องแนวทางการทํางานทางการเมือง 3) เกี่ยวกับธรรมชาติของพรรคคอมมิวนิสตและ

การตอสูภายในพรรคที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ หลิวเซาฉีไดรับการสนับสนุนเพิ่มข้ึนจากคณะกรรมการกลาง 

เหมาเจอตงสนใจที่จะรักษาสถานะและอํานาจของตน ทําใหเหมาเจอตงตองการที่จะลมอํานาจหลิว

เซาฉี 4) เกิดจากระบบการเมืองที่ผูกขาดอํานาจของจีน ทําใหไมมีเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะ

ชวยเหลือระหวางประชาชนกับรัฐบาล แนวคิดแบบขาราชการ สิทธิพิเศษ และปรากฏการณอ่ืน ๆ ของ

การฉอราษฎรบังหลวง ความละโมบซึ่งเกิดขึ้นภายในพรรคและในรัฐบาล3

สจวต อาร ชารม (Stuart R. Schram) มองวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเกี่ยวของกับความคิด

ของเหมาเจอตงในเรื่องหลักไดอะเล็กติค (dialectic) และการตอสูทางชนชั้น เพียงแตเหตุผลของการ

                                          
              1Zong Huaiwen.  (1989).  Years of Trial, Turmoil and Triumph: China From 1949 to 1988.   

p. 128. 

              2Arif Dirlik.  (2000).  Postmodernity’s Histories: The Past as Legacy and Project.  pp. 23-24. 

              3Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution.  p. 3. 
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ตอสูทางชนชั้นจะมีน้ําหนักมากกวาหลักไดอะเล็กติคและใหเหตุผลเพิ่มเติมวา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ

การเมืองและจิตวิทยาของเหมาเจอตงไมไดสําคัญไปกวาสติปญญา สําหรับเหมาเจอตงนั้นความคิด

ของเขาเทานั้นที่ถูกตองตามหลักของลัทธิมารกซ-เลนินมากกวาผูซึ่งเขาเห็นวาเปนพวกลัทธิแก ซึ่งการ

นําความคิดไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เหมาเจอตงเห็นวาเปนผลสะทอนของการตอสูทางชนชั้น..และ

เปนสิ่งสําคัญเรงดวนที่จะตองตอตานพวกปฏิปกษปฏิวัติที่อยูภายในพรรค และกลาววา มันชัดเจนวา

การที่เหมาเจอตงปฏิเสธตําแหนงผูนํานั้น เหมาเจอตงไมไดคิดที่จะปฏิเสธตําแหนงนี้อยางแทจริง1

เคนเนท ลิเบอรทาล (Kenneth Lieberthal) ใหความเห็นวาเหมาเจอตงมีจุดมุงหมาย 4 

ประการในการปฏิวัติวัฒนธรรม ไดแก 1) ตองการเปลี่ยนแปลงตําแหนงทายาททางการเมือง หาผูนําที่

จะนําแนวคิดของเขาไปปฏิบัติแทนผูนําปจจุบัน 2) ตองการแกไขรัฐบาลศักดินาใหถูกตอง 3) ตองการ

ใหเยาวชนจีนได

                                         

เรียนรูประสบการณในการปฏิวัติ ในคํากลาวที่วา “สรางทายาทของการปฏิวัติ” ดวย

การสรางสถานการณของการปฏิวัติข้ึนมาเพื่อใหคนรุนหลังปฏิวัติไดเรียนรูชวงเวลาของการปฏิวัติ และ 

4) ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในวงกวาง เพื่อคนหาทางที่จะลดรายไดที่ไมเทาเทียม

และลดการกระตุนทางวัตถุ การเพิ่มรายไดและการจายโบนัสในดานสาธารณสุข รวมทั้งในดาน

การศึกษา2

สําหรับ เขียน ธีระวิทย ไดเสนอสาเหตุความเปนไปไดของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมไว 3 

อยางคือ 1) มูลเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยอาศัยทฤษฎีของลัทธิมารกซ ความคิดแบบนี้

สอดคลองกับแนวความคิดของเหมาเจอตง ซึ่งถือหลักไดอะเล็คติค 2) เกิดจากความขัดแยงกันของ

ผูนํา ปญหานี้อาจแยกพิจารณาเปนการขัดแยงกันในเรื่องสวนตัวและการขัดแยงกันในดานอุดมการณ 

และ 3) ปญหาการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมือง3 และกลาววากอนการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเริ่มตนเปน

ขบวนการของมวลชนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 นั้น มีพัฒนาการทางสังคมที่สําคัญ 2 ประการที่

เอื้ออํานวยใหเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม นั่นคือ พฤติกรรมของปญญาชนที่มักเผยแพรลัทธิเสรีนิยม และ

พฤติกรรมของขารัฐการเฉื่อยชาและไรสมรรถภาพ4

สวน วุฒิชัย มูลศิลป ใหความเห็นวา ประเด็นสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดจากการ

ตอสูเพื่ออํานาจ (the power struggle) นั้นถูกกลาวถึงมากที่สุด โดยเฉพาะจากนักวิชาการตะวันตก 

 
              1Stuart R. Schram.  (1991).  Mao Tse-tung’s thought from 1949 to 1976.  In  The Cambridge 

History of China. Vol. 15 The People’s Republic, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution 1966-

1982.  edited by Roderick MacFarquhar; & John K. Fairbank.  p. 81. 

              2Kenneth Leiberthal.  (1995).  Governing China: From Revolution Through Reform.  p. 112. 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 189-195. 

              4แหลงเดิม.  หนา 195. 
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และไตหวัน แตนักวิชาการจีนปฏิเสธ สวนในประเด็นที่วาเปนความพยายามของเหมาเจอตงที่จะทําตัว

เปนจักรพรรดิของจีนนั้น นักวิชาการของจีนปฏิเสธวาเปนการตีความที่ผิด โดยวุฒิชัย มูลศิลป เห็นวา 

ถาดูจากสิ่งที่เกิดข้ึนจากการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือการกวาดลางคูแขงทางการเมือง และ

การทําลายวัฒนธรรมที่เปนมรดกของชาติในชวงแรก ตามดวยการตอสูเพื่ออํานาจในชวงหลัง และ

เครื่องมือการกวาดลางคูแขงทางการเมืองก็คือ เยาวชนพิทักษแดง 1

 
2.5 ความคิดเห็นของบุคคลที่อยูในเหตกุารณการปฏิวัติวัฒนธรรม 
มุมมองของชาวจีนผูซึ่งประสบกับเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยตรง อาทิเชน ยุงจาง 

(Jung Chang) ผูเขียนเร่ืองหงสปา (Wild Swans) ซึ่งเธอเปนสวนหนึ่งของขบวนการพิทักษแดงเมื่อ

เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมไดกลาววา “เหมาเจอตงรูสึกวาตนเองกําลังถูกคุกคามอยางรุนแรง เหมาเจอ

ตงมองตัวเองประหนึ่งเปน สตาลินที่กําลังจะถูกครุสชอฟกลาวประณามในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู 

ดังนั้นเหมาเจอตงจึงโตกลับ และกวาดลางหลิวเซาฉีซึ่งตนเองคิดวาเปน “ครุสชอฟของจีน” และเติ้ง

เสี่ยวผิง รวมถึ

                                         

งพรรคพวกในพรรค”2 เหมาเจอตงไดเนนวาบรรดาเจาหนาที่ในพรรคคอมมิวนิสตที่

พยายามปกปองพวกปญญาชนกับศัตรูทางชนชั้นอื่น ๆ ที่เปนฝายปฏิปกษนั้นเปน “พวกที่อยูในอํานาจ

ที่ฝกใฝฝายทุนนิยม” และไดประกาศสงครามกับบุคคลเหลานี้ทันที3

เติ้งหยง ลูกสาวของเติ้งเสี่ยวผิงผูที่ถูกกลาวหาวา “เปนผูเดินเสนทางทุนนิยมหมายเลขสอง” 

กลาววา  

 การระเบิดขึ้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมไมใชเร่ืองบังเอิญ มันเปนเรื่องความผิดพลาดของพวกเอียงซาย

ที่ลุกลามไปถึงจุดสุดยอดที่ตองเกิดขึ้นแนนอน หลังการสถาปนาประเทศจีนใหมไดผานการปฏิรูปตาม

แบบสังคมนิยมอยางไดผลในทางปฏิบัติเปนเวลา 7 ป ภายใตสภาวะแวดลอมทั้งในและนอกประเทศ 

พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มปวยไขดวยความหยิ่งทระนงจากความเชื่อม่ันตนเองในชัยชนะ เกิดการ

คาดการณสูงเกินไปกับความสําเร็จ และรุดหนาสูระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสตอยางรีบดวน ความคิดที่

ไมคํานึงถึงความเปนจริงโปงพองขึ้นทุกที ถึงกับเดินหนาไปอยางละเมิดกฎเกณฑทางเศรษฐกิจ ความคิด

ทางทฤษฎีของพวกฝายซายจัดเติบกลาขึ้นทุกวัน จนเปนฝายกุมสภาพของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในชวง

เวลาเดียวกัน ลัทธิบูชาบุคคลและความเปนเผด็จการก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเปนประชาธิปไตยถูกบั่นทอน

ลงทุกที...ประธานเหมาซึ่งสามารถกุมอํานาจสูงสุดไวเบ็ดเสรจ็เริ่มไมพอใจและไมอาจรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตาง เริ่มใชมาตรการตาง ๆ ทั้งในเรื่องนโยบาย การจัดตั้งองคกร การบริหารบุคคลอยางเด็ดขาด 

 
              1วุฒิชัย มูลศิลป.  (2540, ตุลาคม – 2541, มกราคม).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  หนา 85-88. 

              2ยุง จาง.  (2545).  หงสปา.  แปลโดย จิตราภรณ ตันรัตนกุล.  หนา 437. 

              3แหลงเดิม.  หนา 439. 
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กําจัดส่ิงที่เปนอุปสรรคตอตัวเอง เพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินการใด ๆ ที่ทานเห็นวาเปนการถูกตอง

ในการพัฒนาการปฏิวัติตอไปอยางไรส่ิงกีดขวาง 1 ...การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจาก

ความคิดที่ผิดพลาด จากการคาดการณที่ผิดพลาด นําไปสูการกระทําที่ผิดพลาด เม่ือพื้นฐานผิดพลาด จึง

ตองเดินไปบนเสนทางที่ยากลําบาก2 ...มันเปนเรื่องการระบายความบาคลั่งอยางสุดขีด เปนเรื่องการขึ้น

ลงอยางซับซอนวุนวาย และเปนชวงประวัติศาสตรที่ไมอาจเปล่ียนแปลงแกไขได ส่ิงที่มันคงเหลือไว ไมใช

เพียงความเจ็บปวดรวดราว แตยังอาจใชเปนบทเรียนสําคัญทางประวัติศาสตร3

จากการศึกษาคนควาผูวิจัยพบวา ความคิดเห็นของเหลานักวิชาการและผูที่เกี่ยวของตามที่

ไดนําเสนอมาตางก็มีเหตุผลในการสนับสนุนการวิเคราะห วิพากษวิจารณและการแสดงความคิดเห็น

ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งผูวิจัยมิไดปฏิเสธความคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดนําเสนอมา สวนความเห็นของผูวิจัยเองนั้น

เห็นวาสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดจากเหตุปจจัยที่หลากหลายประกอบกัน แตเห็นวาการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากสาเหตุของการแยงชิงอํานาจทางการเมืองมากกวาสาเหตุอ่ืน เนื่องจาก  

1) เหตุการณทางประวัติศาสตรทั้งกอนและหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมชี้ชัดวาการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแยงชิงอํานาจทางการเมือง กอนการปฏิวัติวัฒนธรรม เหมาเจอตงตองลง

จากอํานาจไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไมก็ตาม หรือจะลงจากอํานาจเพราะแรงกดดันจากความ

ผิดพลาดในการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลก็สุดแลวแต แตส่ิงที่เปนประจักษพยานก็คือเหมาเจอ

ตงไดลงจากตําแหนงผูนําสูงสุดของฝายบริหาร โดยมีหลิวเซาฉีเขามารับตําแหนงหนาที่บริหารแทน 

และเหมาเจอตงเห็นวาตลอดระยะเวลาที่หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงดําเนินการฟนฟูประเทศตั้งแต ค.ศ. 

1961-1965 นั้นทั้งสองคนไดปฏิเสธแนวทางของตนที่ไดปฏิบัติมากอนหนานี้ พรอมกันนั้นหลิวเซาฉี

กับเติ้งเสี่ยวผิงยังไดสรางฐานอํานาจของตนขึ้นมาใหมโดยผานผูปฏิบัติงานของพรรค ผูปฏิบัติงานของ

รัฐบาลและนักวิชาการ ทําใหหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงมีอํานาจและมีบทบาทสําคัญในการบริหารมาก

ขึ้นทุกขณะ และเหตุการณภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม เหมาเจอตงสามารถฟนคืนอํานาจทางการ

เมืองของตนขึ้นมาใหม ผานการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหมที่ประกอบไปดวยฝายที่สนับสนุนตนเองแทบ

ทั้งสิ้น สวนผูนําระดับสูงและผูปฏิบัติงานในฝายของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงถูกกําจัดออกไปจากแวด

วงทางการเมือง (ดูจากภาคผนวก ข) 

2) ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม เหมาเจอตงไดใชเยาวชนเปนเครื่องมือในการกอการ

ปฏิวัติวัฒนธรรม โดยมิไดใชกระบวนการทางการเมืองที่กระทําสืบตอกันมาของพรรคคอมมิวนิสตจีน

                                          
              1เติ้งหยง.  (2546).  เติ้งเสี่ยวผิง: วาดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเคาโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม.  แปล

โดย สุขสันต วิเวกเมธากร.  หนา 3. 

              2แหลงเดิม.  หนา 43. 

              3แหลงเดิม.  หนา 405. 
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นั่นก็คือการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนในการแกไขปญหา∗ โดยการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจีนแหงชาติเปนการพิจารณาและตัดสินปญหาโดยอาศัยกระบวนการของพรรคฯ แตเหมา

เจอตงกลับเลือกใชการรณรงคทางการเมืองแทน หรือหากจะกลาววาเพราะวาเหมาเจอตงไมเชื่อถือใน

พรรค ไมเชื่อถือในกระบวนการของพรรคฯ ไมเชื่อถือบุคลากรสวนใหญของพรรคฯ แลวทําไมเหมาเจอ

ตงถึงไดจัดการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติข้ึนอีกครั้งเมื่อศัตรูทางการเมืองของตนถูก

โคนลมไปแลวใน ค.ศ. 1969 นั่นก็เพราะวาการปฏิวัติวัฒนธรรมไมไดเปนเหตุผลมาจากนโยบาย ไม

ไดมาจากเหตุผลทางการเมือง ความผิดพลาดไมไดเกิดจากพรรค แตเพราะวาเหมาเจอตงตองการโคน

ลมอํานาจของศัตรูและฟนคืนอํานาจของตนเองเทานั้น 

3) ถึงแมวากอนการปฏิวัติวัฒนธรรม ตามโครงสรางองคกร เหมาเจอตงจะมีอํานาจสูงสุดใน

พรรคฯ แตก็ยังมีสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญและไมตอง

อยูภายใตการควบคุมของเหมาเจอตง เมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม องคกรที่สําคัญตางอยูภายใตการ

ควบคุมของเหมาเจอตงทั้งสิ้นและในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม สภาผูแทนประชาชนแหงชาติไมมี

การจัดการประชุม สงผลใหในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมเหมาเจอตงคือผูมีอํานาจสูงสุดแตเพียงผู

เดียว เมื่อเหมาเจอตงสามารถกําจัดศัตรูทางการเมืองและควบคุมองคกรตางๆได

                                         

เปนผลสําเร็จแลว 

เหมาเจอตงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรทางการเมืองใหมีรูปแบบใกลเคียงกับกอนการปฏิวัติ

วัฒนธรรม แตส่ิงที่เปลี่ยนแปลงคือ ทุกองคกรที่สําคัญตางอยูภายใตการควบคุมโดยตรงตอเหมาเจอตง 

ซึ่งพัฒนาการของการจัดโครงสรางองคกรดังกลาว เปนสิ่งแสดงใหเห็นวา เหมาเจอตงดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเพื่อกําจัดศัตรูทางการเมืองของตน และตองการควบคุมอํานาจการปกครองสูงสุดของ

ประเทศแตเพียงผูเดียว สามารถศึกษาแผนผังแสดงองคกรทางการเมืองที่สําคัญใน ค.ศ. 1966, 1968, 

1969 จากภาคผนวก ก 

สําหรับแนวคิดอื่น ๆ อาทิเชน แนวคิดในอุดมคติตามที่เหมาเจอตงกลาวอาง แนวคิดของลทัธิ

บูชาบุคคลของเหมาเจอตงนั้นเปนสิ่งที่เหมาเจอตงอาศัยขอไดเปรียบของตนเอง ที่ยังมีภาพลักษณของ

ผูนําที่ยิ่งใหญตลอดกาลมาใชใหเปนประโยชน และนําแนวคิดทฤษฎีที่ตนเองเคยใชเปนแนวทางมาเปน

เครื่องมือเพื่อสรางความชอบธรรมในการอธิบายเหตุผลของการปฏิวัติวัฒนธรรม สําหรับแนวคิดในแง

ของความขัดแยงจากพลังการผลิต ผูวิจัยเห็นวาเหมาเจอตงเปนผูซึ่งไมมีความชํานาญอยางลึกซึ้ง

ในทางเศรษฐศาสตรหรือการอธิบายปจจัยที่มีผลในการผลิตคงไมไดใหความสําคัญกับส่ิงที่ตนเองไมมี

 
              ∗การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตชุดที่ 8 (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 15-27 กันยายน ค.ศ.1956 การประชุม

สมัชชาพรรคคอมมิวนิสตชุดที่ 8 (ครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 5-13 พฤษภาคม ค.ศ.1958 การประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตชุดที่ 9 เมื่อวันที่ 1-18 เมษายน ค.ศ.1969 
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ความรูอยางลึกซึ้งเชนนี้ หากจะนํามากลาวอางก็คงจะเปนเพียงเหตุผลที่เปนสวนประกอบมากกวาที่

จะเปนเหตุผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางแทจริง และสําหรับเหตุผลอ่ืนๆ อาทิเชน เหตุผลจาก

นโยบายตางประเทศ วิกฤตองคกร จิตวิทยาหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผูนําลวนแตเปนเหตุผล

แวดลอมที่ทําใหการปฏิวัติวัฒนธรรมตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได 

สําหรับขอโตแยงของ เขียน ธีระวิทยวาเหตุผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมไมไดเกิดจากการแยง

ชิงอํานาจทางการเมืองนั้น ผูวิจัยกลับมีความคิดเห็นที่แตกตางออกไปดังนี้ 

1) ถึงแมวาในขณะนั้นเหมาเจอตงจะมีตําแหนงเปนประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน แตในชวง

กอนการปฏิวัติวัฒนธรรมระหวาง ค.ศ. 1965-1966 ผูวิจัยคิดวาเหมาเจอตงไมไดมีอํานาจทางการเมอืง

เหนือไปกวาหลิวเซาฉีซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูนํารัฐบาล เนื่องจากหากเหมาเจอตงมีอํานาจทาง

การเมืองเหนือกวาหลิวเซาฉีจริงทําไมเหมาเจอตงจึงไมใชอํานาจที่ตนเองมีอยูส่ังใหกองทัพปลดแอก

ประชาชนลุกขึ้นขับไลหรือกดดันใหหลิวเซาฉีออกจากตําแหนง แตเหมาเจอตงกลับปลุกระดมให

เยาวชนกอต้ังเปนขบวนการพิทักษแดงเขาดําเนินการกวาดลางหลิวเซาฉีและศัตรูทางการเมืองอื่น ๆ 

แทนกองทัพปลดแอกประชาชน เหตุการณนี้ทําใหอดคิดไมไดวา มิใชเหมาเจอตงมีอํานาจเหนือกวา

หลิวเซาฉีและตองการใหเยาวชนไดเรียนรูประสบการณในการปฏิวัติ แตผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะเหมา

เจอตงไมมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้นแลว หากเหมาเจอตงยังคงมีอํานาจอยูก็ไมแนวาจะไดรับ

การสนับสนุนจากกองทัพปลดแอกประชาชนเสียทั้งหมดหรืออาจจะไมแนใจในกําลังของตนเองวาจะมี

มากกวาฝายของหลิวเซาฉีหรือไม ซึ่งเหตุการณที่สนับสนุนเหตุผลที่กลาวมาอยางเปนรปูธรรมมากทีสุ่ด

ก็คือ เหตุการณทวนกระแสเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1967 ที่เหลานายพลจากกองทัพปลดแอกประชาชน

บางสวนออกมาเคลื่อนไหวคัดคานการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจอตง  

2) เหตุที่เหมาเจอตงไมกําจัดหลิวเซาฉีไปต้ังแตเร่ิมแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรม ผูวิจัยมี

ความเห็น 2 ประการคือ ประการแรกในระยะเริ่มตนเหมาเจอตงเองไมมั่นใจในทาทีของกองทัพซึ่งเปน

ฝายที่อยูตรงกลางระหวางตนเองกับหลิวเซาฉีและอาจมองไดวากองทัพปลดแอกประชาชนอาจจะไม

เขาแทรกแซง รวมถึงเหมาเจอตงไมมั่นใจในกําลังของหลิวเซาฉี และประการที่สองหากกําจัดหลิวเซาฉี

ตั้งแตเร่ิมตนการปฏิวัติวัฒนธรรม จะเปนการทําลายตัวแทนของผูเดินเสนทางทุนนิยมอันเปน

สัญลักษณที่ชั่วรายเร็วเกินไป การรักษาชีวิตหลิวเซาฉีเอาไวจะเปนประโยชนและเปนการสราง

ความชอบธรรมใหแกการปฏิวัติวัฒนธรรมมากกวาการกําจัด และเมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมสุกงอมและ

ประสบความสําเร็จแลว หลิวเซาฉีก็ไมมีประโยชนอีกตอไป เขาเสียชีวิตดวยโรคปอดบวมในที่คุมขังเมื่อ 

ค.ศ. 1969 

3) แมวาหลิวเซาฉีจะไมไดปฏิบัติตามแนวทางของเหมาเจอตงแตหลิวเซาฉีก็ไมไดคิดกําจัด

เหมาเจอตง ผูวิจัยคิดวาในชวงเวลากอนการปฏิวัติวัฒนธรรม ทั้งฝายของเหมาเจอตงและฝายของหลิว



 84 

เซาฉี ตางก็ไมไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดวยกันทั้งสองฝาย ฝายของหลิวเซาฉีแมจะมีอํานาจมากขึ้น 

แตก็ไมไดมีอํานาจมากกวาเหมาเจอตงและก็ไมสามารถกําจัดเหมาเจอตงได เพราะเหมาเจอตงเอง

ยังคงมีบารมีและอํานาจทางการเมืองอยูสวนหนึ่ง ฝายของเหมาเจอตงเองก็ไมสามารถอาศัยกําลังของ

กองทัพปลดแอกประชาชนในการกําจัดหลิวเซาฉีไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เหมาเจอตงจึงใชเยาวชน

เปนเครื่องมือในการกําจัดหลิวเซาฉีแทน 

 

3. การจัดชวงเวลาของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม 
ในเรื่องการแบงชวงเวลาของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นก็เปนอีกหัวขอหนึ่งที่นักวิชาการ

ตางมีความเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากเหตุการณของการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นมีทั้งชนวนของเหตกุารณ 

จุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการเกิดเหตุการณ การประกาศของเหมาเจอตงตอคณะกรรมการกลาง อีกทั้งยัง

มีการรับรองการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตอีกดวย ซึ่งแตละ

ชวงเวลาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ตางก็เกิดขึ้นในชวงเวลาที่แตกตางกัน  

สวนจุดสิ้นสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็เปนปญหาไมนอยไปกวาจุดเริ่มตน เนื่องจาก

ลักษณะปญหาใกลเคียงกับจุดเริ่มตนของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม นั่นก็คือ คณะกรรมการกลาง

พรรคคอมมิวนิสตเคยประกาศยุติการปฏิวัติวัฒนธรรมแลว แตเหตุการณทั้งกระบวนการยังไมส้ินสุด 

การเสียชีวิตของเหมาเจอตงผูริเร่ิมการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือชวงเวลาของการจับกุมแกงสี่คนตางก็

สามารถจัดเปนชวงเวลาของการสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมไดทั้งสิ้น 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงนําเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของการจัดชวงเวลาของ

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมที่มีการอางถึงมากที่สุด 2 แบบ คือ การจัดชวงเวลาเหตุการณการปฏวิตัิ

วัฒนธรรมเปน 10 ป (ค.ศ. 1966-1976) กับการจัดชวงเวลาเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมเปน 3 ป 

(ค.ศ. 1966-1969)  
3.1 การจัดชวงเวลาเหตุการณการปฏวิัติวัฒนธรรมเปน 10 ป (ค.ศ. 1966-1976) 
“มติเกี่ยวกับปญหาทางประวัติศาสตรบางประการของพรรคคอมมิวนิสตจีนนับตั้งแตสราง

ประเทศเปนตนมา” ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 11 คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ไดกําหนดระยะเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนเวลา 10 ป คือระหวางวันที่ 

16 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 จนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1976 โดยแบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรม

เปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 เร่ิมตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 จนถึงการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจีนคร้ังที่ 9 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 ระยะที่ 2 เร่ิมต้ังแตการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 9 จนถึงการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 10 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 
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1973 ระยะที่ 3 เร่ิมการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 10 จนถึงการจับกุมแกงสี่คนในเดือน

ตุลาคม ค.ศ. 19761

นักวิชาการที่มีความเห็นตรงกันกับการกําหนดของมติพรรคคอมมิวนิสตจีนเมื่อ ค.ศ. 1981 

อาทิเชน ซี วี เจมส (C. V. James) กลาววาการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้น 10 ประหวางเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1976 เปนการตอบสนองของการโตกลับอยางรุนแรงและ

ความตายของประชาชนชาวจีนจํานวนมาก ทําใหถูกเรียกวาเปนสิบปแหงความสูญเสียอันยาวนาน 

การปฏิวัติวัฒนธรรมที่เร่ิมตนและนําโดยเหมาเจอตงสามารถแบงไดเปน 3 ชวง คือ ชวงแรกจากเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ถึง ค.ศ. 1969 ชวงที่สองจาก ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1973 และชวงที่สามจาก 

ค.ศ. 1973 ถึง ค.ศ. 19762

โรเดอริก แมกฟารการ3 ก็เปนนักวิชาการอีกทานหนึ่งที่จัดแบงชวงเวลาตามมติพรรค

คอมมิวนิสต เอียนเจียฉี และเกาเกา ผูทําการวิจัยเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางละเอียดและมีผลงาน

ใน ค.ศ. 1996 ก็แบงตามมติพรรค ค.ศ. 1981 และแบงชวงการศึกษาเปน 3 ชวง4

วิโทล รอดชินสกี้ (Witold Rodzinski) จัดแบงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมตามมติพรรค

คอมมิวนิสตจีน โดยแบงเปน 3 ชวงคือ ชวงที่หนึ่ง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1966 ถึงเดือนเมษายน 

ค.ศ. 1969 ชวงที่สอง ตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1973 และชวงที่สาม

ตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1973 ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 19765 สวนเมอริซ ไมสเนอร6 และ เครก ดีทริซ 

(Craig Dietrich)7 ไดจัดแบงชวงเวลาตามมติพรรคคอมมิวนิสตจีนเชนกัน แตแบงชวงยอยออกเปน 2 

ชวงคือ ค.ศ. 1966-1969 และ ค.ศ. 1969-1976 

                                          
              1Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 36-41.  

              2C. V. James, editor.  (1989).  Information China: The Comprehensive and Authoritative 

Reference Source of New China. Vol. 1.  p. 253.   

              3Roderick MacFarquhar.  (1997).  The Succession to Mao and the end of Maoism, 1969-82.  in  

The Politics of China: The Eras of Mao and Deng.  edited by MacFarquhar, Roderick.  2nd ed.  p. 310. 

              4ดูรายละเอียดใน Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  Turbulent Decade: A History of the Cultural 

Revolution. 

              5Witold Rodzinski.  (1988).  The People’s Republic of China : Reflections on Chinese Political 

History since 1949.  pp. 117-203. 

              6Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p.353. 

              7Craig Dietrich.  (1994).  People’s China: A Brief History.  pp.178-235. 
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สําหรับนักวิชาการไทยที่นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมและกําหนดชวงเวลา

ตามการกําหนดของมติพรรคคอมมิวนิสตจีนไดแก ทวีป วรดิลก1 วุฒิชัย มูลศิลป2 และวรศักดิ์ มหัทธ

โนบล3

 
3.2 การแบงชวงการปฏิวติัวัฒนธรรมเปน 3 ป (ค.ศ. 1966-1969) 
สําหรับการจัดแบงชวงเวลาเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมเปน 3 ป เนื่องจากมองวา

เหตุการณสําคัญตามจุดมุงหมายของเหมาเจอตงผูริเร่ิมการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นไดประสบความสําเร็จ

แลว อีกทั้งในชวงเวลา 3 ปแรกของเหตุการณเปนชวงเวลาที่สําคัญที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงและความ

วุนวายเกิดข้ึนมากที่สุดและเปนชวงเวลาที่เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอชาวจีนในวงกวาง 

และในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังที่ 9 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 พรรค

คอมมิวนิสตจีนก็ไดประกาศถึงการสิ้นสุดของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม จากเหตุผลตางๆเหลานี้

จึงทําใหมีนักวิชาการจํานวนหนึ่งมีความเห็นที่แตกออกไปจากมติของพรรคคอมมิวนิสตจีนใน ค.ศ. 

1981 อาทิเชน 

จอหน คิง แฟรแบงค เห็นวาการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นจริงเพียง 3 ปเศษจากตน ค.ศ.1966 

ถึงเมษายน ค.ศ.1969 แตเหตุการณตางๆที่ตามมานั้นนับไดจนถึง ค.ศ.19764 ซึ่งการแบงชวงเวลา

เชนนี้ แฮรร่ี ฮารดิ้ง5 ก็เห็นดวยกับเขา อีกทั้งจอหน คิง แฟรแบงค ยังไดวิเคราะหและจัดแบงชวงเวลา

การปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น 3 ปเศษโดยอาศัยเหตุการณทางการเมืองทําใหสามารถแบงชวงเวลา

ตั้งแตปลาย ค.ศ. 1965 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ.1969 ออกเปน 4 ชวงเวลายอยไดแก6

1) ปลาย ค.ศ. 1965 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 เปนชวงเวลาตึงเครียดระหวางฝายเหมา

เจอตงกับฝายหลิวเซาฉี เหมาเจอตงเริ่มไลศัตรูทางการเมืองออกจากตําแหนงหรือลดตําแหนง ภายใน

พรรค ในรัฐบาลและในกองทัพ จนถึงการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ัง

ที่ 11 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966  

2) ตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 เหมาเจอตงไดจัดตั้งขบวนการพิทักษ

แดง ปดการเรียนการสอนและปดระบบการทํางานของพรรค ร้ือถอนโครงสรางองคกรของพรรค

                                          
              1ทวีป วรดิลก.  (2542).  ประวัติศาสตรจีน.  หนา 1181. 

              2วุฒิชัย มูลศิลป.  (2540, ตุลาคม – 2541, มกราคม).  เลมเดิม.  หนา 85-119. 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 98. 

              4John King Fairbank.  (1992).  op. cit.  p. 385. 

              5Harry Harding.  (1997).  op. cit.  pp.150-151.   

              6John King Fairbank.  (1988).  The Great Chinese Revolution: 1800-1985.  p. 317. 
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คอมมิวนิสต สนับสนุนขบวนการพิทักษแดงกวาสิบลานคนเดินทางไปเปยจิง และใหขบวนการพิทักษ

แดงดําเนินการทําลาย”ส่ีเกา” (ความคิดเกา วัฒนธรรมเกา ประเพณีเกา นิสัยเกา) ทําลายโครงสราง

รัฐบาล จนเกิดความสับสนวุนวายโดยทั่วไป 

3) ตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ถึงกลาง ค.ศ. 1968 เปนชวงเวลาของการยึดอํานาจโดย

อาศัยการดําเนินงานของขบวนการพิทักษแดง เหมาเจอตงพยายามจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหมดวยการรวม

สามฝายเขาดวยกัน คือ องคกรมวลชน ผูปฏิบัติงานที่เหลือรอดและกองทัพปลดปลอยประชาชน แต

องคกรนี้ก็ไมสามารถควบคุมประเทศได เพราะเกิดการปะทะกันระหวางขบวนการพิทักษแดงที่กาวราว

กับขบวนการพิทักษแดงฝายอนุรักษ ชวงเวลาสิ้นสุดลงกลาง ค.ศ. 1968 เมื่อเหมาเจอตงสลาย

ขบวนการพิทักษแดงและเรียกใหกองทัพปลดปลอยประชาชนเขามาแทนที่ 

4) ตั้งแตกลาง ค.ศ. 1968 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 เปนชวงที่เหมาเจอตงพยายามฟนฟู

พรรคและรัฐบาลขึ้นมาใหม โดยการเขาแทรกแซงของกองทัพ ส้ินสุดเมื่อการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังที่ 9 ในเดือนเมษายน 1969  

อริฟ เดอรลิค ไดกลาววา หากแบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมตางกัน ก็จะทําความ

เขาใจปญหาตางกัน เพราะถาจํากัดวงของการเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมใหอยูในชวง ค.ศ. 1966-1969 

มันจะใหภาพของการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนความยุงเหยิง การเคารพลัทธิบูชาบุคคลอยางบาคลั่ง 

เกิดการแบงแยกขั้วอํานาจทางการเมืองในระดับบน และเกิดความขัดแยงทางสังคมในระดับลาง เกิด

ความวุนวายที่ปราศจากสาเหตุ และการหลีกหนีออกจากสังคมโลกของจีน แตหากเราแบงการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเปน “สิบปแหงความหายนะ” ระหวาง ค.ศ. 1966-1976 ภาพของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็

กลายเปนเกิดการแตกแยกทางการเมืองในระดับบน และเกิดระบบการกดขี่ในระดับลาง1 และ

นักวิชาการที่มีความเห็นสอดคลองกับแนวทางนี้ประกอบดวย ไมเคิล โชเอินฮาวส (Michael 

Schoenhals) ที่กลาววา ชวงเวลาระหวาง ค.ศ. 1966-1969 เปนชวงเวลาที่สําคัญหลักของการปฏิวัติ

วัฒนธรรม สวนชวงระหวาง ค.ศ. 1971-1976 เปนชวงเวลามหัศจรรย2  

สําหรับ ณอง โดบิเยร (Jean Daubier) ผูซึ่งศึกษาการปฏิวัติวัฒนธรรมและมีผลงานออกมา

ใน ค.ศ. 1974 ไดแบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมระหวาง ค.ศ. 1966-1969 ออกเปน 4 ชวงเวลา

ยอยคือ ชวงแรกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ชวงที่สองต้ังแตเดือน

มกราคม ค.ศ. 1967 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 1967 ชวงที่สามตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 

                                          
              1Arif Dirlik.  (2000).  op. cit.  pp. 27-28. 

              2Michael Schoenhals.  (2002).  Was the Cultural Revolution Really Necessary?  in  China’s 

Communist Revolutions: Fifty Years of the People’s Republic of China.  edited by Werner Draguhn; & 

David S. G. Goodman.  p. 160. 
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1967 และชวงที่ส่ีตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1967 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 รวมถึง ณอง เอสเมียง 

(Jean Esmein) ที่มีผลงานใน ค.ศ. 1975 ไดแบงชวงเวลาเหมือนกับณอง โดบิเยร1

สําหรับนักวิชาการไทย คือ เขียน ธีระวิทย ไดแบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเกดิขึน้

อยางเปนทางการตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 จนสิ้นสุดในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 เมื่อมีการ

ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติคร้ังที่ 92

นอกจากเหตุผลตางๆของนักวิชาการแตละคนที่กลาวมาจะมีสวนในการตัดสินใจแบง

ชวงเวลาของการศึกษาการปฏิวัติวัฒนธรรมแลว อีกสิ่งหนึ่งที่เปนที่นาสังเกตในการจัดแบงชวงเวลาก็

คือ ชวงเวลาของงานวิจัยหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรม หากเปนชวงเวลาที่นักวิชาการ

ตาง ๆ เขียนงานวิจัยกอนการประกาศตามมติของพรรคคอมมิวนิสต ค.ศ. 1981 นักวิชาการสวนใหญก็

จะจัดแบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมเพียง 3 ป ตามเหตุการณสําคัญและคําประกาศของพรรค

คอมมิวนิสตจีนกอนหนานั้น แตภายหลังเมื่อมีประกาศตามมติของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกมาใน 

ค.ศ. 1981 งานวิชาการหลังจากนี้ก็มักจะแบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนชวงเวลา 10 ป 

สําหรับผูวิจัย เหตุผลที่เลือกทําการวิจัยการปฏิวัติวัฒนธรรมในชวงเวลา 3 ป (ระหวาง ค.ศ. 

1966-1969) เนื่องจากเห็นวา หัวใจสําคัญของเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมไดเกิดขึ้นและสิ้นสุดลง

ในระยะเวลา 3 ปแรก เมื่อพิจารณาจากคํากลาวของเหมาเจอตงที่กลาวถึงสาเหตุของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมวา เพื่อกําจัดผูที่เปนตัวแทนของชนชั้นนายทุนและพวกลัทธิแก ตลอดระยะเวลา 3 ป

ดังกลาวเหมาเจอตงประสบความสําเร็จแลว ดังนั้นการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ควรที่จะส้ินสุดลง สวน

เหตุการณอีก 7 ปใหหลัง (ค.ศ. 1970-1976) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการปฏิวัติวัฒนธรรม

เทานั้น อีกทั้งผูวิจัยมีความเห็นวาการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดจากสาเหตุของการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจ

ทางการเมืองมากกวาเหตุผลอ่ืนๆ เมื่อการแยงชิงอํานาจกลับคืนมาของเหมาเจอตงสิ้นสุดลงโดยเหมา

เจอตงสามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหมในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 9 เมื่อ ค.ศ. 

1969 ดังนั้นกระบวนการของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ควรที่จะยุติลงเชนกัน แตกระนั้นผูวิจัยก็มิไดปฏิเสธ

เหตุผลของบรรดานักวิชาการทานอื่นๆที่แบงชวงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมครอบคลุมระยะเวลา 10 

ป และในบทตอๆไป ผูวิจัยไดแบงชวงเวลาของเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม ระหวาง ค.ศ. 1966-

1969 ออกเปน 4 ชวงเวลายอยตามแบบของจอหน คิง แฟรแบงค   
 
 

                                          
              1ดูรายละเอียดใน Jean Daubier.  (1974).  A History of the Chinese Cultural Revolution., Jean 

Esmein.  (1975).  The Chinese Cultural Revolution. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 195. 



บทที่ 3  
การเมืองในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1969) 

  

ภายหลังจากเหมาเจอตงลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในดานการ

บริหารประเทศใน ค.ศ. 1959 หลิวเซาฉีเขามารับตําแหนงหนาที่แทน และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอัน

เนื่องมาจากการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชนใน ค.ศ. 1961 หลิวเซาฉีใน

ฐานะผูนําประเทศไดเขาแกไขวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดวยการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา

เศรษฐกิจจากการใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักเปนอันดับ

แรก อุตสาหกรรมเบาและเกษตรกรรมเปนอันดับรอง เปลี่ยนเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนา

เกษตรกรรมเปนอันดับแรกและอุตสาหกรรมเปนอันดับรอง และดําเนินนโยบายที่มุงเนนการเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิต ทั้งทางดานเทคนิควิธีและการสงเสริมในแงของรายได มากกวาการให

ความสําคัญกับแนวทางของสังคมนิยมที่ปฏิบัติมากอนหนานี้ ซึ่งเหมาเจอตงคิดวาหลิวเซาฉีและพวก

กําลังนําประเทศออกจากแนวทางของสังคมนิยมไปสูแนวทางทุนนิยม เมื่อเหมาเจอตงดําเนินการ

รณรงคศึกษาสังคมนิยมในระหวาง ค.ศ. 1962-1965 แตก็ถูกหลิวเซาฉีขัดขวางมาโดยตลอด เหมาเจอ

ตงจึงคิดกําจัดผูที่ตนคิดวาเปนผูที่เดินแนวทางทุนนิยมดวยการทําการปฏิวัติวัฒนธรรมใน ค.ศ. 1966 

เหมาเจอตงเปดฉากการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยใชหนังสือพิมพกําแพงประกาศ “ถลม

กองบัญชาการ” และการจัดตั้งขบวนการพิทักษแดงขึ้นเพื่อตรวจสอบ กวาดลาง ทําลายศัตรูทางการ

เมืองและสรางความวุนวายใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ เกิดการตอบโตของกลุมผูนําที่ถูกกลาวหาวาเปน “ผู

เดินเสนทางทุนนิยม” ในขณะที่ความสับสนวุนวายของการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นถึงจุดสูงสุดในปลาย 

ค.ศ. 1966 ไดเกิดการตอตานการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยผูนําระดับสูงในกองทัพในตน ค.ศ. 1967 และ

เมื่อขบวนการพิทักษแดงเกิดตอสูกันเอง ความสับสนวุนวายก็ไดกระจายไปทั่วประเทศ การบริหารงาน

ของประเทศหยุดชะงักจนตองมีการจัดตั้งองคกรที่ทํางานรวมกัน 3 ฝายขึ้น แตความสับสนวุนวายที่

เกิดจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดงยังไมยุติลง เหมาเจอตงจึงสลายขบวนการพิทักษแดงใน 

ค.ศ. 1968 และจัดตั้งคณะผูนําในการบริหารประเทศชุดใหมข้ึนใน ค.ศ. 1969 ซึ่งภาพของเหตุการณ

การปฏิวัติวัฒนธรรมระหวาง ค.ศ. 1966-1969 นับต้ังแตจุดเริ่มตน ชนวนเหตุ การประกาศเริ่มตนการ

ดําเนินการ ตลอดจนกระบวนการและการสิ้นสุดของเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมลวนแลวแตมีความ

เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธกับเหตุผลทางดานการเมืองเปนหลัก และสงผลกระทบตอสถานะและ

ตําแหนงของผูนําภายในพรรค ผูปฏิบัติงานของพรรค และบุคลากรทางการเมืองของประเทศอยาง

ชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาถึงสภาพการเมืองในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ผูวิจัยไดแบงการศึกษา

ออกเปน 4 ระยะ คือ 1) ระหวางปลาย ค.ศ. 1965 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 2) ระหวางเดือน
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สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 3) ระหวางเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

1968 และ 4) ระหวางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 

 

1. สภาพการเมืองของจีนในระหวางปลาย ค.ศ. 1965 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกอนการประกาศดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางเปนทางการใน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1966 เร่ิมตนจากบทความ “ไหรุยตําหนิองคจักรพรรดิ” ที่นํามาแสดงเปนละคร 

กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางของเหมาเจอตงไดมีการนําประเด็นความถูกตองชอบธรรมของบทความ

ดังกลาวมาพิจารณา ทําใหผูเขียนบทความและผูมีสวนเกี่ยวของถูกปลดจากตําแหนง และเปนที่มา

ของการเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรม ตอมาในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต

จีนไดรับรอง “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” ของเหมาเจอตง ซึ่งเสมือนเปนการเริ่มตนการปฏิวัติ

วัฒนธรรมอยางเปนทางการ หลังจากนั้นหนังสือพิมพกําแพงฉบับแรกที่มุงโจมตีผูบริหารในวงการ

การศึกษาก็เกิดขึ้นจนกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วเปยจิง ซึ่งหลิวเซาฉี

กับเติ้งเสี่ยวผิงไดแกไขปญหาดวยการสงทีมงานเฉพาะกิจของพรรคฯไปควบคุมสถานการณ แตกลับ

ถูกเหมาเจอตงตําหนิในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 11 ในเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 1966 
1.1 บทละคร “ไหรุยถูกขับจากราชสํานกั” 
กอนการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 8 ครั้งที่ 7 ที่ซั่งไห ซึ่งจะจัด

ข้ึนในระหวางวันที่ 2-5 เมษายน ค.ศ.1959 เหมาเจอตงไดไปชมการแสดงอุปรากรจีนพื้นบานเรื่องหนึ่ง 

ซึ่งเนื้อเร่ืองไดกลาวถึงตัวละครชื่อไหรุย ขุนนางสมัยราชวงศหมิงที่กลาวิจารณการทํางานของฮองเต

อยางตรงไปตรงมา ทําใหเหมาเจอตงสนใจศึกษาชีวประวัติของไหรุย และไดกลาวแนะนํากับผูเขารวม

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 8 คร้ังที่ 7 วาทุกคนควรเรียนรูจากนิสัยที่

ซื่อตรงและกลาหาญที่จะพูดออกมาของไหรุย1 ดังนั้นภายหลังการประชุม โจวหยาง (Zhou Yang, 

1908-1989) หัวหนาแผนกประชาสัมพันธของคณะกรรมการกลางพรรคไดเสนอใหอูหาน (Wu Han, 

1909-1969) อาจารยสอนประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเปยจิงและดํารงตําแหนงเปนรอง

นายกเทศมนตรีนครเปยจิง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตรราชวงศหมิง รับหนาที่เขียน

บทความ และตอมาอูหานไดเขียนและตีพิมพบทความ “ไหรุยตําหนิองคจักรพรรดิ”∗ (Hai Rui Scolds 

                                          
              1Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution.  p. 24. 

              ∗ไหรุยเปนขุนนางที่ซื่อสัตย ในสมัยราชวงศหมิง ตําหนิองคจักรพรรดิในเรื่องที่ทรงไมคืนที่ดิน ซึ่งพวกราชา

ที่ดินยึดไปจากชาวนา ทําใหไหรุยถูกปลดจากตําแหนง 
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the Emperor) ในหนังสือพิมพประชาชนรายวัน (เหรินหมินยึเปา) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1959∗ 

กอนเหตุการณการปลดเผิงเตอไหวไมนาน1 โดยบทความ “ไหรุยตําหนิองคจักรพรรดิ” ไดกลาวไวตอน

หนึ่งวา 

“เปนเวลานานแลวที่ทั้งประเทศไมพอใจพระองค ขุนนางทั้งในและนอกเมืองหลวงตางรูวาความคิดของ

พระองคไมถูกตอง พระองคทรงด้ือร้ันและทําตามความพอใจของตนเอง พระองคคิดวาความคิดของ

พระองคถูกตองเพียงคนเดียว โดยไมรับฟงการวิพากษวิจารณ และพระองคยังทรงกระทําผิดมากมาย”2

ซึ่งบทความนี้กลับสะทอนเหตุการณทางการเมืองภายหลังเหมาเจอตงปลดเผิงเตอไหวโดยบังเอิญ 

บทความนี้มีสวนเปรียบเทียบใหเห็นวาเผิงเตอไหวก็เปรียบเสมือนไหรุยที่ตําหนิเหมาเจอตงซึ่ง

เปรียบเสมือนองคจักรพรรดิ ที่ทําการบริหารประเทศโดยไมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในพรรค 

และจากคําแนะนําของไฉซีเถา (Cai Xitao) ซึ่งเปนเพื่อนของอูหานจึงไดปรับบทความ “ไหรุยตําหนิองค

จักรพรรดิ” เปนบทละครเรื่อง “ไหรุยถูกขับจากราชสํานัก” (Hai Rui Dismissed from Office)3 และได

ตีพิมพอีกครั้งในวารสารวรรณคดีเปยจิง (เปยจิงหวุนอี้) ฉบับประจําเดือนมกราคม ค.ศ. 19614 อีกทั้ง

บทละครเรื่องนี้ก็ถูกสรางเปนละครเวทีที่เปยจิงในตน ค.ศ. 1961 และแสดงเรื่อยมา แตในปลาย ค.ศ. 

1962 เจียงชิงกลับเรียกรองใหมีการทบทวนและดําเนินการกับบทละครเรื่องนี้ แตก็ไดรับการปฏิเสธ

จากผูที่เกี่ยวของ ในขณะเดียวกันเหมาเจอตงไดสงเรื่องนี้ใหกับเติ้งทั่ว (Deng Tuo, 1912-1966) 

ผูรับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมและการศึกษาประจําเปยจิงและเปนนายกเทศมนตรีนครเปยจิง

พิจารณา แตก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นและละครเวทีเร่ืองนี้ก็ยังคงมีการแสดงตามปกติ5  

                                          
              ∗สําหรับวันที่ตีพิมพในหนังสือพิมพประชาชนรายวันนั้น แหลงขอมูลหลายแหลงบอกไวไมตรงกันดังนี้ 

Immanuel C. Y. Hsu. กลาววาตีพิมพในวันที่ 16 มิถุนายน Yan Jiaqi; & Gao Gao. กลาววาตีพิมพในวันที่ 16 

พฤษภาคม สวน Jack Gray; & Patrick Cavendish. กลาววาตีพิมพในวันที่ 19 กันยายน และสามารถศึกษา

บทความ “ไหรุย” ไดจาก Jack Gray; & Patrick Cavendish.  (1968). Chinese Communism in Crisis: Maoism 

and the Cultural Revolution.  pp. 159-162  

              1Immanuel C. Y. Hsu.  (1995).  The Rise of Modern China.  5th ed.  p. 697. 

              2Ibid.  หนา 697-698. 

              3Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 25. และสามารถศึกษาบางสวนของบทละครเรื่องนี้ไดจาก  

Jack Gray; & Patrick Cavendish.  (1968). Chinese Communism in Crisis: Maoism and the Cultural 

Revolution.  pp. 153-158. 

              4เขียน ธีระวิทย.  (2519).  การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 196. 

              5วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 103. 
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การแสดงละครเรื่องนี้ในขณะนั้น ไดมีการนําบทละครมาเปรียบเทียบกับเหตุการณปจจุบัน

เพื่อโจมตีพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งมีวัตถุประสงคทางการเมืองแฝงอยู อีกทั้งละครและบทความตางๆ

ในลักษณะเดียวกันนี้มีอยูมากมายบนหนาหนังสือพิมพในเปยจิงระยะนั้น ซึ่งเปนความพยายาม

ทางออมที่ตองการจะใหมีการกลับคําวินิจฉัยชี้ขาดของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีตอเผิงเตอไหว 

นอกจากบทความไหรุยตําหนิองคจักรพรรดิแลว ยังมีบทความที่เปนการแสดงความคิดเห็นที่

เสียดสีนโยบายของเหมาเจอตง ไดแกบทความจากคอลัมน “สนทนายามเย็น ณ เอียนซาน” กับ 

“หมูบานสามครอบครัว” โดยคอลัมน “สนทนายามเย็น ณ เอียนซาน” (Evening Talk at Yenshan)∗ 

เปนคอลัมนในหนังสือพิมพเปยจิงภาคค่ํา (เปยจิงหวั่นเปา) ที่ เติ้งทั่วเปนผู เขียนบทความ ซึ่ง

ประกอบดวยบทความ 152 บท ตีพิมพตั้งแตเดือนมีนาคม ค.ศ. 1961 ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 19621  

สวนในคอลัมน “บันทึกจากหมูบานสามครอบครัว” (Notes from Three-Family Village) 

เปนคอลัมนในหนังสือพิมพแนวหนารายปกษ (เฉียนเสี้ยน) ที่เติ้งทั่วเขียนรวมกับอูหานและเลี่ยวโมซา 

(Liao Mosha, 1907-1993) ทั้งสามคนใชนามปากกาวา หวูหนานซิ่ง (Wu Nanxing) บทความจํานวน 

67 บท ไดรับการตีพิมพตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1961 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1964 เนื้อหาของ

บทความจากคอลัมนทั้งสองนั้นไดกลาวถึงเหตุการณทั่วไปที่นาสนใจและสะทอนสภาพสังคมใน

ขณะนั้น ซึ่งไดรับความสนใจและการตอบรับเปนอยางดีจากผูอาน แตบทความเหลานี้ถูกกลาวหาวา

วิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล สรางความแตกแยกทางการเมือง2 โดยเฉพาะถูกกลาวหาวาเสียด

สีนโยบายของเหมาเจอตง 
 

1.2 การโจมตีบทละครเรือ่งไหรุยของเหยาเหวินหยวนและการประชุมเพื่อพิจารณา
บทละคร 

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1965 เหมาเจอตงทวงถามเผิงเจิน (Peng Zhen, 1902-1997) ซึ่ง

ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนครเปยจิงในขณะนั้นและดํารงตําแหนงคณะกรรมการกรมการเมือง

พรรคถึงความคืบหนาเกี่ยวกับการวิจารณบทละครของอูหาน เผิงเจินตอบรับเหมาเจอตงไปโดยไมรู

                                         

เหตุการณอะไรมากนัก และเมื่อเผิงเจินไดพบกับจางชุนเฉียว (Zhang Chunqiao, 1917-2005) และ

เหยาเหวินหยวนแลว เผิงเจินไดกลาวกับทั้งสองอยางเปดเผยวา ตนไมไดเห็นวาละครของอูหานจะมี

 
              ∗สามารถศึกษาตัวอยางของบทความในคอลัมนนี้ไดจาก Jack Gray; & Patrick Cavendish.  (1968).  

op. cit.  pp. 166-171. 

              1เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 196. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 36. 
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อะไรที่เลวรายนัก ซึ่งแสดงวาบทละครเรื่อง “ไหรุยถูกขับจากราชสํานัก” ก็ยังไมไดรับการพิจารณาทีเ่ปย 

จิง1

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1965 เหยาเหวินหยวน หนึ่งในสมาชิกแกงสี่คน (Gang of 

Four) และบรรณาธิการหนังสือพิมพกองทัพปลดแอกประชาชน สาขาซั่งไห ไดเขียนบทความ “วาดวย

บทละครประวัติศาสตรเร่ืองการปลดไหรุย” (On the new historical drama, The Dismissal of Hai 

Rui)∗ ลงในหนังสือพิมพกองทัพปลดแอกที่ซั่งไห เพื่อโจมตีบทละครดังกลาวและตีพิมพซ้ําใน

หนังสือพิมพเปยจิงรายวัน (Beijing Daily) ทําใหมีบทความที่แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นดวยและไมเห็น

ดวยออกมาอีกมากมายติดตอกันจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งทําใหบทความนี้กลับมาเปนจุดเริ่มตนของ

ความขัดแยงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง  

ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.1966 ไดมีการประชุมดานวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาบทละครไห

รุยซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมคือ 

1. การประชุมของ “กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมยอยหาคน” (Five-Person Cultural Revolution 

Small Group) หรือเรียกยอ ๆ วา “กลุมหาคน” (Five-Men Group) ที่เปยจิง ซึ่งประกอบดวย

นักหนังสือพิมพ นักวิชาการ ขาราชการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี เผิงเจิน ผูดํารงตําแหนงสมาชิก

คณะกรรมการกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการคณะกรรมการกลาง เลขาธิการคนที่หนึ่งของ

คณะกรรมการพรรคฯนครเปยจิงและนายกเทศมนตรีนครเปยจิงเปนประธานการประชุม ลูติงอี้ (Lu 

Dingyi, 1906-1996) กรรมการสํารองคณะกรรมการกรมการเมือง รองนายกรัฐมนตรี หัวหนาแผนก

โฆษณาของศูนยกลางพรรคฯ คังเซิง (Kang Sheng, 1898-1975) เลขานุการพรรคฯ โจวหยาง ผูแทน

หัวหนาฝายประชาสัมพันธของพรรคฯ และอูเหลิ่งซี (Wu Lengxi, 1919-2002) หัวหนาฝายขาวจาก

หนังสือพิมพประชาชนรายวัน การประชุมของ “กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมยอยหาคน” เปนการพิจารณาบท

ละครเรื่อง “ไหรุยถูกขับจากราชสํานัก” โดยทางกลุมปกปองอูหานผูเขียนบทละครและยืนยันวาปญหา

นี้เปนปญหาทางวิชาการที่คอนขางสับสน และในวันที่ 12 กุมภาพันธ ค.ศ. 1966 ที่ประชุมของสมาชิก

คณะกรรมการกรมการเมืองใน     เปยจิงมีมติรับรองบทละครดังกลาว2 และตําหนิวาแนวคิดของเหยา

เหวินหยวนและผูที่สนับสนุนเหยาเหวิน หยวนนั้น “มองปญหานี้ในมุมมองทางการเมือง”3

2. การประชุมสัมมนาวาดวยวัฒนธรรม ที่ซั่งไห มีเหมาเจอตง เจียงชิง หลินเปยว จางชุน

เฉียว นักวิจารณศิลปะและเหยาเหวินหยวน ผูวิจารณละครไหรุยเขารวมการประชุม ที่ประชุมมีการ

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 103. 

              ∗สามารถศึกษาบทความนี้ไดจาก Jack Gray; & Patrick Cavendish.  (1968).  op. cit.  pp. 162-163. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  pp. 30-31. 

              3Maurice Meisner.  (1999).  Mao’s China and After: A History of the People’s Republic.  p. 314. 
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พิจารณาถึงนโยบายทางวรรณกรรมและศิลปะในขณะนั้น ที่ประชุมตองการผลักดันใหเกิดแนวทาง

ศิลปะเพื่อสังคม หารูปแบบละครแนวใหม และโจมตีกระทรวงศิลปะของเปยจิงวาควรเปลี่ยนชื่อเปน 

“กระทรวงสําหรับจักรพรรดิ กษัตริย แมทัพและรัฐมนตรี” หรือ “กระทรวงสําหรับผูมีความสามารถ

พิเศษและความงาม” หรือ “กระทรวงมัมมี่ตางชาติ”1 และที่ประชุมยังไดวิจารณแนวทางศิลปะใน

ขณะนั้นวา “อยูภายใตการนําของผูที่ตอตานแนวทางของพรรคฯและตอตานแนวทางของสังคมนิยมซึ่ง

มีแนวคิดตรงกันขามกับความคิดของประธานเหมา แนวทางชั่วรายนี้รวมถึงแนวคิดของชนชั้นกลางที่มี

ตอวรรณกรรมและศิลปะ แนวคิดของพวกลัทธิแกสมัยใหมที่มีตอวรรณกรรมและศิลปะรูจักในนามของ

วรรณคดีและศิลปะในสมัยทศวรรษที่ 1930”2 พรอมทั้งวิจารณอูหานอยางรุนแรง โดยเรียกกลุมของอู

หานวา “แกงดํา” (Black Gang)3 จากการประชุมสัมมนาทําใหเกิดการรณรงคคัดคานอุดมการณ

กระฎมพีและของเกา 4 ประการ คือ “นิสัยเกา ความคิดเกา วัฒนธรรมเกา และประเพณีเกา” และ

สนับสนุนใหสรางศิลปะสังคมนิยมที่บริสุทธิ์อยางแทจริง4

หลังจากการประชุมพิจารณากรณีบทละครไหรุยถูกขับจากราชสํานักในเดือนกุมภาพันธ 

ค.ศ. 1966 แลว เหมาเจอตงเริ่มตนวิพากษวิจารณการทํางานของผูปฏิบัติงานในดานวัฒนธรรมของ

พรรคในระดับสูง ในวันที่ 28-30 มีนาคม เหมาเจอตงไดกลาวกับคังเซิง เจียงชิง และจางชุนเฉียว ถึงผล

การประชุมของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมยอยหาคนเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา และวิพากษวิจารณ

คอลัมน ”สนทนายามเย็น ณ เอียนซาน” และ “บันทึกจากหมูบานสามครอบครัว” ของพวกเติ้งทั่ว อู

หานและเลี่ยวโมซา โดยที่เหมาเจอตงไดยืนยันที่จะสนับสนุนฝายซาย สรางระเบียบขึ้นใหม และ

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญของชนชั้นกรรมาชีพขึ้น5 ตอมาในวันที่ 16-26 เมษายน ค.ศ.1966 

เหมาเจอตงไดประชุมขยายผลการประชุมของคณะกรรมการกรมการเมือง วิพากษวิจารณการตอตาน

พรรคฯของเผิงเจิน และยกเลิกมติของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมยอยหาคนตอกรณีการรับรองบทละครไหรุย

เมื่อเดือนกุมภาพันธ6

ผูวิจัยมีความเห็นวาเหตุผลที่กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางนําบทละครเรื่อง ”ไหรุยถูกขับจาก

ราชสํานัก” และบทความจากคอลัมน ”สนทนายามเย็น ณ เอียนซาน” และ “บันทึกจากหมูบานสาม

ครอบครัว” มาเปนประเด็นหลักโจมตีนักวิชาการในแวดวงวรรณกรรมและผูปฏิบัติงานของพรรคที่มี

                                          
              1Jonathan D. Spence.  (1999).  The Search for Modern China.  p. 571. 

              2Ibid.  p. 572. 

              3Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 314. 

              4ทวีป วรดิลก.  (2542).  ประวัติศาสตรจีน.  หนา 1186. 

              5Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 32. 

              6Ibid.  p. 33. 
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สวนรับผิดชอบกับงานดานวัฒนธรรมเนื่องจาก กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางตองการโจมตีนักวิชาการที่

แสดงความเห็นตอตานและวิพากษวิจารณความคิดของเหมาเจอตงโดยตรง เปนการปรามใหเห็นวา

หากนักวิชาการคนใดก็ตามที่ตอตานและวิพากษวิจารณความคิดของเหมาเจอตงอีกก็จะถูกโจมตี

เชนกัน  

 
1.3 “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” 
ในการประชุมขยายวงของคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรค (The enlarged plenum of 

the Politburo) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ที่ประชุมไดมีมติรับรองจดหมายเวียนถึง

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน (Circular of the Central Committee of the Chinese 

Communist Party) หรือที่เรียกวา “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” (May 16 Circular)∗ ซึ่งเขียนโดย

เหมาเจอตงแตออกในนามของคณะกรรมการกลางพรรคฯ จดหมายเวียนไดประกาศสลาย “กลุมปฏิวตัิ

วัฒนธรรมยอยหาคน” โดยกลาววามีตัวแทนของศักดินาแทรกซึมอยูภายในพรรคในทุกระดับช้ัน ไมเวน

แมแตคณะกรรมการกลางของพรรค และเตือนวาภายในพรรคไดมีการเตรียมจัดตั้งผูนําศักดินาที่

เหมือนกับครุสชอฟขึ้น1 และในวันที่ 28 พฤษภาคม เหมาเจอตงไดจัดตั้ง “กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลาง” 

(the Central Cultural Revolution Small Group) ข้ึนแทน “กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมยอยหาคน” ที่สลาย

ไป โดยมีเฉินปอตา (Chen Boda, 1904-1989) อดีตเลขานุการของตนเปนประธาน มีคังเซิงเปนที่

ปรึกษา และมีเจียงชิง หวังเหรินจง (Wang Renzhong, 1917-1992) หลิวจือเจียน (Liu Zhijian) จาง

ชุนเฉียว เหยาเหวินหยวนและคนอื่น ๆ รวมเปนสมาชิก2 ซึ่งการประกาศสลาย “กลุมปฏิวัติวัฒนธรรม

ยอยหาคน” ผูวิจัยมีความเห็นวา เปนการกําจัดผูปฏิบัติงานที่ควบคุมงานดานวัฒนธรรมและกําจัด

ผูปฏิบัติงานของพรรคฯที่มีสวนควบคุมส่ือมวลชนในเปยจิง โดยใหกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางเขาทํา

หนาที่แทนเพื่อประโยชนในการควบคุมกระบอกเสียงสําคัญในเปยจิง อีกทั้งยังเปนเสมือนการประกาศ

เตือนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานวัฒนธรรมและผูที่เกี่ยวของกับกลุมดังกลาวพิจารณาถึงจุดยืน

ของตนเองอีกดวย 

ความสําคัญของ “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” ทําให 1) สมาชิกของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรม

ยอยหาคน โดยเฉพาะเผิงเจิน ลูติ้งอี้ หลัวรุยชิง (Luo Ruiqing, 1906-1978) และหยางซางคุน (Yang 

                                          
              ∗สามารถศึกษา “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” เพิ่มเติมไดจาก Joan Robinson.  (1969).  The Cultural 

Revolution in China.  pp. 70-80. 

              1Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 314. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 38. 
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Shangkun, 1908-1998)∗ ตกเปนเปาของการถูกเหมาเจอตงวิพากษวิจารณอยางรุนแรง1 และหมด

อํานาจหนาที่ภายในพรรค 2) จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม ไดระบุถึงขอคิดเห็นที่สําคัญของเหมาเจอ

ตงที่วา ภายในพรรค ในรัฐบาล ในกองทัพ และแวดวงวัฒนธรรม มีกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของชนชั้น

นายทุนและพวกลัทธิแกไดปะปนเขามาเปนจํานวนมาก มีแตการทําการปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรม

เทานั้นที่จะสามารถยึดอํานาจกลับคืนมาจากพวกแนวทางทุนนิยมได2 3) เปนการยอมรับความสําคัญ

ของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางอยางเปนทางการ ซึ่งตอมากลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดพัฒนาจน

กลายเปนองคกรสูงสุดของพรรคฯแทนที่คณะกรรมการกรมการเมือง รวมถึงยังทําใหตําแหนงของเหมา

เจอตงในฐานะประธานคณะกรรมการกลางของพรรคฯมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น3 และ 4) จดหมาย

เวียน 16 พฤษภาคมเปนเสมือนเสนแบงแยกระหวาง ”ฝายซาย” กับ “ฝายขวา” ภายในกลุมผูนําและ

เปนคําเตือนใหกรรมการพรรคฯและผูปฏิบัติงานของพรรคฯในทุกระดับศึกษาถึงจุดยืนของตนเองวาอยู

กับฝายใด4 ความสําคัญเหลานี้จึงทําให “จดหมายเวียน 16 พฤษภาคม” เปนเสมือนการกําหนด

เปาหมายของการปฏิวัติวัฒนธรรมและเปนเสมือนการประกาศเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางเปน

ทางการ เพราะเหมาเจอตงไดระบุอยางเฉพาะเจาะจงถึงชนช้ันนายทุนและพวกลัทธิแกที่ปะปนใน

พรรคฯ ในรัฐบาล ในกองทัพปลดแอกประชาชนอยางเปนทางการเปนครั้งแรก 

  
1.4 หนังสือพิมพกาํแพงของเนี่ยหยวนจื่อ 
แมวาหนังสือเวียน 16 พฤษภาคม จะทําใหกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางมีอํานาจแทนที่กลุม

ปฏิวัติวัฒนธรรมยอยหาคน แตในดานการปฏิบัติงาน กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางก็ยังไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอํานาจทางการเมืองยังคงตกอยูกับฝายของหลิวเซาฉีและ

เติ้งเสี่ยวผิงดังเดิม ดังนั้นกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางจึงดําเนินการเคลื่อนไหวมวลชน โดยใชขบวน

การศึกษาสังคมนิยมเปนเครื่องมือ ในขณะนั้นที่มหาวิทยาลัยเปยจิง กําลังเกิดการรณรงคศึกษาสังคม

นิยมในประเด็น “ส่ีชําระลาง” และกําลังเกิดความขัดแยงขึ้นในหมูผูบริหารมหาวิทยาลัย หลูผิง (Lu 

Ping) อธิการบดีซึ่งมีตําแหนงเลขาธิการพรรคฯประจํามหาวิทยาลัยและเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนจาก

                                          
              ∗หลัวรุยชิง เปนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมาธิการการทหารสวนกลาง หยางซางคุน เปนผูอํานวยการสํานัก 

งานกลางพรรค และลูติ้งอี้ ทั้ง 3 คนตางก็เปนเพื่อนกับเผิงเจิน  

              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 105. 

              2Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 32-33.   

              3ทวีป วรดิลก.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 1188. 

              4ธเนศ อาภรณสุวรรณ.  (2517).  การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน.  ใน  การปฏิวัติของจีน.  หนา 104. 
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เผิงเจินขัดแยงกับเนี่ยหยวนจื่อ (Nie Yuanzi, 1921-1994) อาจารยภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย    

เปยจิงที่มีแนวคิดตามแนวทางของเหมาเจอตง1 ทําในวันที่ 14 พฤษภาคม คังเซิงซึ่งเปนที่ปรึกษาของ

กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดใหเฉาโหยว (Cao You) ภรรยาของตนไปพบเนี่ยหยวนจื่อ เพื่อชักชวนให

รวมมือกับกลุมของตน2 ดวยคําสั่งที่วา “ใหจุดประกายไฟและโหมเปลวไฟไปสูระดับบน”3

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 หนังสือพิมพกําแพง (Big 

Character Poster) เครื่องมือในการดําเนินการรณรงคทางการเมืองระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมที่

สําคัญชิ้นแรกก็ปรากฏขึ้น∗ โดยเนี่ยหยวนจื่อไดเขียนหนังสือพิมพกําแพง ในหัวขอ “อะไรคือส่ิงที่ ซงสู 

หลูผิง และเผิงไปหยุน ทําในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม” ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีการบริหารงานของผูนํา

ระดับสูงของมหาวิทยาลัย4 วิพากษวิจารณนโยบายที่สนับสนุนแนวทางของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมยอย

หาคนเมื่อเดือนกุมภาพันธและขัดขวางการวิพากษวิจารณของมวลชนตอกรณีบทละครไหรุยถูกขับจาก

ราชสํานัก5 โดยเนื้อหายังมีขอความยกยองเหมาเจอตงเอาไวในฐานะธงแดงทางความคิดที่ยิ่งใหญและ

ชี้นําใหรวมมือกับศูนยกลางพรรคฯและประธานเหมาเขาโคนลมภูตผีปศาจที่กําลังนําจีนไปสูลัทธิแก6  

ในสัปดาหตอมาเหมาเจอตงไดกลาวยกยองหนังสือพิมพกําแพงของเนี่ยหยวนจื่อวา “เปนคํา

ประกาศของคอมมูนเปยจิงในทศวรรษที่ 1960” โดยเปรียบเทียบกับคอมมูนปารีสใน ค.ศ. 1871 (Paris 

Commune, 1871)∗∗ และคาดหวังวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองทั้งหมดขึ้นใน

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 105. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 40. 

              3Harry Harding.  (1997).  The Chinese state in crisis, 1966-9.  In  The Politics of China: The Eras 

of Mao and Deng.  edited by Roderick MacFarquhar.  2nd ed.  p. 173. 

              ∗Jean Esmein กลาววา ขาวจากหนังสือพิมพประชาชนรายวัน ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1966 ได

รายงานวา หนังสือพิมพกําแพงฉบับนี้ลงชื่อโดยอาจารยภาควิชาปรัชญาจํานวน 7 คน ซึ่งมีเนี่ยหยวนจื่อเปนหัวหนา 

(Jean Esmein. 1975: 91) 

              4Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 40. 

              5Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 173. 

              6วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 106. 

              ∗∗คอมมูนปารีส (Paris Commune, 1871)  เปนเหตุการณที่กรรมกรและทหารแสดงความไมพอใจตอ

สนธิสัญญาแฟรงคเฟรตที่ฝร่ังเศสตองยกแควนอัลซาซและลอเรนใหแกปรัสเซีย ภายหลังฝรั่งเศสพายแพปรัสเซียใน 

สงครามฟรังโก-ปรัสเซียน (Fronco-Prussian War, 1870-1871) ดวยการประทวงปดลอมกรุงปารีส เขาควบคุมการ

บริหารและพยายามจัดตั้งรัฐบาลคอมมูนขึ้นทั่วประเทศ แตรัฐบาลชั่วคราวของฝรั่งเศสในขณะนั้น ไดปราบปรามขั้น

เด็ดขาดจน ทําใหรัฐบาลคอมมูนพายแพและมีผูเสียชีวิตหลายหมื่นคน คารล มารกซ ถือวา ปารีสคอมมูน ค.ศ. 1871 

เปนการปฏิวัติทางชนชั้นครั้งแรก (อาทร เพชรรักษ.  2515, พฤษภาคม: 36-38) 
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ประเทศจีน1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1966 เฉินปอตาหัวหนากลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดนํา

ผูปฏิบัติงานของพรรคฯเขายึดที่ทําการหนังสือพิมพประชาชนรายวัน (เหรินหมินยึเปา) สวนเหมาเจอ

ตงไดสนับสนุนเนี่ยหยวนจื่ออยางเปดเผย ดวยการนําขอความจากหนังสือพิมพกําแพงของเนี่ยหยวน  

จื่อไปออกอากาศที่สถานีวิทยุทุกชองของเปยจิงในเวลา 20.00 น. ของวันที่  1 มิถุนายน2 และนํา

ขอความดังกลาวพิมพเผยแพรอีกครั้งในหนังสือพิมพประชาชนรายวันฉบับวันที่ 2 มิถุนายน และใน

วันที่ 3 มิถุนายน หลูผิง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเปยจิงก็ถูกขับออกจากตําแหนง3

  
1.5 การดําเนนิการควบคุมสถานการณของหลิวเซาฉีกับเต้ิงเสีย่วผิง  
หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1966 ไปแลว หนังสือพิมพกําแพงก็เกิดขึ้นมากมายตาม

สถาบันการศึกษาตางๆในเปยจิงทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และทําใหสถาบันการศึกษาตก

อยูในสภาพวุนวายสับสน เกิดการประทวงมากขึ้นทุกขณะ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาบางแหงถึง

ข้ันมีการทํารายรางกายกัน4 หลิวเซาฉีเรียกประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรค ในวันที่ 3 

มิถุนายน ซึ่งที่ประชุมมีมติใหใชมาตรการ 8 ประการ∗ ในการแกไขสถานการณและไดจัดสงทีมงาน

เฉพาะกิจของพรรคฯไปควบคุมสถานการณความวุนวายที่เกิดขึ้นตามสถาบันการศึกษาตางๆ5  

ในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1966 หลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงไดเดินทางไปหังโจว (Hangzhou) 

เพื่อรายงานสถานการณที่เกิดขึ้นตอเหมาเจอตง และในระหวางวันที่ 10-12 มิถุนายน เหมาเจอตงได

เปนประธานการประชุมเร่ืองการปฏิวัติวัฒนธรรม ที่ประชุมคาดการณวาสถานการณยังคงยืดเยื้อตอไป

อยางนอยครึ่งป แตที่ประชุมไมมีขอสรุปในเร่ืองการแกไขปญหาแตอยางไร สวนการสงหนวยเฉพาะกิจ

ไปรักษาความสงบนั้น เหมาเจอตงเห็นวาหนวยเฉพาะกิจของพรรคฯที่สงไปควบคุมสถานการณเปน

การขัดขวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมของมวลชน6 โดยกลาววา “ไมควรสงหนวยเฉพาะกิจไปเร็ว

                                          
              1Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 316. 
              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 40. 
              3Jack Gray.  (2002).  Rebellions and Revolutions: China from the 1800s to 2000.  p. 340. 
              4เติ้งหยง.  (2546).  เติ้งเสี่ยวผิงวาดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเคาโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม.  แปล

โดย สุขสันต วิเวกเมธากร.  หนา 12. 

              ∗มาตรการ 8 ประการ ประกอบดวย ใหแบงแยกขอแตกตางระหวางเรื่องภายในภายนอก เครงครัดการ 

รักษาความลับ หามติดประกาศหนังสือพิมพกําแพงในที่สาธารณะ หามการชุมนุมแสดงพลัง หามใสรายปายสี หาม

ขยายวงการอภิปรายโจมตี หามปดลอมบานพักของผูอยูในบัญชีดํา และหามทํารายผูอื่น 
              5เติ้งหยง.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 13. 

              6Jack Gray.  (2002).  op. cit.  p. 340. 
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นัก ควรปลอยใหยุงกันไปสักพัก ตะลุมบอนกันสักพัก ใหเร่ืองคลี่คลายลงแลวคอยสงหนวยเฉพาะกิจ

เขาไป”1 และในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1966 เหมาเจอตงไดประกาศเลื่อนการสอบเขามหาวิทยาลัย

ออกไปเปนเวลา 6 เดือน เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษา ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

รวมถึงโจมตีผูบริหารสถานศึกษา อาจารยและคณะกรรมการของพรรคประจําสถานศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยเปยจิงไดกลายเปนทั้งจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเคลื่อนไหวดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรม หนังสือพิมพกําแพงติดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ผูคนนับพันทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบัน

ของรัฐ โรงงาน และจากเหมืองตางหลั่งไหลเขาสูมหาวิทยาลัยเปยจิงเพื่อไปสนับสนุนหนังสือพิมพ

กําแพงของเนี่ยหยวนจื่อ3

นับต้ังแตตนเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1966 เปนเวลากวา 55 วันที่เหมา

เจอตงไมไดอยูที่กรุงเปยจิง แตในเปยจิงกลับเกิดเหตุการณความวุนวายที่เหมาเจอตงเปนผูสนับสนุน 

เชน ขบวนการพิทักษแดงไดบุกทําลายอาคารสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม ทํารายรางกายและทําลาย

ทรัพยสินของผูที่ถูกกลาวหาวาเดินเสนทางทุนนิยม เปนตน ผูมีหนาที่รับผิดชอบอยางหลิวเซาฉีทําได

เพียงแกไขสถานการณวันตอวันเทานั้น4 ดวยการสงหนวยเฉพาะกิจไประงับเหตุตามที่ตางๆ จนกระทั่ง

ในวันที่ 24 กรกฎาคม เหมาเจอตงไดจัดประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองและคณะอนุกรรมการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นที่กรุงเปยจิง ในที่ประชุมเหมาเจอตงไดกลาวตําหนิหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง 

เกี่ยวกับการทํางานของหนวยเฉพาะกิจวาเปนการขัดขวางการเคลื่อนไหวของนักเรียนนกัศกึษา และย้าํ

วาตองการใหยุบหนวยเฉพาะกิจ5 และในวันที่ 29 กรกฎาคม มีการประชุมคณะผูบริหารกรุงเปยจิงที่

มหาศาลาประชาคม ที่ประชุมไดประกาศยุบหนวยเฉพาะกิจ หลิวเซาฉี โจวเอินไหล และเติ้งเสี่ยวผิง

ตางตองกลาววิจารณตนเองในที่ประชุม ในการประชุมคร้ังนี้ หลิวเซาฉีไดกลาววา “จะใหทําอยางไรกับ

การปฏิวัติวัฒนธรรมโดยชนชั้นกรรมาชีพ พวกทานไมคอยเขาใจ ไมคอยรูเร่ือง ขาพเจาขอบอกตามตรง 

ขาพเจาเองก็ไมรูเร่ือง ขาพเจาคิดวาสหายในศูนยการนําสวนใหญ สมาชิกของหนวยเฉพาะกิจเองก็ไมรู

เร่ือง”6

จะเห็นไดวาตั้งแตเกิดเหตุการณข้ึนในระหวางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั้น ส่ิงที่

หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจะสามารถทําไดก็คือการดําเนินการแกไข

                                          
              1เติ้งหยง.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 14. 

              2Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 316. 

              3Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 42. 

              4Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 172. 

              5เติ้งหยง.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 17. 

              6แหลงเดิม.  หนา 17. 
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สถานการณ สงรายงานสถานการณถึงเหมาเจอตงอยางรีบดวน และเรียกประชุมคณะกรรมการ

กรมการเมืองของพรรคในหลายๆระดับเพื่อหาทางแกไขปญหาเฉพาะหนานับคร้ังไมถวน ดวยหวงัวาจะ

สามารถจํากัดวงของการเคลื่อนไหวและรักษาสถานการณที่เกิดขึ้น แตก็ไมสามารถจัดการให

สถานการณเขาสูภาวะปกติได เนื่องจากมวลชนที่เคลื่อนไหวกอความวุนวายไดรับการสนับสนุนจาก

เหมาเจอตงผานกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลาง โดยที่หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงก็ยังไมรูเหตุผลที่แทจริงของ

การดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม 

 
1.6 การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 ครั้งที่ 11 เดือน

สิงหาคม ค.ศ. 1966 (The Eleventh Plenum of the Eighth Central Committee) 
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งนี้เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ในระหวาง

วันที่ 1-12 สิงหาคม ค.ศ.1966 ที่เปยจิง ในการประชุมคร้ังนี้เดิมเปนการประชุมเพื่อพิจารณาแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนตามสถาบันการศึกษา แตกลับกลายเปนการพิจารณาความผิดของหลิวเซาฉีกับเติ้ง

เสี่ยวผิง และในการประชุมคร้ังนี้จากเดิมที่จะมีสมาชิกเพียงครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญและสมาชิก

สํารองของสมาชิกคณะกรรมการกลาง แตในการประชุมคร้ังนี้กลับมีผูเขารวมการประชุมแนนขนัด ไม

เฉพาะสมาชิกพรรคฯที่เปนสมาชิกคณะกรรมการกลางแตผูเขารวมประชุมยังรวมถึงอาจารยและ

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงในเปยจิง1 โดยในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1966 เหมาเจอตงได

เขียนหนังสือพิมพกําแพงดวยตนเอง แลวนําไปติดไวที่ที่ทําการของคณะกรรมการกลางของพรรค

คอมมิวนิสตจีน มีขอความวา “ถลมกองบัญชาการ” (Bombarding the Headquarters My Big-

Character Poster)∗ ที่เปนการระบุเปาหมายของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเปนผูนําที่มี

ตําแหนงรองจากตนในพรรคคอมมิวนิสตและเปนการทําลายสถาบันที่มีอํานาจสูงสุดที่เหมาเจอตงเปน

ผูกอต้ัง2 ซึ่งหัวหนากองบัญชาการคือ หลิวเซาฉี 

 

 

 

 

                                          
              1Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 172. 

              ∗ถลมกองบัญชาการ หมายถึง การทําลายโครงสรางการบริหารงานของรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งมีหลิวเซาฉี

เปนหัวหนารัฐบาลในขณะนั้น สามารถศึกษาหนังสือพิมพกําแพงของเหมาเจอตง “Bombard the Headquarters My 

Big-Character Poster” เพิ่มเติมไดจาก Joan Robinson.  (1969).  op. cit.  pp. 80-84. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 53. 
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ในวันที่ 8 สิงหาคม ที่ประชุมไดมีมติรับรอง “มติของคณะกรรมการกลางแหงพรรค

คอมมิวนิสตจีน วาดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมของชนกรรมาชีพอันยิ่งใหญ” หรือเรียกวา “ขอกําหนด 16 

ประการ” (The Sixteen Points)∗∗ ที่เหมาเจอตงเปนคนเขียนขึ้น โดยความสําคัญของขอกําหนด 16 

ประการซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ คือ เปนการระบุเปาหมายสําคัญของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม

ดวยการการโจมตี ปลอยใหโดดเดี่ยวและเคลื่อนยายบรรดาผูมีอํานาจภายในพรรคที่กําลังเดินไปตาม

เสนทางทุนนิยมใหพนไปจากอํานาจ ปองกันมิใหมีการฟนคืนอํานาจในระบบทุนนิยม และดําเนินการ

สงเสริมแนวคิดของเหมาเจอตง1  ขอความนอกเหนือไปจากนี้เปนการชี้แนะโดยใหทําความเขาใจถึง

ปญหาของความขัดแยงตาง ๆ แยกออกเปนความขัดแยงระหวางประชาชนกับความขัดแยงระหวาง

ประชาชนกับศัตรูของประชาชน2  

ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 11 นี้ ไดมีขอสรุปใน 3 

เร่ืองคือ 1) เร่ืองของบุคคล (On personnel matters) กลาวถึงผูที่เห็นดวยและสนับสนุนแนวทางของ

เหมาเจอตงกับผูซึ่งขัดขวางหรือผูที่ไมทราบเจตนาของเหมาเจอตงในระยะไมกี่เดือนที่ผานมานี้3 2) 

เร่ืองนโยบาย (On policy matters) รายงานของหลิวเซาฉีเกี่ยวกับผลงานที่รัฐบาลไดจัดทําแตถกูบดบงั

โดยรายงานของหลินเปยวซึ่งกลาวถึงการกระทําของขบวนการพิทักษแดงที่โรงเรียนมัธยมของ

มหาวิทยาลัยชิงหัว  โดยมีการแถลงการณ รับรองสถานะของผูที่สนับสนุนเหมาเจอตงและ

                                          
              ∗∗ขอกําหนด 16 ประการ มีชื่อเปนทางการวา “มติของคณะกรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน วา

ดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมของชนกรรมาชีพอันยิ่งใหญ” ขอกําหนด 16 ประการนี้ไดประเมินกระบวนการเคลื่อนไหว 

เสนอหลักการและนโยบายเพื่อการปฏิบัติงานขั้นตอไป ประกอบดวย 1) แนวทางการสรางรัฐใหมในการปฏิวัติสังคม 

2) กระแสหลักและกระแสคดเคี้ยว 3) นําความกลาขึ้นปลุกระดมมวลชน 4) นําการเคลื่อนไหวใหมวลชนศึกษาตนเอง 

5) ม่ันใจในแนวทางทางชนชั้นของพรรค 6) ควบคุมความขัดแยงระหวางมวลชนใหถูกตอง 7) เปนผูพิทักษตอตาน

พวกตอตานการปฏิวัติ 8) ตั้งคําถามกับผูปฏิบัติงาน 9) กลุม สมาชิกและสภาการปฏิวัติวัฒนธรรม 10) ปฏิรูป

การศึกษา 11) ตั้งคําถามวิพากษ 12) นโยบายตอนักวิทยาศาสตร ชางเทคนิคและสมาชิกสําคัญของสมาชิกแรงงาน  

13) คําถามสําหรับการจัดเตรียมการเคลื่อนไหวศึกษาสังคมในเมืองและชนบท 14) ยึดมั่นการปฏิวัติและกระตุนการ

ผลิต 15) กําลังของกองทัพ และ 16) ความคิดเหมาเจอตงเปนแนวทางของการปฏิวัติวัฒนธรรม (Richard Baum. 

1971: 99-106) 

              1Decision of the Central Committee of the Chinese Communist Party Concerning the Great 

Proletarian Cultural Revolution, August 8, 1966. PR August 12, 1966  quoted in  Mark Selden, editor  

(1979).  The People’s Republic of China: A Documentary History of Revolutionary Change.  pp. 549-556. 

, Michael Schoenhals.  (1996).  China’s Cultural Revolution,1966-1969: Not a Dinner Party.  pp. 33-43.   

              2ทวีป วรดิลก.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 1192. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 177. 
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วิพากษวิจารณผูที่สนับสนุนหลิวเซาฉี เหมาเจอตงกลาวถึงการรณรงคศึกษาสังคมนิยม (the Socialist 

Education Campaign) ขอกําหนด 10 ประการในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1963 (the Former Ten 

Points of May 1963) และ 23 บทความในเดือนมกราคม ค.ศ. 1965 (the Twenty-three Articles of 

January 1965) วาตางก็เปนแนวทางที่ถูกตองในการแกปญหาของประเทศ และสนับสนุนการปฏิวัติ

และการตอสูทางชนชั้นที่ไมรูจบ และ 3) มีมติรับรอง ขอกําหนด 16 ประการในการปฏิวัติวัฒนธรรม1 

จากมติดังกลาวของคณะกรรมการกลางในที่ประชุม จึงทําใหการประชุมคร้ังนี้เปนสัญลักษณแหงการ

เร่ิมตน “การปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรม”2  

ผลของการประชุมคร้ังนี้ ทําใหเกิดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางอํานาจในระดับสูงสุดของ

พรรคคอมมิวนิสตจีนโดยเฉพาะตําแหนงของคณะกรรมการกรมการเมือง โดยที่หลินเปยวผูสนับสนุน

เหมาเจอตงไดข้ึนมาเปนรองประธานพรรคคอมมิวนิสตคนที่หนึ่งแทนหลิวเซาฉี ซึ่งตกไปอยูตําแหนง

คณะกรรมการประจําของกรมการเมือง คนที่ 8 สวนเติ้งเสี่ยวผิงถึงแมไดเล่ือนจากอันดับ 7 ข้ึนเปน

อันดับ 6 แตที่จริงแลวถูกลดบทบาทลง3 สวนคังเซิงกับเฉินปอตาปรับจากสมาชิกสํารองเปนสมาชิก

คณะกรรมการประจําของกรมการเมือง รวมถึงผูที่สนับสนุนกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางคนอื่น ๆ ก็ไดรับ

การปรับตําแหนงสูงขึ้นในพรรคและรัฐบาล4 จากการประชุมในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเหมาเจอตงมี

จุดมุงหมายกําจัดผูที่ไมเห็นดวยกับตนเองในองคกรระดับสูงภายในพรรคอยางเห็นไดชัด และดึงพรรค

พวกของตนใหเขามาดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ระดับสูงแทนที่ เพื่อจะไดงายตอการบริหารงานและ

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมตอไป  

แตเปนที่นาสังเกตวา  ภายหลังการประชุมคร้ังนี้ เสร็จส้ินลง  เติ้ งเสี่ยวผิงไดทําการ

วิพากษวิจารณตนเอง โดยไดยอมรับถึงความผิดพลาดจากการดําเนินงานที่ผานมา และลงทายดวย

การอวยพรใหแกการปฏิวัติวัฒนธรรมและความคิดของเหมาเจอตง จึงเทากับวาเติ้งเสี่

                                         

ยวผิงไดหันมา

อยูขางเหมาเจอตงและทําใหที่ประชุมลดโทษของเขาจากที่ควรจะหนักกลายเปนเบา5

 

 
              1Ibid.  p. 178. 

              2Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 36-37. 

              3เติ้งหยง.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 21. 

              4Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 177. 

              5วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 112. 



 103 

2. สภาพการเมืองของจีนในระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 
ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 11 ในเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 1966 เหตุการณความวุนวายที่กอนหนานี้เกิดขึ้นเฉพาะในสถาบันการศึกษาตางๆของ

เปยจิงกลับขยายขอบเขตความวุนวายมากยิ่งขึ้น และขยายวงกวางมากขึ้นจากเปยจิงสูเมืองสําคัญอื่น 

ๆ ทั่วประเทศจีนในเวลาอันรวดเร็ว ขบวนการพิทักษแดงที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นในสถาบันการศึกษาตาง ๆ

ทั่วประเทศกอนหนานี้ไดเดินทางมาชุมนุมกันที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเปนครั้งแรกในวันที่ 18 สิงหาคม 

และจากนั้นไดมีการชุมนุมของขบวนการพิทักษแดงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินอีกหลายครั้ง หลังจากนั้น

ขบวนการพิทักษแดงนับลานคนไดดําเนินการทําลายสี่เกาไปทั่วประเทศ  
2.1 การกอกาํเนิดขบวนการพิทกัษแดง (The Red Guards) 
ขบวนการพิทักษแดงในการปฏิวัติวัฒนธรรมพัฒนาขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยชิงหัว (Qinghua University) ที่มีตอ

หนังสือพิมพกําแพงของเนี่ยหยวนจื่อในวันที่ 25 พฤษภาคม โดยพวกเขาตางพูดคุยภายใตคําขวัญที่วา 

“เชิดชูแนวความคิดอันยิ่งใหญของเหมาเจอตงใหสูงขึ้น” และตางก็แสดงความคิดเห็นของตนใน

หนังสือพิมพกําแพง โดยหนึ่งในนักเรียนเหลานั้นไดลงชื่อในหนังสือพิมพกําแพงวา “ขบวนการพิทักษ

แดง” (หงเวยปง, Hongweiping) ตอมาในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 นักเรียนมัธยมกลุมดังกลาว

ก็ไดชุมนุมกันครั้งใหญเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณในขณะนั้นและแสดงจุดยืนของพวก

ตนที่สนับสนุนแนวคิดของเหมาเจอตง ซึ่งทําใหเหตุการณนี้ถือเปนจุดกําเนิดของขบวนการพิทักษแดง∗ 

และในวันที่ 2 มิถุนายน หนังสือพิมพกําแพงที่ปรากฏขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัวตางก็ลงชื่อวา 

“ขบวนการพิทักษแดง” 2 เมื่อเหมาเจอตงทราบเรื่องการจัดตั้งขบวนการพิทักษแดงขึ้นดวยความสมัคร

                                          
              ∗การจัดตั้งขบวนการพิทักษแดงของมหาวิทยาลัยชิงหัวเริ่มแรกจัดตั้งเปนกลุมคณะกรรมการชั่วคราวสูงสุด

ของขบวนการพิทักษแดงของมหาวิทยาลัยชิงหัว เพื่อลมลางผูนําของสถานศึกษา ซึ่งควบคุมโดยลูกของผูบริหาร

ระดับสูงของพรรค 5 คนประกอบดวย หลิวเทา (Liu Tao) ลูกสาวของหลิวเซาฉี เฮอเผิงเฟย (Ho Pengfei) ลูกชายของ

นายพลเฮอหลง (He Lung) หล่ีล่ีเฟง (Li Lifeng) ลูกชายของหลีชิงฉวน (Li Qingchuan) เลขานุการคนที่หนึ่งของ

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตภาคตะวันตกเฉียงใต หลิวชูเฟน (Liu Chufen) ลูกชายของหลิวหนิงยี่ (Liu 

Ningyi) เลขานุการของเลขาธิการคณะกรรมการกลาง หวังเซี่ยหู (Wang Xiahu) ลูกชายของหวังเจินชุง (Wang 

Jenchung) เลขานุการของคณะกรรมการกลางพรรคภาคกลาง-ใต และสมาชิกอีกจํานวนหนึ่ง แตขบวนการพิทักษ

แดงที่จัดตั้งขึ้นก็ไมไดรับความเชื่อถือจากคนสวนใหญเพราะการจัดตั้งในตอนเริ่มตนนั้นเกี่ยวของกับหนวยเฉพาะกิจ

และสมาชิกสวนใหญก็เปนลูกของผูนําระดับสูง  (Esmein, Jean. 1975: 94-95) 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 57. 
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ใจ จึงไดเขียนจดหมายไปแสดงความชมเชยดวยตนเอง1 และตอมาหลังจากนั้น 2 สัปดาห ขบวนการ

พิทักษแดง จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นในทุกโรงเรียนในเปยจิง 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางฯมีมติรับรองการปฏิวัติวัฒนธรรมในวันที่ 8 

สิงหาคมแลว ขบวนการพิทักษแดงกลุมแรกก็ไดชุมนุมตามทองถนนในกรุงเปยจิง เปลี่ยนชื่อถนน เผา

หนังสือเกา และทําลายปายรานคาตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณของสังคมเกา อีกไมกี่วันตอมาวิทยุได

รายงานขาวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ เชน ที่เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) หรือมุกเดน 

(Mukden) ถูกเปลี่ยนชื่อเนื่องจากมีความหมายวาพระอาทิตยตก (Set Sun) ขบวนการพิทักษแดงเห็น

แลวก็ทนไมไดเพราะประธานเหมาเปรียบดั่งพระอาทิตยไมเคยตก (Sun that never sets) ขบวนการ

พิทักษแดงจึงเปลี่ยนชื่อเมืองเสิ่นหยางเปนหงหยาง (Hongyang) ซึ่งหมายถึงตะวันแดง2

เยาวชนที่จะเขารวมกับขบวนการพิทักษแดงไดนั้นจะตองไดรับการพิจารณาอยางละเอียด

และมีการแบงสมาชิกขบวนการพิทักษแดงออกเปน 4 ลําดับข้ัน∗ โดยแตละลําดับข้ันจะไดรับการ

พิจารณาขั้นจากสถาบันการศึกษาอยางละเอียดและมีการออกหนังสือรับรองให โดยพวกขบวนการ

พิทักษแดงมีสิทธิโดยสารรถฟรี มีที่พักฟรี กินขาวฟรี ทั่วประเทศ3 เพื่อดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมตาม

แนวทางเหมาเจอตง 

 
2.2 การดําเนนิงานของขบวนการพิทกัษแดง 
ภายหลังจากขบวนการพิทักษแดงไดจัดตั้งขึ้นแลว ขบวนการพิทักษแดงนับลานคนจากทั่ว

ประเทศไดเดินทางมาชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน หลังจากนั้นขบวนการพิทักษแดงไดเดินทางไปทั่ว

ประเทศเพื่อดําเนินการทําลายสี่เกา โดยเปาหมายสําคัญที่ขบวนการพิทักษแดงตองกําจัดก็คือผูที่ถูก

กลาวหาวาเปนผูเดินเสนทางทุนนิยมและผูที่ขัดขวางแนวทางการปฏิวัติ ซึ่งการดําเนินงานของ

ขบวนการพิทักษแดงดังกลาวสงผลใหประเทศเสมือนอยูในภาวะสงครามกลางเมือง และนํามาซึ่ง

ความสูญเสียตอทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วประเทศ 

                                          
              1จําลอง พิศนาคะ.  (2517).  ขบวนการเรดการด.  หนา 28. 

              2Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 97. 

              ∗ขบวนการพิทักษแดงแบงออกเปน 4 ขั้น ขั้นที่ 1 เรียกวา ขบวนการพิทักษแดงความคิดเหมาเจอตง (เหมา

เจอตงซือเส่ียงหงหวุยปง) ขั้นที่ 2 เรียกวาขบวนการพิทักษแดงลัทธิเหมาเจอตง (เหมาเจอตงจูอี้หงหวุยปง) ขั้นที่ 3 

เรียกวา ขบวนการพิทักษแดงธงแดง (หงฉีหงหวุยปง) ขั้นที่ 4 เรียกวา ขบวนการพิทักษแดง (หงหวุยปง) (จําลอง พิศ

นาคะ. 2517: 86) 
              3จําลอง พิศนาคะ.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 86. 
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2.2.1 แนวทางปฏิบัติของขบวนการพทิักษแดง 
แนวปฏิบัติในระหวางการดําเนินการทําลายสี่เกาก็คือการกําหนดใหขบวนการพิทักษ

แดงมีสํานึกทางการเมือง คือการจัดตั้งองคกรและการฝกวินัยตามแนวทางของกองทัพปลดแอก

ประชาชนและ ตามกฎวินัย 3 ขอและขอควรระวัง 8 ขอ (Three Main Rules of Discipline and the 

Eight Points for Attention) หรือ “3-8” (three-eight) การทํางานตามรูปแบบ 3-8 มาจากวลี 3 คําและ

การปฏิบัติ 8 ที่เขียนขึ้นโดยเหมาเจอตง วินัย 3 ขอประกอบดวย 1) เชื่อฟงคําสั่งในทุกสถานการณ 2) 

ตองไมหาประโยชนจากมวลชน และ 3) สงคืนทุกอยางที่ยึดมา สวนขอควรระวัง 8 ขอประกอบดวย 1) 

พูดคําสุภาพ 2) จายอยางเปนธรรมในสิ่งของที่ซื้อ 3) คืนทุกอยางที่ยืมมา 4) จายทุกอยางที่ทําเสียหาย 

5) หามทํารายประชาชน 6) ไมทําลายผลผลิต 7) ไมละเมิดสตรี และ 8) ไมทํารายผูถูกจับกุม1 แตจาก

สภาพความเปนจริงนั้นการกระทําของขบวนการพิทักษแดงในระหวางการดําเนินการทําลายสี่เกา

แตกตางกับขอกําหนดของขบวนการพิทักษแดงอยางสิ้นเชิง 

สําหรับมุมมองของการเขารวมการเคลื่อนไหวของขบวนการพิทักษแดงกลุมตาง ๆ นั้น

แตกตางกัน โดยเยาวชนที่มาจากครอบครัวผูปฏิบัติงานของพรรคหรือจากกองทัพที่เขารวมขบวนการ

พิทักษแดงมักจะยืนยันวาการเคลื่อนไหวของขบวนการพิทักษแดงเกิดขึ้นภายใตผูนําของพรรคฯ เพื่อ

ตองการปรับปรุงพรรคฯ พวกเขาจะพยายามเคลื่อนไหวตอตานเปาหมายที่แตกตางออกไป อาทิเชน 

พวกปญญาชน นักอุตสาหกรรมที่เครงครัด เจาที่ดินและสัญลักษณทางวัฒนธรรมของพวกชนชั้นกลาง

ในสังคมชนบทของจีน สวนเยาวชนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง จะมีความเห็นที่แตกตางกัน จะมอง

การปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนโอกาสที่จะไดชื่อวามีประสบการณในการปฏิวัติเพื่อลบลางอดีตที่เปน

จุดบกพรองของตนเองในการเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย2

 
2.2.2 การชุมนุมที่จัตุรสัเทียนอันเหมนิ 
วันที่ 17 สิงหาคม กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดจัดใหมีการชุมนุมของขบวนการพิทักษ

แดงขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน โดยผูเขารวมการชุมนุมมีทั้งที่มาจากซั่งไห เทียนจิน อูฮั่น กวางโจว ฮาร

บิน (Harbin) และอูรุมฉี (Urumqi) ดวย3 ในวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.1966 เวลา 05.00 น. เหมาเจอตง

ปรากฏตัวขึ้นที่ระเบียงพลับพลาจัตุรัสเทียนอันเหมิน สวมเครื่องแบบทหารและที่แขนเสื้อสวมใสแถบ

ผาสีแดงสัญลักษณของขบวนการพิทักษแดง ประหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ยิ่งใหญของขบวนการพทิกัษ

                                          
              1Red Flag Commentator.  (1966).  Peking Review, No. 39.  pp. 15-16.  quoted in  Michael 

Schoenhals, editor.  (1996).  op. cit.  pp. 43-47. 

              2Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 183. 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 108. 
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แดง1 โดยมีหลินเปยว และโจวเอินไหลอยูขางหลัง เมื่อเหมาเจอตงปรากฏตัว บรรดาขบวนการพิทักษ

แดงนับหมื่นนับแสนก็โบกหมวกผาสีเขียวประดับดาวแดงดานหนาและโบกหนังสือปกแดงเลมเล็ก “คติ

พจนเหมาเจอตง” ทั่วทั้งบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินดังสนั่นไปดวยคําวา “ประธานเหมา จงเจริญ” 

(Long live Chairman Mao! , เหมาจูสี วานซุย)2 แตประธานเหมาไมไดกลาวอะไรนอกจากโบกหมวก

เปนการตอนรับและใหหลินเปยวปราศรัยแทน พฤติกรรมครั้งนี้คลายกับเปนการประกาศวาคนที่จะสืบ

ตําแหนงแทนเหมาก็คือหลินเปยวนั่นเอง3

การชุมนุมของขบวนการพิทักษแดงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลอดระยะเวลากวา 3 เดือน 

ตั้งแตระหวางวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 มีการชุมนุมติดตอกันรวม 8 คร้ัง∗ โดย

มีสมาชิกขบวนการพิทักษแดงหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเขารวมการชุมนุมรวมจํานวนทั้งสิ้นกวา 12 

ลานคน หลินเปยวเปนผูนําในการกลาวคําปราศรัยแทนเหมาเจอตงทุกครั้ง และผูที่มีหนาที่อํานวย

ความสะดวกทุก ๆ อยางใหแกขบวนการพิทักษแดงก็คือกองทัพปลดแอกประชาชน ซึ่งตองใหการดูแล

การเดินทางทั้งทางรถไฟ รถบัส รวมถึงอาหาร การรักษาพยาบาลและที่พักอาศัยตลอดการชุมนุม4  

 
2.2.3 การทําลายสี่เกาของขบวนการพทิักษแดง 
กระบวนการทําลายสี่เกา (Destroy the  Four Olds) ประกอบไปดวยการทําลาย

ความคิดเกา วัฒนธรรมเกา ประเพณีเกา และนิสัยเกา หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวพันกับทั้งสี่ก็

ถูกทําลาย ชื่อถนนหนทาง อาคารสถานที่ วัดวาอาราม นิสัยหรือความเคยชินสวนตัว การแตงกาย 

ความคิดและความรู คานิยมและความเชื่อ กิริยาและมารยาท  ฯลฯ ตางถูกยามพิทักษแดง

เปลี่ยนแปลงเสียใหม และเมื่อส่ิงเกาถูกทําลายแลวก็จะถูกแทนที่ดวยสิ่งใหมที่ดีกวาและกาวหนากวา 

ซึ่งก็คือส่ิงตาง ๆ ที่เปนตัวแทนของลัทธิสังคมนิยม5 ในกรุงเปยจิง ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1966 

เปนตนไป ขบวนการพิทักษแดงเริ่มกอความวุนวายไปตามทองถนน เปาหมายที่สําคัญของการ

                                          
              1Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 318. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 62-63. 

              3เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 201. 

              ∗การชุมนุมของขบวนการพิทักษแดงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินมีทั้งหมด 8 ครั้ง ประกอบดวย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 

สิงหาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 

ครั้งที่ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน ครั้งที่ 7 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน และครั้งที่ 8 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 (Yan 

Jiaqi; & Gao Gao. 1996: 88) 

              4Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 323. 

              5วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 109-110. 
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ดําเนินการกวาดลางของขบวนการพิทักษแดงก็คือเจาหนาที่ของพรรคฯ สมาชิกพรรคฯและ

ผูปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับรวมทั้งครอบครัว โดยผูที่ถูกขบวนการพิทักษแดงตรวจสอบจะถูกแห

ประจานไปตามถนนตาง ๆ สวมหมวกหัวลา หมวกรูปกรวยหรืออะไรก็ไดที่ทําใหดูตลกนาเหยียดหนาม 

มีปายหอยคอบอกชื่อ ตองวิจารณตนเองตอหนาสาธารณะ ทามกลางเสียงโหฮาปาของฝูงชนจํานวน

มาก และตองยืนอยูเปนชั่วโมง ๆ รวมถึงการลงโทษดวยทาเครื่องบินไอพน1  

การกระทําของขบวนการพิทักษแดงยังรวมถึงการเขาตรวจคนตามบานของผูที่ตนสงสัย

วาเปน “ศัตรูของการปฏิวัติ” หรือพวก “ตอตานการปฏิวัติ” มีผูถูกขบวนการพิทักษแดงจับกุมคุมขังนับ

หมื่นนับแสน และก็เปนการคุมขังลืม สวนมากถูกขังเดี่ยวเปนป ๆ แลวยังมีผูที่ถูกบังคับใหอพยพไปอยู

ในชนบท เพื่อใชชีวิตอยางชาวนาชาวไรที่บริสุทธิ์2 ในการตรวจคนบานนั้นพวกขบวนการพิทักษแดงยัง

ไดตรวจคนบานของผูที่มีชื่อเสียง อาทิเชน ซงชิ่งหลิง กวอเมาะเยาะ หลี่จงเหยิน และผูอ่ืนอีกมากมาย 

ซึ่งทําใหนายกโจวเอินไหล ตองออกมาปกปองคุมครองบุคคลเหลานี้3 กลุมบุคคลทีน่ายกโจวเอนิไหลให

การคุมครองนั้น ยังรวมไปถึงรองประธานคณะกรรมการประจําของสมัชชาผูแทนประชาชนแหงชาติ 

กรรมการในคณะกรรมการประจําของสมัชชาผูแทนประชาชนแหงชาติ รองประธานรัฐของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน รัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยของกระทรวงตาง ๆ รองประธานสภาปรึกษาการเมืองของ

ประชาชนจีน รองนายกรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบของพรรคการเมืองประชาธิปไตยตาง ๆ ประธานศาล

ประชาชนสูงสุด ประธานอัยการของสํานักอัยการประชาชนสูงสุดดวย4  

นอกจากนี้ขบวนการพิทักษแดงยังบังคับประชาชนทั่วไปใหเปลี่ยนทรงผม เครื่องแตง

กาย รองเทาและใหฟง “คติพจนประธานเหมา” จากสมุดปกแดงของเหมาเจอตง เขาตรวจคนบาน 

เปลี่ยนชื่อถนน ชื่อภัตตาคาร กอกวนชาวตางชาติรวมทั้งนักการทูต นักหนังสือพิมพและนางชี ฯลฯ 

กระบวนการบุกทําลายของขบวนการพิทักษแดงยังรวมไปถึงการเขาทําลายสถานที่สําคัญที่เปนสมบัติ

ของชาติ อาทิเชน พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตาตูสมัยราชวงศหยวน แหลงโบราณคดีและแหลงขุด

คนทางประวัติศาสตรที่สําคัญ อาทิเชน หลุมศพสมัยราชวงศฮั่น และรูปปนอายุกวา 1,300 ปก็ถูก

ทําลาย5  

จากการเผยแพรขาวสารของขบวนการทําลายสี่เกาของสื่อมวลชนในเปยจิง จึงทําให

ขบวนการทําลายสี่เกาขยายตัวออกไปทั่วประเทศอยางรวดเร็วไมวาจะเปนที่ซั่งไห เทียนจิน ก็เกิด

                                          
              1ทวีป วรดิลก.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 1194. 

              2แหลงเดิม.  หนา 1194. 

              3ฟางจี้เฉิง; เจียงกุยหนง.  (2539).  โจวเอินไหล จารึกไวในใจชน.  หนา 255. 

              4แหลงเดิม.  หนา 256. 

              5Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 70. 
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ขบวนการทําลายสี่เกาขึ้นตั้งแตในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1966 และหลังจากนั้นขบวนการทําลายสี่เกา

ก็เกิดขึ้นตามเมืองใหญทั่วประเทศ อาทิเชน กวางโจว อูฮั่น ฉางซา จี้หนาน หนานชาง เหอเปย หนาน

จิง ฟูโจว ฮารบิน ฉางชุน เส่ินหยาง หนานหนิง กุยหยาง แมกระทั่งลาซา (Lhasa) ในธิเบต อูรุมชี ในซิ

นเจียง และโฮฮอท (Hohhot) ในมองโกเลียใน1 โดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เกิดความวุนวาย เมื่อ

ขบวนการพิทักษแดงเดินขบวนไปตามถนนจะชูภาพวาดของเหมาเจอตงและโบกสะบัดหนังสือปกแดง

เลมเล็ก (The little red book) ไปดวย ขบวนการพิทักษแดงจะเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรวมการ

รณรงคตอตานสัญลักษณของระบบศักดินาในอดีตและระบบทุนนิยมในปจจุบัน พิพิธภัณฑและ

บานเรือนทั่วไปถู

                                         

กร้ือคน หนังสือเกาและงานศิลปะเกาจะถูกทําลาย และทุกส่ิงที่เกี่ยวกับจีนเกาตาม

แบบขงจื้อหรือแผนบันทึกเสียงของบีโธเฟนจะถูกทําลาย รวมถึงเสื้อผาตามแบบตะวันตกหรือทรงผม

แบบฮองกงก็จะถูกโจมตี2 แมกระทั่งพระพุทธรูปหรือความเชื่อตามแบบลัทธิเตาตามวัดวาอารามตาง ๆ 

ก็ถูกทําลายและถูกแทนที่ดวยภาพของเหมาเจอตง  

ผลจากการทําลายสี่เกาและการดําเนินงานของขบวนการพิทักษแดงไดทําใหชาวจีน

เกือบทั้งประเทศตองหันมาสวมใสเสื้อผาแบบเดียวกันหมดและมีเพียง 2-3 สี คือขาว เทาและดํา สีสัน

ที่อยูนอกเหนือจากนั้นลวนสะทอนความเพอฝนที่ปราศจากความเรียบงาย กิริยามารยาทที่ถูกอบรมสั่ง

สอนมาถูกระบุวาเปนกิริยามารยาทของพวกผูดีศักดินา ฉะนั้นจึงตองเปลี่ยนมาเปนกิริยามารยาทแบบ

ชนชั้นกรรมาชีพ ทั้งคําพูดคําจาหรือการเคลื่อนไหวอากัปกิริยาทวงทา สวนการชื่นชมวรรณคดีหรือบท

กวีที่มีชื่อเสียงในสมัยศักดินาถูกมองอยางเหยียดหยาม เพราะไมใชรสนิยมที่รับใชชนชั้นกรรมาชีพ3  

นอกเหนือจากการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมแลวก็คือชีวิตของประชาชน จากตัวอยาง

ขอมูลบางสวนเทาที่มีการเปดเผยเชน ในเปยจิงระหวางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ค.ศ. 1966 ปรากฏ

วา มีผูเสียชีวิตจากการปะทะกันประมาณ 1,700 คน และมีผูถูกยึดบานและทรัพยสินสูงถึง 33,600 

ราย หรือที่เมืองตาซิ่ง ปรากฏวา มวลชนและขบวนการพิทักษแดงจากกลุมการผลิต 48 กลุมที่มาจาก 

13 คอมมูน ไดบุกเขาโจมตีผูที่ถูกระบุวาเปนพวกชนชั้นปฏิกิริยาทั้งสี่ (คือ เจาที่ดิน ชาวนารวย พวก

ปฏิปกษปฏิวัติและพวกอันธพาลทองถิ่น) ทําใหมีผูถูกฆาพรอมครอบครัว 325 ราย ผูเสียชีวิตที่มีอายุ

มากที่สุด 80 ป นอยที่สุด 38 วัน และที่ถูกทําลายทั้งครอบครัวมีอยู 22 ครอบครัว4

 

 

 
              1Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  pp. 71-72. 

              2Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  pp. 321-322. 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 110. 

              4Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  pp. 76-77. 
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ภาพประกอบ 4 แผนที่แสดงการเดินทางของขบวนการพทิักษแดงไปทัว่ประเทศใน ค.ศ. 1966-1968 

 

 ที่มา: Richard Ovey.   (2001).  History of the World.  p. 281. 

 
2.3 ปจจัยที่ชวยสนับสนุนการปฏิวัติวฒันธรรม 
ส่ิงที่มีสวนชวยสนับสนุนและสงเสริมใหขบวนการพิทักษแดงดําเนินขบวนการทําลายสี่เกา

และเดินทางไปทั่วประเทศจีนก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐที่ใชส่ือส่ิงพิมพและเพลงปลุกใจ 

โดยเฉพาะสื่อส่ิงพิมพในขณะนั้นจะมีอยูดวยกัน 6 แบบ1 คือ 1) แผนโปสเตอรขนาดใหญ ใชพูกันขนาด

ใหญเขียนเปนคําขวัญวา “ขอสาบานวาจะคุมครองเหมาเจอตงจนตัวตาย” ซึ่งจะหาพบเห็นได

โดยทั่วไป 2) แผนโปสเตอรขนาดเทากับกระดาษหนังสือพิมพ เขียนเปนขาวตาง ๆ เขียนตัวอักษรขนาด

ใหญดวยหมึกสีดํา บางครั้งเขียนติดตอกันถึง 50 แผน กระดาษที่เขียนมีทั้งสีเหลือง สีแดงและสีขาว 

ลักษณะตัวอักษรเปนแบบเขียนหวัด และกระดาษที่ใชหยาบและบางมาก ถาไมรีบอาน กระดาษอาจ

                                          
              1จําลอง พิศนาคะ.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 146-147. 
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ถูกลมพัดหายไป 3) จัดพิมพเปนสมุดเลมเล็ก และจะแจกจายใหกับขบวนการพิทักษแดงเอง บางครั้ง

จึงโปรยแจกตามถนนหนทาง ลักษณะตัวอักษรขนาดเล็กยากแกการอาน 4) ใชกระดาษขนาดใหญ

มาก เหมือนปายโฆษณาตามโรงมหรสพ ขางบนพิมพตัวอักษรสีแดงวา “คําแนะนําสูงสุด” หรือ “คํา

ขวัญของเหมาเจอตง” 5) ใบปลิว โดยทั่วไปใชรถยนตหวานโปรย โดยมุงโปรยที่มีฝูงชน 6) ภาพ

ลอเลียน 

หนังสือปกแดงเลมเล็ก∗ เปนหนังสือที่หลินเปยวรวบรวมคติพจน ขอคิดเห็นของเหมาเจอตง 

ในโอกาสตาง ๆ ประกอบดวยเนื้อหาดานทฤษฎีการเมือง ปรัชญาตาง ๆ แบงออกเปน 33 บท อาทิเชน 

พรรคคอมมิวนิสต การจัดการกับความขัดแยงในหมูประชาชนอยางถูกตอง แนวทางมวลชน 

ประชาธิปไตยใหญ 3 ประการ การวิจารณตนเอง เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา เปนตน หนังสือ

แดงเลมเล็กนี้จัดเปนหนังสือที่ไดรับการตีพิมพมากที่สุดอันดับสองของโลก รองจากคัมภีรไบเบิล โดยมี

การตีพิมพมากถึง 300 ลานเลมเพื่อแจกจายแกกลุมเยาวชนขบวนการพิทักษแดงและประชาชนทั่วไป 

สวนเพลงปลุกใจนั้นแตงขึ้นโดยเยาวชนพิทักษแดงเอง เพื่อกระตุนใหผูเขารวมการชุมนุมและ

เขารวมกระบวนการมีจิตใจที่ฮึกเหิมกอนปฏิบัติการกวาดลางและจะฉลองชัยชนะดวยการรองบทเพลง

เหลานี้ บางเพลงก็แตงขึ้นใหม บางเพลงก็เปนการนําเอาคําพูดของเหมาเจอตงมาแตงเปนเพลง เพลงที่

ไดรับความนิยมอยางมากคือ เพลงบูรพาแดง (The East is Red, ตงฟางหง) และเพลงแลนเรือในทะเล

ตองอาศัยนายทาย (Sailing the Seas depends on the Helmsman, ตาไหหางสิงเคาหวอโสว) ทั้ง

สองเพลงเปนเพลงที่ยกยองเหมาเจอตง และอีกหลาย ๆ เพลงก็นําบทความจากคติพจนเหมาเจอตง

จากหนังสือแดงเลมเล็กมาแตงเปนเพลง1 สวนเพลง“พอรักแมรักก็ไมเทากับประธานเหมารัก” (แยชิน

เหนียงชินปูจี๋เหมาจูสีชิน) เพลงการปฏิวัติไมใชการเชิญแขกกินขาว (เกอมิ่นปูซื่อฉ่ิงเคอชือฟาน) เพลง

กอการจลาจลมีเหตุผล (เจาฝานหยิวหลี่) เพลงทานไมโคนเขาก็ไมลม (หนี่ปูตาทาจิ้วปูเตา) เพลงสิ่งใด

ที่ศัตรูคุมครองเราจะตองตอตาน (ฝานเซอต้ีเหยินฝานตุยเตอหวอเหมินเยี่ยวหยงฮู ฝานเซื่อตี้หยินหยง

ฮูเตอ หวอเหมินจิ่วฝานตุย) เพลงเหลานี้ลวนแตงมาจากคําขวัญของเหมาเจอตง2 อีกทั้งยังไดมีการ

นําเอามติของคณะกรรมการกลางมาแตงเปนบทเพลงเชน เพลงขอกําหนด 16 ประการ (Let's Study 

the Sixteen Points) เพลงเราเปนขบวนการพิทักษแดงของประธานเหมา (We Are Chairman Mao's 

Red Guards) เพลงกองทัพหญิง (Militia Women) เพลงการปฏิวัติวัฒนธรรมใหญของชนชั้น

                                          
              ∗สามารถอานไดจาก Morning Sun.  (2005).  The Little Red Book, Living Revolution in A Film and 

Website about Cultural Revolution.  (online).    

              1Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  pp. 264-265. 

              2จําลอง พิศนาคะ.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 164. 
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กรรมาชีพเปนสิ่งดี (The Great Proletarian Cultural Revolution Is Indeed Good!)1 เปนตน ซึ่ง

ปจจุบันบทเพลงเหลานี้ฟงไดจากhttp://www.morningsun.org/ multimedia/music.html   

 
2.4 ความแตกแยกของขบวนการพิทกัษแดง 
พวกขบวนการพิทักษแดงไดเดินทางไปทั่วประเทศและมารวมกันตัวกันที่เปยจิงเพื่ออภิปราย

ปญหา “ประสบการณทางปฏิวัติ” เดิมทีนั้นเยาวชนที่สามารถเดินทางไดจะตองเปน “เยาวชนแดงทั้ง

หา”∗เทานั้น แตเมื่อถึงปลาย ค.ศ. 1966 ขบวนการพิทักษแดงจํานวนหลายลานคนก็สามารถเดินทาง

ไปมาทั่วประเทศไดอยางวุนวาย โดยมีกองทัพปลดแอกประชาชนเปนผูอํานวยความสะดวกจนกระทั่ง

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1966 คณะกรรมการกลางของพรรคไดออกหนังสือเวียนเรียกรองให

ขบวนการพิทักษแดงหยุดการเดินทาง แตขบวนการพิทักษแดงก็ยังคงเดินทางไปมาตลอดฤดูหนาว 

การคมนาคมขนสงสินคาตองหยุดชะงักลง เนื่องจากการคมนาคมทั้งระบบตองรองรับการเดินทางของ

ขบวนการพิทักษแดง สงผลกระทบตอการผลิตเปนอยางมาก เพราะโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ไม

สามารถที่จะขนสงวัตถุดิบเขาปอนโรงงานและสงผลิตภัณฑได2

ในขณะที่ขบวนการพิทักษแดงกําลังดําเนินขบวนการทําลายสี่เกาและมีการเดินทางทั่ว

ประเทศนั้น ขบวนการพิทักษแดงกลุมตาง ๆ ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็เร่ิมจัดตั้งกลุมของตนขึ้น 

โดยแตละกลุมตางก็โตเถียงกันและอางวากลุมของตนเปนตัวแทนของแนวคิดเหมาเจอตงที่แทจริง และ

เมื่อกลุมตาง ๆ ขาดการประสานงานและการควบคุมจากสวนกลาง ขบวนการพิทักษแดงจึงเกิดความ

แตกแยกและการตอสูกันเองระหวางกลุมตาง ๆ3 ที่มาของความแตกแยกอีกสวนหนึ่งมาจากการ

แบงกลุมของขบวนการพิทักษแดงตามประวัติของครอบครัว ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมสีแดง หรือ

กลุม ”เยาวชนแดงทั้ง 5” จากแนวทางการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ตองการฟนฟูลัทธิสังคมนิยมและทําลาย

แนวคิดทุนนิยม และกลุมสีดํา หรือกลุมสีดําทั้ง 7 คือขบวนการพิทักษแดงที่มาจากครอบครัวนายทุน

เจาที่ดิน ชาวนาที่รํ่ารวย ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการปฏิวัติ จึงทําใหกลุมสีแดงจะกลาววากลุมสีดํา

เปนพวกที่เกิดจากอาชญากร โดยเขียนเปนโครงกลอนสองบทไววา “ถาพอเปนวีรบุรุษ ลูกก็เปนผูกลา 

                                          
              1Morning Sun.  (2005).  Music, Multimedia in A Film and Website about Cultural Revolution.  

(online). 

              ∗”เยาวชนแดงทั้ง 5” คือ เยาวชนที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากชาวนายากจน ชาวนาปานกลาง กรรมกร 

ทหารนักปฏิวัติหรือหัวหนานักปฏิวัติ 

              2ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  จีนสามยุค.  แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ.  หนา 562-563. 

              3แหลงเดิม.  หนา 563. 

http://www.morningsun.org/%20multimedia/music.html
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หากพอเปนพวกปฏิกิริยา ลูกก็ไมมีดี”1 จึงถือวาตัวเองดีกวาและดูถูกกลุมสีดํา ความวุนวายและความ

แตกแยกภายในขบวนการพิทักษแดงจึงเกิดขึ้น 

 

3. สภาพการเมืองของจีนระหวางเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ถึงเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 1968 

ตั้งแตเร่ิมการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนตนมา กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดดําเนินการโจมตี

ผูปฏิบัติงานภายในพรรคและภายในรัฐบาล จนทําใหกลไกของระบบการทํางานทั้งของพรรคและ

รัฐบาลไรประสิทธิภาพไปโดยสิ้นเชิง จากสภาพความวุนวายทางการเมืองดังกลาว คนงานที่ไมพอใจ

กับผลกระทบจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดงไดทําการตอตานการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เรียกวา 

“การยึดอํานาจเดือนมกราคม” ตอมากลุมนายพลระดับสูงจึงไดประชุมปรึกษากันที่จะระงับเหต ุและได

เสนอขอคิดเห็นของพวกตนตอเหมาเจอตง แตเหตุการณดังกลาวกลับถูกตอตานโดยกลุมปฏิวัติ

วัฒนธรรมกลาง และถูกเรียกวา “การทวนกระแสในเดือนกุมภาพันธ” และเมื่อเหตุการณความวุนวาย

เกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแลว เหมาเจอตงและกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางจึงไดจัดระเบียบการบริหารขึ้น

ใหม ดวยการอาศัยการบริหารรวมกัน 3 ฝาย คือ ฝายกองทัพปลดแอกประชาชน ฝายมวลชนปฏิวัติ 

และฝายผูปฏิบัติงานของพรรคที่เหลือรอดจากการกวาดลาง โดยเรียกองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้วา 

“คณะกรรมการการปฏิวัติหรือพันธมิตรสามเสา” แมวาจะมีการจัดระเบียบการบริหารขึ้นใหมแลว แต

เหตุการณความวุนวายก็ยังไมไดยุติลง โดยในกลางเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1967 เกิดความขัดแยงขึ้น

ระหวางกลุมคนงานจากโรงงานตาง ๆ กับขบวนการพิทักษแดงที่เมืองอูฮั่น จนกลายเปนเหตุการณ 

“วิกฤตการณอูฮั่น” ข้ึน ซึ่งตอมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967 ก็เกิดเหตุการณ “การกวาดลางกลุม 516” 

ข้ึน หลังจากนั้นจึงไดมีการจัดระเบียบการบริหารขึ้นใหมโดยมีกองทัพปลดแอกประชาชนเปน

ศูนยกลางหลักของโครงสรางทางการเมืองและกองทัพปลดแอกประชาชนไดทําการสลายขบวนการ

พิทักษแดงตามคําสั่งของเหมาเจอตงในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1968 
3.1 การยึดอํานาจเดือนมกราคม (January power seizure) 
ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 จนถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ถือไดวาเปนชวงเวลา

ที่ขบวนการพิทักษแดงกาวขึ้นสูจุดสูงสุดของการกอการจลาจล เพราะเปนชวงที่ขบวนการพิทักษแดง

ไดสรางความวุนวายดวยการดําเนินการโจมตีอํานาจการบริหารและระบบการทํางานของรัฐบาล 

รวมถึงการโจมตีโครงสรางของพรรคคอมมิวนิสตในทุกระดับ2 โดยเฉพาะขบวนการพิทักษแดงหัว

                                          
              1บทกลอนคูนี้ปรากฏครั้งแรกในเปยจิงจากบทความ “On Family Background” ซึ่งเขียนโดย Yu Luoke 

และแพรหลายทั่งทั้งเปยจิงในเวลาตอมา  (Yan Jiaqi; & Gao Gao. 1996: 104-105) 

              2ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 566. 
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รุนแรงไดเขายึดโรงเรียน ยึดหนวยงานรัฐบาล รวมถึงยึดหนวยทหาร ซึ่งเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นในสวน

ตาง ๆ ของประเทศ อาทิเชน ที่มณฑลซินเจียง กวางตง มองโกเลียใน อานฮุย เหอหนาน ฝูเจี้ยน ทิเบต1  

ที่เปยจิง ขบวนการพิทักษแดงไดเรียกรองใหทําการปลดเจาหนาที่ของพรรค ซึ่งถูกกลาวหา

วาเปนผูตอตานการปฏิวัติหรือเปนนักปฏิวัติซอน (counter-revolutionary)2 สวนที่ซั่งไห การยึดอํานาจ

ในซั่งไหของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางและการดําเนินงานของขบวนการพิทักษแดงทําใหระบบการ

ปกครองของซั่งไหเปนอัมพาต สงผลใหระบบเศรษฐกิจของซั่งไหตกต่ํา3 ซึ่งกลุมแรงงานหัวรุนแรงในซั่ง

ไหที่ไมพอใจการกระทําของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางและขบวนการพิทักษแดงจํานวน 11 กลุม∗ได

รวมตัวกันเขายึดสํานักงานใหญ เขาควบคุมเมืองทั้งเมืองดวยการยึดหนังสือพิมพ สถานีวิทยุและ

สถานีโทรทัศนในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1967 4 รวมถึงสไตรคหยุดงาน ยึดรถไฟเพื่อเขาไปเปยจิง และ

ใชเงินกองคลังของโรงงานอุตสาหกรรมไปซื้อส่ิงของบริโภคกันตามความพอใจ5 แตแทนที่จะดําเนนิการ

แกไขปญหากลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางกลับกระตุนใหคนงานกอการจลาจลมากยิ่งขึ้น 6  ทําให

เหตุการณบานปลายจนนําไปสูการปะทะกันระหวางกลุมขบวนการพิทักษแดงกับกลุมคนงานในซั่งไห 

สงผลใหการดําเนินงานทุกอยางในซั่งไหหยุดชะงัก เกิดการหยุดขนสงสินคา ทําใหทาเรอืตาง ๆ มสิีนคา

ตกคางจํานวนมาก การรถไฟก็เกิดความสับสนวุนวายเพราะทางรถไฟบางสายถูกตัดขาด ในตัวเมือง

ซั่งไหมีแตขบวนการพิทักษแดงอยูทั่วไป รานคาตางก็จํากัดเวลาขายสินคาประเภทอาหาร เพราะ

ปริมาณอาหารลดลงจนถึงขั้นวิกฤต จากตัวอยางที่ซั่งไหทําใหคนงานในมณฑลอื่น ๆ ก็กอความวุนวาย

ข้ึนตามมา7 โดยเรียกเหตุการณในชวงเวลานี้วา “การยึดอํานาจเดือนมกราคม” “พายุเดือนมกราคม” 

หรือ “การปฏิวัติเดือนมกราคม” 

                                          
              1เติ้งหยง.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 36. 

              2ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 566-567. 

              3Philip Bridgham.  (1971).  Mao’s cultural Revolution in 1967: The Struggle to Seize Power.  in  

China in Ferment: Perspectives on the Cultural Revolution.  edited by Richard Baum; & Louise B. Bennett.  

p. 122 

              ∗เอกสารของกลุมคนงานซั่งไหที่ประกาศตอชาวซั่งไหถึงเหตุผลในการกอความวุนวายในครั้งนี้และเอกสาร

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณในซั่งไหศึกษาไดจาก (Joan Robinson. 1969: 96-122) 

              4Stanley Karnow.  (1990).  Mao and China: A Legacy of Turmoil.  3rd ed.  p. 228. 

              5ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 564. 

              6Philip Bridgham.  (1971).  op. cit.  p. 123. 

              7กฤษณ วรางกูร.  (2522).  เหมาวิจารณตนเอง เบื้องหลังแกงส่ีคนและประวัติเติ้งเสี่ยวผิง.  หนา 13. 
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เมื่อถึงกลางเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางก็ตองเผชิญกับปญหา

มากมายอาทิ 1) มีคนงานกวาลานคนเดินทางไปเปยจิงเพื่อตอตานแนวทางของการปฏิวัติวัฒนธรรม 

2) รายงานในการดําเนินงานของรัฐบาลจํานวนมากสับสนและขัดแยงกัน และ 3) ความบกพรองในการ

ควบคุมของทั้งพรรคและรัฐบาลทําใหเกิดความวุนวายขึ้นในซั่งไห1 ตอมาจางชุนเฉียวและเหยาเหวิน 

หยวนไดเดินทางมาซั่งไห เพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการเขาควบคุมหนังสือพิมพ

ที่มีอิทธิพลมากที่สุด และเขาควบคุมสถานการณความวุนวายโดยใหคนงานกลับไปทํางานตามปกติ2 

แตเหตุการณความไมสงบยังคงดําเนินตอไป และในปลายเดือนมกราคม ค.ศ.1967 ไดเกิดขบวนการ

พิทักษแดงขึ้นอีกกลุมหนึ่งที่มีความตองการใหคนงานซั่งไหรวมมือกับขบวนการพิทักษแดง จึงชุมนุม

ตอตานจางชุนเฉียวกับเหยาเหวินหยวน แลวเขาจับกุมนักเขียนที่ทําการโฆษณาการปฏิวัติวัฒนธรรม 

ทําใหในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1967 จางชุนเฉียวและเหยาเหวินหยวนไดขอความชวยเหลือจาก

กองทัพ∗ โดยกองทัพไดนํากําลังเขามารักษาความสงบแตปฏิเสธที่จะเขารวมการปฏิวัติกับกลุมปฏิวัติ

วัฒนธรรมกลาง ดวยความชวยเหลือของกองทัพจึงทําใหเหตุการณในซั่งไหสงบลง ในวันที่ 5 

กุมภาพันธ จางชุนเฉียวจึงไดจัดตั้งคอมมูนประชาชนซั่งไห (Shanghai People’s Commune) ขึ้น3 

โดยเขาคิดวาเปนการรื้อฟนคอมมูนปารีส (Paris Commune, 1871) ข้ึนมาใหมในแบบของจีน แต

ตอมาไมนานเหตุการณความวุนวายที่เกิดขึ้นในซั่งไหก็ไดพิสูจนวาการจัดตั้งคอมมูนประชาชนซั่งไห

เปนเพียงความฝน เนื่องจากที่ซั่งไหไมสามารถจะเปนตนแบบของการปฏิวัติที่มีเสถียรภาพได และ

เหตุการณจลาจลของคนงานในครั้งนั้นไดแผขยายไปทั่วประเทศ 4 ซึ่งเหตุการณการปฏิวัติเดือน

มกราคมนั้นอาจเปนการตอตานของผูที่ไมเห็นดวยกับแนวทางการปฏิวัติของเหมาเจอตงก็เปนได 

 

                                          
              1Philip Bridgham.  (1971).  op. cit.  p. 123-124. 

              2Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 578. 

              ∗เอกสารจากกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางที่สงถึงกองทัพปลดแอกประชาชนเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1976 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก CCP Center, State Council, Central Military Commission, and 

Central Cultural Revolution Group.  (1967).  Decision to Provide the Revolutionary Masses of the Left with 

the Firm Support of the People’s Liberation Army.  quoted in  Michael Schoenhals, editor.  (1996).  op. cit.  

pp. 52-53. 

              3Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 578. 

              4Stanley Karnow.  (1990).  op. cit.  p. 250. 
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3.2 เหตุการณทวนกระแสเดือนกุมภาพันธ (February Adverse Current) 
โจวเอินไหลไดจัดการประชุมข้ึนในระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ ค.ศ.1967 ณ หอประชุม

ไหวเหริน (Huairen Hall) ทําเนียบจงหนานไห (Zhongnanhai) ในเปยจิง ผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้

ประกอบดวยสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการการทหารคนสําคัญและนายพลอาวุโส 

อาทิเชน จอมพลจูเตอ จอมพลเฉินอี้ (Chen Yi, 1901-1972) จอมพลเนี่ยหรงเจิน (Nie Rongzhen) 

จอมพลสวี่เซี่ยงเฉียน (Xu Xiangqian, 1901-1990) จอมพลเยเจี้ยนอิง (Ye Jianying, 1897-1986) หลี่

ฟูชุน (Li Fuchun) เฉินหยุน หลี่เซียนเนี่ยน (Li Xiannian, 1909-1992) ถานเจิ้นหลิน (Tan Zhenlin, 

1902-1983) อวีชิวหลี่ (Yu Qiuli) กูมู (Gu Mu)ประชุมรวมกับแกนนําของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลาง 

ซึ่งประกอบดวย เฉินปอตา คังเซิง เจียงชิง จางชุนเฉียว เหยาเหวินหยวน1 โดยฝายของกองทัพปลด

แอกประชาชนไมเห็นดวยกับแนวทางการปฏิวัติที่กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางกระทําอยูในขณะนั้น จึง

ทําใหกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางกลาวหาฝายของกองทัพปลดแอกประชาชนวาเปนการ “ทวนกระแส

เดือนกุมภาพันธ”  

โดยมติจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ไดกลาวถึงการประชุมในครั้งนี้วา ในการประชุมฝายสมาชิกคณะกรรมการ

กรมการเมืองและคณะกรรมการการทหารไดวิพากษวิจารณการดําเนินงานในการปฏิวัติวัฒนธรรม

อยางรุนแรง แตกลับถูกกลาวหาจากกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางวาเปนการ “ทวนกระแสเดือน

กุมภาพันธ” และถูกกดดัน ถูกโจมตี ในที่ประชุมไดวิพากษวิจารณจูเตอและเฉินหยุนอยางผิด ๆ องคกร

ของพรรคและรัฐในแผนกงานตาง ๆ และในสวนภูมิภาคตาง ๆ ถูกยึดอํานาจและจัดตั้งใหมเกือบหมด2  

แมวากลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางกับสมาชิกหัวรุนแรงคนอื่น ๆ ยังคงเรียกรองใหทําการปฏิวัติ

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง แตโจวเอินไหลและสมาชิกที่เดินสายกลาง ดูเหมือนจะเห็นดวยกับความคิดที่วา 

กองทัพปลดแอกประชาชนควรจะเขามาสรางความสงบเรียบรอยอยางชา ๆ จึงไดมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการปฏิวัติข้ึน3

 
3.3 การจัดต้ังคณะกรรมการปฏิวัติ (Revolutionary Committees)  
ภายหลังการจัดตั้งคอมมูนประชาชนซั่งไหเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ เหมาเจอตงเห็นวา

สถานการณในซั่งไหเสมือนไรกฎระเบียบ และอธิบายวา “เราไมสามารถควบคุมสถานการณไดโดย

                                          
              1Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 125. 

              2Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  p. 37. 

              3ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 569. 
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ปราศจากผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญ1 ดังนั้นในปลายเดือนกุมภาพันธ เหมาเจอตงไดกลาวกับจางชุน

เฉียววาใหเปลี่ยนคอมมูนประชาชนซั่งไหไปเปน คณะกรรมการปฏิวัติ (Revolutionary Committee) 

เปนการบริหารงานโดยพันธมิตรสามฝาย (three-way alliance or triple alliances) ซึ่งประกอบดวย1) 

ผูแทนจากมวลชนปฏิวัติ 2) ผูแทนสมาชิกของกองทัพปลดแอกประชาชน และ 3) ผูแทนจาก

ผูปฏิบัติงานของพรรคที่มีแนวทางที่ถูกตอง โดยที่คณะกรรมการปฏิวัติจะเปนองคกรที่ดูแลพื้นที่ใน

เมืองใหญ คอมมูนในชนบท และสถาบันการศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติในครั้งนี้เปนการลด

ความสําคัญของผูแทนจากคนงานอุตสาหกรรมทองถิ่น2 เพิ่มความสําคัญของกองทัพปลดแอกในการ

มีสวนรวมในการบริหารประเทศในระดับตางๆ เพื่อไมใหฝายหนึ่งฝายใดควบคุมอํานาจการบริหาร

เพียงฝายเดียว โดยรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติในซั่งไหจะเปนตัวอยางของการจัดตั้ง

คณะกรรมการปฏิวัติทั่วประเทศ 

เหตุผลของการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติ นอกจากเหมาเจอตงตองการกระจายอํานาจดังที่

ไดกลาวไปแลว ยังเกิดจากเหตุผลที่เหมาเจอตงตองการอาศัยกําลังสนับสนุนจากกองทัพปลดแอก

ประชาชนในการโคนลมอํานาจของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง เพราะการดําเนินการของขบวนการพิทักษ

แดงที่ทําการตรวจสอบและกวาดลางระบบราชการภายในพรรคคอมมิวนิสตที่ผานมาไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร ในขณะที่กองทัพปลดแอกประชาชนเปนองคกรเดียวที่ยังคงมีระเบียบวินัยและมี

องคกรกระจายทั่วไป จึงทําใหกองทัพปลดแอกตองแทรกเขาไปในชองวางของอํานาจที่เกิดจากการ

ตอสูระหวางเจาหนาที่พรรคและองคกรมวลชน ชองวางระหวางพรรคและองคกรบริหาร ตลอดจน

ชองวางที่เกิดจากความขัดแยงขององคกรมวลชนดวยกัน ไมวาจะเปนพวกกลุมขบวนการพิทักษแดง

ดวยกันเอง หรือขบวนการพิทักษแดงกับมวลชน3  

ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1967 คณะกรรมการปฏิวัติชุดแรกไดรับการจัดตั้งขึ้นใน 6 พื้นที่

ไดแกมณฑลเฮยหลงเจียง (Heilongjiang) ซานตง (Shandong) กุยโจว (Guizhou) ซานซี (Shanxi) 

และในเมืองใหญอีก 2 แหงคือ ซั่งไหและเปยจิง4 โดยรัฐบาลออกประกาศวา คณะกรรมการปฏิวัติ

ดังกลาวจะตองเปนแบบอยางของการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติ แตขบวนการพิทักษแดงจํานวนมาก

กลับไมเห็นดวยกับแนวคิดนี้ ในวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1967 เหมาเจอตงไดออกหนังสือชี้นํากองทัพปลด

แอกในการสนับสนุนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของขบวนการพิทักษแดง โดยให

                                          
              1Stanley Karnow.  (1990).  op. cit.  p. 264 

              2Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 579. 

              3อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  จีน การตอสูสองแนวทาง.  หนา 35-36. 

              4Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 190. 



 117 

ทหารฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาในระดับตางๆ และใหกองทัพชวยนํานักเรียนกลับเขาเรียน1 ทําให

คณะกรรมการทหารสวนกลางไดมีมติใหสงกองทัพปลดแอกประชาชนไปดําเนินการ “สามสนับสนุน

สองการทหาร” (คือสนับสนุนฝายซาย สนับสนุนชาวนา สนับสนุนกรรมกร ควบคุมทางทหารและการ

ฝกอบรมทางทหารและการเมือง) การตัดสินใจของเหมาเจอตงในครั้งนี้ ไดเปดโอกาสครั้งสําคัญใหกับ

หลินเปยวและกองทัพปลดแอกประชาชนที่จะเขาไปมีอิทธิพลและกําจัดผูปฏิบัติงานของพรรคที่ไมเห็น

ดวยกับตนในระดับตาง ๆ รวมถึงทําใหหลินเปยวและกองทัพเขามามีอํานาจทางการเมืองมากขึ้น2

สําหรับโจวเอินไหลจุดมุงหมายของการสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติคือ 1) เพื่อ

ชวยเหลือผูนําคนสําคัญในพรรคและรัฐบาลจากการดําเนินงานของการปฏิวัติวัฒนธรรม 2) เพื่อ

ปกปององคกรมวลชนจากการเขาควบคุมอํานาจของผูนําระดับสูง 3) เพื่อจํากัดขอบเขตของการ

ดําเนินงานขององคกรมวลชน 4) เพื่อใหแนใจวาจะรักษาการบริหารงานและการผลิตปกติได3 อีกทั้ง

โจวเอินไหลยังไดพยายามที่จะปกปองเจาหนาที่ระดับสูงจากการโจมตีของขบวนการพิทักษแดง 

อยางเชนในเดือนมกราคม โจวเอินไหลไดเขาชวยคณะรัฐมนตรีประมาณ 20-30 คนใหมาอาศัยอยูที่

ทําเนียบจงหนานไห (Zhongnanhai) และไดใหเลขาธิการพรรคประจําภาค ประจําจังหวัดและเมือง

ใหญ ๆ ยายเขามาเปยจิง ซึ่งชวยไมใหขบวนการพิทักษแดงทองถิ่นรบกวนหรือทําการวิพากษวิจารณ4

มติจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน ค.ศ. 1981 ไดกลาวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติในคร้ังนี้วา การสงกองทหารปลดแอก

ประชาชนไปรวมจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติ และดําเนินการ “สามสนับสนุนสองการทหาร” เปน

ส่ิงจําเปนสําหรับสถานการณในเวลานั้นและมีผลในทางบวกตอการทําใหสถานการณอยูในความสงบ5

การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติสงผลใหกองทัพปลดแอกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ

บริหารประเทศ ในสถานการณเชนนี้หลินเปยวกับเจียงชิงไดประเมินวา ในบรรดาเหลาจอมพลทั้ง 10 

คนของกองทัพปลดแอกประชาชนนั้น ยังเหลือจอมพลอีก 4 คนที่ยังคงขัดขวางการดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรมซึ่งไดแก เฉินอี้ เยเจี้ยนอิง สวี่เซี่ยงเฉียน เนี่ยหยงเจิน เพราะนอกจากหลินเปยวเองแลว จอม

พลอีก 5 คน ซึ่งไดแก จูเตอ ก็มีอายุ 80 กวาป ในสายตาของพวกเขาเห็นวาจูเตออายุมากแลว ไมอาจที่

จะขัดขวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมได เฮอหลง (He Long, 1896-1969) กับเผิงเตอไหวไดถูก

                                          
              1ทวีป วรดิลก.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 1200. 

              2Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  The Rise of Modern China.  2nd ed.  p. 847. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  pp. 199-200. 

              4Ibid.  p. 200. 

              5Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 37-38. 
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โคนลมไปแลว หลอหยงหวนก็ถึงแกกรรมไปแลว หลิวปอเฉิง ก็ปวยนอนอยูบนเตียง พวกเขาเห็นวาใน

การตอสูทางการเมืองหลิวปอเฉิงไมสามารถจะมีบทบาทอะไรไดอีกตอไป1  

ในสภาพเชนนี้ จอมพลทั้ง 4 คนที่หลินเปยวกับเจียงชิงจะกําจัดออกไปนั้น เฉินอี้นับวาอยูใน

ฐานะที่โดดเดนที่สุด เพราะเฉินอี้เปนคนที่สนิทสนมกับเหมาเจอตง ทั้งสองคนชอบบทกวีโบราณเปน

อยางยิ่ง เขาพูดจาตรงไปตรงมาไมเกรงใจใคร ทําใหหลินเปยวกับเจียงชิงเห็นวาหากพวกเขากําจัดเฉิน

อ้ีเสียกอนจะไดเปนการแสดงใหคนอื่นเห็นวา ถาหากใครตอตานพวกเขาก็เทากับหาเรื่องใสตัว ตอมา

เฉินอี้ก็ถูกนําตัวออกจากเปยจิง ไปทํางานอยูในโรงงานแหงหนึ่งที่สือเจียจวง ไมนานก็กลับมาเปยจงิแต

เขาก็มิไดกลับคืนสูตําแหนงงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการตางประเทศอีกเลย2

อยางไรก็ตามกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางมีความเห็นวา การขับหลิวเซาฉีออกจากตําแหนง

นั้นเปนสิ่งที่ทําไดงาย แตส่ิงที่ยากและเปนปญหาก็คือการลมลางแนวความคิดแบบหลิวเซาฉีออกไป 

เพราะพวกเขากลัววาแนวความคิดนี้จะกลับมาอีก 3 จึงยังคงใหขบวนการพิทักษแดงดําเนินการ

เคลื่อนไหวทําลายสี่เกาไปทั่วประเทศ เชน ที่เปยจิงในระหวางวันที่ 30 เมษายนถึง 10 พฤษภาคม ค.ศ. 

1967 เกิดเหตุการณการปะทะกันขึ้น 133 คร้ัง สงผลกระทบถึงประชาชน 60,000 คน โดยความไมสงบ

ในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นแลวขยายไปตามเมืองใหญ ๆ ทั่วทั้งประเทศอาทิ เชน กวางตง (Guangdong) อู

ฮั่น (Wuhan) เฉิงตู (Chengdu) มุกเดน (Mugden) ฉางซา (Changsha) คุนหมิง (Kunming) และอูรุม

ฉี (Urumchi) เปนตน4

ในขณะที่เหมาเจอตงมีคําสั่งใหกองทัพปลดแอกเขาควบคุมสถานการณแลวก็ตาม แตเหมา

เจอตงเองกลับกลาวกับขบวนการพิทักษแดงในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1967 วา “...อยากลัวความ

ยุงยาก ยิ่งพวกเธอสรางความยุงยากขึ้นมากเพียงไร ยิ่งความยุงยากยืดเยื้อยาวนานเพียงไร มันก็จะดี

ข้ึนเพียงนั้น...ความยุงยากเปนของดีเสมอมา มันทําใหส่ิงตาง ๆ มีความกระจางขึ้น...แตอยาใชอาวุธก็

แลวกัน มันไมใชของดีที่จะยิงกัน”5 หลังจากนั้นเพียง 3 วัน ขบวนการพิทักษแดง 30 คนก็บุกที่พักของ

หลิวเซาฉีในทําเนียบจงหนานไห โดยในขณะนั้นหลิวเซาฉียังคงดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของ

ประเทศอยูแตกลับถูกขบวนการพิทักษแดงบังคับใหวิจารณตนเองพรอมกับหวางกวงเมย (Wang 

Guangmei, 1921- ) ซึ่งเปนภรรยาตอหนาผูรวมชุมนุมกวา 300,000 คนที่มหาวิทยาลัยชิงหัว6  

                                          
              1ฟางจี้เฉิง; เจียงกุยหนง.  (2539).  เลมเดิม.  หนา 284. 

              2แหลงเดิม.  หนา 284. 

              3Joan Robinson.  (1969).  op. cit.  pp.  65-66. 

              4Immanuel C. Y. Hsu.  (1995).  op. cit.  p. 701. 

              5ทวีป วรดิลก.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 1200. 

              6แหลงเดิม.  หนา 1200. 
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ในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1967 ขบวนการพิทักษแดงกลุมหนึ่งไดไปที่ทําเนียบจงหนานไห

และปดหนังสือพิมพกําแพงพรอมทั้งตะโกนขับไลหลิวเซาฉีวา “ไลหลิวออกจากจงหนานไห”1 ซึ่ง

เหตุการณการถูกควบคุมตัวและการถูกขบวนการพิทักษแดงรุมประณามพรอมกับขับไลในลักษณะนี้

ของหลิวเซาฉีกับหวางกวงเมยและครอบครัวเกิดขึ้นตอเนื่องหลังจากนั้น เปนเวลานานนับป ในวันที่ 13 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 หลิวเซาฉีกับหวางกวงเหมยถูกขังเดี่ยวในเรือนจําที่เปยจิง จนกระทั่งในวันที่ 

17 ตุลาคม ค.ศ. 1969 หลิวเซาฉีก็ถูกยายที่คุมขังจากเรือนจําในเปยจิงไปยังเมืองไคเฟง ทั้ง ๆ ที่หลิว

เซาฉีกําลังปวยดวยโรคปอดบวม และในวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969 ก็เสียชีวิต โดยที่ในมรณบัตร

ใชชื่อปลอมวา “หลิวเวยหวง” (Liu Weihuang)2 สวนหวางกวงเมย ถูกขังในเรือนจําฉินเฉิงในเปยจิง 

จนมาไดรับอิสรภาพใน ค.ศ. 1979  

 
3.4 วิกฤตการณอูฮั่น (Wuhan Incident) 
วิกฤตการณอูฮั่นหรือเรียกวา “วิกฤตการณ 7/20” (7/20 Incident) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 

กรกฎาคม ค.ศ. 1967 เปนเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงในกลาง ค.ศ. 1967 ระหวางทั้ง 3 

ฝาย ไดแก ระหวางกลุมมวลชนหัวรุนแรงกับกลุมมวลชนหัวอนุรักษนิยม ระหวางกองทัพปลดแอก

ประชาชนหัวรุนแรงกับหัวอนุรักษนิยม และระหวางกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางกับกลุมกองทัพปลด

แอกประชาชน3

วิกฤตการณอูฮั่นมีสาเหตุจากการตัดสินใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติเมื่อเดือน

กุมภาพันธ โดยผูบัญชาการทหารภูมิภาคหลายคนไมเห็นดวยกับแนวคิดที่จะใหกองทัพปลดแอก

ประชาชนตองรวมมือกับมวลชนหัวรุนแรง จึงขัดขวางการดําเนินงานของมวลชนหัวรุนแรง โดยเฉพาะ

ในภูมิภาคทหารที่อูฮั่น (The Wuhan Military Region) ผูบัญชาการทหารเฉินไจเตา (Chen Zaidao, 

1909-1993) เปนผูหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับแนวทางการรวมมือกับมวลชนหัวรุนแรง เพราะเขาคิดวาความ

รวมมือดังกลาวเปนการลดอํานาจของกองทัพปลดแอกประชาชน เขาจึงมีสวนเพิ่มความขัดแยง

ระหวางกลุมมวลชนหัวรุนแรงกับมวลชนหัวอนุรักษ ที่ไดมีการปะทะกันตั้งแตมีคําสั่งใหจัดตั้ง

คณะกรรมการปฏิวัติ เมื่อกลุมมวลชนหัวรุนแรงเขายึดอาวุธจากคลังแสงของกองทัพ กองทัพอีกสวน

หนึ่งจึงตอบโตดวยการใหอาวุธแกฝายมวลชนหัวอนุรักษนิยม เนื่องจากกลุมภายในกองทัพปลดแอก

ตางก็สนับสนุนมวลชนคนละกลุมจึงทําใหความขัดแยงภายในกองทัพเพิ่มมากขึ้นเชนกัน 4 สวน

                                          
              1Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 153. 

              2Ibid.  pp. 155-164. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 211. 

              4Ibid.  p. 212. 
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สถานการณความขัดแยงระหวางมวลชนก็รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกลุมมวลชนหัวรุนแรงไดรับ

การสนับสนุนจากเจียงชิง1

ในกลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1967 การตอสูระหวางมวลชนที่เกิดขึ้นในอูฮั่นมีความรุนแรง

มากขึ้น องคกรมวลชนหัวอนุรักษไดจัดตั้งกลุม “ลานวีรบุรุษ” (Million Heroes) ข้ึน โดยไดรับการ

สนับสนุนจากกองทัพสวนภูมิภาคและผูปฏิบัติงานที่เปนทหารผานศึกจํานวนมาก รวมถึงสมาชิกพรรค

คอมมิวนิสตในอูฮั่นอีกกวารอยละ 85 สวนฝายมวลชนหัวรุนแรงเองก็ไดจัดตั้งกลุม “กองบัญชาการ

คนงาน” ข้ึน สมาชิกประกอบดวยคนงานและมีสมาชิกขบวนการพิทักษแดงรวมอยูดวย เฉินไจเตาเห็น

วากองทัพภูมิภาคสามารถสั่งใหพรรควางตัวเปนกลางระหวางความขัดแยงของมวลชนและเรียกรองให

เกิดความสามัคคี 2 แตเฉินไจเตาเองกลับสนับสนุนกลุม “ลานวีรบุรุษ” การปะทะกันระหวางทั้งสอง

กลุม ทําใหกองทัพสวนภูมิภาคจับกุมผูนําขบวนการพิทักษแดงและกลุมคนงานหัวรุนแรงกวา 500 คน3

ตอมาในกลางเดือนกรกฎาคมมีความพยายามที่จะแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น จึงได

มีการประชุมข้ึนในอูฮั่น ผูเขารวมประชุมประกอบดวยตัวแทนจากสวนกลาง ไดแก โจวเอินไหล ตัวแทน

จากกองบัญชาการทหารสวนกลาง ไดแก หลี่จวอเผิง (Li Zuopeng, 1914- -) และหยางเฉินอู (Yang 

Chenwu) ตัวแทนสมาชิกกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมไดแก หวางลี่ (Wang Li, 1922- -) กับเซี่ยฟูจื่อ (Xie 

Fuzhi, 1909-1972) และเหมาเจอตง ในการประชุมทั้งเหมาเจอตงและโจวเอินไหลวิพากษวิจารณเฉิน

ไจเตาวาละเลยแนวทางของสํานักงานใหญแรงงานทั่วไป และเหมาเจอตงไดเรียกรองใหเกิดความ

สามัคคีภายในองคกรมวลชน เมื่อโจวเอินไหลเดินทางกลับเปยจิงไดใหหวางลี่กับเซี่ยฟูจื่ออยูแกไข

ปญหาตาง ๆ ตอที่อูฮั่น4  

ในวันที่ 20 กรกฎาคม คนงานกลุม “ลานวีรบุรุษ” ไดกอการโดยนํากําลังสวนหนึ่งเขายึด

สนามบินทั้งของพลเรือนและของกองทัพ และอีกสวนหนึ่งยึดสถานีรถไฟ โรงไฟฟา สถานีตํารวจ ทาเรือ 

ถนนสายหลักและตึกที่ทําการสําคัญ ๆ ในเมืองอูฮั่น โดยมีทหารของกองทัพเขาควบคุมสถานการณ 

แตเฉินไจเตาไดเขาแทรกแซงโดยอางวาเพื่อปองกันการเผชิญหนากัน เขาจึงสั่งถอนทหารยามจาก

สํานักงานของกองทัพ และสนับสนุนใหทหารในกองทัพเขาปะทะกับพวกกอการจลาจล5 การปะทะกัน

ในครั้งนั้นทําใหผูเขารวมกอการจลาจลกวา 1,000 คนถูกทหารกองทัพฆาตาย6 สวนหวางลีก่บัเซีย่ฟูจือ่ 

                                          
              1Ibid.  p. 212-213. 

              2Ibid.  p. 213. 

              3Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 580. 

              4Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 213. 

              5Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 225. 

              6Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 580. 
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ซึ่งที่ผานมาปฏิเสธคําสั่งของกองทัพ วิพากษวิจารณกลุม “ลานวีรบุรุษ” และสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกลุม “กองบัญชาการคนงาน” ทําใหกลุมลานวีรบุรุษเขาโจมตีโรงแรมที่ทั้งสองคนพัก เซี่ยฟูจื่อถูก

ขังอยูในหอง หวางลี่ถูกคนในกองทัพทํารายรางกาย1 เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหโจวเอินไหลตองเดินทาง

กลับไปยังอูฮั่นเพื่อชวยเหลือหวางลี่และเซี่ยฟูจื่อ ดวยการใชกําลังของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

เขาควบคุมสถานการณในอูฮั่น ทั้งหวางลี่ เซี่ยฟูจื่อและเฉินไจเตาถูกนําตัวไปเปยจิง หวางลี่กับเซี่ยฟูจื่อ

ไดรับการตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษ สวนเฉินไจเตาถูกปลดจากตําแหนง2

วิกฤตการณอูฮั่นแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางกองทัพปลดแอกประชาชนในสวนกลาง

กับกองบัญชาการทหารในสวนภูมิภาค เปนเหตุการณที่แสดงวาผูบัญชาการทหารบางสวนไมเชื่อฟง

คําสั่งของรัฐบาลกลาง และเหตุการณคร้ังนั้นไดผลักดันใหกองทัพบกเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

  
3.5 เหตุการณกวาดลางกลุม “516” (The purge of the 516 Group) 
ถึงแมวาวิกฤตการณอูฮั่นจะสงผลกระทบไมมากนักตอสวนรวม แตเหตุการณนี้ไดทําใหกลุม

มวลชนหัวรุนแรงและสมาชิกของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางถือโอกาสตอตานกลุมอนุรักษนิยมและ

กลุมลัทธิแกทั้งในเปยจิงและทั่วประเทศ ในวันที่ 22 กรกฎาคม เพียง 2 วันหลังวิกฤตการณอูฮั่น เจียง

ชิงไดเสนอคําขวัญที่วา “โจมตีดวยคําพูด ปกปองดวยกําลัง” (Attack with words, defend with 

force)3 นอกจากนั้นวิกฤตการณอูฮั่นยังไดกลายเปนตัวอยางความรุนแรงและทําใหเกิดการเผชิญหนา

กันระหวางกองทัพปลดแอกประชาชนกับกลุมปฏิวัติหัวรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่องในสวนตาง ๆ ของ

ประเทศ อีกทั้งการตอสูระหวางคนงานกับขบวนการพิทักษแดงก็ยังคงดําเนินตอไป มีการเขาปลนอาวธุ

จากคลังแสงของกองทัพปลดแอกประชาชน โดยเฉพาะความวุนวายที่เกิดขึ้นที่เปยจิงกับกวางตงเขา

ข้ันวิกฤต4 นอกจากนั้น หลินเปยวยังไดสงเสริมใหขบวนการพิทักษแดงใชความรุนแรง โดยไดเรียกรอง

ในระหวางการประชุมผูปฏิบัติงานอาวุโสของคณะกรรมการทหารในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967 วาให 

“ติดอาวุธพวกฝายซาย แจกจายปนใหแกมวลชนฝายซาย” และกลาววา “คนดีตองตอสูกับคนเลว การ

ที่คนดีตอสูกับคนดีนั้นเปนความเขาใจผิด เมื่อคนเลวจับกลุมตอสูกันเอง เราจะตองเอาประโยชนจาก

มัน (ปลอยใหมันทําลายลางกันไปเอง) เมื่อคนเลวมาตอสูกับคนดี เราตองใชโอกาสนี้หลอหลอมตัวเอง

ข้ึนมาจากการตอสู”5

                                          
              1Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  pp. 225-226. 

              2Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 214. 

              3Ibid.  p. 214. 

              4Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  pp. 580-581. 

              5กฤษณ วรางกูร.  (2522).  เลมเดิม.  หนา 22. 
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ในวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ขบวนการพิทักษแดง 516 หรือที่เรียกวา “กลุม 516” (ยอมาก

จาก 16 พฤษภาคมหรือ May 16th) ในเปยจิง∗ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากเจียงชิงและกลุมปฏิวัติ

วัฒนธรรมกลาง1 ไดเรียกรองใหมวลชนหัวรุนแรงโจมตีการทํางานของโจวเอินไหลและกองทัพปลดแอก

ประชาชน2 โดย “กลุม 516” กลาวโจมตีวาโจวเอินไหลทํางานดานนโยบายและความสัมพันธระหวาง

ประเทศไดนาเบื่อ ซึ่งเปาหมายที่แทจริงของกลุม 516 ไมใชโจวเอินไหล แตเปนกองทัพปลดแอก

ประชาชน โดยในตนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967 บรรณาธิการวารสารธงแดง (Hongqi) ไดเรียกรองให

ตอตานและกําจัด “ผูนํากองทัพที่เดินเสนทางทุนนิยม”3 แตตอมาเหตุการณกลับบานปลายมากขึ้น 

กลุมหัวรุนแรงโจมตีการทํางานของกระทรวงการตางประเทศ และเกิดเหตุการณเผาสถานทูตอังกฤษ4 

ฝายทหารโดยเฉพาะผูบัญชาการภูมิภาคไดตัดสินใจที่จะขัดขวางการกระทําของกลุมหัวรุนแรง

ดังกลาว5

ในปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967 ภายในกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดมีการจัดองคกรขึ้น

ใหม ผูนํากลุม 516 ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของเฉินปอตา ประกอบดวย หวางลี่ ฉีเปนยวี่ (Qi Benyu, 

1931- -) กวานเฟง (Guan Feng, 1919- -) บรรณาธิการนิตยสารธงแดงและหมูซิ่น (Mu Xin) นัก

ประชาสัมพันธหัวรุนแรงในเปยจิง6 ซึ่งตางตกเปนจําเลย∗ ก็ถูกขับออกจากกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลาง

และถูกจับกุม  

ในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1967 ผูมีอํานาจสูงสุดทั้งสี่ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการกลาง 

(Central Committee) คณะกรรมาธิการกิจการทหาร (Military Affairs Commission) สภาแหงรัฐ 

(State Council) และกลุมปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution Group) ไดรวมกันตัดสินใจที่จะยุติ

                                          
              ∗เปนการรวมกลุมพิเศษของปญญาชนกลุมหนึ่งในวิทยาลัยการศึกษาแหงหนึ่ง ซึ่งนําโดยกลุม 7 คน จาก

สถาบันการศึกษาจิตวิทยาและสังคมศาสตร ซึ่งไมเปนที่รูจักมากนัก 

              1Craig Dietrich.  (1994).  People’s China: A Brief History.  2nd ed.  p. 194. 

              2Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 234. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  pp. 214-215. 

              4Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 581. 

              5Stanley Karnow.  (1990).  op. cit.  p. 366. 

              6Ibid.  pp. 379-380. 
∗ผูนํากลุม 516 ตกเปนจําเลยในคดีของการใชเหตุการณทวนกระแสเดือนกุมภาพันธเปนขออางในการ

วิพากษวิจารณกลาวหาวา หล่ีเซียนเนี่ยน (Li Xiannian) หลีฟูฉุน (Li Fuchun) และเฉินยี่ (Chen Yi) มีความคิดลม

ลางโจวเอินไหล รวมถึงถูกกลาวหาวาเปน ”พวกซายจัด” และเปน “พวกปฏิกิริยา” และเปนพวก “ทํางานให

สหรัฐอเมริกา เปนสายลับใหเจียงไคเช็ค และเปนพวกลัทธิแกโซเวียต” และตอมาในเดือนธันวาคม สมาชิกของกลุม 

516 ก็ไมปรากฏตัวอีกเลย  (Stanley Karnow. 1990: 367) 
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การตอสูที่เกิดข้ึนภายในกองทัพและฟนฟูอํานาจของกองทัพขึ้นใหม กลุมขบวนการพิทักษแดงถูกส่ัง

หามมิใหเขาไปยึดอาวุธจากกองทัพ และกองทัพถูกหามมิใหสนับสนุนกําลังอาวุธแกมวลชนโดยมิไดรับ

อนุญาตจากสวนกลาง และอนุญาตใหกองทัพปลดแอกประชาชนใชกําลังตอตานมวลชนที่สรางความ

วุนวาย1 ในวันเดียวกันเจียงชิงไดออกเดินสายปราศรัยตอขบวนการพิทักษแดงทั่วเปยจิง โดยประณาม

วา “กลุม 516” เปน “กลุมซายจัด” ซึ่งมีความพยายามที่จะยึดอํานาจการควบคุมของมวลชน2  และชื่น

ชมกองทัพปลดแอกประชาชนวาเปนผูนําของชนชั้นกรรมาชีพ3 เหยาเหวินหยวนไดเสริมดวยการ

กลาวโทษวา กลุม 516 สรางความแตกแยกและความสับสน แตจากเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหเจียงชิง

ตกเปนจําเลยวาไดพยายามเคลื่อนไหวที่จะลมลางโจวเอินไหล4 และใชประโยชนจากเหตุการณทวน

กระแสเดือนกุมภาพันธเปนขออางวิพากษวิจารณกลุมผูนํากองทัพปลดแอกประชาชน และแมวานาง

จะปฏิเสธสุดกําลังวาไมเกี่ยวของกับกลุม 516 เลยก็ตาม แตก็มีหลักฐานแสดงวานางไดทําการ

วิพากษวิจารณตนเองตอกรณีนี้5 ในสวนของกองทัพปลดแอกประชาชนไดเรียกรองใหขบวนการพิทักษ

แดงทําการศึกษาแนวคิดของเหมาเจอตงมากกวาที่จะไปกําจัดพวกเดินเสนทางทุนนิยม จากการ

ดําเนินงานของกองทัพจึงทําใหสถานการณตาง ๆ คลี่คลายลงได6 และกองทัพปลดแอกประชาชนได

กาวขึ้นมาอยูแนวหนาในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญในการปกครองประเทศ7 จะเห็นไดวาสาเหตุของ

การปลดกลุม 516 เปนตัวอยางสําคัญของการที่ผูนําในเปย จิงพยายามที่จะลางบาปในความผิดใหแก

เหมาเจอตงและพวกตนเองที่จะตองรับผิดชอบการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกินเลยโดยการกลาวโทษแพะรับ

บาปแทน8

 
3.6 การเขามามีอํานาจของกองทัพปลดแอกประชาชน 
จากเหตุการณความวุนวายที่เกิดขึ้นตั้งแตวิกฤตการณอูฮั่นและเหตุการณ 516 สงผลใหมี

การเปลี่ยนจุดมุงหมายของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมจากการทําลายโครงสรางของนโยบายเกา

ไปเปนการการสรางนโยบายใหม ดังนั้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1967nเหมาเจอตงวางแผนยุทธศาสตร

                                          
              1Harry Harding.  (1997).  op. cit.  pp. 215-216. 

              2Ibid.  p. 216. 

              3Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 581. 

              4Stanley Karnow.  (1990).  op. cit.  pp. 379-380. 

              5Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 216. 

              6Jonathan D. Spence.  (1999).  op. cit.  p. 581. 

              7ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 570. 

              8Stanley Karnow.  (1990).  op. cit.  p. 379. 
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ที่ยิ่งใหญ ของการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นใหม เพื่อยุติความสับสนวุนวายดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ

ปฏิวัติในอีก 22 มณฑลที่ยังไมมีองคกรรองรับ1 ดวยการใหกองทัพปลดแอกประชาชนปกครองโดยตรง 

หลังจากนั้นแมวาคณะกรรมการปฏิวัติจะไดรับการแตงตั้งเพิ่มข้ึน แตคณะกรรมการดังกลาวก็อยู

ภายใตอํานาจของกองทัพปลดแอกประชาชน ซึ่งโดยแทจริงแลวคณะกรรมการปฏิวัติจึงเปนเพียงภาพ

ที่แสดงใหเห็นถึงการควบคุมอํานาจของกองทัพปลดแอกประชาชนนั่นเอง2 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1967 

พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเรียกรองใหขบวนการพิทักษแดงกลับไปเขาชั้นเรียน และในเดือนพฤศจิกายน 

นิตยสารธงแดงซึ่งเปนกระบอกเสียงของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไดถูกสั่งใหหยุดดําเนินการ 3 

เหตุการณในชวงปลาย ค.ศ. 1967 ไดแสดงใหเห็นวาเหมาเจอตงและผูนําระดับสูงทั้งจากฝายกองทัพ

และฝายพลเรือนตางเห็นถึงความจําเปนที่จะตองรวมมือกันมากขึ้นและยุติความวุนวายที่เกิดขึ้นจาก

การกระทําของขบวนการพิทักษแดง 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1968 กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางจะสามารถเขาควบคุมการบริหารใน 

10 เมือง ซึ่งประกอบดวย เฮยหลงเจียง กุยโจว ชานตง ซานซี ชิงไห (Qinghai) เจียงซี (Jiangxi) ซั่งไห  

เปยจิง เทียนจิน และมองโกเลียใน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของประเทศ แตพื้นที่สวนที่เหลืออยูภายใตการ

ควบคุมของหลินเปยวและกองทัพ4

 
3.7 การสลายขบวนการพิทักษแดง 
ตั้งแตตน ค.ศ.1968 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1968 ดวยความสนับสนุนของกลุมปฏิวัติ

วัฒนธรรมกลาง จึงทําใหความวุนวายที่เกิดจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดงยังไมยุติลง อีกทั้ง

ขบวนการพิทักษแดงในทองที่ตาง ๆ ยังคงมีการแบงเปนฝกฝายและสูรบกันเอง ตัวอยางเชน ขบวนการ

พิทักษแดงสองฝายในมหาวิทยาลัยชิงหัวที่ตางฝายตางอางวาตนเปนฝายที่ยึดมั่นและเทิดทูนความคิด

เหมาเจอตงอยางแทจริง แตอีกฝายหนึ่งไมใช เมื่อตกลงกันไมไดจึงใชอาวุธตัดสิน เหตุการณการสูรบ

กันเองของขบวนการพิทักษแดงเชนนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยใชอาวุธที่ไดมาจากการขโมยจากกองทัพ

ปลดแอกประชาชน5 หรือในฤดูรอน ค.ศ. 1968 ที่มณฑลกวางตง ไดเกิดการตอสูกันอยางรุนแรง

ระหวางขบวนการพิทักษแดง 2 กลุมคือ กลุมธงแดง (Red Flag) กับกลุมลมตะวันออก (East Wind) 

เหตุการณการตอสูยังเกิดขึ้นทั่วไปทั้งระหวางกลุมที่สนับสนุนเหมาเจอตงกับกลุมที่คัดคานและระหวาง

                                          
              1Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 216. 

              2ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 570-571. 

              3Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 340. 

              4Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  op. cit.  p. 847. 

              5ทวีป วรดิลก.  (2542).  เลมเดิม.  หนา 1213. 
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กลุมสนับสนุนเหมาเจอตงที่ตองการใหความวุนวายดําเนินตอไปกับกลุมที่ตองการใหยุติความวุนวาย1 

จากสภาพการตอสูตามทองถนนและการเดินขบวนที่เกิดขึ้นทั่วไป จึงทําใหประเทศตกอยูในสภาพที่

แตกแยกเสมือนเกิดสงครามกลางเมือง 

เมื่อเหตุการณความไมสงบที่เกิดจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดงบานปลายออกไป

ทําใหเหมาเจอตงพิจารณาวาหากสถานการณยังคงดําเนินตอไปเชนนี้เขาอาจจะตองเปนฝายที่สูญเสีย

การควบคุมไปอยางสิ้นเชิง2 อีกทั้งสถานการณยังไดเรียกรองใหยุติความวุนวายและรักษาความ

เสียหายที่เกิดขึ้น ดวยความสามัคคีทั้งจากผูนําเบื้องบนและความเชื่อฟงของมวลชนเบื้องลาง จึงทําให

กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางและเหมาเจอตงเองก็ไดเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองโดยยายมาขวาหรือ

อยางนอยก็อยูตรงกลาง3 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1968 เหมาเจอตงไดเรียกผูนํานักเรียน 5 คนที่มา

จากขบวนการพิทักษแดงกลุมใหญในเปยจิง มาตําหนิวาพวกเขาเปนพวกลัทธิซายจัด ใชลัทธิการ

แบงแยก และดําเนินการตอสูอยางบาคลั่งและกลาววาการกระทําของขบวนการพิทักษแดงทําใหเขา

ตกต่ํา4 และในเดือนเดียวกันนั้นเอง เหมาเจอตงก็ไดใหกองทัพปลดแอกประชาชนสลายขบวนการ

พิทักษแดงดวยการสงเยาวชนเหลานี้ไปชนบท โดยเหมาเจอตงนําเอาการ “ลงสูเบื้องลาง” มาเปน

เหตุผลสําคัญที่วาตองการใหขบวนการพิทักษแดงหลอหลอมตนเองใหมีจิตใจเยี่ยงชนชั้นกรรมาชีพ จึง

ควรใชชีวิตรวมกับชาวนาและใชแรงงานเยี่ยงที่ชาวนาใชเพื่อหลอหลอมตนเองใหเปนชนชั้นกรรมาชีพ5

จากการตัดสินใจของเหมาเจอตงทําใหขบวนการพิทักษแดงที่มีจํานวนเกือบ 20 ลานคน ถูก

สงไปชนบทจนหมดภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน เหลาขบวนการพิทักษแดงตองใชชีวิตอยางชาวนา

โดยทํานาเลี้ยงชีพ6 จากการสํารวจในภายหลังพบวา ตั้งแตปลาย ค.ศ. 1968 จนถึง ค.ศ. 1978 มี

เยาวชนจากทั่วประเทศลงสูชนบทประมาณ 16,230,000 คน และสามารถประมาณการคาใชจายที่รัฐ

และวิสาหกิจตางๆ ตองเสียหายไปรวมแลวประมาณ 1 แสนลานหยวน7

 

                                          
              1Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  op. cit.  p. 847. 

              2John K. Fairbank.  (1992).  China: A New History.  p. 394. 

              3Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 342. 

              4Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  op. cit.  p. 848. 

              5วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 116. 

              6Witold Rodzinski.  (1988).  The People’s Republic of China: Reflections on Chinese Political 

History since 1949.  p. 172. 

              7วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 116-117. 
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4. สภาพการเมืองของจีนระหวางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 
1969 

ชวงเวลาภายหลังจากการสลายขบวนการพิทักษแดงแลวก็คือการจัดสรรอํานาจขึ้นใหม

ภายในกลุมที่รวมกันทําการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยชวงเวลาตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968 ถึงเมษายน 

ค.ศ. 1969 นั้นเปนชวงที่มีการประชุมคร้ังสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต 2 คร้ัง คือ การประชุม

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 12 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1968 และการประชุม

สมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติชุดที่ 9 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 ซึ่งการประชุมในครั้ง

หลังนี้มีจุดประสงคสําคัญคือเปนการประชุมเพื่อจัดสรรตําแหนงหนาที่ในการบริหารประเทศขึ้นใหม

ภายในพรรคคอมมิวนิสตจีนและภายในรัฐบาลภายหลังจากผูนําพรรคคอมมิวนิสตชุดเดิมไดสูญเสีย

อํานาจไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งการประชุมสมัชชาฯ คร้ังนี้เหมาเจอตงยังหวังที่จะเปนการประชุมเพื่อ

ยุติการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ดําเนินมาตั้งแต ค.ศ. 1966 ประกอบกับมีปจจัยที่มาสนับสนุนใหเหมาเจอตง

และกลุมผูนําประเทศในขณะนั้นตองการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองก็คือ1  

1. ปจจัยภายในประเทศ ภายหลังจากเกิดความวุนวายมาเปนเวลากวา 2 ป ศัตรูทาง

การเมืองของเหมาเจอตงก็ไดถูกกําจัดออกไปจากระบบแลว บานเมืองเกิดความเสียหายขึ้นมากมาย 

กลุมผูนําจึงตัดสินใจวาสภาวการณที่มีเสถียรภาพภายในนั้นเปนสิ่งจําเปนอันดับแรก  

2. ปจจัยภายนอกประเทศ ในกลาง ค.ศ. 1968 ความสัมพันธระหวางประเทศจีนกับสหภาพ

โซเวียตตึงเครียดมากขึ้นจากเหตุการณวิกฤตการณเชคโกสโลวัค (Czechoslovak crisis) และเกิดกรณี

พิพาทเกี่ยวกับชายแดนระหวางจีนกับสหภาพโซเวียต โดยโซเวียตไดสงกําลังทหารเขาประชิดชายแดน

ที่เขตปกครองตนเองซินเจียง ตอมาทั้งสองเหตุการณสงผลใหกองทัพของทั้งสองประเทศตองปะทะกัน

ที่แมน้ําอุซซูรี (Ussuri River) ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1969 

  
4.1 การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที ่8 ครั้งที่ 12 เดือน

ตุลาคม ค.ศ. 1968 (The Twelfth Plenum of the Eighth Central Committee) 
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 12 จัดขึ้นที่กรุงเปยจิง ใน

ระหวางวันที่ 12-31 ตุลาคม ค.ศ. 1968 สําหรับผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้ คาดหมายวาสมาชิก

ประมาณ 2 ใน 3 ของสมาชิกถาวรและสมาชิกสํารองในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนที่

ไดรับเลือกจากการประชุมสมัชชาฯครั้งที่ 8 เมื่อ ค.ศ. 1956 ไมไดเขารวมประชุม2 เนื่องจากเหลือ

สมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคฯ เพียง 56 คน จึงทําใหในการประชุมคร้ังนี้มีผูที่ไดรับคัดเลือกให

                                          
              1Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  pp. 172-173. 

              2Ibid.  p. 173. 
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เขารวมประชุมทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนสมาชิกคณะกรรมการกลาง ไดแกสมาชิกของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรม 

ตัวแทนของคณะกรรมการปฏิวัติระดับมณฑล และสมาชิกของกองทัพปลดแอกประชาชน หรือกลาว

อีกนัยหนึ่งก็คือผูที่รอดและเปนผูที่ไดรับมรดกจากการปฏิวัติวัฒนธรรม1 นั่นเอง ภายหลังเสร็จส้ินการ

ประชุมมีเพียงแถลงการณเทานั้น โดยที่ไมมีการเผยแพรเอกสารของการประชุม  

ประเด็นสําคัญของการประชุมคร้ังนี้สามารถแบงไดเปน 4 ประเด็นใหญคือ การลงมติรับรอง

การดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม การลงมติรับรองรายงานการสอบสวนความผิดของหลิวเซาฉีกับพรรค

พวก การรางธรรมนูญของพรรคฉบับใหม และการจัดเตรียมการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีน

คร้ังที่ 9 ในปหนา 

ประเด็นที่ 1 การลงมติรับรองการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม ในที่ประชุมไดรับรองการ

กระทําของกลุมปฏิวัติวัฒนธรรม โดยอธิบายวากลุมปฏิวัติวัฒนธรรม “มีบทบาทหนาที่ตอสูที่สําคัญใน

การทําใหแนวทางการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพของเหมาเจอตงสําเร็จลุลวง” และในที่ประชุมไดรับรอง

การประเมินของเหมาเจอตงที่เกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปน “ความจําเปนอยางยิ่งและทําใหการ

นําโดยชนชั้นกรรมาชีพเขมแข็งขึ้น ปกปองการฟนฟูแนวทางทุนนิยม และสรางลัทธิสังคมนิยม” และได

ประกาศวา “ความสําคัญของการปฏิวัติวัฒนธรรมคือชัยชนะอันยิ่งใหญและเด็ดขาด”2

ประเด็นที่ 2 การลงมติรับรองรายงานการสอบสวนความผิดของหลิวเซาฉีกับพรรคพวกนั้น 

รายงานการสอบสวนหลิวเซาฉีผูซึ่งไดชื่อวาเปนผูเดินตามเสนทางทุนนิยมหมายเลขหนึ่งไดจัดเตรียม

ข้ึนโดยกลุมเจียงชิง คังเซิงและเซี่ยฟูจื่อเปนหัวหนา รายงานการสอบสวนดังกลาวระบุวาหลิวเซาฉี 

“เปนไสศึก เปนคนทรยศ เปนผูขายกรรมกร”3 อีกทั้งยังถูกกลาวหาวา “เปนคนแปรพักตร เปนคนทรยศ 

เปนผูอยูเบื้องหลัง เสมือนเปนผูรับใชจักรวรรดินิยม เปนผูนําลัทธิแกยุคใหม เปนพวกถอยหลังเยี่ยงกก

มินตั๋ง และเปนผูตอตานการปฏิวัติ”4 ในที่ประชุมไดรับรองมติที่จะขับหลิวเซาฉีออกจากพรรคและปลด

จากทุกตําแหนงในพรรคและในรัฐบาล ในระหวางการประชุมคร้ังนี้เขาถูกนําตัวไปคุมขังยังเมืองไคเฟง

ทั้ง ๆ ที่ปวยเปนโรคปอดบวม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969 หลิวเซาฉีตายโดยลําพัง และ

ครอบครัวของเขาทราบขาวหลังจากนั้นเปนเวลาอีกหลายป 

สวนเติ้งเสี่ยวผิงผูเดินเสนทางทุนนิยมหมายเลขสองมีชะตากรรมใกลเคียงกัน โดยหลินเปยว

ไดเสนอใหขับเติ้งเสี่ยวผิงออกจากสมาชิกภาพของพรรคคอมมิวนิสต แตเหมาเจอตงคัดคาน โดยเหมา

เจอตงเห็นวา ความผิดของเติ้งเสี่ยวผิงเปนคนละกรณีกับของหลิวเซาฉีเพราะมีลักษณะตางกัน 

                                          
              1Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 225. 

              2Ibid.  p. 225. 

              3Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  pp. 173-174. 

              4Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 226. 
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เนื่องจากเติ้งเสี่ยวผิงไดวิพากษวิจารณตนเองภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 11 เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 ไปแลวและยังไดอวยพรใหแกการปฏวิตัิ

วัฒนธรรมและความคิดของเหมาเจอตง ทําใหเหมาเจอตงพิจารณาความผิดของเติ้งเสี่ยวผิงแตกตาง

ออกไป ภายหลังจากถูกกังขังในทําเนียบจงหนานไห ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1969 เติ้งเสี่ยวผิงและ

ภรรยาก็ถูกนําตัวไปใชแรงงานที่เมืองหนานชาง (Nanchang) ในมณฑลเจียงซี โดยเติ้งเสี่ยวผิงและ

ภรรยาทํางานในโรงงานรถแทรกเตอร สภาพความเปนอยูของพวกเขาดีข้ึนหลังจากหลินเปยวจากไปใน

เดือนกันยายน ค.ศ. 1971 และในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1973 ดวยความชวยเหลือของโจวเอินไหล เติ้ง

เสี่ยวผิงและครอบครัวก็ไดกลับสูเปยจิง1

ประเด็นที่ 3 และ 4 คือการรางธรรมนูญของพรรคฉบับใหมและการจัดเตรียมการประชุม

สมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 9 นั้น ในการประชุมคร้ังนี้ ไดผานรางธรรมนูญของพรรคฉบับใหม

และไดผานระเบียบของผูที่จะไดเขารวมในการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ 9 เปนเวลา 5 เดือนตั้งแตจบการ

ประชุมในครั้

                                         

งนี้จนถึงการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ 9 เดือนเมษายน ค.ศ. 1969 รายชื่อผูที่จะเขารวมการ

ประชุมกวา 1,500 คน และรายชื่อสมาชิกผูที่คาดวาจะไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ

กลางกวา 200 คนไดถูกคัดเลือกอยางละเอียดโดยเหมาเจอตงและหลินเปยว เนื่องจากตําแหนง

ประธานและสมาชิกสมัชชาพรรคแหงชาติจะถูกเลือกโดยผูเขารวมประชุมทั้ง 1,500 คน เพื่อเปนการ

เตรียมพรอมในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 9 และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการปฏิวัติวัฒนธรรม

ของเหมา-หลินจะไดรับการอนุมัติ2

แมตามหลักการแลวผูเขารวมประชุมทั้งหมดจะมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นใน

ที่ประชุม แตผูเขารวมประชุมทั้งหมด 1,500 คนถูกควบคุมโดยสภาบริหารสูงสุดเพียง 100 คน ซึ่ง

ประกอบดวยประธาน สมาชิกสภาและเลขาธิการ โดยในการประชุมสมัชชาฯ จะมีการประชุมยอยใน 3 

รูปแบบคือ การประชุมหมุนเวียน (chairing group) การประชุมกลุมยอย (the small group 

discussions) และการประชุมรวม (summaries) ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมการประชุมสมัชชาฯ ได3

หลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่จะเขารวมประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติ

คร้ังที่ 9 นั้นจากคําแถลงการณในการประชุมขยายวงของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 คร้ังที่ 12 ที่เปยจิงไดกลาววา “เราตองนําสมาชิกหนาใหมจากชนชั้นกรรมาชีพ

เขาสูพรรค รวมถึงคนงานอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคซึ่งโดดเดนตามแนวทางการปฏิวัติของเหมา

 
              1Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  p. 174. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 303. 

              3Ibid.  p. 303. 
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เจอตงใหเปนผูนําของพรรค”1 ซึ่งเลือดใหมควรมาจากองคกรปฏิวัติ โดยเฉพาะจากคนงาน

อุตสาหกรรม ในการเสนอชื่อตอสมัชชาพรรคเทากับไดรับเลือกเขาสูพรรค ผูนําปฏิวัติที่ไดรับการเสนอ

ชื่อจะตองไดรับการทดสอบกอนที่การประชุมสมัชชาใหญของพรรคจะเริ่มข้ึน สวนผูที่ไมไดรับการเสนอ

ชื่อตางก็พยายามที่จะเขาไปมีสวนรวมในองคกรของพรรคในสวนทองถิ่น2  

  
4.2 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติครั้งที่ 9 เดือนเมษายน ค.ศ.

1969 
การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่เปยจิง ในระหวางวันที่ 1-

24 เมษายน ค.ศ. 1969 การประชุมคร้ังนี้ถือไดวาเปนจุดสูงสุดของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม 

และโดยทั่วไปแลวถือวาการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ 9 นี้เปนการประชุมสภาการปฏิวัติวัฒนธรรม3 ในที่

ประชุมมีตัวแทนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนเขารวมการประชุมจํานวน 1,512 คน จากสมาชิกพรรค

ทั้งหมดประมาณ 22 ลานคน การประชุมคร้ังนี้ถือวาเปนการประชุมที่มีปญหาเนื่องจากการปฏิบัติที่

เคยกระทํามาในอดีตผูแทนที่จะเขารวมการประชุมจะตองไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกพรรคฯในแต

ละระดับต้ังแตระดับลางขึ้นมา ในขณะนั้นคณะกรรมการของพรรคระดับมณฑลและระดับอําเภอไดยุติ

การดําเนินงานไปแลว จึงทําใหไมสามารถคัดเลือกผูแทนที่จะมาทําหนาที่ในการประชุมได ดังนั้นการ

ประชุมคร้ังนี้ผูแทนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตระดับมณฑลและอําเภอมาจากการคัดเลือกของเจาหนาที่

ระดับสูงจากสวนกลางที่เปยจิง4 โดยผูแทนรอยละ 23 มาจากกองทัพ  

เนื่องจากไมมีผูเขารวมการประชุมคนใดที่มีอํานาจและกลาพอที่จะเปลี่ยนแปลงระเบียบ

วาระการประชุม การประชุมจึงดําเนินไปอยางราบรื่นตั้งแตเร่ิมการประชุม ในวันแรกของการประชุม 

เหมาเจอตงไดรับเลือกใหเปนประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน หลินเปยวไดรับเลือกใหเปนรองประธาน

พรรคฯ โจวเอินไหลไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการทั่วไป หลินเปยวไดปราศรัยในที่ประชุมโดยไดพูด

ประจบประแจงเหมาเจอตงถึง 148 คร้ัง และยังยกยองสรรเสริญความยิ่งใหญของการดําเนินการ

ปฏิวัติวัฒนธรรม 5 ตลอดการประชุมทั้ง 24 วันนั้น นอกจากการแตงตั้งผูบริหารชุดใหมของพรรค

คอมมิวนิสตในวันแรกแลว ที่ประชุมไดมีการลงมติใน 3 เร่ืองใหญๆก็คือ การลงมติรับรองรายงานของ

                                          
              1Communique of the Enlarged 12th Plenary Session of the Eighth Central Committee of the 

Communist Party of China, Peking, (1968).  p. 7.  quoted in  Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 266. 

              2Ibid.  p. 267. 

              3Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  op. cit.  p. 848. 

              4Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  pp. 174-175. 

              5Ibid.  p. 175. 
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หลินเปยว (Lin Biao’s report) การลงมติรับรองธรรมนูญฉบับใหมของพรรค และการสรรหาผูดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการกลางชุดใหม สําหรับการเลือกคณะกรรมการกลางพรรคชุดใหมเปนสัญลักษณ

ที่สําคัญอยางเปนทางการถึงการยุติการปฏิวัติวัฒนธรรม1

4.2.1 การลงมติรับรองรายงานทางการเมืองของหลินเปยว 
เมื่อหลินเปยวเสนอหัวขอรายงานทางการเมืองแลว ที่ประชุมไดแยกออกเปนการประชุม

ยอยในระหวางวันที่ 2 ถึง 13 เมษายน เพื่อที่จะพิจารณารายงานที่หลินเปยวเสนอและพิจารณา

ธรรมนูญฉบับใหมของพรรค เมื่อพิจารณาแลวเสร็จในวันที่ 14 จึงไดเร่ิมการประชุมทั่วไปครั้งที่สอง ซึ่ง

ที่ประชุมไดรับรองรายงานที่หลินเปยวเสนอและรับรองธรรมนูญของพรรคฉบับใหม2  

รายงานทางการเมืองที่หลินเปยวเสนอเขาที่ประชุมนั้น หลินเปยวพยายามที่จะสราง

ความชอบธรรมใหแกการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยกลาววา “การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนสิ่งใหมและเปนการ

สนับสนุนที่ยิ่งใหญทั้งทางทฤษฏีและการปฏิบัติของลัทธิมารกซ-เลนิน” หลินเปยวยังไดสรรเสริญทั้ง

กองทัพปลดแอกประชาชนและกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมตอส่ิงที่พวกเขาไดกระทําตั้งแต ค.ศ. 1966 แตไม

กลาวถึงผูปฏิบัติงานของพรรคระดับอาวุโสที่รอดพนจากการปฏิวัติวัฒนธรรม และวิพากษวิจารณการ

ทวนกระแสในเดือนกุมภาพันธวาทําใหเกิดการตอบโตกลับที่รุนแรงตอการปฏิวัติวัฒนธรรมและมี

เจตนาที่จะ “ตอตานคําตัดสินเกี่ยวกับแนวทางการตอบโตชนชั้นกลาง”3

 
4.2.2 ธรรมนญูของพรรคฉบับใหม 
สําหรับการรับรองธรรมนูญของพรรค ในการประชุมไดมีมติรับธรรมนูญฉบับใหมของ

พรรคแทนที่ธรรมนูญใน ค.ศ. 1954 ในธรรมนูญฉบับใหมนี้มีเนื้อหาส้ันกวาฉบับเกาและไมกลาวถึง

องคกรพรรคฝายซาย แตไดเนนการเพิ่มเติมความคิดเหมาเจอตงและการตอสูทางชนชั้นเปน

สาระสําคัญของธรรมนูญฉบับนี้4 โดยรายละเอียดของธรรมนูญไดเขียนตามคําแนะนําของเหมาเจอตง

ที่ “ใหดําเนินการปฏิวัติตอไปภายใตการนําของชนชั้นกรรมาชีพ” โดยแนวทางทั่วไปกลาววา “ความคิด

ของเหมาเจอตงคือลัทธิมารกซ-เลนิน เปนเวลาสิ้นสุดของจักรวรรดินิยมและกาวไปสูชัยชนะของลัทธิ

สังคมนิยมทั่วโลก” และธรรมนูญของพรรคฯยังไดอางคําพูดของหลินเปยวที่วา “ยกยองความคิดที่

สูงสงของเหมาเจอตงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งมีความแนวแนและจริงใจอยางที่สุดในการ

                                          
              1Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 267. 

              2Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  pp. 303-304. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 227. 

              4John K. Fairbank.  (1992).  op. cit.  p. 395. 
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ดําเนินงานและปกปองแนวทางปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพของสหายเหมาเจอตง สหายหลินเปยวคือ

สหายที่ใกลชิดที่สุดของสหายเหมาเจอตงและเปนทายาทของเหมาเจอตง”1

สําหรับอํานาจการควบคุม ธรรมนูญของพรรคฯระบุวา พรรคฯควบคุมกองทัพ ควบคุม

อํานาจของรัฐ และองคกรมวลชนปฏิวัติไดรับการสนับสนุนจากพรรคฯ ธรรมนูญของพรรคฯยังได

กําหนดเงื่อนไขวาองคกรแรงงาน ชาวนายากจนและชาวนาระดับกลางถึงลาง (poor and lower-

middle peasant) และขบวนการพิทักษแดงลวนอยูภายใตการควบคุมของพรรคฯ2 ในดานการรับ

สมาชิกพรรค ธรรมนูญของพรรคฯใน ค.ศ. 1956 นั้นไดเปดรับทุกคนที่ทํางานและเปนผูที่ไมแสวงหา

ประโยชนจากแรงงานของผูอ่ืน แตสําหรับธรรมนูญของพรรคฯใน ค.ศ. 1969 นั้นแตกตางออกไป โดย

การรับสมาชิกพรรคถูกจํากัดวาจะตองมีพื้นฐานมาจากกรรมกร ชาวนายากจนและชาวนาชั้นกลางที่

ยากจน หรือทหารเทานั้น3 และสําหรับส่ิงที่แตกตางจากธรรมนูญฉบับเดิมคือ ธรรมนูญฉบับใหมนี้ได

ลบหัวขอ “ความยุติธรรมและสิทธิประโยชน” ของสมาชิกออกแลวแทนที่ดวยหัวขอ “หนาที่ที่ตอง

กระทํา”4

 
4.2.3 การเลอืกคณะกรรมการกลางชดุใหม 
ที่ประชุมสมัชชาฯ ใชเวลาตั้งแตวันที่ 15-24 เมษายน ค.ศ. 1969 เพื่อดําเนินการคัดเลอืก

คณะกรรมการกลางชุดใหมของพรรค เลขาธิการของที่ประชุมไดรับรองเงื่อนไขตามความตองการของ

เหมาเจอตงและหลินเปยวที่วาสมาชิกถาวรและสมาชิกสํารองรวมกันตองไมเกิน 250 คน โดยมีเหมา

เจอตงกับหลินเปยวเปนผูสมัครลําดับแรก ๆ สมาชิกคณะกรรมการกลางจากการประชุมสมัชชาครั้งที่ 

8∗ ทั้งสมาชิกถาวรและสมาชิกสํารอง ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในสมัชชาฯ คร้ังที่ 9 นี้มีไมเกิน 53 

คน5  

                                          
              1Zhongguo gongchandang zhangcheng huibian, 86-87.  quoted in  Yan Jiaqi; & Gao Gao.  

(1996).  op. cit.  p. 305. 

              2Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 268. 

              3Harry Harding.  (1997).  op. cit.  p. 228. 

              4Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 348. 

              ∗ในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1956 ไดเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางถาวร

ของพรรค 97 คน สมาชิกสํารอง 73 คน รวม 170 คน และในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 8 สมัยที่ 2 ไดเลือกสมาชิก

สํารองเพิ่มอีก 25 คน ทําใหมีสมาชิกคณะกรรมการรวม 195 คน ซึ่งในจํานวนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก 

              5Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 304. 
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สมาชิกคณะกรรมการกลางที่ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้แบงเปนสมาชิกถาวร 170 คน

และสมาชิกสํารอง 109 คน ในจํานวนนี้รอยละ 45 มาจากกองทัพปลดแอกประชาชน (ใน ค.ศ. 1956 

มีทหารเพียงรอยละ 19) สวนสมาชิกคณะกรรมการกลางที่เหลือแบงเปนสมาชิกคณะกรรมการกลาง

ชุดเกากับตัวแทนจากองคกรมวลชนอยางละเทา ๆ กัน1 สําหรับสมาชิกจากองคกรมวลชนกลับไมมี

เยาวชนหัวรุนแรง สมาชิกคณะกรรมการกลางชุดนี้รอยละ 23 มาจากสวนทองถิ่น และสวนใหญเปนผูที่

ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกคณะกรรมการกลางครั้งแรก มีอายุเฉลี่ย 60 ป คณะกรรมการกลางชุดนี้

นอกจากจะประกอบดวยคนที่ไมมีการศึกษาแลวยังประกอบดวยคนที่ไมมีความรูดานการตางประเทศ

อีกดวย2 แตที่ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกคณะกรรมการกลางเนื่องจากมักจะเปนผูที่มีชื่อเสียง ผูควบคุม

สวนทองถิ่นและซื่อสัตยตอสวนกลาง โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของสมาชิกที่มาจากตัวแทนของ

ผูปฏิบัติงานของพรรคนั้นมีจํานวนลดลง ซึ่งอาจอธิบายไดวาการทํางานของผูปฏิบัติงานนั้นไมไดรับ

ความไววางใจ3 และเมื่อพิจารณาจากพื้นเพของสมาชิกของคณะกรรมการกลางซึ่งอยางนอย 54 คน 

ในจํานวน 279 คนนั้น เดิมเปนสมาชิกของพรรคฯในระดับคอมมูนหรือตํ่ากวา แสดงใหเห็นวาพรรค

คอมมิวนิสตใหความสําคัญแกผูนําในระดับตํ่ามากขึ้น4  

สัดสวนของสมาชิกคณะกรรมการกลางชุดนี้ยังแสดงใหเห็นวาสมาชิกพรรคฯรุนแรก ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกพรรค หมดอํานาจไปจากเวทีการเมือง เนื่องจากสมาชิกของคณะกรรมการ

กลางที่เคยไดรับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงชาติ คร้ังที่ 8 เมื่อ ค.ศ.1956 เหลือ

เพียงรอยละ 30 เทานั้นที่ยังคงเปนสมาชิกคณะกรรมการกลางอยูภายหลังการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ 

95 และคิดเปนเพียงรอยละ 19 ของทั้งสมาชิกถาวรและสมาชิกสํารองของสมัชชาฯ คร้ังที่ 96

สําหรับกองทัพปลดแอกประชาชนที่มีสัดสวนสมาชิกในคณะกรรมการกลางครั้งนี้มาก

ที่สุดถึงรอยละ 45 แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความสําคัญโดยตรงของการไดรับมอบหมายหนาที่ของ

กองทัพในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมและองคกรพรรคภายใตกองทัพปลดแอกประชาชนที่ไมถูก

ทําลาย7 สวนบรรดาจอมพลของพรรคฯที่กลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางไมพอใจ ไมวาจะเปน เยเจี้ยนอิง จู

เตอ เฉินยี่  เนี่ยหรงเจิ้น สวี่เซี่ยงเฉียน หลี่เซี่ยนเหนียน หลี่ฟูฉุน (Li Fuchun) และหยูฉิวหลี (Yu Qiuli) 

                                          
              1Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 348. 

              2John K. Fairbank.  (1992).  op. cit.  p. 395. 

              3Jean Esmein.  (1975).  op. cit.  p. 268. 

              4เขียน ธีระวิทย.  (2519).  เลมเดิม.  หนา 204. 

              5Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  p. 176. 

              6Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 304. 

              7Witold Rodzinski.  (1988).  op. cit.  p. 176. 
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ตางก็ไมมีใครถูกขับออกจากคณะกรรมการกลาง เหตุที่เหมาเจอตงตองการใหพวกเขาอยูรวมเปน

สมาชิกคณะกรรมการกลางเพื่อที่จะแสดงตอพรรคฯและประเทศในภายหลังวา เหมาเจอตงนั้นเปนคน

ใจกวางและเห็นแกความสามัคคี1

สําหรับตําแหนงสมาชิกคณะกรรมการประจําของกรมการเมืองมีจํานวน 5 คนไดแก 

เหมาเจอตง หลินเปยว โจวเอินไหล เฉินปอตา และคังเซิง ซึ่งเปนการสะทอนวาการสรางและการ

ปรับปรุงพรรคฯขึ้นใหมในครั้งนี้อาจหมายถึงผูที่ยังคงมีศรัทธาในตัวเหมาเจอตงและบางทีจะสะทอน

การเขามามีอิ

                                         

ทธิพลของกองทัพดังที่เขียนไวในธรรมนูญของพรรคฉบับใหมวา “สหายหลินเปยวเปน

สหายสนิทและเปนทายาทของเหมาเจอตง”2 และตําแหนงที่มีความสําคัญรองลงมาก็คือ

คณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) ทั้ง 16 คน ในจํานวนนี้ไมนอยกวา 10 คนเปนทหาร โดยทีไ่มมี

ผูนําขบวนการพิทักษแดงไดเปนคณะกรรมการประจําของกรมการเมือง แตรัฐมนตรีบางคนที่ไดลาง

มลทินแลวไดกลับมาดํารงตําแหนงอีกครั้ง3  

ในวันที่ 24 เมษายน ที่ประชุมไดตัดสินคดีของหลิวเซาฉีวา “เปนพวกลัทธิแกที่ตอตาน

การปฏิวัติ” และสรรเสริญชัยชนะของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญของชนชั้นกรรมาชีพ พรอมทั้ง

ประกาศวาการประชุมสมัชชาครั้งนี้เปน “สมัชชาแหงความสามัคคีและสมัชชาแหงชัยชนะ”4 โดยเหมา

เจอตงยังไดเนนย้ําในตอนสุดทายของการประชุมวา “พรรคควรดําเนินการแกไขตอไปดวยวิธีการฟนฟู

โดยมวลชน” และกลาววา “อีกไมกี่ปหลังจากนี้เราอาจจะตองดําเนินการปฏิวัติอีกครั้ง”5

 
4.3 การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 9 ครั้งที่ 1 เดือน

เมษายน ค.ศ. 1969 (The First Plenum of the Ninth Central Committee) 
ในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1969 คณะกรรมการกลางชุดใหมไดเปดการประชุมข้ึนครั้งแรก ซึ่ง

ถือวาเปนการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 9 คร้ังที่ 1 ในการประชุมคร้ังนี้ที่

ประชุมไดมีการจัดลําดับตําแหนงของคณะกรรมการกลางพรรค เหมาเจอตงไดรับเลือกใหเปนประธาน

คณะกรรมการกลาง หลินเปยวไดรับเลือกเปนรองประธาน โดยเหมาเจอตง หลินเปยว โจวเอินไหล เฉิน

ปอตาและคังเซิง ทั้ง 5 คนไดรับเลือกใหเปนสมาชิกคณะกรรมการประจําของกรมการเมือง สวนผูที่

 
              1Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 304. 

              2Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 348. 

              3Jack Gray.  (2002).  op. cit.  p. 362. 

              4Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 348. 

              5Mao Tse-tung, “Talk at the First Plenum of the Ninth Central Committee of the Chinese 

Communist Party,”  April 28, 1969, quoted in  Maurice Meisner.  (1999).  op. cit.  p. 348. 
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ไดรับเลือกใหเปนคณะกรรมการกรมการเมือง ประกอบดวย เยฉวิน (Ye Qun) เยเจี้ยนอิง หลิวปอเฉิน 

(Liu Bocheng) เจียงชิง จูเตอ สวี่จื่อโหยว (Xu Shiyou) เฉินซีเหลียน (Chen Xilian) หลีเซียนเหนียน 

หลี่โจวเผิง (Li Zuopeng) หวูฟาเสียน (Wu Faxian) จางชุนเฉียว ฉิวไหจัว (Qiu Huizuo) เหยาเหวินห

ยวน หวางหยงเซิง (Huang Yongsheng) ตงปหวู (Dong Biwu) และเซี่ยฟูจื่อ (Xie Fuzhi) สวนสมาชกิ

สํารองของคณะกรรมการกรมการเมืองไดแก จีเติงขุย (Ji Dengkui) หลี่เสวียเฟง (Li Xuefeng) หลีตา

เซิง (Li Desheng) และวังตงซิง (Wang Dongxing)1

ในจํานวน 21 คนนี้ หวงหยงเซิน หวูฟาเสียน เยฉวิน และซิวไหจู เปนฝายของหลินเปยว สวน

จางชุนเฉียว เหยาเหวินหยวนและคังเซิงเปนฝายเจียงชิง แตเฉินปอตาหัวหนากลุมปฏิวัติวัฒนธรรม

กลางกลับมีความสัมพันธกับทั้งหลินเปยวและเจียงชิง การประชุมคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสตจีนชุดที่ 9 คร้ังที่ 1 จบลงดวยการอนุมัติและสนับสนุนระบบเหมา-หลินในประเทศจีน2 แต

เปนที่นาสังเกตวาผูนําที่อยูกลุมเดียวกับหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงกอนหนานี้ อาทิเชน เยเจี้ยนอิง หลิว

ปอเฉิง หลี่เซียนเนี่ยน ก็ยังคงอยูรวมในคณะกรรมการกรมการเมือง ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวา ไมวา

การปฏิวัติวัฒนธรรมจะใชอํานาจที่ไมเปนทางการไดมากเพียงใดก็ตาม แตเมื่อมาถึงจุดๆหนึ่ง การกาว

ข้ึนสูอํานาจที่เปนทางการในลักษณะที่ครอบงําทั้งหมดนั้น ยอมไมใชเร่ืองงายนัก ภาพสะทอนนี้ในดาน

หนึ่งเทากับชี้วา รากฐานทางการเมืองที่เปนระบบระเบียบที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอางเอาไวเมื่อกอน

หนานี้นับวาคอนขางมั่นคงในระดับหนึ่ง และเปนระดับที่แมแตเหมาเจอตงที่มีอํานาจอยางเต็มที่ ก็ยัง

ตองหันมาอิงรากฐานเชนกัน3  

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนสมาชิกที่เขารวมประชุมสมัชชาฯ และจํานวนสมาชิกที่ไดรับคัดเลือก

ใหเปนคณะกรรมการกลางในครั้งนี้ ทําใหสามารถที่จะอธิบายผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมในทาง

การเมืองได 4 ประเด็นคือ4

1. แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกองทัพในการมีสวนรวมในทางการเมือง เนื่องจาก 2 ใน 

3 ของสมาชิกกวา 1,500 คนที่เขารวมในการประชุมครั้งนี้เปนทหาร ในสวนคณะกรรมการกลางมี

ตัวแทนจากทหารถึงรอยละ 45 เปรียบเทียบกับสมาชิกสมัชชาฯ คร้ังที่ 8 ใน ค.ศ. 1956 ซึ่งมีเพียงรอย

ละ 19 สวนผูแทนที่มาจากองคกรมวลชนที่เขามาเปนสมาชิกคณะกรรมการกลางมีเพียงรอยละ 19 

เทานั้น  

                                          
              1Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  op. cit.  p. 305. 

              2Ibid.  p. 305. 

              3วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เลมเดิม.  หนา 118. 

              4Harry Harding.  (1997).  op. cit.  pp. 229-230. 
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2. แสดงใหเห็นถึงการกระจายอํานาจในทางการเมือง เนื่องจากสมาชิกคณะกรรมการกลาง

ในครั้งนี้มากกวา 2 ใน 3 เปนตัวแทนจากสวนทองถิ่น เปรียบเทียบกับสมาชิกคณะกรรมการกลางเมื่อ 

ค.ศ. 1956 ที่ผูแทนจากสวนทองถิ่นมีเพียงรอยละ 38 เทานั้น 

3. แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนถายอํานาจไปสูผูนํารุนใหม เนื่องจากในจํานวนสมาชิกทัว่ไปทัง้ 

170 คนนั้น มีถึง 136 คนที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการกลางมากอน โดยสมาชิก

คณะกรรมการกลางเหลานี้มีทั้งผูนําทหารสวนทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่นระดับลางและผูแทนมวลชน 

4. แสดงใหเห็นถึงการจัดวางสมดุลทางอํานาจของเหมาเจอตงเนื่องจากสมาชิก

คณะกรรมการกรมการเมืองและสมาชิกสํารองทั้ง 25 คนนั้นนอกจากเหมาเจอตงกับหลินเปยวแลว

สมาชิกที่เหลือเปนตัวแทนจากกลุมตางๆ ดังนี้ จากกองทัพสวนกลางเปนฝายหลินเปยว 5 คน จาก

กองทัพสวนภูมิภาคที่ไมไดเปนฝายของหลินเปยว 3 คน จากกองทัพซึ่งถวงดุลอํานาจของหลินเปยวอีก 

1 คน จากกลุมทหารผานศึกอาวุโส 3 คน จากกลุมปฏิวัติวัฒนธรรม 6 คน จากผูปฏิบัติงานฝายพล

เรือนซึ่งถูกโจมตีระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม 2 คน จากผูปฏิบัติงานของพรรคซึ่งขึ้นมามีอํานาจจาก

การปฏิวัติวัฒนธรรม 3 คน  

จากภาพของการจัดสรรอํานาจผานตําแหนงคณะกรรมการกลางในการประชุมสมัชชาครั้งนี้

อาจสะทอนใหเห็นวาบทสรุปของการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงดวยการเขามามีสวนรวมในทาง

การเมืองของฝายกองทัพปลดแอกประชาชนในยามบานเมืองมีวิกฤต สะทอนใหเห็นถึงการกระจาย

อํานาจและการวางสมดุลทางอํานาจของเหมาเจอตงที่ไมตองการใหกลุมใดหรือฝายใดมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว สะทอนใหเห็นวามีเพียงเหมาเจอตงเทานั้นที่จะเปนผูชีข้าดอาํนาจทาง

การเมืองแตเพียงผูเดียว และสะทอนใหเห็นวาเปาหมายของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือการกาํจดัสมาชกิ

คณะกรรมการกลางของสมัชชาฯ ครั้งที่ 8 ที่ไมเห็นดวยกับเหมาเจอตงออกไป และสุดทายเปนการ

ยืนยันการสิ้นอํานาจของฝายหลิวเซาฉีและพรรคพวก 

สําหรับมติจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อ

วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1981 มีความเห็นตอการประชุมสมัชชาฯ คร้ังนี้วา ”การประชุมสมัชชาผูแทน

พรรคครั้งที่ 9 ไดทําใหขอวินิจฉัยและการปฏิวัติที่ผิดพลาดของการปฏิวัติวัฒนธรรม ชอบดวยกฎหมาย

และเสริมความเขมแข็งใหแกฐานะของหลินเปยว เจียงชิง คังเซิงกับพวก ในดานความคิด ดาน

การเมือง และดานการจัดตั้งของการประชุมสมัชชาผูแทนพรรคครั้งที่ 9 ลวนแตผิดพลาดทั้งสิ้น”1  

 

 

                                          
              1Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 37-38. 
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จากสภาพทางการเมืองของจีนตั้งแตปลาย ค.ศ. 1965 ถึงการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตจีนในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 ไดแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทาง

การเมืองในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 ชวงเวลา คือ 1) ระหวางปลาย 

ค.ศ. 1965 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 เปนชวงการเริ่มตนปฏิวัติวัฒนธรรมดวยการนําบทละคร “ไห

รุยถูกขับจากราชสํานัก” มาเปนประเด็นในการโจมตีนักวิชาการในแวดวงวรรณกรรมและผูปฏิบัติงาน

ของพรรคฯ ที่ตอตานและวิพากษวิจารณความคิดเห็นของเหมาเจอตง การออก “จดหมายเวียน 16 

พฤษภาคม” เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายของการปฏิวัติวัฒนธรรมและเปนการเริ่มตนการปฏิวัติ

วัฒนธรรมอยางเปนทางการ หลังจากนั้นหนังสือพิมพกําแพงไดปรากฏขึ้นทั่วสถานศึกษาในกรุงปกกิ่ง 

เพื่อกระตุนใหนักเรียนนักศึกษาสรางความวุนวายและเตรียมตัวในการเริ่มตนการปฏวิตัวิฒันธรรม และ

ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 ที่ประชุมไดมีมติรับรองการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมที่เรียกวา “ขอกําหนด 16 ประการ” พรอมกันนั้นเหมาเจอตงไดเขียนหนังสือพิมพ

กําแพงที่มีขอความวา “ถลมกองบัญชาการ” เพื่อเปนการประกาศเปาหมายสําคัญของการปฏิวัติ

วัฒนธรรม ซึ่งก็คือผูมีอํานาจภายในพรรคฯที่เหมาเจอตงคิดวากําลังนําพรรคฯและประเทศไปสู

แนวทางทุนนิยม 2) ระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 เปนชวงเวลาที่ทั่วทั้งประเทศ

เร่ิมเกิดความสับสนวุนวาย ขบวนการพิทักษแดงไดกอตัวขึ้นทั่วประเทศ เดินทางมาชุมนุมกันที่จัตุรัส

เทียนอันเหมิน ดําเนินการปฏิวัติดวยกระบวนการทําลายสี่เกาและสรางความเสียหายขึ้นทั่วประเทศ 3) 

ระหวางเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1968 เปนชวงเวลาที่ทั้งประเทศเกิดความ

ไมสงบทั้งจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดง กลุมคนงาน และบุคคลในกองทัพปลดแอก

ประชาชน เหตุการณที่สําคัญเริ่มต้ังแต “การยึดอํานาจเดือนมกราคม” ซึ่งเกิดจากความไมพอใจของ

คนงานในซั่งไหที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงรวมตัวกันสไตรคหยุดงานและกอการ

จลาจล “การทวนกระแสเดือนกุมภาพันธ” เปนการออกมาแสดงความคิดเห็นของเหลานายพลใน

กองทัพ ตอสถานการณบานเมืองในขณะนั้น การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติเพื่อเปนการกระจาย

อํานาจทางการเมืองในภาวะที่ประเทศเกิดความวุนวาย “วิกฤตการณอูฮั่น” เปนเหตุการณที่แสดงให

เห็นถึงความขัดแยงระหวาง กลุมมวลชนหัวรุนแรง กองทัพปลดแอกประชาชนและกลุมปฏิวัติ

วัฒนธรรมกลาง จนนํามาสูการเขามามีอํานาจควบคุมประเทศอยางเบ็ดเสร็จของกองทัพปลดแอก

ประชาชนและการสลายขบวนการพิทักษแดง 4) ระหวางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968 ถึงเดือนเมษายน 

ค.ศ. 1969 เปนชวงเวลาของการสรางสมดุลแหงอํานาจและจัดสรรอํานาจขึ้นใหมอีกครั้งเพื่อให

ประเทศจีนเขาสูภาวะปกติ โดยในชวงเวลานี้จะมีการประชุมที่สําคัญคือการประชุมคณะกรรมการ

กลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 8 ครั้งที่ 12 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 9 และการ

ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 9 คร้ังที่ 1 โดยผูที่ไดรับตําแหนงสําคัญ ๆ ในการ
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บริหารประเทศชุดใหมนี้สะทอนใหเห็นถึงการกระจายอํานาจใหแกกลุมตางๆ การมีอํานาจมากขึ้นของ

กองทัพปลดแอกประชาชนและการมีอํานาจสูงสุดของเหมาเจอตง 



บทที่ 4  
เศรษฐกิจและสังคมในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.1966-1969)  

 

ถึงแมวาเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเริ่มตนและดําเนินไปตามวิถีทางของการตอสูลม

ลางทางการเมือง กอใหเกิดความวุนวาย สับสนทั่วทั้งประเทศดวยฝมือที่กาวราวและรุนแรงของเหลา

ขบวนการพิทักษแดง แตผลที่เกิดข้ึนมิไดสงผลตอกระทบเฉพาะบริบทในทางการเมืองเทานั้น เพราะ

การดําเนินนโยบายทางการเมืองที่สําคัญในแตละชวงเวลาลวนแลวแตสงผลกระทบตอบริบททาง

เศรษฐกิจและสังคมอยูเสมอ ผลกระทบทางออมและหลีกเลี่ยงไมไดของการดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรมไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางที่ไมสามารถประมาณคาได 

ในทางเศรษฐกิจ การกอความวุนวายและการเดินทางไปทั่วประเทศของขบวนการพิทักษแดง การตอสู

ระหวางแรงงานกลุมตาง ๆ รวมถึงการตอสูระหวางขบวนการพิทักษแดงดวยกันเองและการตอสูกับ

แรงงานกลุมตาง ๆ เหตุการณความวุนวายเหลานี้ที่เกิดขึ้นเปนเวลาเกือบ 2 ป สงผลกระทบโดยตรงตอ

กระบวนการผลิต การขนสง และเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ ในทางสังคม การปลุกระดมเยาวชน

ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญตอประเทศในอนาคตใหหยุดเรียน

และมากอการจลาจล  ทําลายระบบการทํางานของรัฐบาล เชน  การสาธารณสุข การศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในวงกวาง แมวาการปฏิวัติวัฒนธรรม

จะสรางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจไมมากเทากับการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล แตในทาง

สังคมการปฏิวัติวัฒนธรรมกลับสงผลกระทบตอชาวจีนทั้งประเทศอยางลึกซึ้งและยาวนาน   

 

1. สภาพเศรษฐกิจในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1969) 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่กําลังฟนตัวในระหวาง ค.ศ. 1962-1965 ภายใตแนวทางการ

บริหารประเทศของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงกลับตองประสบกับภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจอีกครั้งจาก

การดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมตั้งแต ค.ศ. 1966-1969 ผลกระทบทางเศรษฐกิจเร่ิมปรากฏใหเห็น

ตั้งแตปแรกของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม ยิ่งการปฏิวัติวัฒนธรรมมีความรุนแรงมากขึ้น สภาพ

เศรษฐกิจก็ยิ่งไดรับผลกระทบและประสบกับสภาวะชะงักงันมากขึ้นตามไปดวย โดยใน ค.ศ. 1967 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแปรผันตามความรุนแรงจากการกอการจลาจลของขบวนการ

พิทักษแดงจนเมื่อความรุนแรงของการตอสูในทางการเมืองมาถึงจุดสูงสุดใน ค.ศ. 1968 สภาวะทาง

เศรษฐกิจก็ประสบกับภาวะตกต่ํามากที่สุดในปเดียวกันนั้น สภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําถึงขีดสุดก็เร่ิม

ฟนตัวอีกครั้ง เมื่อสภาวะทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นใน ค.ศ. 1969 โดยภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
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นี้สงผลกระทบตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม และสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจในเขตเมืองมากกวาในเขตชนบท 

 
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1966-1970)  
เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1964 ไดมีการประชุมดําเนินการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 

ปฉบับที่ 3 ข้ึนเปนครั้งแรก เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน รางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับนี้มีแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 ที่ตองการจะใหมีอัตรา

การเจริญเติบโตที่สมดุล โดยจะพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ 

ในขณะเดียวกันก็ตองการที่จะพัฒนาประเทศและสรางมาตรฐานการดํารงชีพของประชาชนใหสูงขึ้น1 

ตอมาในการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติคร้ังที่ 3 (The Third National People’s Congress) 

เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1964 โจวเอินไหลไดเสนอรายงานความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับนี้อีกครั้ง โดยโจวเอินไหลไดกลาวเสริมในการประชุมถึงแนวทางการพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต

จีนวา “ตองพยายามสรางประเทศจีนใหเปนประเทศสังคมนิยมที่เขมแข็งดวยการพัฒนาการเกษตร

สมัยใหม อุตสาหกรรมสมัยใหม กองทัพสมัยใหม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม”2 ในรายงาน

ฉบับดังกลาวโจวเอินไหลไดแนะนําวาขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควรมี 2 

ข้ันตอน คือ ข้ันที่หนึ่งเปนการสรางระบบอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจที่มีอิสระอยางรอบดาน

ภายในระยะเวลา 15 ป ข้ันที่สองเปนการพัฒนาทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม กองทัพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันสมัยกอนสิ้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแลวระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศก็จะอยูในระดับแนวหนาของโลก โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 3 เปนการ

ดําเนินการในขั้นแรก 3 ซึ่งมีจุดมุงหมายที่สําคัญก็คือ การพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเบา 

อุตสาหกรรมหนัก เพื่อแกไขปญหาพื้นฐานดานประชากรที่มีจํานวนเพิ่มข้ึน ตอบสนองความตองการ

ดานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันใหเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน  

เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศขยายการสูรบในสงครามเวียดนาม ศูนยกลางนําของพรรค

คอมมิวนิสตจีนจึงไดเตรียมตัวทําสงคราม สงผลทําใหคณะกรรมการกลางพรรคฯ ประชุมแกไขราง

                                          
              1Robert Ash.  (2002).  The Cultural Revolution as an Economic Phenomenon.  in  China’s 

Communist Revolutions: Fifty Years of the People’s Republic of China.  edited by Werner Draguhn; & 

David S. G. Goodman.  p. 128. 

              2A. Doak Barnett.  (1981).  China’s Economy in Global Perspective.  p. 13. 

              3Ibid.  pp. 13-14. 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 3 ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1965 เพื่อเตรียมตัวรับมือกับนโยบาย

ของสหรัฐอเมริกา ดวยการเปลี่ยนการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนการรวมโครงสราง

อุตสาหกรรมพื้นฐาน การสื่อสารและการคมนาคม1 และกําหนดจุดมุงหมายหลักเพิ่มเติม คือ เพื่อที่จะ

ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในระยะเวลา 5 ป

ขางหนาใหอยูที่รอยละ 9 การลงทุนของรัฐในโครงสรางพื้นฐาน จะมีปริมาณ 850 ลานหยวน ใน ค.ศ. 

1970 ผลผลิตธัญพืชควรจะอยูที่ระดับ 220 ถึง 240 ลานตัน ผลผลิตฝายควรจะอยูที่ 2.2 ถึง 2.4 ลาน

ตัน เหล็กกลาจะอยูที่ 16 ลานตัน ถานหินดิบจะอยูที่ 280 ถึง 290 ลานตัน น้ํามันดิบจะอยูที่ 18.5 ลาน

ตัน ไฟฟาจะอยูที่ 110 ลานกิโลวัตต ปริมาณการขนสงทางรถไฟจะอยูที่ 700 ลานตัน2 ถึงแมวา รัฐบาล

ในขณะนั้นจะไดปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯฉบับนี้ใน ค.ศ. 1966 แตกลับไมมีการ

เผยแพรคูมืออยางเปนทางการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่ 3 ออกมา3 มีเพียงรายงานการ

ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ตามรายละเอียดขางตนเทานั้น 

 
1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจของจีนในระหวางการปฏวิัติวัฒนธรรม ค.ศ. 1966-1969 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศแสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจในชวงครึ่งแรกของ 

ค.ศ. 1966 ประเทศจีนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีข้ึนมากกวาชวงเดียวกันของ ค.ศ. 1965 โดยมูลคาผลผลิต

ประชาชาติในทางอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 20.3 เหล็กกลาเพิ่มข้ึนรอยละ 20.7 ถานหินดิบ เพิ่มข้ึน

รอยละ 12.6 น้ํามันดิบเพิ่มข้ึนรอยละ 28.4 ไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 20.3 ฝายดายดิบ (cotton yarn) 

เพิ่มข้ึนรอยละ 15.6 ปุยเคมีเพิ่มข้ึนรอยละ 41.8 และถึงแมวาในหลายพื้นที่ของประเทศจะประสบ

ภาวะฝนแลง แตผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มข้ึน ปศุสัตวเพิ่มข้ึน งบประมาณการลงทุนของรัฐ

ดานโครงสรางภายในเขตเมืองเพิ่มข้ึนรอยละ 21 และจํานวนโครงการขนาดกลางและขนาดใหญสราง

เพิ่มข้ึนรอยละ 83 ทางดานพาณิชยกรรม มูลคารวมของการคาปลีกขยายตัวรอยละ 11.6 ภาษีเงินได

ของรัฐบาล อยูที่ระดับ 1,400 ลานหยวนซึ่งมากกวารายจาย ปริมาณสํารองของผลผลิตและปจจัยการ

ผลิตที่สําคัญเพิ่มข้ึนอีกครั้งหลังจากที่ลดลงในปกอนหนานี้ ดัชนีชี้วัดทั้งทางเทคนิคและเศรษฐกิจที่

สําคัญของผลผลิตอุตสาหกรรมดังกลาวมีคาสูงสุดนับต้ังแตสถาปนาประเทศใน ค.ศ. 19494

                                          
              1Liu Suinian; & Wu Qungan, editor.  (1986).  China’s Socialist Economy: An Outline History 

(1949-1984).  pp. 338-339. 

              2Ibid.  p. 339. 

              3Alexander Eckstein.  (1979).  China’s Economic Revolution.  p. 111. 

              4Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 338. 
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เมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในกลาง ค.ศ. 1966 เหตุการณความวุนวายของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมนับต้ังแตการเดินทางของขบวนการพิทักษแดงจากทั่วประเทศไปยังเปยจิงและหลังจากนั้น

ขบวนการพิทักษแดงก็เดินทางทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิวัติในระหวางเดือน

สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1966  การเดินทางครั้งใหญของขบวนการพิทักษแดงไดสงผล

กระทบตอการคมนาคมและการขนสงทั้งระบบ ทําใหการขนสงเครื่องอุปโภคและเครื่องจักรตาง ๆ ตอง

หยุดชะงัก จากการประมาณการณในปลาย ค.ศ. 1966 มีสินคาที่ตกคางจากการขนสงดวยรถไฟ

ประมาณ 10 ลานตัน ซึ่งเปนเครื่องอุปโภคและวัสดุที่สําคัญในการผลิต เชน ถานหิน ไม ซีเมนต 

ผลิตภัณฑเหล็กกลา เครื่องมือกอสราง แร และเกลือ เปนตน และทําใหเกิดปญหาการวางงานของ

คนงานเพราะวัสดุกอสรางไมสามารถขนสงมาได สวนการขนสงทางรถยนตทั้งในเมืองและชนบท

เปนไปไดชามาก การขนสงทางน้ําและตามทาเรือตาง ๆ ตองหยุดชะงัก ที่ทาเรือซั่งไหและทาเรือกวาง

โจวตางก็มีสินคาตกคางอยูในแตละแหงกวา 140,000 ตัน 1 แตจากความพยายามในการแกไข

สถานการณทางเศรษฐกิจของโจวเอินไหล ทําใหสภาพเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1966 ยังคงมีเสถียรภาพและ

ยังคงมีผลผลิตอุตสาหกรรมออกมาไดตามแผนที่ตั้งไว ถึงแมวาจะเกิดความวุนวายขึ้นก็ตาม2   

จากเหตุการณความวุนวายที่เปนผลจากการปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหการประชุมแหงชาติเพื่อ

วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและโทรคมนาคม (The National Conference of Planning, Industry 

and Communication) สําหรับ ค.ศ. 1967 ที่จะมีข้ึนในปลาย ค.ศ. 1966 ตองถูกยกเลิก สํานักงาน

สถิติแหงชาติไมสามารถที่จะรายงานขอมูลสถิติพื้นฐานตาง ๆ ได สงผลใหใน ค.ศ.1967-1968 ไมมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติประจําปออกมา และถึงแมวาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1967 รัฐบาลจะ

พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อแกไขปญหาดานการผลิต

ในอุตสาหกรรมและการสื่อสาร แตทีมงานดังกลาวกลับไมยอมปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย3

สถานการณทางการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติจน

ครบในทุกมณฑลในปลาย ค.ศ. 1968 การเขามาของกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อควบคุม

สถานการณทางการเมือง  การสลายขบวนการพิทักษแดงโดยสงเยาวชนเหลานั้นไปเรียนรู

ประสบการณการทํางานรวมกับชาวนาในชนบทในปลาย ค.ศ. 1968 และเหตุความวุนวายที่เกิดจาก

การตอสูระหวางองคกรมวลชนกลุมตาง ๆ ไดลดลง เหตุการณเหลานี้สงผลโดยตรงตอการฟนฟูกลไก

ทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถฟนคืนได ในปลาย ค.ศ. 1968 โจวเอินไหลไดจัดตั้งกลุมผูแทนซึ่ง

มาจากตัวแทนของกองทัพ ผูปฏิบัติงานและองคกรมวลชนจํานวน 30 คนรวมกันรางแผนพัฒนา

                                          
              1Ibid.  p. 343. 

              2Ibid.  p. 345. 

              3Ibid.  pp. 349-350. 
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เศรษฐกิจของ ค.ศ. 1969-1970 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ไดเขาสูกระบวนการพิจารณาในการ

ประชุมแหงชาติ (the National Conference) เมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1969 ซึ่งทําใหเกิดแนวทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 5 ประการคือ 1) ยึดมั่นในแนวทางของเหมาเจอตง 2) กระตุนการ

พัฒนาการเกษตรและเพิ่มการสงผลผลิตเหล็กกลาใหแกการเกษตรจาก 830,000 ตันเปน 1.6 ลานตัน 

3) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมทางทหาร อุตสาหกรรมพื้นฐานและการกอสราง

ภายในประเทศ 4) จัดระเบียบผลผลิตอุตสาหกรรมเบาและการตลาด เร่ิมดําเนินการประชาสัมพันธ

การวางแผนครอบครัวและสนับสนุนใหประชาชนแตงงานเมื่ออายุมากข้ึน 5) ใชกฎระเบียบที่เขมงวด

เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร1

1.2.1 ดานเกษตรกรรม 
เนื่องจากเหตุการณความวุนวายของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมสวนใหญจะสงผล

กระทบตอระบบเศรษฐกิจในเมืองมากกวาในชนบท จึงทําใหการปฏิวัติวัฒนธรรมสงผลกระทบตอ

เกษตรกรรมไมมากนัก ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลไดใหความสําคัญแกนโยบายดาน

เกษตรกรรมมากขึ้น ดวยการขยายการลงทุนพัฒนาดานเกษตรกรรม และมีการกําหนดนโยบายการ

พัฒนาการเกษตรที่ถาวร รวมถึงใหกลุมเกษตรกรมีสวนรวมตัดสินใจในดานการผลิต เพิ่มการผลิตปุย

และเครื่องมือทางการเกษตรและสรางฝายกั้นน้ําเพิ่มข้ึน2 แตการสนับสนุนใหประชาชนเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรดวยการสรางฝายทดน้ําหรือถมทะเลสาบเพื่อปรับเปนพื้นดินและทําลายปาเพื่อเปด

พื้นที่รกรางมาทําการเพาะปลูกนั้น กลับเปนเหตุใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไมสมดุล3 ในเวลา

ตอมานโยบายสําคัญอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมไดให

ความสําคัญกับการเกษตรกรรมมากขึ้นกวาในอดีตก็คือ  การใหความสําคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร อาทิเชน อุตสาหกรรมปุยเคมี อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร

ทางการเกษตร เปนตน สําหรับการบริหารงาน สวนทองถิ่นมีอํานาจในการบริหารงานและการจัดการ

มากขึ้น อาทิเชน การกําหนดโควตาปริมาณผลผลิตที่จะขายใหรัฐ เปนตน 

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ตนแบบของการจัดการบริหารและการพัฒนาดาน

เกษตรกรรมก็คือ การเกษตรที่ ”ตาจาย” (Dazhai) ในปลายทศวรรษที่ 1950 ตาจายเปนเพียงหมูบาน

เล็ก ๆ ในเขตทุรกันดารของกองการผลิตขนาดใหญที่เมืองซีหยาง (Xiyang) มณฑลซานซี แตเหตุที่ตา

จายไดรับยกยองใหเปนตนฉบับการพัฒนาดานการเกษตรเนื่องจากสมาชิกในหมูบานรวมแรงรวมใจ

                                          
              1Ibid.  p. 358. 

              2กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคาของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 38. 

              3The Development of China (1949-89).  (1989).  p. 5. 
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กันปรับเปลี่ยนภูมิประเทศที่ทุรกันดารซึ่งไมเหมาะแกการเพาะปลูกใหกลายเปนพื้นที่ที่สามารถทําการ

เพาะปลูกได ใน ค.ศ. 1964 เหมาเจอตงไดยกยองตาจายเปนตนแบบของการพัฒนาการเกษตร โดยมี

คําพูดติดปากที่วา “เกษตรกรรมศึกษาจากตาจาย”1 ตอมาในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมเขต

การเกษตรที่ตาจายจึงกลายเปนทั้งตนแบบและพื้นที่ดูงานของผูปฏิบัติงานจากทั่วประเทศ รวมถึงเปน

สถานที่ที่เหลาสมาชิกขบวนการพิทักษแดงจํานวนมากเดินทางไปเพื่อช่ืนชมความสําเร็จของการ

พัฒนาดานการเกษตรที่ตาจาย 

สําหรับระบบคอมมูนนั้นในขณะเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม คอมมูนสวนใหญของประเทศ

ยังคงเปนคอมมูนการเกษตร ดังนั้นนโยบายของคอมมูนจึงมีสวนสัมพันธกับนโยบายดานการเกษตร 

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมไดมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในคอมมูน กอนการปฏิวัติ

วัฒนธรรม แกนนําระดับสูงของพรรคมีสิทธิใหคําแนะนําการแตงตั้งสมาชิกคณะกรรมการคอมมูน แต

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคอมมูนมีการเปลี่ยนแปลง โดยผูแทน

คอมมูนในระดับตาง ๆ มีอํานาจมากขึ้นในการตัดสินใจคัดเลือกตัวแทนของตน สวนขอบขายของ

กิจกรรมที่คอมมูนสามารถกระทําไดนั้นก็มีมากขึ้น เชน การลงทุนในการสรางโรงงานขนาดเล็กที่ใช

ทรัพยากรของทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการภายในทองถิ่นหรือคอมมูนเอง หรือมีสวนในการ

จัดการเรื่องสวัสดิการของสมาชิก โดยที่รัฐมีบทบาทนอยลง การบริหารงานในลักษณะนี้ทําใหคอมมูน

กลายเปนหนวยหลักในการพัฒนาชนบท2

สวนในดานการสงเสริมการผลิตทั้งในทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรมดวยการใหรางวัล

หรือโบนัส และนโยบาย “สามเสรีหนึ่งประกัน” ที่อนุญาตใหสามารถทําการผลิตบนที่ดินสวนตัวไดโดย

เสรี นําผลผลิตดังกลาวไปขายยังตลาดเสรี ทําและขายหัตถกรรมในครัวเรือนไดอยางเสรีและรัฐบาลจะ

รับซื้อพืชผลในราคาที่เหมาะสม ตามแนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงนั้นถูก

ยกเลิกไปจนหมดสิ้น เนื่องจากเหมาเจอตงและกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางเห็นวาแนวทางดังกลาวเปน

แนวทางของทุนนิยมที่จะตองกําจัดใหหมดไปจากประเทศ โดยสิ่งที่เขามาแทนที่และเปนแนวทางใน

การสงเสริมการผลิตในทางเศรษฐกิจในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือ การยึดมั่นในแนวทางสังคม

นิยม ดวยการกระตุนใหมวลชนและประชาชนในประเทศรวมแรงรวมใจกันทําการผลิตเพื่อสวนรวม 

 
1.2.2 ดานอุตสาหกรรม 
ในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมเปนหลักโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนัก จึงไดมีการสรางโรงงานเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก 

                                          
              1วรศักดิ์ มหัทธโนบล.  (2547).  เศรษฐกิจการเมืองจีน.  หนา 127. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  จีน การตอสูสองแนวทาง.  หนา 42-44. 
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เชน อุตสาหกรรมเหมืองแร ปุยเคมี ปูนซีเมนต กระดาษ เปนตน โรงงานที่สรางขึ้นใหมเหลานี้มี

ประสิทธิภาพสูงกวาเดิม ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักอยางเชน โรงงานสราง

อาวุธ เหล็กกลา น้ํามัน และการตอเรือ ซึ่งไดขยายกิจการใหกาวหนายิ่งขึ้น รวมถึงรัฐบาลไดสงเสริม

การกอต้ังอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามทองถิ่นตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตทางดานการเกษตร โดยมี

ความมุงหมายใหแตละทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองได ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มปริมาณของผลผลิต

อุตสาหกรรม และกระจายศูนยอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 1 ซึ่งการกระจาย

อุตสาหกรรมออกไปก็เพื่อมุงหวังที่จะใหภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน2

ในระยะเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรม ระหวางเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ค.ศ. 1966 

ภาคอุตสาหกรรมเริ่มประสบปญหาจากการหลบเลี่ยงงานของคนงานหนุมสาวบางสวนซึ่งอางวาตอง

อุทิศตนตอการดําเนินการปฏิวัติ ทําใหเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ ขาดการดูแลรักษา จึงเกิด

อุบัติเหตุบอยคร้ัง ผลผลิตที่ไดก็ต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งปญหาเหลานี้จะสงผลกระทบในระยะยาว3 ใน

เดือนตุลาคม ค.ศ. 1966 หลินเปยวไดประกาศวา การปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสวนของทหารและ

สวนการศึกษาจะสําเร็จไดตองปราศจากการแทรกแซงของคณะกรรมการกลางของพรรค เปนเหตุให

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการสื่อสารทั่วประเทศปฏิเสธความเปนผูนําของคณะกรรมการพรรค ความ

วุนวายในภาคอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้น ทําใหในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1966 โจวเอินไหลตองเขาแกไข

สถานการณนี้ดวยการจัดระเบียบการทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการสื่อสาร โดยกําหนด

เงื่อนไขวาคนงานตองไมทิ้งงานและตองทํางานใหครบ 8 ชั่วโมงตอวัน สวนกิจกรรมในการดําเนินการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมกระทําไดภายหลังเวลาทํางานและตองไมกระทบตอการผลิต แตหลินเปยวกลับ

ตอตานกฎระเบียบของโจวเอินไหลและกลาวหาวา เปนการเบี่ยงเบนความถูกตองในภาคอุตสาหกรรม

และภาคการสื่อสาร4

เหตุการณการกอการจลาจลของคนงานที่ซั่งไหตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน ค.ศ. 

1967 ทําใหกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงอยางมาก แตภายหลังจากเหตุการณสงบกําลัง

การผลิตในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ. 1967 ก็เพิ่มข้ึนมาอยูในภาวะปกติ จึงทําใหผลผลิต

อุตสาหกรรมของซั่งไหในครึ่งปแรกของ ค.ศ. 1967 มีปริมาณเพิ่มข้ึนจาก ค.ศ. 1966 รอยละ 3 แตเมื่อ

ถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเหตุการณความวุนวายที่เกิดขึ้น ทําใหไมสามารถขนสงถานหิน

มาปอนโรงงานได ผลผลิตก็ตกต่ําลงอีกครั้ง ในปลาย ค.ศ. 1967 เมื่อการขนสงไดรับการแกปญหา 

                                          
              1กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.  (2517).  เลมเดิม.  หนา 57-58. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 41. 

              3Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 343-344. 

            4Ibid.  p. 345. 
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ผลผลิตอุตสาหกรรมของซั่งไหก็กลับเพิ่มข้ึนอีกครั้ง1 ลักษณะความผันผวนทางเศรษฐกิจของซั่งไหที่

เกิดจากปญหาดานการผลิตใน ค.ศ. 1967 เปนสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการ

ปฏิวัติวัฒนธรรม  

สถานการณความวุนวายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติวัฒนธรรมดําเนินอยูจนกระทั่งในกลาง 

ค.ศ. 1968 เมื่อรัฐบาลประกาศสลายขบวนการพิทักษแดง จึงทําใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่

สําคัญทั่วประเทศสามารถฟนตัวไดในปลาย ค.ศ. 1968 แตจากความเสียหายของภาคอุตสาหกรรม

ตั้งแตกลาง ค.ศ. 1966 ถึงกลาง ค.ศ. 1968 สงผลใหภาพรวมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมตกต่ํามาก

ที่สุดใน ค.ศ. 1968 และการผลิตสามารถฟนคืนขึ้นใน ค.ศ. 1969 

 
1.2.3 ดานการคมนาคม 
ในดานการขนสงซึ่งเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจก็ไดรับผลกระทบ

โดยตรงอันเกิดจากการตอสูกันระหวางคนงานดวยกันเองและระหวางคนงานกับกองทัพ การตอสูที่

เกิดขึ้นทําใหทางรถไฟสายเปยจิง-กวางโจว (Beijing-Guangzhou) สายเทียนจิน-พูโขว (Tianjin-

Pukou) และสายกวางซี และจี๋หลิน (Jilin) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนถูกปด ในบางพื้นที่การ

บริการทางรถไฟจะเปดดําเนินการเฉพาะในเวลากลางวัน และในบางพื้นที่ทางรถไฟก็ถูกร้ือถอน ตูขน

สัมภาระถูกทําลาย สวนตูสินคาและรถไฟของทหารก็ถูกปลนบอยครั้ง เพื่อแกไขปญหาดังกลาวรัฐบาล

ตองออกประกาศหามคนงานกอความวุนวายหรือทําลายระบบคมนาคมถึง 5 คร้ัง คือ ในวันที่ 1 

มิถุนายน 10 สิงหาคม 2 ธันวาคม ค.ศ. 1967 และในวันที่ 6 กุมภาพันธ และ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 

ปญหาที่เกิดข้ึนสงผลใหการขนสงถานหินประสบปญหา โดยในเดือนมกราคม ค.ศ. 1967 การขนสง

ถานหินโดยรถไฟขนสงได 3.8 ลานตันซึ่งนอยกวาแผนที่วางไว ในเดือนกุมภาพันธสามารถขนสงถาน

หินได 30,000 ตู แตในกลางเดือนกรกฎาคมกลับขนสงถานหินได 29,000 ตูเทานั้น และในกลางเดือน

กันยายนการขนสงก็ทําไดเพียง 19,000 ตูหรือขนสงตอวันไดรอยละ 46 ของแผนเทานั้น สวนการขนสง

ทางน้ําและทางรถยนตก็ไมปลอดภัย ที่ทาเรือตาเหลียน (Dalian) เรือสินคาจํานวน 8 ลําถูกปลน ใน

เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ค.ศ. 1967 มีเรือมากกวา 100 ลําที่รออยูที่ทาเรือไมมีกรรมกรขนสินคา

ลงจากเรือ2 ปญหาจากการขนสงนอกจากจะสงผลกระทบถึงการขนสงสินคาสําคัญตาง ๆ เชน ถานหิน 

น้ํามัน ไม และธัญพืชไปยังจุดหมายแลว ยังสงผลกระทบโดยตรงตอการผลิต การกอสรางและ

ชีวิตประจําวันของประชาชนโดยทั่วไป  

                                          
              1Joan Robinson.  (1969).  The Cultural Revolution in China.  pp. 67-68. 

              2Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 351. 
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การผลิตและการขนสงถานหินที่มีปญหาไดสงผลกระทบถึงการผลิตกระแสไฟฟา โดยใน

เดือนมกราคม ค.ศ. 1967 ปริมาณถานหินสํารองสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา มีเหลือเพียงไมถึง 10 

วัน  ในเดือนพฤศจิกายน  ค .ศ .  1967 ปริมาณถานหินสํารองสําหรับการผลิตไฟฟาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเหลือเพียง 5 ถึง 6 วันเทานั้น นอกจากนั้นปญหาการขนสง

และปริมาณถานหินที่ไมเพียงพอยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมพื้นฐานอื่น ๆ เชน การผลิตเหล็กและ

เหล็กกลากระทบเปนลูกโซตอการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามไปดวย ระหวางเดือนกรกฎาคมถึง

เดือนกันยายน ค.ศ. 1967 ผลผลิตเหล็กกลาตอวันลดลงจาก 35,400 ตันเหลือ 12,000 ตัน หรือเหลือ

เพียงรอยละ 26 เทานั้น การผลิตกระแสไฟฟาลดลงจาก 223 ลานกิโลวัตตตอวันเหลือเพียง 160 ลาน

กิโลวัตตหรือผลิตไดรอยละ 60 ของแผนที่วางไว ในสวนของแรงงานก็ไมมีงานทํา ในเดือนมกราคมถึง

กุมภาพันธ ค.ศ. 1967 คนงานในเหมืองแรทํางานเพียงรอยละ 50 ถึง 60 ของเวลาทํางานปกติและบาง

แหงทํางานเพียงวันละ 2 ถึง 3 ชั่วโมงเทานั้น1

 
1.2.4 ดานพาณิชยกรรม 
ในระหวาง เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ค.ศ. 1966 เศรษฐกิจแขนงอื่น ๆ อาทิเชน การ

พาณิชย การคาระหวางประเทศ ไปรษณียและการสื่อสาร การธนาคาร ตางก็ไดรับผลกระทบในระดบัที่

แตกตางกัน ในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม ขบวนการพิทักษแดงไดรณรงคทําลายสี่เกา ซึ่ง

รวมถึง สินคาประเภทของเกา ปายรานคา และสินคาตาง ๆ ถูกทําลาย ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 

หางสรรพสินคาชั้นนําในกรุงเปยจิงถึงกับประกาศขายสินคาลดราคากวา 6,800 รายการ ซึ่งลวนเปน

สินคาฟุมเฟอย อาทิเชน เครื่องสําอาง เครื่องประดับ สินคาที่นําเขาจากตางประเทศ รูปสลักและรูปปน

โบราณ โดยสินคาเหลานี้มีปริมาณถึงรอยละ 22 ของสินคาอุปโภค นอกจากนั้นขบวนการพทิกัษแดงถงึ

ขนาดตรวจสอบบัญชีในธนาคารของบุคคลที่สําคัญ ๆ อีกดวย2 ในดานการเงิน กองทุนตาง ๆ ที่เปน

สวนหนึ่งของหนวยการผลิต เชน กองทุนหมุนเวียน กองทุนสะสม และกองทุนเลี้ยงชีพ ตางก็ถูกทําลาย

ลงในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม มีการละเมิดกฎระเบียบทางการเงินของรัฐและการเก็บภาษีก็

หยุดชะงัก3 สถานการณความวุนวายของการปฏิวัติวัฒนธรรมสงผลใหพาณิชยกรรมโดยรวมใน ค.ศ. 

1967-1968 ตองหยุดชะงักลงและสามารถฟนตัวขึ้นไดอีกครั้งใน ค.ศ. 1969 

รายไดหรือเงินเดือนของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม

ไมเปลี่ยนไปจากชวงกอนหนานี้มากนัก รายไดโดยเฉลี่ยของพนักงานในรานคาจะอยูที่ 65 หยวนตอ

                                          
              1Ibid.  pp. 353-354. 

              2Ibid.  pp. 343-344. 

              3ibid.  pp. 350-351. 
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เดือน รายไดเฉล่ียของคนงานในโรงงานอยูที่ 70 หยวนตอเดือน รายไดสูงสุดของคนงานในโรงงานอยูที่ 

100 หยวนตอเดือน และต่ําสุดอยูที่ 40 หยวนตอเดือน แตสําหรับผูจัดการในรัฐวิสาหกิจขนาดเลก็จะได 

70-100 หยวนตอเดือนและสําหรับผูจัดการในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญจะได 150-160 หยวนตอเดือน 

สวนผูที่มีตําแหนงเปนคณะกรรมการปฏิวัติจะไดรับ 100 หยวนตอเดือน1 สําหรับคาใชจายโดยทัว่ไปจะ

มีราคาที่ถูกมาก เชนคาเชาบาน (รวมเครื่องใชภายในบาน) จายรอยละ 4-7 ของเงินเดือนหรือรายได

ของครอบครัวขึ้นอยูกับสภาพที่พักอาศัยและอัตรานี้ใชทั่วประเทศ สวนคาใชจายอื่น ๆ เชน ที่ซั่งไห

คาอาหารของคนงานในโรงงานตอคนจาย 12-15 หยวนตอเดือน เสื้อผาฝายที่บุผาขางใน ราคา 20 

หยวน เส้ือผาฝายไมบุผา ราคา 10 หยวน รองเทาผาฝายราคา 3 หยวน รองเทาหนัง ราคา 8-9 หยวน 

รองเทายางสังเคราะห ราคา 3-5 หยวน เปนตน สวนที่เปยจิงนาฬิกาขอมือราคา 100 หยวน วิทยุราคา 

125 หยวน และรถจักรยานราคา 150 หยวน2 สําหรับดานภาษีรายไดของบุคคลทั่วไป รัฐบาลไมมีการ

จัดเก็บภาษีรายได รายไดของรัฐที่สําคัญมาจากกําไรจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจ ใน ค.ศ. 

1966 กําไรของรัฐวิสาหกิจอยูที่ประมาณรอยละ 70 ของงบประมาณ และภาษีจากการลงทุนและคอม

มูนอยูที่ประมาณรอยละ 30 โดย 2 ใน 3 มาจากการลงทุน อีก 1 ใน 3 มาจากคอมมูน3  

 ถึงแมวาเหตุการณความวุนวายที่เกิดจากการปฏิวัติวัฒนธรรมจะสงผลใหเศรษฐกิจทางดาน

พาณิชยกรรมหยุดชะงักลงในระยะหนึ่ง แตรายไดของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีการ

เปลี่ยนแปลงนอยมาก การปฏิวัติวัฒนธรรมจึงไมไดทําใหบุคคลเหลานี้ไดรับความเดือดรอนในดานการ

ครองชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          
              1E. L. Wheelwright; & Bruce McFarlane.  (1970).  The Chinese Road to Socialism: Economics of 

the Cultural Revolution.  p. 136. 

              2Ibid.  p. 136. 

              3Ibid.  p. 138. 
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบราคาผลผลิตธัญพืชโดยเฉลี่ยระหวางราคาในทองตลาด 

         กับราคาที่รัฐกาํหนด ระหวาง ค.ศ. 1952-1990 
 

ที่มา: Yiping Huang.  (1998).  Agricultural reform in China: Getting institutions right.  

p. 57.  

 

จากกราฟแสดงใหเห็นวาตั้งแต ค.ศ. 1952-1990 รัฐบาลไดกําหนดราคาผลผลิตธัญพืชโดย

เฉล่ียใหมีมูลคาต่ํากวาราคาในทองตลาดมาโดยตลอด มาตรการสําคัญที่ทําใหรัฐบาลสามารถกําหนด

ราคาสินคาโดยรวมของทั้งประเทศใหอยูในระดับตํ่าไดก็คือ 1) การกําหนดราคาสินคาและบริการตาง 

ๆ ที่แนนอน และราคาที่กําหนดไวมักมีราคาต่ํากวาราคาที่แทจริงในตลาดโลก การกําหนดระบบราคา

ดังกลาวชวยรองรับการวางแผนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและชวยควบคุมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 2) เหตุผลที่ราคาสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ ในประเทศจีนขณะนั้นมีราคาต่ํากวาราคาที่

แทจริงในราคาตลาดโลก เนื่องจากระบบราคาในประเทศจีนเปนเครื่องมือในการกําหนดและควบคุม

แนวโนมความตองการของตลาดซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอทั้งการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 

รวมถึงพาณิชยกรรม และ 3) สําหรับการกําหนดรายไดของแรงงานในระดับต่ําเนื่องจากรัฐบาล

ตองการควบคุมการใชจายของประชาชนใหอยูในระดับที่ต่ํา เพราะในระบบเศรษฐกิจของสังคมนิยมไม

สนับสนุนใหระบบเศรษฐกิจถูกควบคุมโดยทิศทางของอุปสงคและอุปทานเหมือนกับในระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยม รวมถึงรายไดของประชาชนดังกลาวไมมีการหักภาษีเงินไดอีกดวย 
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1.3 ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกจิในระหวางปฏวิัติวัฒนธรรม 
ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 9 ใน ค.ศ. 1969 หลินเปยวไดเสนอรายงาน

ทางการเมืองตอที่ประชุมสมัชชาฯ โดยรายงานไดระบุวา ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมสถานะทาง

เศรษฐกิจของประเทศอยูในระดับที่ดี ผลผลิตทางการเกษตรเก็บเกี่ยวไดดี ผลผลิตอุตสาหกรรมอยู

ระดับที่ดี การคาขายเฟองฟู ราคาผลผลิตมีเสถียรภาพ ซึ่งเปนการยืนยันชัยชนะของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชนชั้นกรรมาชีพที่จะเปนการทําใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาตอไป1 แต

ภาพรวมทางเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือการเกิด

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟนตัวในระหวาง ค.ศ. 1961-1966 โดย

ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GNP) ระหวาง ค.ศ. 1961-1966 เพิ่มข้ึนที่อัตราเฉลี่ยรอยละ 12 ตอป 

แตผลกระทบจากการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหผลผลิตมวลรวมของประเทศตกลงจากที่ระดับ 

343,784 ลานหยวนใน ค.ศ. 1966 เหลือเพียง 329,752 ลานหยวนใน ค.ศ. 1967 และหลังจากนั้น

ผลผลิตมวลรวมของประเทศก็ตกต่ําลงเรื่อยมา   จนถึง  ค.ศ. 1969  ผลผลิตมวลรวมของประเทศจึงจะ

กลับเพิ่มข้ึนมามีจํานวนมากกวาใน ค.ศ. 1966 โดยอยูที่ระดับ 368,340 ลานหยวน2 สวนรายไดตอคน

ใน ค.ศ. 1965 เทากับ 226 หยวน ใน ค.ศ. 1966 เทากับ 240 หยวน ใน ค.ศ. 1967-1968 ลดลงเหลือ 

223 หยวน และใน ค.ศ. 1969 เพิ่มข้ึนเปน 235 หยวน3 ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกลาวเปนสิ่งที่

รัฐบาลเพิกเฉยและไมไดพยายามที่จะทําการแกไขใหสภาพเศรษฐกิจกลับฟนคืนมาดังเดิมจนกระทัง่ใน 

ค.ศ. 19694  

 

 

 

 

                                          
              1Harry Harding.  (1997).  The Chinese state in crisis, 1966-9.  in  The Politics of China: The Eras 

of Mao and Deng.  edited by MacFarquhar, Roderick.  2nd ed.  p. 227. 

              2A. Doak Barnett.  (1981).  China’s Economy in Global Perspective.  pp. 17-18. ตัวเลขดังกลาว

คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1981 ที่อยูที่ระดับ 1 หยวน = 0.57 ดอลลารสหรัฐหรือ 1 

ดอลลารสหรัฐเทากับ 1.754 หยวน  (Xue Muqiao. 1982: 141) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินหยวนกับเงินดอลลาร

และเงินสกุลอื่น ๆ ถูกตรึงไวที่อัตรานี้มาโดยตลอด จนกระทั่งมีการปฏิรูปเงินหยวนใน ค.ศ. 1994 

              3Immanuel C.Y. Hsu.  (1975).  The Rise of Modern China.  2nd ed.  p. 851. 

              4Ryoshin Minami.  (1994).  The Economic Development of China: A Comparison with the 

Japanese Experience.  p. 8.  
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ตาราง 3 แสดงรายไดประชาชาติของจีนระหวาง ค.ศ. 1965-1970 (หนวย: ลานหยวน) 

 

ป รายไดประชาชาติ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การกอสราง การขนสง  พาณิชยกรรม  

1965 138,700 64,100 50,500 5,300 5,800 13,000 

1966 158,600 69,200 60,600 5,800 6,600 16,400 

1967 148,700 70,300 50,500 5,500 5,200 17,200 

1968 141,500 71,400 44,900 4,400 4,900 15,900 

1969 161,700 72,200 58,700 6,000 6,200 18,600 

1970 192,600 77,800 78,900 8,000 7,400 20,500 

 

ที่มา: The Development of China (1949-89).  p. 21. 
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ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงรายไดประชาชาติของจีนระหวาง ค.ศ. 1965-1970 
 

 ที่มา: ประมวลผลขอมูลจากตาราง 3 
 

จากตาราง 3 และภาพประกอบ 6 แสดงรายไดประชาชาติ (National income) ของประเทศ

จีนในระหวาง ค.ศ. 1965-1970 โดยรายไดประชาชาติใน ค.ศ. 1966 เพิ่มข้ึนอยูที่ 158,600 ลานหยวน 

มากกวาใน ค.ศ. 1965 ที่อยูที่ 138,700 ลานหยวน แตในระหวาง ค.ศ. 1967-1968 รายไดประชาชาติ
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มีมูลคาลดลงอยูที่ 148,700 และ 141,500 ลานหยวนตามลําดับ สวนรายไดประชาชาติใน ค.ศ. 1969 

เพิ่มข้ึนอยูที่ระดับ 161,700 ลานหยวน มากกวาใน ค.ศ. 1966 แสดงใหเห็นวาผลกระทบของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมทําใหภาวะเศรษฐกิจของจีนโดยรวมตกต่ําลงและในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําลงจนถึงจุดต่ําสุดใน ค.ศ. 1968  

เมื่อพิจารณาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจแบงตามประเภทจะพบวาภาคอุตสาหกรรมเปน

สวนที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิวัติวัฒนธรรมมากที่สุด ซึ่งภาคกอสราง ภาคการขนสงและพาณิชย 

กรรมตางก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางกับทิศทางในภาค

เกษตรกรรม โดยภาคเกษตรกรรมกลับมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในระหวางการปฏิวัติ

วัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาภาพรวมทางเศรษฐกิจเฉพาะ ค.ศ. 1967-1968 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา

มากที่สุดในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม จากปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ที่สําคัญ เชน ธัญพืช ฝาย เหล็กกลา  ถานหิน ไฟฟา ดายดิบ และผาฝาย รวมถึงดานการสื่อสารและ

การขนสง จะพบวาแนวโนมมูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรมระหวาง ค.ศ. 1967-1968 มีปริมาณลดลง

เมื่อเทียบกับ ค.ศ. 1966 และเมื่อนําอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตทางอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมตั้งแต ค.ศ. 1953 ถึง 1965 ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยที่อยูในระดับรอยละ 7.9 มาคํานวณเปนมูลคา

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใน  ค.ศ. 1967-1968 จะพบวาในมูลคาผลผลิตทาง

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใน ค.ศ. 1967-1968 ควรจะอยูที่ระดับ 522,000 ลานหยวน แตมูลคา

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่แทจริงกลับอยูที่ 411,980 ลานหยวนเทานั้น แสดงวามูลคา

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในระยะเวลาสองปนี้สูญเสียไปกวา 110,000 ลานหยวน1

สําหรับรายไดจากภาษีของรัฐ ระหวาง ค.ศ. 1967-1968 ไดลดต่ําลง คือใน ค.ศ. 1967 อยูที่ 

41,940 ลานหยวน ลดลงรอยละ 25 ของ ค.ศ. 1966 สวนใน ค.ศ. 1968 ลดลงอีกรอยละ 13.9 ของ 

ค.ศ. 1967 ซึ่งทําใหดุลงบประมาณของประเทศติดลบ 2,250 ลานหยวน เปนเหตุใหตองตัดลด

งบประมาณของ ค.ศ. 1968 เหลือเพียง 1 ใน 3 ของ ค.ศ. 1966 เทานั้น ผลผลิตที่ตกต่ํา การสื่อสาร

และการขนสงก็ติดขัด สงผลใหสินคาอุปโภคบริโภคขาดตลาด ในสองปนี้ปริมาณการคาปลีกอาทิเชน 

ธัญพืช น้ํามันพืช เนื้อหมู ไขไก ผลผลิตจากสัตวน้ํา ผาฝาย จักรเย็บผา รถจักรยานและนาฬิกาขอมือ

ลดลงเปนอยางมาก ใน ค.ศ. 1968 ผลผลิตผาฝายเฉลี่ยทั้งในเมืองและในชนบทตอคนอยูที่เพียงคนละ 

3 เมตรเทานั้นซึ่งลดลงจาก ค.ศ. 1967 ถึง 2.3 เมตร2 แตสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําดังกลาวสามารถฟน

คืนไดใน ค.ศ. 1969 เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตหลักทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ ค.ศ. 1969 กับ 

                                          
              1Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 354-355. 

              2Ibid.  p. 356. 
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ค.ศ. 1966 ปรากฏวาการเพาะปลูก ดายดิบ เหล็กกลา ถานหินดิบ น้ํามันดิบ ไฟฟา รวมถึงปริมาณการ

ขนสง ภาษีรายได การลงทุนในดานโครงสราง ปริมาณการคาปลีกของ ค.ศ. 1969 ตางก็มีปริมาณ

เพิ่มข้ึนมากกวาใน ค.ศ. 19661 ซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจดังกลาวแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจของประเทศ

จีนใน ค.ศ. 1969 สามารถฟนตัวขึ้นจากภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรมแลว อีกทั้งภาพรวมทางเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1969 ยังแสดงใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศที่ดีข้ึนกวาใน ค.ศ. 1966  
 

 
 

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติ ระหวาง ค.ศ. 1950-1985 
 

 ที่มา: Statistical Yearbook of China.  (1989).  p. 34. quoted in  Ryoshin Minami.  

(1994).  The Economic Development of China: A Comparison with the Japanese 

Experience.  p. 7. 

 

จากภาพประกอบ 7 แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม ค.ศ. 

1966-1969 ที่สงผลใหอัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติในระหวาง ค.ศ. 1967-1968 ลดต่ําลงจน

อยูในระดับติดลบ แตกระนั้นก็ตามหากเปรียบเทียบผลกระทบของการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล

                                          
              1Ibid.  pp. 359-360. 
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และคอมมูนประชาชนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมจะพบวา ผลจากการดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกล

และคอมมูนประชาชนสงผลกระทบตออัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติมากกวาการปฏิวัติ

วัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด  

 
1.4 วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในระหวางการปฏิวัติวฒันธรรม 
สํานักงานสถิติของจีนไดสรุปตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญเอาไว เชน ในระหวาง ค.ศ. 1967-

1969 มูลคารวมของผลผลิตมวลรวมทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอยูที่รอยละ 9.6 4.2 และ 23.8 

ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 8.4 ซึ่งนอยกวาชวงที่ผานมาที่อยูที่รอย

ละ 12.91 และภาพรวมทางเศรษฐกิจที่สําคัญอื่น ๆ ตางบงชี้วาเศรษฐกิจของประเทศจีนในระหวางการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมตกต่ําลงอยางมาก เมื่อนําตัวเลขผลผลิตมวลรวมของประเทศจีน ระหวาง ค.ศ. 1965-

1970 นํารายไดประชาติ และการกระจายการลงทุนเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของมูลคา

ผลผลิตมวลรวมของประเทศมาวิเคราะหจะไดผลดังนี้  
1.4.1 วิเคราะหผลกระทบของการปฏวิติัวัฒนธรรมที่มีตอผลผลติมวลรวมประเทศ 

 

ตาราง 4 แสดงมูลคาผลผลิตมวลรวม ระหวาง ค.ศ. 1965-1970 (หนวย: ลานหยวน) 

 

ผลผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม กอสราง ขนสง พาณชิย ป 
 มวลรวม  รวม เบา หนัก    

1965 269,500   83,300 140,200 72,300 67,900 17,700 9,100  19,200 

1966 306,200   91,000 162,400 79,600  82,800 19,700 10,200   22,900 

1967 277,400   92,400 138,200  73,300  64,900 15,500 8,600  22,700 

1968 264,800   92,800 128,500  69,000  59,500 13,200 8,300   22,000 

1969 318,400   94,800 166,500  83,700  82,800 22,200 9,900   25,000 

1970 380,000 102,100 211,700  97,600  114,100 27,100 11,700   27,400 

  

ที่มา: The Development of China (1949-89).  p. 25, 27 

                                          
              1State Statistical Bureau.  (1986).  Concerning the Speed of Economic Development during the 

Ten Years of Domestic Turmoil.  quoted in  Michael Schoenhals, editor.  (1996).  China’s Cultural 

Revolution, 1966-1969: Not a Dinner Party.  pp. 262-263. 
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ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบมูลคาผลผลิตมวลรวม ระหวาง ค.ศ. 1965-1970 

 

ที่มา: ประมวลผลขอมูลจากตาราง 4 

 

ขอมูลจากตาราง 4 และภาพประกอบ 8 แสดงใหเห็นวาในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม

มูลคาผลผลิตมวลรวมของประเทศลดต่ําลงจาก 306,200 ลานหยวนใน ค.ศ. 1966 เหลือเพียง 

264,800 ลานหยวนใน ค.ศ. 1968 แลวหลังจากนั้นมูลคาผลผลิตมวลรวมก็มีมูลคามากขึ้นเปน 

318,400 และ 380,000 ลานหยวนใน ค.ศ. 1969 และ 1970 ตามลําดับ ผลกระทบดังกลาวทําให

มูลคาผลผลิตมวลรวมของอุตสาหกรรมลดลงจาก 162,400 ลานหยวนใน ค.ศ. 1966 เหลือเพียง 

128,500 ลานหยวนใน ค.ศ. 1968 แลวจึงเพิ่มข้ึนเปน 166,500 และ 211,700 ลานหยวนใน ค.ศ. 

1969 และ 1970 ตามลําดับ โดยอุตสาหกรรมหนักจะไดรับผลกระทบมากกวาอุตสาหกรรมเบา มูลคา

ผลผลิตมวลรวมในอุตสาหกรรมหนักลดลงจาก 82,800 ลานหยวนใน ค.ศ. 1966 เหลือตํ่าสุด 59,500 

ลานหยวนใน ค.ศ. 1968 และเพิ่มข้ึนที่ระดับ 82,800 และ 114,100 ลานหยวนใน ค.ศ. 1969 และ 

1970 ตามลําดับ สวนมูลคาผลผลิตมวลรวมในอุตสาหกรรมเบานั้นลดลงจาก 79,600 ลานหยวนใน 

ค.ศ. 1966 เหลือ 69,000 ลานหยวนใน ค.ศ. 1968 และมีมูลคาเพิ่มข้ึนใน ค.ศ. 1969 แตจะเห็นไดวา

มูลคาผลผลิตมวลรวมทางเกษตรกรรมกลับมีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 91,000 ลานหยวนใน ค.ศ. 1966 เปน 

92,400 92,800 94,800 และ 102,100 ลานหยวนในระหวาง ค.ศ. 1967-1970  

จากขอมูลดังกลาวจึงกลาวไดวา เศรษฐกิจที่ตกต่ําจากผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรม

นั้นจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมมากกวาในดานเกษตรกรรม และผลกระทบก็จะสงผล
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ตอประชากรในเมืองมากกวาในชนบท ในดานเกษตรกรรมมูลคาผลผลิตมวลรวมมีมูลคาเพิ่มข้ึน

เล็กนอย แตในดานอุตสาหกรรมกลับไดรับผลกระทบจากการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางมาก 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักจะไดรับผลกระทบมากกวาในอุตสาหกรรมเบา สวนในดานการกอสราง 

การขนสงและการพาณิชยตางก็ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยการขนสงจะ

ไดรับผลกระทบมากกวาดานการกอสรางและการพาณิชยตามลําดับ การขนสงที่ไดรับผลกระทบเกิด

จากการเดินทางไปทั่วประเทศของขบวนการพิทักษแดง การขาดแคลนวัตถุดิบสงผลใหการผลิต

หยุดชะงัก ซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศในระหวาง ค.ศ. 1967-19681  

 
1.4.2 วิเคราะหผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่มีตอรายไดประชาชาติ 
 

ตาราง 5 แสดงงบการบริโภคและการผลิตในสวนตางๆ จากรายไดประชาชาติ (หนวย: ลานหยวน) 

 

ป งบรายได  การบรโิภค การผลิต 

 (ค.ศ.) ประชาชาติ รวม 
ภาค

ครัวเรือน ภาครัฐ รวม ผลิตภัณฑ 
 ไมใช

ผลิตภัณฑ  

1965 134,700 98,200 89,500 8,700 36,500 25,800 14,600 

1966 153,500 106,500 96,900 9,600 47,000 32,400 5,400 

1967 142,800 112,400 102,600 9,800 30,400 25,000 6,400 

1968 140,900 111,100 102,000 9,100 29,800 23,400 8,500 

1969 153,700 118,000 106,800 11,200 35,700 27,200 17,400 

1970 187,600 125,800 114,500 11,300 61,800 44,400 16,300 

  

ที่มา: The Development of China (1949-89).  p. 23 

 

                                          
              1Alexander Eckstein.  (1979).  op. cit.  pp. 204-205. 
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ภาพประกอบ 9 กราฟเปรียบเทียบงบการบริโภคและการผลิตในสวนตางๆ จากรายไดประชาชาต ิ

 

ที่มา: ประมวลผลขอมูลจากตาราง 5 

 

จากตาราง 5 และภาพประกอบ 9 แสดงใหเห็นวาในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมงบรายได

ประชาชาติ (National income available) ที่คิดจากการบริโภคซึ่งเปนการบริโภคในภาคครัวเรือนและ

การบริโภคของภาครัฐรวมกับการผลิตซึ่งคิดจากการผลิตผลิตภัณฑและการผลิตไมใชผลิตภัณฑนั้นมี

มูลคารวมลดลงจาก 153,500 ลานหยวนใน ค.ศ. 1966 เหลือ 142,800 และ 140,900 ลานหยวนใน 

ค.ศ. 1967 และ 1968 ตามลําดับ และจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนใน ค.ศ. 1969 ที่ 153,700 ลานหยวน เมื่อ

พิจารณารายไดประชาชาติจากการเปรียบเทียบการผลิตกับการบริโภคแลวจะพบวา งบรายได

ประชาชาติที่ลดลงในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกิดจากมูลคาการผลิตที่ลดลง ทั้งการผลิต

ผลิตภัณฑและการผลิตที่ไมใชผลิตภัณฑ แตในดานการบริโภคแลวนั้นกลับมีมูลคาที่เพิ่มข้ึนทั้งการ

บริโภคในภาคครัวเรือนและการบริโภคจากภาครัฐ ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวา การปฏิวัติวัฒนธรรม

สงผลใหการผลิตลดลง แตการบริโภคยังคงมีปริมาณคงที่  
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1.4.3 วิเคราะหผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่มีตอการกระจายการลงทุนใน

ดานโครงสรางเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตมวลรวม 
 

ตาราง 6 แสดงการกระจายการลงทุนในดานโครงสรางเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของมูลคา   

ผลผลิตมวลรวม (หนวย: รอยละ) 

 

ชวงเวลา 
การกระจายการลงทุนในดาน

โครงสราง 
อัตราการเจรญิเติบโตมูลคาผลผลิตมวล

รวม 

  เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 

หนัก 

อุตสาหกรรม 

เบา 

เหมือง

แร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 

หนัก 

อุตสาหกรรม 

เบา 

1953-57 7.8 46.5 5.9 10.5 4.5 18.0 25.4 12.9 

1958-62 12.3 56.1 5.2 14.8 -4.3 3.8 6.6 1.1 

1963-65 18.8 49.8 3.9 9.3 11.1 17.9 14.9 21.2 

1966-70 11.8 57.4 4.0 11.8 3.9 11.7 14.7 8.4 

1971-75 11.3 54.8 5.4 10.6 4.0 9.1 10.2 7.7 

 

              ที่มา: Liang Wensen.  (1982).  Balanced Development of Industry and Agriculture.  

in  China’s Search for Economic Growth: the Chinese Economy Since 1949. edited by  

Xu Dixin.  pp. 63, 88-89. 
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ภาพประกอบ 10 กราฟแสดงการกระจายการลงทุนในดานโครงสราง ระหวาง ค.ศ. 1953-1975 

-5

5
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25

1953-57 1958-62 1963-65 1966-70 1971-75 ชวงเวลา (ค.ศ.)

รอยละ

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
หนัก

อุตสาหกรรม
เบา

 

ภาพประกอบ 11 กราฟอัตราการเจริญเตบิโตของมูลคาผลผลิตมวลรวม ระหวาง ค.ศ. 1953-1975 

 

ที่มา: ประมวลผลขอมูลจากตาราง 6 

 

จากตาราง 6 และภาพประกอบ 10, 11 แสดงการกระจายการลงทุนในดานโครงสราง

เปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตมวลรวม เมื่อเปรียบเทียบอัตราการลงทุนใน

ดานโครงสรางกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที่ 3 

(ระหวาง ค.ศ. 1966-1970) กับชวงกอนหนาคือระหวาง ค.ศ. 1963-1965 ปรากฏวาในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 3 รัฐบาลไดลงทุนในดานโครงสรางทางเกษตรกรรมรอยละ 11.8 ลดลงจากชวงกอนหนาที่รอย

ละ 18.8 สวนการลงทุนในดานโครงสรางทางอุตสาหกรรมเบาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ลงทุนรอยละ 

4.0 เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากชวงกอนหนาที่รอยละ 3.9 และลงทุนในดานโครงสรางทางอุตสาหกรรมหนัก

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ลงทุนรอยละ 57.4 เพิ่มข้ึนจากชวงกอนหนาที่ลงทุนรอยละ 49.8 

เมื่อนําการลงทุนในดานโครงสรางเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิต

ปรากฏวาการลงทุนในดานโครงสรางทางเกษตรกรรมที่ลดลงมีสวนทําใหอัตราการเจริญเติบโตของ

มูลคาผลผลิตมวลรวมทางการเกษตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ลดลงจากชวงกอนหนาที่รอยละ 11.1 

เหลือรอยละ 3.9 สวนการลงทุนในดานโครงสรางของอุตสาหกรรมเบาที่เพิ่มข้ึนเล็กนอยกลับไมมีสวน

ชวยใหอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตมวลรวมทางอุตสาหกรรมเบาดีข้ึน แตการปฏิวัติ

วัฒนธรรมสงผลใหอัตราการเจริญเติบโตดังกลาวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ลดลงจากรอยละ 21.2 ของ
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ปกอนหนาเหลือเพียงรอยละ 8.4 การลงทุนในอุตสาหกรรมหนักในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมที่

เพิ่มข้ึนกวารอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงกอนหนากลับไมไดทําใหอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิต

มวลรวมในอุตสาหกรรมหนักเพิ่มข้ึนตามไปดวย โดยการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตมวลรวมใน

อุสาหกรรมหนักลดลงจากรอยละ 14.9 ของชวงกอนหนาเหลือรอยละ 14.7 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 31 

จากการเปรียบเทียบอัตราการลงทุนกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน 2 ชวงเวลาดังกลาว 

แสดงใหเห็นวา 1) ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมจํานวนเงินลงทุนในดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ยังคงเนนอุตสาหกรรมหนักมากกวาการเกษตรและมากกวาอุตสาหกรรมเบาตามลําดับเหมือนกับชวง

กอนหนานี้ มีสวนทําใหอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตมวลรวมในดานอุตสาหกรรมเบาลด

ต่ําลงมากกวาในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ 2) การลงทุนในดานโครงสรางทาง

อุตสาหกรรมหนักที่เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากกลับไมสามารถทําใหอัตราการเจริญเติบโตของมูลคา

ผลผลิตมวลรวมในทางอุตสาหกรรมหนักเพิ่มข้ึนได 3) อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลผลิตมวลรวม

ในทางอุตสาหกรรมเบาลดลงอยางมากจากผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรม 

สําหรับมติที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสตจีนใน ค.ศ. 1981 ไดกลาวถึงผลของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมดานเศรษฐกิจไวดังนี้ ถึงแมวาเศรษฐกิจของประเทศไดรับความเสียหายอยางใหญหลวง แต

การพัฒนาก็มิไดหยุดชะงัก การผลิตอาหารยังเพิ่มข้ึนคอนขางสม่ําเสมอ งานดานอุตสาหกรรม การ

คมนาคม งานสรางสรรคพื้นฐาน และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีก็ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง วิสาหกิจ

ขนาดใหญที่ใชเทคนิคกาวหนาจํานวนหนึ่งเริ่มทําการผลิต ผลสําเร็จในการทดลองระเบดิไฮโดรเจนและ

การสงดาวเทียมขึ้นสูอวกาศและกลับสูพื้นดิน การเพาะพันธุขาวเจาผสมไดสําเร็จเปนตน ทั้งนี้มิใช

ผลสําเร็จของ “การปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรม” อยางเด็ดขาด ถาไมมี “การปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรม” 

เราก็จะไดรับผลสําเร็จในภารกิจมากกวานี้อยางแนนอน2

 

2. สภาพสังคมของจีนในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1969) 
สังคมเปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมเชนเดียวกับทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปญหาในดานประชากร ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา 

และดานศิลปวัฒนธรรมไดสงผลเสียหายถึงประชาชนในขอบเขตที่กวางและหยั่งรากลึกมากกวาทาง

การเมืองและเศรษฐกิจมากนัก เพราะผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจสามารถที่จะฟนฟูให

                                          
              1Liang Wensen.  (1982).  Balanced Development of Industry and Agriculture.  in  China’s Search 

for Economic Growth: The Chinese Economy Since 1949.  edited by Xu Dixin.  pp. 88-89. 

              2Resolution on CPC History (1949-81): Authoritative Assessment of : Mao Zedong “The Cultural 

Revolution” Achievements of the People’s Republic.  (1981).  pp. 43-44. 
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กลับคืนมาไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตผลกระทบทางสังคมนับเปนความสูญเสียที่ประเมินคาไมได

และความสูญเสียที่เกิดขึ้นบางสวนก็ไมสามารถฟนฟูใหกลับคืนมาไดอีกเลย 
2.1 สภาพทัว่ไปทางสังคมในระหวาง ค.ศ.1966 -1969 
เมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มตนขึ้นในกลาง ค.ศ. 1966 เหมาเจอตงไดปลุกระดมใหเยาวชน

เปนเครื่องมือในการดําเนินการปฏิวัติโดยการจัดตั้งเปนขบวนการพิทักษแดง และใหเยาวชนกลุมนี้เขา

โจมตีศัตรูทางการเมืองของตนเอง มีการเดินขบวนประทวงและการกอการจลาจลไปทั่ว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขาจับกุมผูนําทั้งทางการเมืองและผูมีชื่อเสียงตาง ๆ ที่ถูกกลาวหาวาเปนผูเดินเสนทางทุน

นิยม และนําตัวมาประจานตอหนาสาธารณชน ถูกทํารายทั้งทางรางกายและจิตใจ พรอมกันนั้นการ

สรางความวุนวายของขบวนการพิทักษแดงยังดําเนินการไปภายใตการรณรงคทําลายสี่เกาทําให

ขบวนการพิทักษแดงเขาทําลายสถานที่สําคัญเชน วัด สุสาน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณคดี และสถานที่

สําคัญอ่ืน ๆ รวมถึงการเขาทําลายปายและทรัพยสินของหางรานและรานคาของประชาชนโดยทั่วไป 

ความวุนวายที่เกิดขึ้นไดขยายจากเปยจิงสูเมืองสําคัญ ๆ ทั่วประเทศ หลังจากนั้นก็แพรขยายจากเมือง

ไปสูชนบท  

นอกจากความวุนวายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดงแลว กรรมกรและ

คนงานโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศตางก็จัดตั้งขึ้นเปนกลุม ๆ เพื่อ

ดําเนินการปฏิวัติในรูปแบบที่แตกตางออกไป เชน การนัดหยุดงาน การประทวง การปลนสะดม

คลังสินคา เปนตน คนงานแตละกลุมยังเกิดการตอสูกันขึ้น ในบางพื้นที่ทั้งขบวนการพิทักษแดงและ

กลุมคนงานปฏิวัติก็ตอสูกัน และบางครั้งก็ตอสูกับกองทัพปลดแอกประชาชนที่เขามาควบคุม

สถานการณ จากสภาพดังกลาวทําใหกลาวไดวาประชาชนในประเทศจีนขณะนั้นไมวาจะเปนฝาย

กระทําหรือฝายถูกกระทําก็ตาม ตางก็ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของการดําเนินการปฏิวัติ

วัฒนธรรมในครั้งนี้ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ภาวะที่เกิดขึ้นดังกลาวทําใหสภาพสังคมโดยทั่วไปของจีน

เปลี่ยนจากความสงบเปนความสับสนวุนวาย เปลี่ยนความความมีระเบียบเปนความโกลาหล เปลี่ยน

จากความมีเสถียรภาพเปนไมมีเสถียรภาพ เปลี่ยนจากความสามัคคีเปนความขัดแยง เกิดสภาพ

สุญญากาศขึ้นในทุก ๆ บริบททางสังคม สภาพเชนนี้ดําเนินอยูตั้งแตกลาง ค.ศ. 1966 จนกระทั่งเมื่อ

ขบวนการพิทักษแดงยุติบทบาทลงในปลาย ค.ศ. 1968  

 
2.2 นโยบายทางสงัคมที่สาํคัญในระหวาง ค.ศ. 1966-1969 
นโยบายทางสังคมที่สําคัญในแตละชวงเวลามีสวนในการกําหนดทิศทางของสังคม เปนสิ่งที่

สงผลกระทบตอคุณภาพและวิถีชีวิตของชาวจีนโดยตรง รวมถึงสามารถสะทอนสภาพทางสังคม

โดยรวมไดเปนอยางดี ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอนโยบายที่สําคัญสวนหนึ่งเพื่อสะทอน
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ภาพของสังคมโดยรวมในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งนโยบายทางสังคมที่สําคัญ

ดังกลาวประกอบดวย นโยบายดานประชากร นโยบายดานสาธารณสุข นโยบายดานการศึกษาและ

นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม  
2.2.1 นโยบายดานประชากร 
ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่ รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตจีนตองเผชิญในระหวางการ

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือ ปญหาการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร ซึ่งกอนการปฏิวัติวัฒนธรรม 

มาตรการสําคัญที่รัฐบาลนํามาใชแกปญหาก็คือ การรณรงคใหชาวจีนแตงงานเมื่ออายุมากข้ึนและ

แกไขกฎหมายเพิ่มอายุข้ันต่ําที่จะแตงงานไดใหสูงขึ้น โดยผูชายขั้นต่ําตองมีอายุ 20 ป ผูหญิงอายุ 18 

ปจึงจะแตงงานได แตในทางปฏิบัติก็ยังคงรณรงคใหผูชายที่จะแตงงานควรมีอายุ 25-29 ป ผูหญิงควร

มีอายุ 23-27 ป รวมถึงการรณรงคใหประชาชนคุมกําเนิด1  

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1966 กระทรวงสาธารณสุขไดวางมาตรการควบคุมจํานวน

ประชากร ผานการดําเนินงานดานการวางแผนครอบครัว ซึ่งตั้งเปาหมายจํานวนประชากรใน ค.ศ. 

1970 ใหต่ํากวาระดับ 800 ลานคน2 แตเมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นในกลาง ค.ศ. 1966 หนวยงาน

ที่ทํางานดานการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลก็หยุดปฏิบัติงาน เจาหนาที่ถูกปลดออกจากตําแหนง 

ทําใหไมมีการดําเนินงานดานการวางแผนครอบครัวสงผลใหอัตราการเกิดเพิ่มข้ึน ซึ่งอัตราการเกิดและ

อัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรในระหวาง ค.ศ. 1966-1971 นั้นเพิ่มข้ึนสูงที่สุดเปนประวัติการณ3 

ปญหาจํานวนประชากรที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตอสภาวะอาหารที่ไมเพียงพอตอความตองการทัง้ในเขต

เมืองและในเขตชนบท โดยใน ค.ศ. 1949 พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยอยูที่ 2.71 โหมว (mou)∗ตอคน แตจาก

อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรที่มากขึ้นในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหใน ค.ศ. 1970 มีพื้นที่

เพาะปลูกเฉลี่ยเหลือเพียง 1.84 โหมวตอคน ถึงแมวาปริมาณผลผลิตธัญพืชตอคนในชวงเวลาดังกลาว

จะเพิ่มข้ึนจากกอนหนานี้เปน 589 ชั่ง (jin)∗∗ตอคนตอปแตก็เปนปริมาณที่เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น 

เพราะใน ค.ศ. 1955 ผลผลิตธัญพืชตอคนอยูที่ 599 ชั่งตอคนตอป4

                                          
              1นิพนธ เทพวัลย.  (2514, พฤศจิกายน).  นโยบายประชากรของจีนคอมมิวนิสต.  สังคมศาสตรปริทัศน.  

9(5): 36-40. 

              2Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  pp. 339-340. 

              3Hou Wenruo.  (1981).  Population policy.  in  China’s Population: Problems and Prospects.  

edited by Liu, Zheng; Song, Jian; & et. al.  p. 63. 

              ∗1 mu = 0.067 เฮกตาร หรือ 670 ตารางเมตร หรือ 0.1647 เอเคอร 

              ∗∗1 jin หรือ 1 ชั่ง = 0.501 กิโลกรัม หรือ 1.1023 ปอนด  

              4Hou Wenruo.  (1981).  op. cit.  p. 64. 
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ตาราง 7 แสดงอัตราการเติบโตของประชากรในระหวาง ค.ศ. 1965-1970 

  

ป อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเติบโต จํานวนประชากร (ลานคน) 

        ที่เพิม่ข้ึน สุทธ ิ

1965 3.806 0.955 2.851 20.259 725.380 

1966 3.521 0.887 2.634 19.284 745.420 

1967 3.412 0.884 2.565 19.266 763.680 

1968 3.575 0.825 2.750 21.207 785.340 

1969 3.425 0.806 2.619 20.760 806.710 

1970 3.359 0.764 2.595 21.137 829.920 

  

ปรับปรุงจาก: The Development of China (1949-89).  p. 31, 32 
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ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบอัตราการเติบโตของประชากรระหวาง ค.ศ. 1965-1970 

 

ที่มา: ประมวลผลขอมูลจากตาราง 7 
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จากภาพประกอบ 12 จะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของประชากรภายในประเทศจีนใน

ระหวาง ค.ศ.1965-1970 มีแนวโนมลดลงต้ังแต ค.ศ.1965-1967 แตเนื่องจากผลกระทบของการ

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงทําใหอัตราการการเติบโตของประชากรใน ค.ศ. 1968 กลับเพิ่มข้ึนเกือบ

เทากับอัตราการเติบโตของประชากรใน ค.ศ. 1965 ซึ่งอัตราการเติบโตของประชากรที่เพิ่มข้ึนนี้เปนผล

มาจากปจจัยดานอัตราการเกิดที่เพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวาการปฏิวัติวัฒนธรรมสงผลกระทบโดยตรงตอ

การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรโดยรวมในระหวาง ค.ศ. 1968-1970 

 
2.2.2 นโยบายดานสาธารณสขุ 
การบริการดานสาธารณสุขเปนหนึ่งในการบริการทางสังคมที่ถูกเหมาเจอตงตําหนิและ

นโยบายในดานสาธารณสุขไดรับการปรับเปลี่ยนอยางมากในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม 

โดยใน ค.ศ. 1965 เหมาเจอตงไดวิจารณการทํางานทางดานสาธารณสุขอยางรุนแรงวา “งานดาน

สาธารณสุขใหบริการแกประชาชนเพียงรอยละ 15 ของประชาชนทั้งหมดซึ่งเปนประชาชนที่อยูในตัว

เมือง แตประชาชนสวนใหญของประเทศในชนบทกลับไมไดรับบริการดานสาธารณสุข” ดังนั้นเมื่อเกิด

การปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้น เหมาเจอตงจึงมีคําสั่งใหปฏิรูปการทํางานดานสาธารณสุข โดยมุงใหบริการแก

เขตชนบทเปนสําคัญ  โดยจัดตั้งคลินิกขึ้นในระดับหนวยการผลิต  มีการจัดตั้ งศูนยอนามัย 

(cooperative health care) ข้ึนเปนองคกรในระดับกองการผลิต และจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นในแตละ

คอมมูน รายจายในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดมาจาก 3 แหลงดวยกันคือ คาบํารุงประจําปที่จะ

เก็บจากสมาชิก ตกประมาณปละ 1 หรือ 2 หยวนตอคน นอกจากนี้คอมมูนและกองการผลิตจะจัดสรร

เงินสวนหนึ่งจากกองทุนสวัสดิการของตนไปใหสหกรณการแพทย เพื่อเปนคาใชจายดานยาเวชภัณฑ 

คาจางและฝกอบรมหมอเทาเปลา รวมทั้งรายจายอื่น ๆ ของสถานพยาบาล โดยการทํางานในลักษณะ

นี้เปนความพยายามของรัฐบาลที่เรียกรองใหใชหลักการพึ่งตนเอง1

แนวทางหนึ่งที่สําคัญที่มีสวนชวยขยายบริการทางดานสาธารณสุขไปสูชนบทในระหวาง

การปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือการใหบริการสาธารณสุขของแพทยเคลื่อนที่ ที่เรียกวา “หมอเทาเปลา” 

(Barefoot doctors) โดยหมอเทาเปลาจะไดรับการฝกฝนใหสามารถรักษาอาการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ

โดยทั่วไปและสามารถเปนผูชวยหมอตําแย2 ซึ่งเปนการขยายโอกาสในการบริการทางดานสาธารณสุข

ใหสามารถเขาถึงยังทองที่ในชนบทได หลักสูตรการฝกอบรมหมอเทาเปลานั้นแตกตางกันไปตาม

ทองถิ่นแตละเขต แตยึดแนวทางพื้นฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร่ิมตนโครงการ หมอ

                                          
              1วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 157. 

              2John F. Jones; & John P. Burns.  (1980).  China’s Search for Integrated Development: An 

Overview.  In  Building China: Studies in Integrated Development.  edited by John F. Jones.  p. 18. 
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เทาเปลาใชเวลาในการฝกอบรมราว 3-6 เดือน แตตอมาขยายเวลาการอบรมเพิ่มข้ึน สําหรับความรู

ความสามารถนั้นอาจแตกตางกันไปตามทองถิ่นตาง ๆ อาทิ ในเขตที่อยูหางไกลไมมีโอกาสไดกลับไป

ฝกอบรมเพิ่มเติม หมอเทาเปลาก็อาจมีความรูรักษาโรคงายๆ เพียงไมกี่โรค และรูจักใชยาไมกี่ชนิด 

สวนเขตที่อยูใกลความเจริญและการคมนาคมสะดวก หมอเทาเปลาก็จะมีโอกาสฝกอบรมเพิ่มเติม ทํา

ใหสามารถรักษาโรคไดมากขึ้นและสั่งยาชนิดตาง ๆ ทั้งยาจีนและยาแผนปจจุบันไดมากชนิดขึ้น1

สําหรับการคัดเลือกผูที่จะไปฝกเปนหมอเทาเปลานั้นจะเปนหนาที่ของคนในชุมชน โดย

หมอเทาเปลาตองเปนคนที่ทุกคนในชุมชนเห็นวาเปนคนดี มีความรูและตองเปนคนที่มีความตั้งใจใน

การอุทิศตนเองเพื่อสังคม เนื่องจากเมื่อสําเร็จการอบรมเปนหมอเทาเปลาแลว หมอเทาเปลาเหลานี้จะ

กลับมาทํางานในหมูบานของตน โดยสะพายกระเปายาเวียนไปตามที่ตาง ๆ ในหมูบาน ชวยรักษา

บาดแผลหรือโรคที่ไมหนักจนเกินไป ในเวลาชวงเวลาพักงานก็จะเรียกชาวบานมารวมกลุมและให

ความรู เกี่ยวกับการปองกันและรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่ เกิดขึ้นบอยในหมูบานของตนเอง 

นอกจากนั้นยังใหความรูเกี่ยวกับขอปฏิบัติในระหวางตั้งครรภและความรูในการคุมกําเนิดดวย2 เมื่อ

วางเวนจากงานในการรักษาผูปวย หมอเทาเปลาก็ตองทํางานในพื้นที่การเกษตรควบคูกันไปดวย มี

รายงานวาใน ค.ศ. 1976 ทั่วประเทศมีหมอเทาเปลาทั้งหมดประมาณ 1.5 ลานคน3

 
2.2.3 นโยบายดานการศกึษา 
การปฏิวัติวัฒนธรรมสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอดานการศึกษาของประเทศ 

เนื่องจากเหมาเจอตงมีความเห็นขัดแยงกับนโยบายการศึกษาในสมัยของหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิง อีก

ทั้งนโยบายการศึกษาเปนนโยบายพื้นฐานที่สําคัญในการสรางใหเยาวชนเปนเยาวชนที่มีคุณภาพและ

จะเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศ  
2.2.3.1 ทัศนคติของเหมาเจอตงตอระบบการศึกษา 
เหมาเจอตงพิจารณาวาพัฒนาการทางการศึกษาที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของ

หลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงในระหวาง ค.ศ. 1962-1966 นั้นยิ่งจะเปนการสนับสนุนใหลูกหลานของชนชั้น

กลางไดรับโอกาสทางการศึกษามากกวาลูกหลานของเกษตรกรและกรรมกร ซึ่งเปนการสรางความไม

เสมอภาคขึ้นในสังคม รวมทั้งระบบการศึกษาแบบเกาที่เนนการเรียนในหองเรียนยังเปนการลดทอน

โอกาสทางการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรและกรรมกรที่มีพื้นฐานทางการศึกษาไมเพียงพอ รวมถึง

                                          
              1Peter Wilenski.  (1976).  The Delivery of Health Services in the People’s Republic of China.  p.45.  

quoted in  วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 158. 

              2สมบูรณ วิจัตราศิลป.  (2517, มิถุนายน).  การแพทยในเมืองจีน.  สังคมศาสตรปริทัศน.  12(6): 97-98 

              3วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  (2525).  เลมเดิม.  หนา 158, 160. 
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ขอกลาวหาที่วาโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอ เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนแบบเกาสวนใหญใชเวลา

เรียนมากเกินไป หลักสูตรที่ใชอยูทําใหนักเรียนกลายเปนหนอนหนังสือและสิ่งที่สอนก็เปนเรื่องผิวเผินที่

รูกันดีอยูแลว รวมถึงคุณสมบัติของผูจะไดรับการศึกษาและจุดประสงคของการศึกษาลวนเอื้อ

ประโยชนตอลูกหลานของชนชั้นกลาง1 สวนครูผูสอนจํานวนมากก็ยังมีทรรศนะของชนชั้นกลาง และ

หลักสูตรที่เปนอยูก็ผลิตนักเรียนที่มีความทะเยอทะยาน มีความถนัดที่จะเปนพนักงานของรัฐ หรือไมก็

ขาดความรับผิดชอบในทางการเมือง2 ประเด็นปญหาเหลานี้จึงทําใหกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางนํามา

เปนประเด็นโจมตีการทํางานของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงในดานการศึกษา 

เหมาเจอตงไดวิพากษวิจารณระบบการศึกษากอนการปฏิวัติวัฒนธรรมวา “เปน

ระบบการศึกษาที่มีการสอบมากจนเกินไปซึ่งเหมาะสําหรับเด็กที่มาจากครอบครัวปญญาชนและชนชัน้

กลาง ระบบการศึกษาเกาไมไดเพิ่มมูลคาผลผลิตหรือสนับสนุนการใชแรงงาน ระบบการศึกษาเกา

ยังคงลมเหลวที่จะตอบสนองตอความตองการของกรรมกรและเกษตรกรของจีน”3 และเมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม ค.ศ. 1966 เหมาเจอตงยังไดกลาววิจารณถึงระบบการศึกษาอีกครั้งวา “ถึงแมวานักเรียนมี

หนาที่หลักในการศึกษา แตพวกเขาควรไดเรียนรูจากแหลงอื่นดวย เชน งานในโรงงาน งานในพื้นที่

เพาะปลูกหรือการเปนทหาร พวกเขาควรที่จะวิพากษวิจารณชนชั้นกลาง เวลาที่เรียนก็ควรที่จะลดลง 

ควรมีการปฏิวัติทางการศึกษา และการครอบงําการศึกษาโดยปญญาชนชนชั้นกลางควรจะหมดไป”4 

รวมถึงกลาววิจารณระบบการเรียนและการสอบวา  

ในปจจุบันนี้ มีการศึกษามากเกินไป และมันไดสงผลเสียอยางมาก มีวิชาเรียนมากเกินไป และหนัก

เกินไป...หลักสูตรที่เปนอยูในปจจุบันควรลดลงครึ่งหนึ่ง...วิธีการสอบในปจจุบันเสมือนตอสูกับศัตรู และ

ไมเหมาะสําหรับประชาชนทั่วไป วิธีสอบแบบนี้เปนการโจมตีอยางไมทันตั้งตัว ถามคําถามที่ทําใหงงและ

เปนคําถามที่พิสดาร...ขาพเจาสนับสนุนใหมีการเปดเผยคําถามกอนสอบและสามารถใหนักเรียนจด

คําตอบเขาไปตอบไดรวมถึงควรถามคําถามที่ตรงกับที่เรียนในหนังสือ...ในเวลาสอบก็ควรจะอนุญาตให

สามารถถามผูอื่นและสามารถพดูคุยปรึกษากันได ถาคําตอบของคุณดีฉันก็ลอก จะทําใหไดคะแนนดีขึ้น5

                                          
              1อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 46-47. 

              2เขียน ธีระวิทย.  (2519).  การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน.  หนา 207. 

              3John F. Jones; & John P. Burns.  (1980).  op. cit.  p. 19. 

              4Theodore His-en Chen.  (1973).  Education.  In  China: A Handbook.  edited by Wu Yuan-li.   

p. 702. 

              5Stuart Schram.  (1974).  Mao Tse-tung Unrehearsed.  pp. 179-211.  quoted in  John F. Jones; & 

John P. Burns.  (1980).  op. cit.  pp. 19-20. 
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2.2.3.2 การดําเนินการปฏิวัติทางการศึกษา 
จากความคิดเห็นของเหมาเจอตงที่มีตอระบบการศึกษา ทําใหระบบการศึกษาเปน

หนึ่งในจุดมุงหมายของการเปลี่ยนแปลงภายใตกระบวนการปฏิวัติ โดยในขอที่ 10 ของขอกําหนด 16 

ประการที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1966 ไดกลาวถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมที่มีตอระบบ

การศึกษาวา “...ในการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมจะตองปฏิรูปการศึกษาในระบบเกาและจะตอง

เปลี่ยนสภาพโรงเรียนที่เคยถูกครอบงําโดยพวกปญญาชนชั้นกลางเสียใหหมดสิ้น...”1

ดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้น การศึกษาทั้งระบบก็ถูกโจมตีโดยขบวนการ

พิทักษแดง สงผลใหการลงทะเบียนและการสอบของสถาบันการศึกษาระดับสูงตาง ๆ ถูกยกเลิกและ

ถูกตรวจสอบโดยขบวนการพิทักษแดง โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาใหม 

สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสตที่อยูในวงการการศึกษาตกเปนจําเลย พรอมกับถูกกลาวหาวาตอตาน

พรรคคอมมิวนิสตจีน ตอตานลัทธิสังคมนิยมและตอตานแนวความคิดของเหมาเจอตง เหลา

ศาสตราจารย ผูเชี่ยวชาญ และคณาจารย ถูกระบุวาเปน “พวกปฏิกิริยาที่มีอํานาจในแวดวงการ

ศึกษา” จึงถูกพวกขบวนการพิทักษแดงจับกุมและแหประจานพรอมกับเดินขบวนไปตามทองถนนและ

ทุบตีอยางโหดราย จนทําใหบางคนพิการหรือตาย2

เมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้น เหมาเจอตงจึงไดประกาศปดระบบการเรียนการ

สอนทั่วประเทศเพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการดําเนินการปฏิวัติ ดังนั้นสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น

จึงถูกปด โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาถูกปดเปนเวลากวา 2 ป นักเรียนและครูใน

สถาบันการศึกษาในทุกระดับช้ันตางก็เกิดความแตกแยกและขัดแยงกัน หลังจากนั้นครูสวนใหญก็ถูก

สงกลับไปยังบานเกิดของตนเพื่อไปรับการศึกษาจากชาวนา3 ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศไมมี

การรับนักศึกษาใหมเปนเวลากวา 6 ป และระดับสูงกวาปริญญาตรีก็ไมมีการรับนักศึกษาถึง 12 ป การ

รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติก็ตองยุติลงเชนกัน ซึ่งกอนการปฏิวัติวัฒนธรรมมีสถาบันการศึกษา

ระดับสูงทั่วประเทศอยูถึง 417 แหงแตเมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นสถาบันกวา 108 แหงถูกปด4

                                          
              1Mark Selden, editor.  (1979).  The People’s Republic of China: A Documentary History of 

Revolutionary Change.  p. 554. 

              2Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 344. 

              3Sulamith Heins Potter; & Jack M. Potter.  (1990).  China’s Peasants: The Anthropology of a 

Revolution.  p. 88. 

              4Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 356. 
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2.2.3.3 ผลการดําเนินงานทางการศึกษาในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม 
เมื่อเหตุการณความรุนแรงจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดงดําเนินมาเปน

เวลากวาหนึ่งปแลว  ในวันที่  1 กันยายน  ค .ศ .  1967 โจวเอินไหลไดมีคําสั่ งใหโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาเปดเรียนและใหขบวนการพิทักษแดงกลับเขาชั้นเรียน1 เพื่อจัดการกับเหตุการณ

ความวุนวายตามทองถนน ที่เกิดจากการกระทําของขบวนการพิทักษแดง แตโรงเรียนก็ยังคงชะลอการ

เปดเรียนออกไป โดยในระหวาง ค.ศ. 1967-1968 มีเฉพาะโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาเทานั้นที่เปดเรียน แตในระดับอุดมศึกษามีการเปดเรียนอีกครั้งหลัง ค.ศ. 1970 ไปแลว 

โดยรัฐบาลไดประกาศวานักเรียนควร “จะกลับไปดําเนินการปฏิวัติที่โรงเรียน” แตนักเรียนจํานวนมาก

สนุกสนานกับอิสรภาพที่ไดรับและไมสนใจที่จะกลับไปเรียนในหองเรียนอีก และภายหลังการกลับเขา

ชั้นเรียนของขบวนการพิทักษแดง สงผลใหครูตองตกเปนเปาหมายของการโจมตีอีกครั้ง2

เมื่อมีการเปดเรียนอีกครั้งตามคําส่ังของรัฐบาล นโยบายการรับนักศึกษาใหมถูก

เปลี่ยนจากเดิมที่ตองสอบเพื่อเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศก็ถูกยกเลิก 

การรับนักศึกษาตามนโยบายใหมจะพิจารณาจากคําแนะนําของผูนําชุมชนและภูมิหลังของนักศึกษา 

หากเปนลูกหลานของกรรมกรหรือชาวนาก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ3 เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

เด็กที่มาจากครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนหรือเกษตรกรระดับกลางหรือลาง และครอบครัวแรงงาน 

นโยบายใหมทําใหเมื่อเปดเรียน ในชั้นเรียนก็มีแตความตึงเครียด และในสถาบันการศึกษาเด็กนักเรียน

ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีจะเหลืออยูเฉพาะชั้นปที่สองข้ึนไป4  

สําหรับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยสวนใหญเปดเรียนอีกครั้งระหวาง

เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1970 ถึงฤดูใบไมรวงใน ค.ศ. 1976 นโยบายการรับนักศึกษาจะพิจารณาจาก

ประสบการณทางการเมืองมากกวาคุณภาพของการศึกษา นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาหากตองการทีจ่ะ

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะตองมีประสบการณการทํางานในพื้นที่เพาะปลูก หรือโรงงานหรือเปน

ทหารอยางนอย 2 ป5 การคัดเลือกเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาจะใชเกณฑเดียวกับในระดับประถมและ

มัธยม คือตองไดรับความเห็นจากผูนําในหนวยงานที่ตนเคยทํางานอยู จากระบบการรับนักศึกษาแบบ

ใหมทําใหจํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเปยจิงซึ่งเปดภาคการศึกษาอีกครั้งใน ค.ศ. 1970 ซึง่มี

จํานวน 2,500 คนนั้น รอยละ 90 มาจากครอบครัวกรรมกรและชาวนาที่ยากจน สวนที่เหลือมาจาก

                                          
              1Immanuel C. Y. Hsu.  (1975).  op. cit.  p. 846. 

              2Theodore His-en Chen.  (1973).  op. cit.  p. 702. 

              3Sulamith Heins Potter; & Jack M. Potter.  (1990).  op. cit.  p. 88. 

              4John F. Jones; & John P. Burns.  (1980).  op. cit.  p. 20. 

              5Chai Pien.  (1975).  A Glance at China’s Culture.  p. 13. 
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ครอบครัวของเจาหนาที่พรรค กองทัพบก และรัฐบาล1 การปรับเปลี่ยนเกณฑในการรับนักเรียนเขา

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาสงผลใหเยาวชนในระดับอุดมศึกษาของจีนอยางนอย 7 แสนถึง 8 แสนคน

ตลอดระยะเวลา 10 ปตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมไมไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ทําใหคุณภาพการศึกษาต่ํากวามาตรฐานและการเตรียมตัวของนักเรียนก็ไมเพียงพอ สงผลตอการ

ทํางานวิจัยหรือการศึกษาเพิ่มเติมของอาจารยในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากวา 100 ลานคนก็ไดรับผลกระทบจากการศึกษาที่ต่ํากวาระดับ

มาตรฐานนี้เชนกัน2  

 

ตาราง 8 แสดงจํานวนนักเรียนในระบบการศึกษา ระหวาง ค.ศ. 1965-1970 (หนวย : คน) 

 

ป จํานวนนักเรยีนรวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 

1965 131,201,000 116,209,000 9,885,000 674,000 

1966 116,919,000 103,417,000 12,968,000 534,000 

1967 115,397,000 102,443,000 12,545,000 409,000 

1968 114,673,000 100,363,000 14,051,000 259,000 

1969 121,030,000 100,668,000 20,253,000 109,000 

1970 131,811,000 105,280,000 26,483,000 48,000 

  

ดัดแปลงจาก:  Statistical Yearbook of China.  (1981).  p. 451.  quoted in  Gregory C. 

Chow.  (2002).  China’s Economic Transformation.  p. 204. 

 

 

                                          
              1ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย.  (2547).  จีนสามยุค.  แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ.  หนา 499. 

              2Gregory C. Chow.  (2002).  China’s Economic Transformation.  p. 205. 
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ภาพประกอบ 13 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจํานวนนกัเรียนในระดับช้ันตางๆ 

ระหวาง ค.ศ. 1965-1970 

 

ที่มา: ประมวลผลขอมูลจากตาราง 8 

 

จากตาราง 8 และภาพประกอบ 13 แสดงใหเห็นวาภาพรวมการรับนักเรียนเขาสู

ระบบการศึกษาทั่วประเทศ มีจํานวนลดลงในระหวาง ค.ศ. 1966-1968 และเพิ่มข้ึนตั้งแต ค.ศ. 1969 

เปนตนมา โดยจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาใน ค.ศ. 1966 มีปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัดและ

ลดลงต่ําสุดใน ค.ศ. 1968 โดยในระหวาง ค.ศ. 1966-1969 มีจํานวนนักเรียนเฉลี่ย 100 ลานคน 

ตัวเลขสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากนโยบายการสั่งปดโรงเรียนในระหวาง

การปฏิวัติวัฒนธรรมและผลกระทบของการขาดการศึกษาของนักเรียนในระดับประถมศึกษาแสดงให

เห็นถึงแนวโนมคุณภาพประชากรในรุนนี้ของจีนในระยะยาว สวนการรับนักเรียนในระดับมัธยมโดย

เฉลี่ยกลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตั้งแตเร่ิมดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม เปนผลจากนโยบายการรับ

นักเรียนที่เนนปริมาณมากกวาคุณภาพการศึกษาและเปนผลจากการลดระยะเวลาในการศึกษาจึงทํา

ใหสามารถรับนักเรียนไดมากขึ้น สําหรับการรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีจํานวนลดลงอยาง

ตอเนื่องตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมแสดงใหถึงผลกระทบโดยตรงของนโยบายการศึกษา

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ไมไดใหความสําคัญตอการศึกษาในระดับสูง  
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เปนที่นาสังเกตวา ถึงแมเหมาเจอตงจะไดประกาศปดโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมี

สวนรวมในการดําเนินการปฏิวัติตั้งแตเร่ิมตนการปฏิวัติวัฒนธรรม แตตัวเลขทางสถิติของจีนแสดงให

เห็นวาในระหวางการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมยังคงมีจํานวนนักเรียนในระบบการศึกษา ซึ่งคํา

ประกาศปดระบบการเรียนการสอนกับตัวเลขสถิติแสดงจํานวนนักเรียนในระบบการศึกษาที่ขัดแยงกัน 

ผูวิจัยมีความเห็นวามีความเปนไปไดใน 2 แนวทางคือ 1) ถึงแมจะมีการสั่งปดระบบการเรียนการสอน

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม แตนักเรียนนักศึกษาเหลานั้นมิไดลาออกจากโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู

กอนการปฏิวัติวัฒนธรรม และเมื่อรัฐบาลเรียกรองใหเยาวชนกลับเขาชั้นเรียนในปลาย ค.ศ. 1967 

นักเรียนจึงกลับเขาชั้นเรียนตามปกติ จึงทําใหหลักฐานทางสถิติยังคงแสดงจํานวนนักเรียนในระบบ

การศึกษา 2) อาจเกิดจากคําสั่งปดโรงเรียนตั้งแตเร่ิมตนการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นมิไดนําไปปฏิบัติทั่ว

ประเทศ โดยเฉพาะกับโรงเรียนในชนบท จึงทําใหตัวเลขทางสถิติของทางการยังคงแสดงจํานวน

นักเรียนในระบบการศึกษา ซึ่งแนวทางที่ 1 นาจะมีความเปนไปไดมากกวาแนวทางที่ 2 

การปฏิวัติวัฒนธรรมนอกจากจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับนักศึกษาแลว 

หลักสูตรการเรียนการสอนก็ถูกปรับเปลี่ยนเชนเดียวกัน โดยในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1968 เหมาเจอตง

ไดกลาววิจารณหลักสูตรการศึกษาที่ผานมาวา “มีความจําเปนที่จะตองลดระยะเวลาในการศึกษาให

ส้ันลง การปฏิวัติทางการศึกษา ปฏิบัติตามนโยบายของชนชั้นกรรมาชีพ และเดินทางแนวทางของ

เครื่องจักรกลเพื่อฝกเปนผูเชี่ยวชาญ นักเรียนควรไดรับการคัดเลือกจากแรงงานและชาวนาที่มี

ประสบการณ และพวกเขาควรที่จะกลับไปเรียนอีกครั้งในอีกสองสามปขางหนา”1 จากความเห็นของ

เหมาเจอตงทําใหเวลาการศึกษาในโรงเรียนถูกตัดใหส้ันลง สําหรับชั้นประถมศึกษาจาก 6 ปเหลือ 5 ป

และชั้นมัธยมศึกษาจาก 6 เหลือ 5 หรือ 4 ป และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสวนใหญจะเหลือเพียง 

3 ป เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองการใหลดเวลาเรียนเพื่อพวกนักเรียนจะไดกลับไปชวยการผลิต

หลังจบการศึกษาใน 2-3 ป2 อีกทั้งยังเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนในชนบทเพื่อได

                                          
              1“The Revolution in Education in College of Science and Engineering as Reflected in the Struggle 

Between the Two Lines at the Shanghai Institute of Mechanical Engineering,” Peking Review, September 

13, 19681 pp. 13-18.; “7 May School Provides New Experience in Revolutionizing Organizations,” Peking 

Review, October 11, 1968, pp. 11-13. and “Works’ Mao Tse-Tung Thought Propaganda Teams in 

Colleges and Schools,” Peking Review, October 25, 1968, pp. 13-17.  quoted in  E. L. Wheelwright; & 

Bruce McFarlane.  (1970).  The Chinese Road to Socialism: Economics of the Cultural Revolution.  p. 

123. 

              2Chai Pien.  (1975).  op. cit.  p. 13. 
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มีโอกาสเรียนมากขึ้น ซึ่งการขยายโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้ยังเปนการลดความแตกตางทางการ

ศึกษาไมเฉพาะระหวางหมูบานเทานั้น แตยังรวมถึงความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทอีกดวย1

ในดานวิธีการเรียนการสอนก็ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของ

การปฏิวัติสังคม โดยวิธีการเรียนการสอนแบบเกาถูกยกเลิก ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จะเรียนดวยวิธีที่เรียกวา “เปดสูสังคม” เชน การเรียนรูจากการผลิตในพื้นที่เพาะปลูก เรียนรูจาก

อุตสาหกรรมและเรียนรูจากกองทัพ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชนบทจะสอนโดย

เรียนรูที่โรงงานอยางใกลชิดเหมือนกับดานเกษตรก็จะเรียนจากหนวยการผลิต ซึ่งจะทําใหนักเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง2 และที่สําคัญหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมนั้นใหความสําคัญกับการศึกษา

ทฤษฏีการเมืองมากขึ้น โดยเวลาเรียนในหองเรียนรอยละ 60-70 จะเรียนเกี่ยวกับความรูทั่วไปและ

เรียนเกี่ยวกับการผลิต เวลาเรียนอีกรอยละ 30-40 จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฏีการเมือง3 ตัวอยางเชน 

หลักสูตรประถมศึกษาโดยปรกติมี 6 วิชา ไดแก คณิตศาสตร การเมือง (ความคิดเหมาเจอตง) ดนตรี 

ภาษาจีน วาดเขียนและความรูทั่วไปซึ่งรวมทั้งประวัติศาสตรและภูมิศาสตรจีน สําหรับชั้นประถมปที่ 5 

และ 64 ที่โรงเรียนมัธยมตอนกลางเปยจิงหมายเลข 31 จะมีวิชาเรียนสําหรับระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 

12 หมวด ไดแก วิชาการเมือง ภาษาจีนและวรรณคดี คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ฟสิกส เคมี วิชาวา

ดวยเกษตรกรรมขั้นมูลฐาน พลศึกษา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วิชาการรบและการทหาร และวิชาวา

ดวยวัฒนธรรม (แบบชนช้ันกรรมาชีพ) ทั้ง 12 หมวดใชเวลาเรียน 5 ป และระหวางเรียนก็ตองศึกษา

ขอคิดเหมาเจอตงซึ่งจะมีเนื้อหาแทรกอยูในหลาย ๆ หมวดวิชา เชน วิชาการเมือง วิชาการรบและ

การทหาร วิชาพลศึกษา เปนตน5 ซึ่งแตละโรงเรียนอาจจะมีหลักสูตรที่ไมตรงกันทั้งหมดก็ได สวนตํารา

เรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศักดินาและชนชั้นกลางจะถูกเผาทําลายจนหมด 

ครูผูสอนตางก็หวาดกลัวที่จะเขียนตําราใหมหรือพัฒนาอุปกรณการสอนเพราะตางก็ไมแนใจวาจะถูก

ปรักปรําหรือไม ตั้งแตนั้นเปนตนมาเปนเวลากวาหลายปที่ไมมีหนังสือเรียนหรืออุปกรณการเรียนใหม 

หนังสือที่ปลอดภัยก็มีเพียงหนังสือปกแดงเลมเล็ก ที่บรรจุคติพจนประธานเหมาเทานั้น6

                                          
              1John F. Jones; & John P. Burns.  (1980).  op. cit.  p. 18. 

              2Chai Pien.  (1975).  op. cit.  pp. 13-14. 

              3John F. Jones; & John P. Burns.  (1980).  op. cit.  p. 20. 

              4สจวต อี. ฟราเซอร และ จอหน ฮอกิ้นส.  (2515, 8 มิถุนายน).  การศึกษาในประเทศจีน.  วิทยาสาร.  หนา 

18-20. 

              5ทิพยรัตน.  (2514, กรกฎาคม).  จีน-นอกแวนดัลเลส ตอน 33: การเมือง-อาหารทุกมื้อของจีน.  

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  22(4): 9, 38-39. 

              6Sulamith Heins Potter; & Jack M. Potter.  (1990).  op. cit.  p. 88. 
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2.2.3.4 ผลกระทบทางการศึกษา 
ความสูญเสียทางสังคมในดานการศึกษาที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น

ไมสามารถที่จะคํานวณเปนมูลคาไดเหมือนกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมตอระบบการศึกษามีทั้งในดานคุณภาพทางการศึกษา ทัศนคติของเยาวชน และผลกระทบ

ตอคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะยาว  

ในดานคุณภาพทางการศึกษา การปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหคุณภาพทางการศึกษาลด

ต่ําลง กอนการปฏิวัติวัฒนธรรม การศึกษาของจีนเนนคุณภาพการศึกษามากกวาปริมาณจํานวน

นักเรียนที่จบการศึกษา แตเมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม นโยบายดานการศึกษาเปลี่ยนเปนการให

ความสําคัญกับการเติบโตดานจํานวนนักเรียนมากกวาคุณภาพการศึกษา โดยจุดประสงคขณะนั้นเพื่อ

ขยายโอกาสทางการศึกษาแกคนหมูมากมากกวาที่จะใหการศึกษาที่ดีแกคนจํานวนนอย จึงสงผลให

การศึกษาในระดับสูงถูกละเลย1 คุณภาพทางการศึกษาโดยรวมของประเทศจึงตกต่ําลง 

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมมีผลกระทบ

โดยตรงตอทัศนคติของเยาวชนจีนรุนปฏิวัติวัฒนธรรมที่มีตอการศึกษา โดยพวกเขาเหลานั้นจะไมเห็น

ถึงความสําคัญ ความจําเปนและประโยชนของการศึกษา ดังตัวอยางที่หนวยการผลิตเจิ้งปู (Zengbu) 

ในคอมมูนฉาซาน (Chashan) อําเภอตงกวาน (Dongguan) มณฑลกวางตง ครูคนหนึ่งที่หนวยการ

ผลิตเจิ้งปูกลาววา “เมื่อขาพเจามาถึงที่นี่เปนครั้งแรกในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม นักเรียนตางก็ไม

เชื่อฟงครู ไมมีใครมีใจที่จะสอนหรือจะเรียน นักเรียนตางก็รองเพลงที่วา “ถาพวกเขาไปทํางานไมกี่ป 

แทนที่จะเรียนหนังสือ พวกเขาจะสามารถหาเงินมากพอที่จะซื้อรถจักรยาน” และบางคนยังกลาววา 

“ถาเรียนมากเกินไปมันจะทําใหบาได และการไปทํางานหาเงินดีกวาที่จะไปโรงเรียน”2 และภายหลัง

การดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมเด็กนักเรียนชั้นประถม เมื่อเจอหนากันในตอนเชาแทนที่จะกลาววา 

สวัสดีตอนเชา กลับกลาววา “ขอใหประธานเหมามีอายุยืนยาวหมื่นปหมื่น ๆ ป”3 ตัวอยางเล็ก ๆ นอย 

ๆ นี้แสดงใหเห็นถึงการครอบงําของแนวคิดทางการเมืองที่ไดเขาไปมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของทุก

คนในสังคมมากขึ้น  

สุดทาย การปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหเยาวชนจํานวนมากของจีนสูญเสียโอกาสทาง

การศึกษาเนื่องจากตองออกไปทํางานในชนบท เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการทํางานในระหวางการปฏิวัติ

วัฒนธรรมกับการทํางานหลังจบการศึกษาจะพบวามูลคาของงานที่ไดมาในขณะที่ตองแลกกับโอกาส

ทางการศึกษาที่เสียไปนั้นเทียบไมไดเลยกับมูลคาของงานหลังจากที่เยาวชนเหลานั้นจบการศึกษาไป

                                          
              1Theodore His-en Chen.  (1973).  op. cit.  p. 699. 

              2Sulamith Heins Potter; & Jack M. Potter.  (1990).  op. cit.  p. 88. 

              3Maurice Meisner.  (1999).  Mao’s China and After: A History of the People’s Republic.  p. 346. 
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แลว เพราะการศึกษามีสวนสําคัญในการชวยยกระดับคุณภาพการทํางาน และการสูญเสียในครั้งนี้ไม

เพียงแตสงผลกระทบโดยตรงตอตัวเยาวชนหรือตอครอบครัวของเยาวชนเองเทานั้น แตยังรวมถึง

ผลกระทบตอคุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะยาวอีกดวย 

  
2.2.4 นโยบายดานศลิปวฒันธรรม 
หลังจากเจียงชิงไดเขามามีบทบาททางการเมืองตั้งแต ค.ศ. 1962 ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในแวดวงศิลปวัฒนธรรม โดยที่เจียงชิงไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและ

พัฒนาการของการแสดงละครและอุปรากรจีน เนื่องจากกอนหนานี้ไดมีการนําการแสดงละคร

ประวัติศาสตรและอุปรากรจีนมาเปนเครื่องมือในการวิพากษวิจารณกระทบนโยบายของเหมาเจอตง 

จึงทําใหฝายสนับสนุนเหมาเจอตงตอบโตดวยการลดจํานวนการแสดงละครประวัติศาสตรและอุปรากร

จีนลง1 สภาพระหวาง ค.ศ. 1962-1966 ดังกลาว กอใหเกิดความกดดันในแวดวงศิลปะ เพราะแตละ

ฝายตางก็ใชศิลปะเปนเครื่องมือในการโจมตีฝายตรงขาม เมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม อิสระในการ

นําเสนอศิลปะในแขนงตาง ๆ ก็หมดไป จากความมุงหมายเดิมของศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางสรรคและ

จรรโลงสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมกลับกลายเปนเครื่องมือในการโจมตีฝายที่ไมเห็นดวยและเปน

เครื่องมือในการปลุกระดมมวลชนรวมถึงเปนเครื่องมือในการจํากัดกรอบความคิดของคนในประเทศ 

การครอบงําทางศิลปวัฒนธรรมนั้นกระจายไปทั่วทุกแขนงทั้งละคร ภาพยนตร ดนตรี 

การละเลน วรรณกรรมและจิตรกรรม ถูกจํากัดภายในกรอบที่ฝายปฏิวัติวัฒนธรรมกําหนดเทานั้น การ

รับรูขอมูลขาวสารของประชาชนก็ถูกจํากัด ในระหวางเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม ละครที่จะแสดงไดมี

เพียง 8 เร่ือง เพลงที่จะรองไดมีเพียง 8 เพลง และมีภาพยนตรที่จะฉายไดมีเพียง 3 เร่ืองเทานั้น เพื่อ 

“แสดงออกถึงความสามัคคี” สถานีวิทยุทองถิ่นทั่วประเทศถูกบังคับใหกระจายเสียงตามคําส่ังจาก

สวนกลาง การรายงานขาวก็เปนขาวจากสํานักขาวซินหัว (Xinhua News Agency) ที่จะมีแตการสดุดี

เหมาเจอตง2

สําหรับแนวทางในการนําเสนองานดานศิลปะและวรรณกรรมตางๆในระหวางการปฏิวัติ

วัฒนธรรมนั้นแตกตางจากที่โจวเอินไหลไดเคยกลาวคําปราศรัยตอนักเขียนบทละครพูด อุปรากร และ

ละครสําหรับเด็กที่อยูในเปยจิง เมื่อเดือนกุมภาพันธ 1962 วา 

                                          
              1Daniel C. Lynch.  (1999).  After the Propaganda State: Media, Politics, and “Thought work” in 

Reformed China.  p. 24. 

              2Ibid.  pp. 24-25. 
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...หลังจาก ค.ศ. 1957 บรรยากาศก็แตกตางออกไป เริ่มจากความคิด เราไดเสนอใหกลาคิด กลาพูด 

กลาทํา ไดสงเสริมใหจิตใจแหงการริเริ่มวิพากษวิจารณโบราณมากกวาปจจุบัน ทําใหความรูไดยกระดับ

สูงขึ้นอยางใหญหลวง ทําใหวงการศิลปะวรรณคดีมีพลังชีวิตใหมที่คึกคักมีผลงานสําเร็จออกมาไมนอย....

ในการเขียน (ตัวละคร) ที่ไมมีทั้งดีและเลวก็ใชไมได แตละคนลวนแตมีขอดีและขอดอย สรรพส่ิงก็ลวนแต

มี ขอดีและขอเสีย การพูดวาดีหมดทุกอยาง ในโลกนี้ไมมีคนอยางนี้ การไมยอมรับวีรชนวามีขอบกพรอง 

นี่ไมสอดคลองกับความคิดของประธานเหมา ไมสอดคลองกับวิภาษวิธี ถากลาววาทุกส่ิงทุกอยางถูกตอง

หมด ก็จะทําใหเยอหยิ่ง ก็จะคว่ํา…1

จากคําปราศรัยดังกลาวของโจวเอินไหลแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของโจวเอินไหลที่มีตอ

แนวทางศิลปะวาควรที่จะเปดกวางใหเหลาศิลปนมีอิสระในการแสดงออกและเปนการแนะวาแนวทาง

ของศิลปะนั้นไมควรที่จะสุดโตงไปดานใดดานหนึ่ง แตในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม บรรยากาศ

ดังกลาวไดลบเลือนไปหมดสิ้นและแทนที่ดวยบรรยากาศทางการเมืองเทานั้น ดังที่เหมาเจอตงได

กลาวถึงงานศิลปะและวรรณคดีใน ค.ศ. 1967 วา 

 ...เมื่อเราพูดวาวรรณคดีและศิลปะขึ้นตอการเมือง เราหมายถึงการเมืองในทางชนชั้น การเมืองของ

มวลชน ไมใชการเมืองของสิ่งที่เรียกวารัฐบุรุษ ไมกี่เดือนการเมืองไมวาจะมีลักษณะปฏิวัติ หรือปฏิปกษ

ปฏิวัติ ลวนแตเปนการตอสูของชนชั้นหนึ่งกับอีกชนชั้นหนึ่ง ไมใชเปนเพียงกิจกรรมของปจเจกชนไมกี่คน 

ส่ิงที่เราตองการคือเอกภาพของการเมืองและศิลปะ เอกภาพระหวางเนื้อหาและรูปแบบ เอกภาพของ

เนื้อหาทางการเมืองที่ปฏิวัติกับรูปแบบทางศิลปะขั้นสูงสุดเทาที่จะเปนไปได… 2

จากคําปราศรัยของโจวเอินไหลใน ค.ศ.1962 กับคําปราศรัยของเหมาเจอตงใน ค.ศ. 

1967 แสดงใหเห็นถึงอิสรภาพ เสรีภาพ และแนวทางของการสรางสรรคผลงานทางศิลปะของเหลา

ศิลปนที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงใน 2 ชวงเวลา โดยโจวเอินไหลเห็นวาควรใหศิลปนมีอิสระในการ

แสดงออกทางความคิด แตสําหรับเหมาเจอตงกลับเห็นวาศิลปะไมสามารถหลีกพนแนวคิดทาง

การเมือง จึงทําใหศิลปะตองถูกจํากัดดวยกรอบทางการเมือง 

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนอกจากจุดประสงคสําคัญของศิลปวัฒนธรรมจะ

เปลี่ยนแปลงไปแลว โอกาสการทํางานของศิลปนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นดวย โดยรัฐบาลพยายามเปด

โอกาสใหศิลปนสมัครเลนไดรวมแสดงผลงาน โดยใหศิลปนมืออาชีพสอนศิลปนสมัครเลน หรือให

ศิลปนสมัครเลนแกไขดัดแปลงผลงานเกาของมืออาชีพ ใหศิลปนมืออาชีพจัดการเรียนการสอนให รวม

                                          
              1บุญศักดิ์ แสงระวี.  (2523).  โจวเอินไหล: วาดวยศิลปะ วรรณคดี ละครและภาพยนตร.  หนา 97,121. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 115-116. 
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ถึงใหโอกาสศิลปนสมัครเลนไดแสดงผลงานรวมกับมือศิลปนมืออาชีพ แตผลงานของศิลปนสมัครเลน

มักจะเครงครัดกับขอกําหนด ไมสนใจปรับปรุงเทคนิค และจะเนนเรื่องการเมืองเปนสําคัญ1

2.2.4.1 อุปรากรจนีและการละคร (Traditional opera and Drama) 
ในระหวางเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม การแสดงอุปรากรจีนโบราณถูกทําลายไปมาก 

โดยเฉพาะการแสดงที่แสดงเกี่ยวกับจักรพรรดิ ขุนนาง แมทัพ รวมถึงนิทานปรัมปราที่คอมมิวนิสตเห็น

วาเปนแนวคิดในยุคศักดินาก็จะถูกส่ังหาม2 ทําใหการแสดงละครเหลือเพียง 8 เร่ืองเทานั้นที่ไดรับ

อนุญาตใหนําออกแสดงได คือ อุปรากรจีนเปยจิงตามแบบฉบับ 5 เร่ือง บัลเลย 2 เร่ือง และซิมโฟนีอีก 

1 เร่ืองอุปรากรจีนเปยจิงตามแบบฉบับที่มีอยูดวยกัน 5 เร่ืองคือ เร่ืองใชยุทธศาสตรจับเสือภูเขา 

ตะเกียงแดง ที่ทาเทียบเรือ บทเพลงสรรเสริญแมน้ํามังกร∗ และการโจมตีกองทหารเสือขาว ซึ่ง

นอกจากเรื่อง ที่ทาเทียบเรือ และ บทเพลงสรรเสริญแมน้ํามังกรแลว เร่ืองอื่น ๆ ลวนเปนเนื้อเร่ืองของ

สงครามทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสงครามตอตานญี่ปุน สงครามกลางเมืองกับกกมินตั๋ง และสงครามเกาหลี

เปนตน3 สวนบัลเลย 2 เร่ืองไดแกเร่ืองการลาถอยของกองรอยหญิงแดง (The Red Detachment of 

Women Soldiers) กับเร่ืองหญิงผมขาว (The White-haired Girl)4  

สําหรับการแสดงอุปรากรจีนนั้นก็เหมือนกับงานศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่รัฐบาลสนบัสนนุ

ใหมือสมัครเลนเขามามีสวนรวม เชน การฟนฟูและดัดแปลงอุปรากรทองถิ่น สงเสริมผูแสดงสมัครเลน

และสงคณะนักแสดงอาชีพใหเดินทางไปเปดการแสดงในชนบท เมื่อถึงกลาง ค.ศ. 1972 มีรายงานวา 

การเดินทางไปแสดงละครในลักษณะนี้ครอบคลุมกองการผลิตทั่วประเทศกวารอยละ 90 อีกทั้ง

นักแสดงนอกจากจะเปดการแสดงใหชาวบานไดดูแลว ยังชวยชาวนาทําการเกษตรและฝกนักแสดง

สมัครเลนอีกดวย ในอีกดานหนึ่ง ก็ทําใหคณะนักแสดงเหลานี้ไดรับแรงบันดาลใจใหม ๆ ข้ึนดวย5

นอกจากการจํากัดกรอบของการแสดงออกแลว การปฏิวัติวัฒนธรรมยังสงผล

กระทบตอบุคลากรที่มีชื่อเสียงและผูกําหนดนโยบายศิลปะที่สําคัญ ๆ หลายคนตองเปนเหยื่อของการ

ปฏิวัติตั้งแต ค.ศ. 1966-68 เชนในกรณีของเซียะเหยิน (Xia Yen) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

                                          
              1แหลงเดิม.  หนา 130-132. 

              2Pamela Tan.  (1993).  Women in Society.  p. 47. 

              ∗สามารถอานเรื่องยอของเรื่องตะเกียงแดง ที่ทาเทียบเรือ บทเพลงสรรเสริญแมน้ํามังกร และกองรอยหญิง

แดง ไดจาก (อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  2524: 117-123) 

              3อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 117. 

              4Richard F. S. Yang.  (1970).  The Performing and Visual Arts and Music.  in  China: A Handbook.  

edited by Wu Yuan-li.  p. 751.   

              5อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ; และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 129-130. 



 176 

วัฒนธรรม (Deputy Minister of Culture) ผูซึ่งใกลชิดกับผูเขียนบทความหมูบานสามตระกูล (the 

Three-Family Village) ถูกตัดสินใน ค.ศ. 1967 วา “เขาเปนหัวหนาใหญของแกงดําในแวดวงศิลปะ

และวรรณกรรม” ซึ่งโดนขอกลาวหาถึง 9 ขอ อาทิเชน เขาเปนผูที่มีความเห็นขัดแยงกับเหมาเจอตง มี

ความเห็นขัดแยงกับผูนําการปฏิรูปศิลปะและวรรณกรรมของพรรคฯ สงเสริมใหมีการแสดงภาพยนตรที่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับทุนนิยมและลัทธิแกรวมถึงสนับสนุนงานศิลปะสวนบุคคล วิพากษวิจารณหลูซุน (Lu 

Xun) ผูซึ่งเหมาเจอตงเรียกวา “ครูที่ยิ่งใหญของประชาชน” เปนตน1 ใน ค.ศ. 1967 มีขาวปรากฏ

ออกมามากมายวานักแสดงอุปรากรจีนเปยจิงที่มีชื่อเสียงจํานวนมากถูกขบวนการพิทักษแดงทาํรายถงึ

ตายหรือไมก็บังคับใหฆาตัวตาย อาทิเชน หมาเหลียนหลิง (Ma Lienliang) หลี่โจวจุน (Li Shaojun)  

เหยินเซิงหลาน (Yen Shenglan) หยูเฉินเฟย (Yu Chenfei) เหยินหุยจู (Yen Huichu) เหยินชูเผิง (Yen 

Chupeng) เปนตน รวมถึงนักแสดงรุนเกาอยางชูซินฟง (Chou Xinfang) ซึ่งแสดงเปนไหรุยก็ถูกฆา

ตาย2

2.2.4.2 ภาพยนตรและดนตรี (Films and Music) 
ในชวงทศวรรษแรกที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต อุตสาหกรรมภาพยนตรของจีน

ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยชวงเวลานี้สามารถผลิตภาพยนตร 274 เร่ือง ผลิตสารคดี 914 เร่ือง 

ภาพยนตรศิลปะ 52 ชิ้น ภาพยนตรวิทยาศาสตร 327 เร่ือง ในจํานวนนี้ 324 เร่ืองผลิตเปนภาษาชน

กลุมนอยอีก 887 เร่ืองเปนภาษาจีนกลาง3 แตในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม นโยบายการทําลายสี่

เกาทําใหภาพยนตรถูกใชเปนหลักฐานการตอตานพรรคและตอตานแนวคิดเหมาเจอตง จึงทําใหเหลือ

ภาพยนตรที่ถูกตองตามแนวทางของการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมเพียงไมกี่เร่ืองเทานั้น เชน เร่ือง

ของหวูซุน (Wu Xun Chuan, The Story of Wu Xun) ประวัติศาสตรของราชสํานักชิงที่ถูกปดบัง 

(Qingkung Mishi, The Secret History of the Qing Palace) สองครอบครัว (Liangjie Ren, People 

of Two Families) พี่นองการละคร (Wutai Zimei, Sister of the Stage) ครอบครัวนักปฏิวัติ (Geming 

Jiating, A Revolutionary Family) เปนตน4 นอกจากนั้นทั้งดนตรี และการเตนบัลเลยตางก็ถูกใชเปน

หลักฐานมัดตัวผูที่ตอตานเหมาเจอตง ทําใหนักดนตรีจํานวนมากถูกทําราย อาทิเชน โฮวหลูติง (Hou 

Luding) ผูแตงเพลง ตะวันออกคือสีแดง (The East is Red) ถูกกลาวหาวาตอตานการปฏิวัติ หมาซือ

ซุน (Ma Shisun) นักไวโอลินที่เกงที่สุดของประเทศตองอยูอยางหวาดผวา เฉาเฟง (Chao Feng) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสอนศิลปะเปยจิงถูกขบวนการพิทักษแดงทรมาน สวนหลิวซิคุน (Liu Shikun) นัก

                                          
              1Richard F. S. Yang.  (1970).  op. cit.  p. 746.   

              2Ibid.  p. 744.   

              3Ibid.  p. 747.   

              4Ibid.  p. 748.   
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เปยโนที่ไดรางวัลชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดที่มอสโควเมื่อ ค.ศ. 1958 ถูกขบวนการพิทักษ

แดงทํารายจนไมสามารถเลนเปยโนไดอีกเลย1  
2.2.4.3 วรรณกรรม (Literature) 
ผลงานดานวรรณกรรมก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ถูกสั่งหาม ซึ่งรวมถึงหนังสือถูกสั่งหาม

พิมพ (ใน ค.ศ. 1965 มีหนังสือพิมพออกมาถึง 20,143 เลมแตใน ค.ศ. 1968 เหลือเพียง 3,694 เลม) 

วารสาร (periodicals) ถูกส่ังหามพิมพ (ใน ค.ศ. 1966 มี 790 ฉบับใน ค.ศ. 1968 เหลือ 22 ฉบับ) 

หนังสือรวมบทความ (journals) ถูกสั่งหามพิมพ (ใน ค.ศ. 1966 มี 343 ฉบับใน ค.ศ. 1968 เหลือ 42 

ฉบับ) 2 จะมีก็แตหนังสือปกแดงคติพจนประธานเหมา (Quotations from Chairman Mao) เทานั้นที่

อนุญาตใหพิมพเผยแพร โดยหนังสือพิมพนิวไชนา (The New China News Agency) ประกาศในวันที่ 

2 มกราคม ค.ศ. 1969 วาตั้งแต ค.ศ. 1966 ถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1968 สํานักพิมพของพรรคฯได

จัดพิมพงานของเหมาเจอตงตลอดระยะเวลา 15 ปมานี้ถึง 13 คร้ัง โดยเฉพาะงานนิพนธคัดสรรของ

เหมาเจอตง (Mao’s Selected Works) ที่ในหนึ่งชุดจะมี 4 เลมใหญไดจัดพิมพถึง 150 ลานชุด (150 

million copies) งานอานที่คัดสรร (Selected Reader) พิมพ 140 ลานเลม หนังสือคติพจนประธาน

เหมา (Quotations of Mao Zedong) จัดพิมพถึง 740 ลานชุด รวมถึงหนังสือเลมเล็กเปนชุดอ่ืน ๆ 

(other pamphlets and collections) อีก 2 พันลานชุด และโคลงกลอนของเหมาเจอตง∗ (Mao’s 

poetry) อีก 96 ลานชุด การจัดพิมพทั้งหมดนี้รวมกันมากกวา 3 พันลานชุด3 ซึ่งทุกคนในประเทศจีนไม

วาจะเปนผูชาย ผูหญิงหรือเด็ก ตางก็มีกันคนละอยางนอยหนึ่งเลม แตประชาชนในประเทศจีนขณะนัน้

คร่ึงหนึ่งไมรูหนังสือ4

ตั้งแต ค.ศ. 1966 เปนตนมา อุตสาหกรรมการพิมพทั้งประเทศไมมีการพิมพงาน

วรรณกรรมอื่นใดเลยนอกจากงานของเหมาเจอตงกวา 3 พันลานชุดเทานั้น ซึ่งปรากฏการณที่ยิ่งใหญ

                                          
              1Ibid.  p. 751.   

              2Liu Suinian; & Wu Qungan.  (1986).  op. cit.  p. 357. 

              ∗ตั้งแต ค.ศ. 1925-1963 เหมาเจอตงไดแตงโคลงกลอนจํานวน 37 บท (S. H. Chen. 1973: 715) โดยใน

หนังสือ กาพยกลอนเหมาเจอตง.  (1979) กลาววาระหวาง ค.ศ. 1925-1963 เหมาเจอตงแตงโคลงกลอนจํานวน 36 

บทและตั้งแต ค.ศ. 1923-1965 เหมาเจอตงไดแตงโคลงกลอนรวมเปนจํานวน 39 บท และมีการแปลเปนภาษาไทย

ดวยกัน 3 สํานวน โดยสามารถอานบทกลอนรวมถึงแถลงการณสําคัญตาง ๆ ของเหมาเจอตงไดจาก  Marxists.org.  

(2005).  Selected Works of Mao Tse-tung.  (online).    

              3S. H. Chen.  (1973).  Language and Literature under Communism.  In  China: A Handbook.  

edited by Wu Yuan-li.  p. 714. 

              4Daniel C. Lynch.  (1999).  op. cit.  p. 25.  
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ในประวัติศาสตรการพิมพของโลกแบบนี้เกิดขึ้นจากอํานาจทางความคิดของคนเพียงคนเดียวซึ่งสงผล

กระทบตอชีวิตของประชาชนสวนใหญในประเทศอยางลึกซึ้ง โดยแนวคิดของเหมาไมไดเปนเพียงคําสั่ง

ที่มีผลตองานวรรณกรรมเทานั้น แตมันเปนงานวรรณกรรมหนึ่งเดียวของประเทศ1

ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมการเขียนงานวรรณกรรมจะไมพรรณนาถึงลักษณะที่

แทจริงของสิ่งตาง ๆ เพราะการพรรณนาถึงผูคนหรือเร่ืองราวที่แทจริงเปนการเขียนงานวรรณกรรมของ

สังคมเกา ซึ่งขัดแยงกับความคิดของเหมาเจอตงในการแบงมนุษยตามแนวทางชนชั้น รวมถึงไม

พรรณนาความรักระหวางเพศซึ่งมองขามชนชั้นหรือไมคํานึงเงื่อนไขทางสังคม2 สวนในดานเรือ่งสัน้ กม็ี

กฎเกณฑที่ตายตัว เชนตัวเอกมักจะมาจากกลุมผูปฏิบัติงานระดับกลาง ซึ่งเปน “เครื่องหมายของวีรชน

ใหมแหงชนชั้นกรรมาชีพ” เขาจะตองเปนผูที่สามารถแบกรับทุกส่ิงทุกอยางที่เผชิญหนาได โดยให

ลักษณะความคิดที่ถูกตองของเขาผสานเขากับการเปนนักปฏิบัติ นอกจากนั้นตัวเอกจะตอง “ออนนอม

ถอมตนและระมัดระวังรอบคอบ ทั้งยังตองหลีกเลี่ยงทาทีเยอหยิ่งและลักษณะใจเร็วดวนได” เพราะเปน

คําชี้แนะของเหมาเจอตง ทําใหไมมีตัวเอกตัวไหนมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจากบรรทัดฐานดังกลาว 

และทําใหตัวละครลวนแตเดินตามรอยซ้ํา ๆ กัน รวมทั้งเนื้อเร่ืองก็จะมีลักษณะสูตรสําเร็จที่สามารถเดา

ออกไดลวงหนาวาจะจบลงอยางไร3  
2.2.4.4 จิตรกรรม (Painting) 
งานดานจิตรกรรมเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการเผยแพรนโยบายตาง ๆ ของ

รัฐบาลที่อยูภายใตการดูแลของแผนกโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda Departments) ซึ่งเดิมอยูภายใต

การควบคุมของคณะกรรมการกลาง แตถูกกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางเขาควบคุม สวนผูปฏิบัติงานใน

องคกรก็ถูกกําจัดออกไป4 เชนเดียวกับงานดานศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งลักษณะงานจิตรกรรมในชวง

การปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นจะถูกควบคุมอยางเขมงวดจากรัฐบาล ทั้งรูปแบบและหัวขอของงาน ศิลปน

สวนใหญจะวาดรูปภาพที่มีลักษณะสมจริง (realistic styles) และมักจะมีการวาดรูปบุคคลมากกวา

การวาดรูปทิวทัศน นก ดอกไม โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนศิลปะพื้นบานและการวาดรูปของนักวาดรูป

สมัครเลนโดยที่นักวาดรูประดับมืออาชีพถูกปฏิเสธและถูกวิพากษวิจารณ5

                                          
              1S. H. Chen.  (1973).  op. cit.  p. 714. 

              2อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ และ นฤมิตร สอดสุข.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 111-112. 

              3แหลงเดิม.  หนา 125-126. 

              4Stefan Landsberger.  (1995).  Chinese Propaganda Posters: From Revolution to Modernization.  

p. 30.  

              5Arnold Chang.  (1980).  Painting in the People’s Republic of China: The Politics of Style.   

p. 73-74. 
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ลักษณะเดนที่สําคัญของกรอบแนวคิดในการทํางานดานจิตรกรรมก็คือ รูปที่วาด

มักจะเปนรูปตามลักษณะตัวละครจากอุปรากร และงานที่ออกมาจะตองมีลักษณะที่สําคัญพื้นฐาน 3 

อยาง คือ ตองมีบุคลิกที่ถูกตอง แสดงความเปนวีรบุรุษ จุดเดนตองอยูกลางภาพ นอกจากภาพที่มี

ลักษณะสมจริงแลว ภาพจะตองมีแสงจากดวงอาทิตยหรือจากหลังฉาก เนื้อหาหลักของภาพจะแสดง

ใหเห็นถึงชัยชนะของการปฏิวัติวัฒนธรรม แสดงใหเห็นถึงภาพวีรบุรุษที่เปนกรรมกร เกษตรกรหรือ

ทหารที่มีฉากหลังเปนโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่การเกษตร1 ศิลปะในชวงนี้ถูกตัดสินจากมูลคาของ

การประชาสัมพันธ และงานศิลปะที่แสดงอยูเปนจํานวนมากเปนผลงานที่อยูในระดับตํ่า2

  

                                          
              1Stefan Landsberger.  (1995).  op. cit.  p. 40. 

              2Arnold Chang.  (1980).  op. cit.  p. 75. 



บทที่ 5  
บทสรุป 

 

ตั้งแตพรรคคอมมิวนิสตสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นใน ค.ศ. 1949 จนถึง

การเริ่มตนเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม ใน ค.ศ. 1966 นับเปนเวลา 17 ปที่วิถีทางของการปกครอง

รวมกันและภาพลักษณของความสามัคคีปรองดองของผูนําระดับสูงภายในพรรคคอมมิวนิสตจีนตองมี

อันสิ้นสุดลงเพราะการปฏิวัติวัฒนธรรม เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นกอนการปฏิวัติวัฒนธรรม เชน การ

รณรงครอยบุปผาและการกวาดลางฝายขวา การตอตานลัทธิบูชาบุคคล การดําเนินนโยบายกาว

กระโดดไกลและคอมมูนประชาชน ความสัมพันธระหวางจีนกับโซเวียตที่ย่ําแย การฟนฟูวิกฤต

เศรษฐกิจ ซึ่งเหตุการณเหลานี้ตางก็มีสวนสําคัญที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงทางความคิดภายใน

กลุมผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนและนําไปสูการเกิดเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเปนจุดแตกหักของ

ความขัดแยง  

สาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเกิดจากความตองการรักษาแนวทางการปฏิวัติเพื่อให

เยาวชนจีนรุนใหมไดเรียนรูประสบการณของการปฏิวัติดวยตนเองและใหแนวทางการปฏิวัติคงอยู

ตลอดไปอยางที่เหมาเจอตงกลาวอาง หรือเกิดจากลัทธิบูชาบุคคล เกิดจากความตองการฟนคืน

อํานาจของเหมาเจอตง ดวยการโคนลมอํานาจของผูที่เหมาเจอตงคิดวาเปนศัตรูทางการเมืองและ

ขัดขวางแนวทางการปฏิวัติของตน หรือจะเปนดวยเหตุผลอ่ืนใดก็สุดแลวแต แตเหตุการณการปฏิวัติ

วัฒนธรรมที่ปรากฏตอสาธารณชนซึ่งเปนประจักษพยานที่สําคัญลวนแลวแตเปนภาพของการแยงชิง

และโคนลมอํานาจ ภาพการกวาดลางศัตรูทางการเมืองพรอมกับการจัดสรรอํานาจขึ้นใหม และภาพ

เหตุการณความวุนวายที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศที่สงผลกระทบในวงกวาง  

พัฒนาการทางการเมืองกอนการปฏิวัติวัฒนธรรมและเหตุการณในระหวางการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเหลานี้ทําใหผูวิจัยคิดวา สาเหตุหลักที่สําคัญของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือ การที่เหมาเจอ

ตงสูญเสียอํานาจในระหวางที่หลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงดําเนินการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดย

เหมาเจอตงเห็นวาการขึ้นมามีอํานาจและการมีอํานาจเพิ่มข้ึนของหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเปนภัย

คุกคามตนเอง เหมาเจอตงจึงตองนําแนวคิดทางสังคมนิยมมาเปนขออางในการสรางความชอบธรรม

ในการลิดรอนอํานาจของหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิง จึงทําใหเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งกระบวนการ

ในการแยงชิงอํานาจทางการเมืองในลักษณะนี้ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาแทจริงแลว พัฒนาการทาง

การเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนดังกลาวไมแตกตางไปจากการแยงชิงอํานาจทางการเมืองของจีนใน

สมัยเกา และหากการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจในการดํารงไวซึ่งจิตวิญญาณแหงการ
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ปฏิวัติของเหมาเจอตง ชวงเวลาภายหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมคงจะเปนบทพิสูจนวาจิตวิญญาณ

แหงการปฏิวัติของเหมาเจอตงจะยังคงอยูและสืบทอดไดยาวนานเพียงไร 

ในทางการเมือง เมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้น เหมาเจอตงเลือกใชเยาวชนใหเปนหนึ่งใน

เครื่องมือดําเนินการปฏิวัติโดยมีกลุมของเจียงชิงและหลินเปยวใหการสนับสนุน ทําใหขณะเริ่มตน

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม เหมาเจอตงมีเครื่องมือสําคัญ 4 อยางที่จะเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการปฏิวัตินั่นคือ ขบวนการพิทักษแดง เปนตัวขับเคลื่อนการปฏิวัติ การโฆษณาของกลุม

เจียงชิงเปนเครื่องกระตุน กองทัพปลดแอกประชาชน (บางสวน) เปนกองหนุน สวนความเชื่อมั่นและ

ศรัทธาของประชาชนที่มีตอเหมาเจอตงเปนเปาหมายในการปฏิวัติ ในขณะที่ศัตรูทางการเมืองของ

เหมาเจอตงกลับมีเพียงผูปฏิบัติงานภายในพรรคและเหลานักวิชาการเทานั้น เมื่อเกิดการปฏิวัติ

วัฒนธรรมขึ้น ฝายของเหมาเจอตงจึงดําเนินการโคนลมอํานาจของฝายตรงขามไดอยางไมยากเย็นนัก 

แตเมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมดําเนินไปไดระยะหนึ่งแลว เหตุการณความวุนวายที่เกิดขึ้นทําใหคนงาน

และผูนําในกองทัพปลดแอกประชาชนบางสวนซึ่งไดรับผลกระทบจากการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรม

ออกมาขัดขวาง ทําใหเหตุการณความวุนวายของการปฏิวัติทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทําใหเหมา

เจอตงตองสรางดุลแหงอํานาจขึ้นใหม ดวยการจัดสรรอํานาจระหวางตัวแทนขององคกรมวลชนปฏิวัติ 

ผูปฏิบัติงานของพรรคฯที่รอดพนจากการตรวจสอบและกองทัพปลดแอกประชาชนโดยกอต้ังขึ้นเปน

คณะกรรมการปฏิวัติ เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ แตเหตุการณความวุนวายระหวางกลุมตาง ๆ ภายใน

ขบวนการพิทักษแดง และการตอสูระหวางขบวนการพิทักษแดงกับองคกรมวลชนกลุมอ่ืน ๆ กลับไมได

ยุติลง เหมาเจอตงจึงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยการสลายขบวนการพิทักษแดงและมอบอํานาจการ

บริหารประเทศใหอยูภายใตการควบคุมของกองทัพปลดแอกประชาชนในระยะเวลาหนึ่ง การ

ดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมีการจัดสรรอํานาจขึ้นใหมอยางเปนทางการในการ

ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 9 ค.ศ. 1969 

ในทางเศรษฐกิจ แมการปฏิวัติวัฒนธรรมจะไมไดมุงใหเกิดผลในทางเศรษฐกิจ แตผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ในปแรกการปฏิวัติวัฒนธรรม

ยังคงสงผลกระทบไมมากนักตอภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจกอนหนานี้ไดรับการฟนฟูใหมี

เสถียรภาพในระดับหนึ่งและการดําเนินการปฏิวัติที่เกิดขึ้นก็เกิดในครึ่งหลังของป จึงทําใหภาพรวมทาง

เศรษฐกิจในปแรกยังคงมีเสถียรภาพ แตการปฏิวัติวัฒนธรรมไดสงผลกระทบมากยิ่งขึ้นในปที่สองและ

ปที่สามจากการหยุดงานประทวง การขนสงที่หยุดชะงัก การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต การทําลาย

ระบบการคาของขบวนการพิทักษแดง ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะชะงักงัน

ในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปที่สามเหตุการณความวุนวายมาถึงจุดสูงสุดและแมจะไดรับการแกไข

ในเวลาครึ่งหลังของปก็ตาม แตผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบตองเผชิญกับ
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จุดต่ําสุด เมื่อปญหาที่เกิดจากความวุนวายของการปฏิวัติไดรับการแกไข ภาวะเศรษฐกิจจึงสามารถ

ฟนตัวกลับอยูในภาวะปกติไดในปถัดมา 

ในทางสังคม การปฏิวัติวัฒนธรรมไดสงผลกระทบที่รุนแรงเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในทาง

การเมืองและทางเศรษฐกิจ ถึงแมวาผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางสังคมจะเห็นผลเปนรูปธรรมไดนอยกวา

ในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจก็ตาม แตการปฏิวัติวัฒนธรรมไดทําลายกลไกการทํางานดาน

สาธารณสุข ทําลายโครงสรางทางการศึกษา และทําลายรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมจนหมดสิ้น 

และไดนําแนวคิดของการปฏิวัติเขาแทนที่ 

ผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในทางการเมืองที่นํามาซึ่งสภาพความไร

เสถียรภาพ ความสับสนวุนวายที่เกิดจากการแยงชิงอํานาจ การถวงดุลอํานาจ การจัดสรรอํานาจ และ

ส้ินสุดลงดวยการสรางกลุมอํานาจกลุมใหมข้ึน ในทางเศรษฐกิจที่นํามาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง

ภายหลังจากการฟนฟูใหภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพไมนานนัก ในทางสังคมที่นํามาซึ่งความไม

แนนอนในนโยบายทางสังคมในทุกบริบทที่เกี่ยวของ ประเทศตองสูญเสียอนาคตของเยาวชนที่เปน

ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ รวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั้งประเทศที่ประเมิน

มูลคาไมได ผลกระทบที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนเปนสิ่งซึ่งทําใหการปฏิวัติวัฒนธรรมมีความสําคัญและควร

คาแกการจดจํา เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติวัฒนธรรมสงผลกระทบในวงกวางตอทุกชีวิต

ในประเทศจีนไมทางใดก็ทางหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็ไดสรางบาดแผลที่เจ็บปวดและยากที่จะ

ลืมเลือนใหแกประชาชนชาวจีนในยุคสมัยหนึ่ง  

ไมวาการปฏิวัติวัฒนธรรมจะมีสาเหตุจากอะไรหรือดําเนินไปอยางไร แตประเด็นสําคัญยิ่งไป

กวานั้นที่ไมควรลืมเลือนไปนั่นคือ เราจะจดจําเหตุการณนี้วาอยางไร เหตุการณนี้จะมีสวนชวยเตือนใจ

เราวาอยางไร เหตุการณนี้สะทอนอะไรใหแกเราในปจจุบันบาง และอะไรคือบทเรียนจากเหตุการณใน

คร้ังนี้ คําตอบของคําถามเหลานี้สําหรับแตละคนอาจไมเหมือนกัน และอาจไมมีคําตอบที่ถูกตอง 

สําหรับผูวิจัยคิดวาควรที่จะจดจําเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการ

ทางการเมืองที่สําคัญของจีนและเปนบทพิสูจนที่สําคัญในแนวทางการปฏิวัติของเหมาเจอตง การ

ปฏิวัติวัฒนธรรมควรที่จะเตือนใจเราวาผลสุดทายของการแยงชิงอํานาจระหวางผูนําทางการเมืองนั้นผู

สูญเสียก็คือประชาชนทั้งประเทศ การปฏิวัติวัฒนธรรมควรที่จะสะทอนใหเห็นถึงผลเสียหายอันใหญ

หลวงของการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของผูนําประเทศที่มุงแตผลประโยชนทางการเมืองของตนเปน

สําคัญ และบทเรียนจากเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือ การปฏิวัติวัฒนธรรมคือการแสวงหา

อํานาจ ไมวาอํานาจนั้นจะไดมาดวยความชอบธรรมหรือไมก็ตาม  
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ภาคผนวก 
 

 



ภาคผนวก ก 
 

แผนผังแสดงองคกรทางการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1966, 1968, 1969∗

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
              ∗Michael Schoenhals.  (1996).  China’s Cultural Revolution, 1966-1969: Not a Dinner Party.   

pp. 358-360. 
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ภาคผนวก ข 
 

แสดงการเปรยีบเทยีบรายชือ่ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ไดดํารงตําแหนงสําคัญของพรรคฯ ในระหวาง

การประชุมสมชัชาพรรคฯ ครั้งที่ 8 ค.ศ. 1956 ถงึ การประชุมสมัชชาพรรคฯ คร้ังที ่9 ค.ศ. 1969∗

 

สมัชชาฯครั้งที ่8 

15-27 กันยายน 1956 

กอนการปฏิวตัิ

วัฒนธรรม ค.ศ. 1965 

11th Plenum, 8th CC 

1-12 สิงหาคม 1966 

สมัชชาฯ คร้ังที่ 9 

1-24 เมษายน 1969 

Standing Committee 
Mao Zedong 

Liu Shaoqi 

Zhou Enlai 

Zhu De 

Chen Yun 

Lin Biao 

 
General Secretary 
Deng Xiaoping 

 

 
Full Member 
Lin Boqu 

Dong Biwu 

Peng Zhen 

Lou Ronghuan 

Chen Yi 

Li Fuchun 

Peng Dehuai 

 
Mao Zedong 

Liu Shaoqi 

Zhou Enlai 

Zhu De 

Chen Yun 

Lin Biao 

 
 
Deng Xiaoping 

 

 
 
Dong Biwu 

Peng Zhen 

Chen Yi 

Li Fuchun 

Peng Dehuai 

Liu Bocheng 

He Long 

 
Mao Zedong 

Lin Biao 

Zhou Enlai 

Tao Zhu 

Chen Boda 

Deng Xiaoping 

Kang Sheng 

Liu Shaoqi 

Zhu De 

Li Fuchun 

Chen Yun 
 
Dong Biwu 

Chen Yi 

Liu Bocheng 

He Long 

Li Xiannian 

Li Jingquan 

Tan Zhenlin 

 
Mao Zedong 

Lin Biao 

Zhou Enlai 

Chen Boda 

Kang Sheng 

 

 

 

 

 

 
 
Ye Qun 

Ye Jianying 

Liu Bocheng 

Jiang Qing 

Zhu De 

Xu Shiyou 

Chen Xilian 

                                                 
              

∗
Roderick MacFarquhar.  (1997).  The Politics of China: The Eras of Mao and Deng.  

pp. 534-535. 
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สมัชชาฯครั้งที ่8 

15-27 กันยายน 1956 

กอนการปฏิวตัิ

วัฒนธรรม ค.ศ. 1965 

11th Plenum, 8th CC 

1-12 สิงหาคม 1966 

สมัชชาฯ คร้ังที่ 9 

1-24 เมษายน 1969 

Liu Bocheng 

He Long 

Li Xiannian  

Ke Qingshi 

Li Jigquan 

Tan Zhenlin 

 

 

 
Alternate members 
Ulanfu 

Zhang Wentian 

Lu Dingyi 

Chen Boda 

Kang Sheng 

Bo Yibo 

Li Xiannian 

Li Jingquan 

Tan Zhenlin 

 

 

 

 

 
 
 
Ulanfu 

Zhang Wentian 

Lu Dingyi 

Chen Boda 

Kang Sheng 

Bo Yibo 

Xu Xiangqian 

Nie Rongzhen 

Ye Jianying 

 

 

 

 

 

 
 
Ulanfu 

Bo Yibo 

Li Xuefeng  

Song Renqiong 

Xie Fuzhi 

Li Xiannian 

Li Zuopeng 

Wu Faxian 

Zhang Chunqiao 

Qiu Huizuo 

Yao Wenyuan  

Huang Yongsheng 

Bong Biwu 

Xie Fuzhi 
 
Ji Dengkui 

Li Xuefeng 

Li Desheng 

Wang Dongxing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค 
 

ภาพแสดงเหตุการณสําคัญในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง ค.ศ. 1949-1969 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 เหมาเจอตงประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจนี จัตุรัสเทยีนอันเหมิน กรุงปกกิ่ง 

        ในวนัที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 

 

ที่มา: Jonathan D. Spence.  (1990).  The Search for Modern China.  pp. 517-518. 
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ภาพประกอบ 2 คณะผูนําของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ ค.ศ. 1949 (จากขวา) ประกอบดวย 

            หลิวเซาฉี เหมาเจอตง เผิงเจิ้น จูเตอ โจวเอนิไหล หลนิเปยว เติ้งเสี่ยวผงิ 

 

              ที่มา: Jonathan D. Spence.  (1990).  The Search for Modern China.  pp. 517-518. 
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ภาพประกอบ 3 ผูปฏิบัติงานของพรรคฯ อธิบายระเบยีบการปฏิรูปที่ดนิ เมื่อตนทศวรรษที่ 1950 
     
          ที่มา: Jonathan D. Spence.  (1990).  The Search for Modern China.  pp. 517-518. 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ชาวนากลาวประณามเจาที่ดินในศาลประชาชนระหวางการดําเนินการปฏิรูปที่ดนิ 
    
           ทีม่า: Jonathan D. Spence.  (1990).  The Search for Modern China.  pp. 517-518. 
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ภาพประกอบ 5 การทาํเครื่องมือการเกษตรใชเองตามหลักการพึ่งตนเองในระหวางการดําเนิน 

             นโยบายกาวกระโดดไกล (ค.ศ. 1958-1960) 

 

              ที่มา: Lois Mitchison.  (1971).  Chinese Revolution.  p. 83. 

 

 

 



 211 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 6 การรวมกันทํางานในพื้นที่การเกษตรของชาวจีนระหวางการดําเนนินโยบาย  

               กาวกระโดดไกล (ค.ศ. 1958-1960) 

 

              ที่มา: Patricia Buckley Ebrey.  (1996).  The Cambridge Illustrated History of China.  

pp. 310-311. 

 

 

 

 



 212 

 
 

ภาพประกอบ 7 คําประกาศ “ขอกําหนด 16 ประการ” และ “การตัดสินใจเริ่มตนการปฏิวัติวัฒนธรรม” 
 

              ที่มา: Communist Party of China. Party Research Centre.  (1991).  The Seventy-Year 

History of the Communist Party of China.  p. 204. 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 นักศึกษามหาวิทยาลัยปกกิ่งกําลงัปดหนงัสือพมิพกาํแพง 
 

              ที่มา: Patricia Buckley Ebrey.  (1996).  The Cambridge Illustrated History of China.  

p. 314. 
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ภาพประกอบ 9, 10 เหมาเจอตงออกพบขบวนการพทิักษแดง ทีจ่ัตุรัสเทียนอันเหมนิใน ค.ศ. 1966 

 

              ที่มา: Patricia Buckley Ebrey.  (1996).  The Cambridge Illustrated History of China.  

p. 314., J. A. S. Grenville.  (2000).  A History of the World in the Twentieth Century.  p. 639. 
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ภาพประกอบ 11-14 ขบวนการพทิักษแดงชุมนุมทีจ่ัตุรัสเทียนอันเหมนิใน ค.ศ. 1966 

 

              ที่มา: Nick Knight; & Colin Mackerras.  (2002).  Cultural Revolution. in Encyclopedia 

of Modern Asia. Volume 2.  p. 222., Roderick MacFarquhar; & David Shambaugh.  (1991).  

Cultural Revolution in The Cambridge Encyclopedia of China.  p. 271., J. A. S. Grenville.  

(2000).  A History of the World in the Twentieth Century.  p. 639. 
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ภาพประกอบ 15-16 ขบวนการพทิักษแดงชุมนุมทีจ่ัตุรัสเทียนอันเหมนิใน ค.ศ. 1966  

 

              ที่มา: Jackson J. Spielvogel.  (1999).  Modern World History.  p. 550., วุฒิชยั มูล

ศิลป.  (2540-2541).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  ราชบัณฑิตยสถาน.  23(22): 101. 



 216 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 17 ทหารกองทัพปลดแอกประชาชนจนีตดิเข็มตรารูปเหมาเจอตงพรอมกับถือ 

               หนงัสือปกแดง ถายเมื่อ 16 เมษายน ค.ศ. 1968 

 

              ที่มา: วุฒิชัย มูลศิลป.  (2540-2541).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  ราชบณัฑิตยสถาน.  

23(22): 101. 
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ภาพประกอบ 18 ขบวนการพิทกัษแดงประจานผูถูกกลาวหาวาเปนผูเดินเสนทางทนุนยิมดวยการให 

         สวมหมวกปญญาออนและเดินประจานไปตามทองถนน 

 

              ที่มา: Jackson J. Spielvogel.  (1999).  Modern World History.  p. 551. 
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ภาพประกอบ 19 เหวนิจงอี้ เลขาธิการพรรคฯประจํามณฑลเฮยหลงเจยีงถกูขบวนการพิทกัษแดง 

           ประจานหาวาเปนผูเดินเสนทางทนุนยิม ถายเมือ่เดือนกันยายน ค.ศ. 1966 

 

              ที่มา: วฒุิชัย มูลศิลป.  (2540-2541).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  ราชบณัฑิตยสถาน.  

23(22): 102.  
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ภาพประกอบ 20 พระสงฆในเมืองฮารบนิถูกขบวนการพิทกัษแดงประจาน ขอความในโปสเตอรบาง 

         แผนเขยีนขอความ “กําจัดพวกผีและปศาจ” ถายภาพเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 

 

              ที่มา: วฒุิชัย มูลศิลป.  (2540-2541).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  ราชบณัฑิตยสถาน.  

23(22): 104. 

 

 

 

 



 220 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 21 ขบวนการพิทกัษแดงทําลายปายจารึกที่บานทายาทของขงจื้อ ซึง่เปนการแสดงออก 

        ถึงการทาํลายวัฒนธรรมเกา 

              

             ทีม่า: วุฒิชยั มูลศิลป.  (2540-2541).  การปฏิวตัิวัฒนธรรมในจีน.  ราชบณัฑิตยสถาน.  

23(22): 99. 
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ภาพประกอบ 22 การลงคะแนนเสยีงของเหมาเจอตง หลินเปยว โจวเอินไหล คงัเซิง และเฉินปอตาใน 

        ระหวางการประชุมสมชัชาพรรคคอมมิวนิสตจนีครั้งที ่9 

 

              ที่มา Yan Jiaqi; & Gao Gao.  (1996).  Turbulent Decade : A History of the Cultural 

Revolution.  p. 175. 
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ภาพประกอบ 23, 24 การศกึษาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตามนโยบายเปดสูสังคม 

       ในระหวางการปฏิวัตวิฒันธรรม 

 

              ที่มา: Chai Pien.  (1975).  A Glance at China’s Culture.  p. 14. 
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ภาพประกอบ 25, 26 การศกึษาของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัในระหวางการปฏิวัตวิัฒนธรรมซึ่งสวน 

       ใหญประกอบดวยผูที่มาจากครอบครวัชาวนา แรงงานและทหาร อีกทั้งยังใหคนงานจากโรงงาน 

         มาสอนในมหาวทิยาลัย 

 

              ที่มา: Chai Pien.  (1975).  A Glance at China’s Culture.  p. 15. 
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ภาพประกอบ 27 โรงพิมพกาํลังจัดพิมพหนังสือคติพจนประธานเหมาเจอตงเมื่อ ค.ศ. 1967 

 

              ที่มา: J. A. S. Grenville.  (2000).  A History of the World in the Twentieth Century.  p. 

247. 
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ภาพประกอบ 28 การแสดงของหนวยโฆษณาชวนเชื่อความคิดเหมาเจอตงกําลงัอานหนงัสือ 

              แดงเลมเล็ก ถายทีส่ถานีรถไฟเมอืงกวางตงเมือ่ ค.ศ. 1967 

 

              ที่มา: วฒุิชัย มูลศิลป.  (2540-2541).  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน.  ราชบณัฑิตยสถาน.  

23(22): 103. 
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ภาพประกอบ 29 การแสดงละครในระหวางการปฏิวัติวฒันธรรม ภายใตการควบคุมของเจียงชิง 

 

              ที่มา: Patricia Buckley Ebrey.  (1996).  The Cambridge Illustrated History of China.  

p. 315. 
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ภาพประกอบ 30 การแสดงละครเรื่องกองทัพหญิงแดง 

 

              ที่มา: Evans, Harriet, & Wasserstrom, Jeffrey.  (2005).  Picturing Power: Posters of 

the Cultural Revolution.  (Online). 
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ภาพประกอบ 31 โปสเตอรรณรงคใหศึกษาขอกําหนด 16 ประการ 

(Study the 16 Articles, Become Familiar with Them and Put Them to Use) 

 

              ที่มา: Evans, Harriet, & Wasserstrom, Jeffrey.  (2005).  Picturing Power I (unknown 

& 1963-1967).  (Online).    
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ภาพประกอบ 32 โปสเตอรรณรงคทําลายวัฒนธรรมเกาเพื่อสรางวัฒนธรรมใหม 

(Destroy the Old World; Establish the New World) 

 

              ที่มา: Evans, Harriet, & Wasserstrom, Jeffrey.  (2005).  Picturing Power I (unknown 

& 1963-1967).  (Online).    
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ภาพประกอบ 33 โปสเตอรเชิดชูเหมาเจอตงเปรียบเสมอืนดั่งพระอาทิตยสีแดงในใจประชาชน 

(Chairman Mao is our Heart's Red Sun) 

 

              ที่มา: Evans, Harriet, & Wasserstrom, Jeffrey.  (2005).  Picturing Power I (unknown 

& 1963-1967).  (Online).    
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ภาพประกอบ 34 โปสเตอรรณรงคกําจัดแนวทางตอตานการปฏิวัติของหลวิเซากับเติ้งเสี่ยวผิง 

(Completely Smash the Liu-Deng Counter-Revolutionary Line) 

 

              ที่มา: Evans, Harriet, & Wasserstrom, Jeffrey.  (2005).  Picturing Power I (unknown 

& 1963-1967).  (Online).    
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ภาพประกอบ 35 โปสเตอรรณรงคการสรางศิลปวัฒนธรรมแนวทางใหมของเจียงชิง 

(Let New Socialist Culture Occupy Every Stage) 
 

              ที่มา: Evans, Harriet, & Wasserstrom, Jeffrey.  (2005).  Picturing Power I (unknown 

& 1963-1967).  (Online).    



 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นาย ศรุตม เพชรสกุลวงศ 

วันเดือนปเกิด 5 ตุลาคม 2519 

สถานที่เกิด อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 

สถานที่อยูปจจุบัน 5/14  ลิฟวิง่เพลส อาคาร 2  ซ.ลาดพราว 138                     

ถ.ลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป   

กรุงเทพมหานคร  10240 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน - 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั - 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาปที่ 6  

จาก โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จ.ยะลา 

พ.ศ. 2542 วท.บ. (ชีววิทยา)  

จาก มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  

พ.ศ. 2546 ศศ.บ. (ประวตัิศาสตร)  

จาก มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

พ.ศ. 2549 ศศ.ม. (ประวตัิศาสตรเอเชีย)  

จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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