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ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือ

ความเข้าใจผิดที่ว่า การเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญๆ ในประวัติศาสตร์คือ

สงครามหรอืการปฏิวตัรัิฐประหารทีน่�ามาซึง่การเปล่ียนรัฐบาลหรือเปล่ียน

ระบอบการปกครองในประเทศต่างๆ ในกรณีประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่  

คนมักจะทุ่มความสนใจให้กับการปฏิวัติซินไฮ่ของซุนยัตเซ็นและการ

ปฏิวัติคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตง โดยถือว่าเป็นจุดหักเหเปล่ียนแปลง

ทางประวตัศิาสตร์ครัง้ส�าคัญทีสุ่ดของจนีในศตวรรษที ่20 ทว่าแท้ทีจ่ริงแล้ว 

การจบัอาวธุข้ึนสูข้องนกัปฏิวัตเิป็นเพยีงผลผลิตปลายสดุของกระบวนการ

สร้างความเปลีย่นแปลงทางความคดิของผูค้นในสงัคม ซึง่ต้องใช้เวลาและ

ความกล้าหาญในการตั้งค�าถาม ถกเถียง ขัดแย้ง และเปลี่ยนแปลงอย่าง

ยากล�าบากย่ิงกว่าการตะลุมบอนกันจนฝุ่นตลบในสมรภูมิรบมากมาย

หลายเท่านัก

จุดหักเหที่ส�าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนศตวรรษที่ 20 คือ

การเดินขบวนประท้วงผลของสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง โดยเหล่านักศึกษา

ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ของจีนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1919 (พ.ศ. 2462) 

ซึง่น�าไปสู่การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

คร้ังยิง่ใหญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตร์จนีสมัยใหม่ ซึง่กลายมาเป็นทีรู้่จกัในนาม 

“ขบวนการ 4 พฤษภาคม” 

ค�าน�าเสนอ
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ถ้ามองเผนิๆ อาจจะเหน็ว่าเหตกุารณ์ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 1919 

นัน้ก็เป็นแค่การเดินขบวนประท้วงของหนุม่สาวในช่วงเวลาวกิฤตของชาติ

บ้านเมืองอีกคร้ังหนึ่งเท่านั้น เป็นเพียงการแสดงความอึดอัดไม่พอใจต่อ

ความล้มเหลวของตวัแทนรฐับาลจนีในท่ีประชมุสันตภิาพหลังสงครามโลก

ครัง้ท่ีหน่ึง ณ นครปารสี ประเทศฝร่ังเศส ในการนีแ้ม้ว่าจนีจะได้ส่งแรงงาน

ไปสนับสนุนการรบของฝ่ายท่ีชนะสงครามเป็นจ�านวนหลายหม่ืนคนตัง้แต่

ขวบปีแรกของสงคราม แต่กลับไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกลับมาเป็นชิ้น 

เป็นอันจากการอยู่ฝ่ายชนะสงครามเลย ดินแดนจีนในเขตอิทธิพลของ

เยอรมันผู้แพ้สงครามก็ถูกยกให้ญี่ปุ่น สนธิสัญญาไม่เป็นธรรมที่เคยถูก

บังคับให้ท�ากับชาตเิจ้าอาณานคิมทัง้หลายก็ไม่ได้รับการแก้ไข และแม้จนี

จะได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมสนันบิาตชาต ิแต่องค์กรดังกล่าวก็ไม่แยแส

ต่อค�าขอร้องของจนีท่ีจะให้ญีปุ่่นถอน “ข้อเรียกร้อง 21 ประการ” ทีจ่ะท�าให้

จีนกลายเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุ่นแต่ประการใด ประชาคมโลกที่รวมตัว

กันอยู่ในองค์การสันนิบาตชาติท่ีก่อตั้งขึ้นใหม่นี้กลับพากันเอาหูไปนา 

เอาตาไปไร่และผลักภาระให้จนีแก้ปัญหากับญีปุ่่นในระดับทวิภาคี ทัง้ๆ ที ่

ทุกคนก็รู้ว่ารัฐจีน ณ เวลานั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อรองกับญี่ปุ่นได้เลย 

ไม่ว่าจะเป็นในแง่เศรษฐกิจหรือแสนยานุภาพทางการทหาร

 แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่าภาพท่ีเห็นเพียงผิวเผินก็จะเห็นว่า 

การชุมนุมประท้วงของเหล่านักศึกษาปัญญาชนคนรุ่นใหม่เม่ือวันท่ี  

4 พฤษภาคม 1919 นั้นไม่ใช่แค่การออกมาประท้วงที่จีนถูกมหาอ�านาจ

ตะวนัตกและญีปุ่่นเอารดัเอาเปรียบ ความส�าคัญแท้จริงของ “ขบวนการ 4 

พฤษภาคม” อยู่ที่การออกมาตั้งค�าถามเกี่ยวกับฐานรากอารยธรรมจีนว่า 

มีอะไรในวัฒนธรรมจีนที่ท�าให้จีนพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ไม่ส�าเร็จ

สกัท ีมอีะไรในความเป็นจีนทีท่�าให้ประเทศยงัออ่นแอและตกเป็นเป้าของ

การรังแกและเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติ ท้ังที่ได้ผ่านการปฏิวัติและ

เปล่ียนจากระบบราชวงศ์มาเป็นสาธารณรฐัแล้ว ทัง้ยงัเพยีรพยายามสร้าง

สาธารณูปโภคสมัยใหม่ท้ังหลายมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ  
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อู่ต่อเรือ โรงพยาบาล ระบบไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ เพราะเหตุใดจีนยังคง 

ล้าหลัง ในขณะทีญ่ีปุ่่นกลายเป็นมหาอ�านาจไปแล้วท้ังท่ีเร่ิมเข้าสูก่ระบวนการ

ปรบัปรุงประเทศสูค่วามเป็นสมัยใหม่ภายหลังจนีนับสิบปี ค�าถามทัง้หมดนี้

งอกเงยออกมาจากค�าถามพลิกแผ่นดินข้อเดียว นัน่คือ คตคิวามเชือ่แบบ

ขงจื่อและการบูชาบรรพชนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจีนหรือไม่ 

การกล้าตั้งค�าถามกับขงจื่อเพียงข้อเดียวนี้เป็นสิ่งท่ีนักปฏิรูป

หลายต่อหลายรุน่ นบัตัง้แต่หลังจนีแพ้สงครามฝ่ินใหม่กลางศตวรรษที ่ 19 

จนถงึการปฏิรูปร้อยวนัเม่ือปี 1898 และเร่ือยมาจนถงึกลุ่มปฏิวตัท่ีิช่วยกนั 

สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นหลังการปฏิวัติซินไฮ่ ต่างก็ไม่เคยกล้าถาม

และถกเถียงกันอย่างจริงจัง เพราะเหตุว่าโครงสร้างระบบราชการจีน 

แต่โบราณน้ันสถาปนาอยู่บนรากฐานของระบบการสอบเข้ารับราชการ ซึง่

ถือว่าหนทางแห่งการเล่ือนชั้นทางสังคมและการเข้าสู่อ�านาจของชนชั้น

ปกครองมีอยู่ทางเดียว นั่นคือการศึกษาปรัชญาขงจื่อให้เช่ียวชาญจนได้

รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์ผู้ปกครอง โดยผ่านการรับรองจากการสอบ

เข้ารับราชการท่ีรัฐบาลของจักรพรรดิทุกราชวงศ์ตั้งแต่ยุคฮั่น (นับเนื่อง

ต่อกันมายาวนานกว่าสองสหัสวรรษ) เป็นผู้จัดขึ้น ก่อนหน้าที่จะยกเลิก

ระบบการสอบดังกล่าวนี้ในปี 1906 

ความชอบธรรมของชนชั้นปกครองจีนทุกยุคทุกสมัยนั้นเป็น

ผลมาจากการท่ีพวกเขาได้ศึกษาปรัชญาขงจื่อและผ่านการสอบเข้า 

รับราชการน้ีในระดับสูงสุด ซึ่งความชอบธรรมของรัฐราชการดังกล่าวก็

วางอยู่บนฐานรากของความเช่ือว่าจีนเป็นจักรวรรดิของผู้มีอารยธรรม

หนึ่งเดียวในโลก ใต้หล้าทั้งมวลผู้ท่ีมีอารยะมีเพียงแผ่นดินจีน ผิดจาก

นั้นแล้วย่อมเป็นอนารยชนทั้งหมด และความมีอารยะที่ว่านี้ก็มาจากการ 

ที่ฐานรากของอารยธรรมจีนมาจากคติความเช่ือของลัทธิขงจื่อนั่นเอง  

ซึ่งคติความเชื่อนี้ก็คือการแบ่งสังคมเป็นชนชั้นต่างๆ โดยที่แต่ละชนชั้น

ต้องปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตนให้ถูกต้อง ทั้งยังไม่ส่งเสริม

การเล่ือนชั้นทางสังคมเว้นแต่จะผ่านการสอบปรัชญาขงจื่อ ซึ่งก็กลับไป
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ตอกย�้าวัฒนธรรมท่ีต้องการให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมตามฐานันดร

ของตนและไม่สนบัสนนุการเล่ือนชัน้ทางสงัคมอกีเช่นเคย สิง่ส�าคัญทีช่่วย

ค�้าชูระบบชนชั้นทางสังคมดังกล่าวนี้ก็คือระบบครอบครัวและการบูชา

บรรพชนอันสืบเนื่องมาจากคติความเชื่อแบบขงจื่อนั่นเอง

แม้จีนจะผ่านการปฏิวัติล้มราชวงศ์ชิงและสถาปนาสาธารณรัฐ

จีนขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี 1912 แต่ระบบคิดแบบเก่านี้ก็ยังคงอยู่ การเปลี่ยน

ระบอบกเ็ป็นแต่เพยีงผูมี้อ�านาจทางทหารคือนายพลหยวนซือ่ไข่แปรพกัตร์

มาสนับสนุนฝ่ายปฏิวัติ แลกกับการได้เป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ

ในภายหลัง พอได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว หยวนก็มิได้ด�าเนินการปฏิรูป

ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมแต่ประการใด ทว่ากลับปกครองตาม

ระบอบเผด็จการทหารและด�าเนนิการเพือ่เตรียมสถาปนาราชวงศ์ใหม่โดย

ให้ตัวเองกลับไปเป็นฮ่องเต้เหมือนระบอบเก่าเสียอย่างนั้น 

ดังนั้นการที่กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนคนรุ่นใหม่กล้าลุกข้ึนมา 

ตั้งค�าถามว่าฐานรากอารยธรรมจีนที่เป็นคติความเชื่อแบบขงจื่อนี้เป็น 

สิ่งที่ถ่วงความเจริญของชาติหรือไม่ จึงควรนับว่าหาญกล้าคิดนอกกรอบ

ในแบบที่ไม่เคยมีใครกล้าท�าอย่างเปิดเผยและมุ่งมั่นขนาดนี้มาก่อน 

การตั้งค�าถามกับขงจื่อน�าไปสู ่การตั้งค�าถามเก่ียวกับความ 

ชอบธรรมของระบบชนชัน้ รวมถงึการเรียกร้องให้เปล่ียนแปลงการปกครอง

ไปสู่ระบอบทีอ่�านาจปกครองเป็นของคนส่วนใหญ่มากกว่าเดิม และมีการ

ศึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางเก่ียวกับระบอบการ

ปกครองแบบอ่ืนๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย 

สงัคมนยิมคอมมิวนสิต์ อนาธปิไตย ฯลฯ น�าไปสูค่วามคดิทีว่่าควรจะต้อง

มีการปฏิรูปการศกึษาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถงึได้ การศกึษาควรเป็น

สวสัดิการของรัฐ และการศึกษาควรมีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าแค่ภาษา

จีนโบราณและหลักปรัชญาขงจื่อ การเข้าถึงการศึกษาของประชากรต้อง

ท�าให้อตัราการอ่านออกเขยีนได้สูงขึน้ จงึน�าไปสูก่ารปฏิรูปภาษาจนีสูค่วาม

เป็นสมัยใหม่ เลิกใช้ภาษาจีนโบราณซึ่งเป็นภาษาตายแล้วที่เลือกใช้ใน 
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วงราชการเพือ่กีดกันคนช้ันล่างท่ีไม่มีโอกาสใช้เวลาเป็นสบิๆ ปีร�า่เรียนให้

เข้าใจและน�าไปใช้ได้ 

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนจาก 

“ขบวนการ 4 พฤษภาคม” นัน้หยัง่ลึกลงไปถงึสถาบันครอบครัวซึง่เป็นหน่วย

เลก็ทีส่ดุและเป็นฐานรากอนัทรงอทิธพิลทีส่ดุต่อโครงสร้างสงัคมขงจือ่ มีการ

ตัง้ค�าถามกับความชอบธรรมของปิตาธปิไตย การบชูาบรรพชนทีอ้่างองิลัทธิ

ชายเป็นใหญ่ การเรียกร้องสทิธอินัเท่าเทยีมให้สมาชิกครอบครัวเพศหญงิ 

การต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถงุชน และการเรียกร้องสทิธใินความรัก

เสรีและการมีอธิปไตยในเนื้อตัวและชีวิตของตนเอง โดยไม่ต้องยอมรับ 

ค�าส่ังของผูใ้หญ่ในครอบครัวหรือประเพณีปฏิบัตขิองสังคมท่ีสบืทอดกันมา

นบัร้อยนบัพนัปีโดยไม่มีเหตผุลอันชอบธรรม

ทั้งหมดท่ีน�าเสนอมานี้คือจุดเร่ิมต้นของความเปล่ียนแปลงคร้ัง 

ยิ่งใหญ่ในสังคมจีนอันเนื่องมาจาก “ขบวนการ 4 พฤษภาคม” ซึ่งแม้จะไม่

ได้ท�าให้เกิดการล้มรัฐบาลหรือเปล่ียนระบอบการปกครองในทนัที แต่กลับ

น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายและส่งผลยาวนานจน

ล่วงเลยจุดส้ินสุดของศตวรรษที ่20 ด้วยซ�า้ ทกุความเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ

ของจีนนับตั้งแต่เกิดเหตุชุมนุมประท้วงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1919 นั้น

มีท่ีมาจากขบวนการทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม อันสืบเน่ืองมา 

จากการชมุนมุประท้วงในวนันัน้ พรรคคอมมิวนสิต์จนีเกิดจากการรวมตวั

กันของผู้น�าบางส่วนใน “ขบวนการ 4 พฤษภาคม” การปฏิวัติวัฒนธรรม

แห่งชนชั้นกรรมาชีพอันยิ่งใหญ่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ขบวนการ 4 

พฤษภาคม” เรื่อยมาจนถึงการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ จัตุรัส

เทยีนอานเหมินเมือ่ปี 1989 ก็มีการอ้างองิถงึจติวญิญาณแห่ง “ขบวนการ 

4 พฤษภาคม” แม้กระทั่งการปฏิวัติร่มที่ฮ่องกงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็ยังม ี

คนอ้างถึงความทรงจ�าของ “ขบวนการ 4 พฤษภาคม”

หนงัสือ ประวตัศิาสตร์จนีสมัยใหม่ ของรานา มิตเตอร์ ควรนบัว่า 

เป็นต�าราประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ที่มีพลังและทรงอิทธิพลมากที่สุด 
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เล่มหนึ่ง เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20 ของจีนผ่าน 

กรอบแนวคิด รวมถึงการตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบของ “ขบวนการ 4 

พฤษภาคม” งานเขียนชิ้นนี้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า ความเปลี่ยนแปลงคร้ัง

ยิ่งใหญ่ของสังคมมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดจากสงคราม ความรุนแรง การฆ่า

ล้างเผ่าพนัธุ ์หรือแม้กระทัง่การใช้ก�าลังทหารและอาวธุสงครามยึดอ�านาจ

หรอืก่อรัฐประหาร ในสงัคมแห่งมนษุย์ผูมี้อารยะนัน้ ศาสตร์ท่ีจะเปล่ียนโลก

คือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนท่ีจะเปลี่ยนโลกไม่ใช่ทหาร แต่คือ

ปัญญาชน นักปรัชญา นกัวรรณคดี นกัประวตัศิาสตร์ ศลิปิน นกัเขยีน นกั

ภาษาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่ผลักโลก

แห่งอารยะนีใ้ห้หมุนไปได้ทกุวนัโดยทีไ่ม่ต้องฆ่าแกงใคร ไม่ต้องใช้กระสนุ

แม้แต่นัดเดียว และไม่ต้องใช้งบประมาณแสนล้านไปหาซื้อยุทโธปกรณ์ที่

ไม่มีประโยชน์อะไรเลย นอกจากเอาไว้ฆ่าคน สังคมอารยะควรเป็นเช่นนี้  

คุณูปการของการเขียน การแปล และการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้

จึงมิใช่เพียงแค่การเผยแพร่ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ แต่คือ

การจดุประกายให้ผูค้นฉกุคิดถงึความส�าคัญของการปฏิรูปในเชงิความคิด 

การตัง้ค�าถาม การค้นหาค�าตอบ การสร้างสงัคมอดุมปัญญา และการผลกั

โลกใบน้ีให้หมุนไปอย่างอารยะ การท่ีหนงัสอืเล่มนีไ้ด้รับการตพีมิพ์ออกมา

เป็นภาษาไทยในปีเดียวกับท่ีประเทศน้ีได้เลือกตัง้เสยีทดูีจะเป็นนมิิตหมาย 

อนัดีทีสั่งคมนีอ้าจจะได้เรยีนรูบ้้างว่า การก้าวไปข้างหน้าสูอ่นาคตทีไ่ม่ต้อง

อยูภ่ายใต้รฐับาลเผด็จการทหารนัน้จะอยูกั่นอย่างไร นีน่่าจะเป็นจดุเร่ิมต้น 

ทีดี่ของสงัคมไทยในการเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างอารยะ และผลกัให้

โลกใบนี้หมุนไปอย่างอารยะได้บ้าง

     วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

      30 มกราคม 2019

  ออฟฟิศภาควิชาประวัติศาสตร์ ส�านักสามย่าน





ระหว่างท่ีเราเดินไปตามถนนเหล่านัน้ คณุไม่ได้กล่าวไว้หรอกหรอืว่า “พวกเขา

ไม่เคยต้อนรับฉัน พวกเขาเกลียดฉันหรือ” คุณเป็นคนฉลาด คุณควรรู้ว่าเด็ก

พวกนั้นไม่ได้เกลียดชังคุณเลย เพียงแต่พวกเขาไม่มีอะไรจะกิน

 “ฉันคิดว่าพวกเขาเกลียดฉัน” [บาทหลวง] พูดกับฉันอย่างแช่มช้า 

“เพราะพวกเขาได้ละทิ้งศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไปแล้ว”

Ödön von Horváth, The Age of the Fish (1939)

[จากต้นฉบับเรื่อง Jugend ohne Gott 

แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาร์.วิลส์ โธมัส (R. Wills Thomas)]





แด่ พามินา
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หลงัจากมรณกรรมของประธานเหมาผ่านพ้นไปกว่า 25 ปี ช่ือของเขา

ก็ยงัคงเป็นหนึง่ในชือ่ชาวจนีทีผู่ค้นในโลกตะวันตกรู้จกักันทัว่ นบัแต่นัน้มา 

วงการประวัติศาสตร์จีนก็ขาดแคลนข้อมูลจ�านวนมากท่ีจะช่วยเติมเต็ม 

องค์ความรู้ แม้กระนั้นผมก็รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้และควรค่าท่ีจะลอง

เขียนหนังสือสักเล่ม เพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใดการเมืองและวัฒนธรรม

จีนในปัจจุบันจึงได้รับอิทธิพลส�าคัญจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นเม่ือช่วงต้นศตวรรษ

ที่ 20 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเชิงส�ารวจประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ในทุก

แง่มุม (ซึง่สดุท้ายจะลงเอยท่ีเนือ้หายืดยาว) อีกท้ังไม่ได้ต้องการให้เป็นงาน

วชิาการเฉพาะด้านซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีท่�างานในโลกวชิาการเท่านัน้ 

โดยท่ีคนนอกวงการมักเข้าไม่ถงึ ผมหวังว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยบูรณาการ

ประวตัศิาสตร์การเมือง ประวัตศิาสตร์วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์สงัคม

จนีเข้าด้วยกนั เพือ่เสนอแนวคิดว่าสถานท่ีทีผู่ค้นด�ารงชวีติ มีความรัก และ

ท�างานอยู่นี้ มีผลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไร นอกจากนี้

ผมยังเห็นว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีจะน�าเสนอแนวทางใหม่บางอย่างด้วยการ

เขียนถึงประวัติศาสตร์ การเมือง และวรรณกรรมจีนในช่วงไม่กี่ทศวรรษ

ที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะในยามที่บรรดานักวิจัยทั้งหลายสามารถเข้าถึงจีน

ได้ง่ายขึ้น

ผมวาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตีความ

ประวัติศาสตร์และการเมืองจีนสมัยใหม่ พร้อมท้ังแสดงให้เห็นว่าทั้งสอง

ค�าน�าผู้เขียน
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วงการเก่ียวพันกันอย่างไร แม้จะเป็นค�าพูดที่จ�าเจ แต่ก็เป็นความจริง

ว่าเราไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึนในจีนปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์หากไม่

เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ทีน่ัน่ในอดีต ผูท้ีต่ดิตามอ่านหนงัสอืพมิพ์ย่อมเหน็ว่า 

นักการเมืองจีนมักจะมีส�านึกแรงกล้าต่อประวัติศาสตร์ของพวกเขา เช่น 

กรณีท่ีผู้น�าคอมมิวนิสต์กล่าวปราศรัยถึงการได้รับเกาะฮ่องกงคืนเม่ือ

ปี 1997 ว่านี่คือจุดจบแห่งความรุนแรงท่ีจักรวรรดินิยมกระท�าต่อจีนมา

ตลอด 150 ปี หรือกรณีท่ีผู้ชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์เทียนอานเหมิน

ปี 1989 เปรียบเทียบตัวเองกับเหล่านักศึกษาที่ร่วมประท้วงในสถานท่ี

เดียวกันเมื่อ 70 ปีก่อนหน้า หนังสือเล่มนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงระยะเวลา

ส้ันๆ ช่วงหน่ึงของประวัติศาสตร์จีน นั่นคือการชุมนุมประท้วงในปักก่ิง

เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม 1919 และพจิารณาต่อยอดไปถงึความระส�า่ระสาย

ทางวัฒนธรรมและสังคมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์นั้น เพื่อเสนอว่า 

จติวญิญาณของสิง่ทีเ่กิดข้ึนในวันนัน้เป็นสิง่ท่ีมองเหน็ได้ โดยมักจะปรากฏ

เป็นรูปธรรมหลากหลายแบบซ่ึงทัง้แปลกพสิดารและเหนอืความคาดหมาย

ตลอดช่วงพฒันาการของจนีสมัยใหม่ หนงัสอืเล่มนีไ้ม่ได้ใช้การข้ึนสูอ่�านาจ

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนกลางในการเล่าเรื่อง หากแต่วิเคราะห์

จากหลายด้านเพื่อมองหาว่าการเมืองจีนในอดีตเป็นอย่างไร และอาจ

กลายเป็นอย่างไรได้อีกบ้าง พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความส�าคัญอยู่มาก 

แต่ก็ไม่ใช่สาระส�าคัญทั้งหมดของเรื่องราว ส�าหรับผู้ที่ไปเยือนประเทศจีน

หรอืศกึษาเกีย่วกับจนีในช่วงปีแรกๆ ของสหสัวรรษใหม่ ผมหวงัว่าหนงัสือ

เล่มนีจ้ะกระตุน้ให้เกดิการพนิจิพเิคราะห์เก่ียวกบัประเทศทีมี่ความส�าคัญ

ยิ่งยวดแห่งนี้

อน่ึง การศึกษาเร่ืองจนียงัมีข้อจ�ากดัอยู่หลายประการ หนงัสอืเล่มนี้

จงึต้องอธบิายรายละเอยีดอย่างถีถ้่วน ซึง่มักจะเป็นข้อมูลทีช่ดัเจนอยู่แล้ว

ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญ ชื่อเรียกต่างๆ เช่น ขบวนการ 4 พฤษภาคม 

หลู่ซวิ่น หรือ เหอซัง ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่ศึกษาเรื่องจีน แต่ผม

ก็ยังหวังว่าศัพท์อื่นๆ ที่ได้ยินกันน้อยกว่าซึ่งปรากฏในหนังสือเล่มน้ีอาจ
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เป็นเรื่องน่าสนใจแม้แต่ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศตวรรษท่ี 20 ก็ตาม 

ผมยังหวังด้วยว่าการทดลองลดความส�าคัญของการปฏิวัติของพรรค

คอมมิวนิสต์ในปี 1949 (ซึ่งยึดถือกันมานานในวงการจีนศึกษาว่าเป็น 

หมุดหมายส�าคัญของการแบ่ง “ยุคประวัตศิาสตร์” ออกจาก “การเมืองร่วม

สมัย”) นัน้จะพอเป็นประโยชน์อยูบ้่าง และอาจจะช่วยให้มองศตวรรษท่ี 20 

ของจีนในแง่ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในช่วงหลาย 

สิบปีนั้นได้ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดนี้ ผู้ที่คุ้นเคยกับการเมืองจีนย่อมตระหนักว่า

เป็นเร่ืองธรรมดาที ่“จติวิญญาณแห่งขบวนการ 4 พฤษภาคม” ยงัคงความ

ส�าคญัย่ิงในจนีนบัตัง้แต่เกิดเหตกุารณ์ในปี 1919 เป็นต้นมา หนงัสอืเล่มนี้

พยายามจะสืบเสาะว่า “จิตวิญญาณ” ดังกล่าวยังด�ารงความส�าคัญอยู่ได้

ด้วยวิธีใดและเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

 ผู้อ่านย่อมทราบได้จากเชิงอรรถว่าผมเป็นหน้ีบุญคุณอย่างมาก

ต่อนักวิชาการคนส�าคัญหลายท่าน รวมท้ังหนังสือและบทความของ 

นักวิชาการเหล่าน้ัน หนังสือเล่มนี้ไม่อาจเขียนด้วยรูปแบบเช่นนี้ได้เม่ือ 

10 ปีหรือ 15 ปีก่อน นี่นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นในวงการจีนสมัยใหม่ศึกษา 

เนือ่งจากมีงานศกึษาวิจยัต่างๆ ทีช่่วยเบิกทางเป็นอย่างดีเกิดขึน้มากมาย

ในระยะเวลาดังกล่าว ผมจึงอยากกล่าวขอบคุณผู้ประพันธ์ผลงานบุกเบิก

ที่ผมได้หยิบยกมาอ้างอิงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ท้ายที่สุดผมต้องขอบคุณบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนช่วยให้หนังสือ

เล่มนี้สมบูรณ์ ขอบคุณคริสต์ บาร์เลย์ ที่กรุณาแนะน�าว่าเป็นความคิด

ที่ดีหากจะเขียนหนังสือลักษณะนี้ข้ึนมา และช่วยให้การตีพิมพ์เผยแพร่

เกิดข้ึนได้ มีหลายท่านท่ีสละเวลาอันมีค่ามาอ่านต้นฉบับอย่างละเอียด

ในหลายๆ ขั้นตอนการผลิต และติติงแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

มหาศาล ได้แก่ โรเบิร์ต บิกเคอร์ส, เอ็นริโก ฟลอสมันน์, ยวน เกรแฮม, 

แนนซี เคลลีย์ และเอ็ดดี้ ยู ผมได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสนทนา

ท่ีพร้อมมูลด้วยค�าแนะน�าอันทรงคุณค่ากับหลายๆ ท่าน ได้แก่ ไอริส 

จาง, เกล็น ดัดบริดจ์, เดวิด ฟอร์, เฮนเรียตตา แฮร์ริสัน, ไซมอน คูเปอร์, 



Rana Mit ter      21

ดีพ ลาฮิรี-ชอดฮ์เดอรี, แฟรงก์ พีก, สตีฟ สมิธ และฮันส์ ฟัน เดอ เฟ็น  

ส่วนเรด แชน ได้ใช้ความสามารถพเิศษสบืค้นส�าเนาต้นฉบับ เหอซงั ทีห่า

ได้ยากย่ิงมาให้ ผมยังรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นที่สุดท่ีได้รับค�าวิจารณ์อันเปี่ยม

ด้วยวิจารณญาณจากผู้อ่านนิรนามของส�านักพิมพ์ และแม้ว่าผู้อ่านทั้ง

หลายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้ผมผิดพลาดน้อยลง แต่ข้อบกพร่องและการ

ตีความผิดทั้งหมดย่อมถือเป็นความรับผิดชอบของผมทั้งสิ้น 

ผมเป็นหนี้บุญคุณอย่างย่ิงต่อเดวิด เฮลลิเวลล์ บรรณารักษ์

แผนกเอกสารจีนของหอสมุดบอดเลียน (Bodleian Library) และมินห์ จุง 

บรรณารกัษ์ประจ�าสถาบันจนีศกึษาแห่งมหาวิทยาลยัออกซฟอร์ด ทัง้สอง

ท่านพรั่งพร้อมด้วยข้อมูลและมอบน�้าใจดีท่ีเกินกว่าความรับผิดชอบตาม

หน้าที่ แม้ในยามที่ผมเรียกหาหนังสือหรือแผ่นซีดีรอมที่ออกจะคลุมเครือ

และสืบค้นได้ยาก

ผมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากความเชี่ยวชาญและอารมณ์ขัน

ของแคเธอรีน รีฟ และเอมิลี โจลลิฟ ประจ�าส�านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย

ออกซฟอร์ด อกีท้ังผมขอขอบคุณแคเธอรนี คลาร์ก ผูช่้วยจดัการโครงการ

ในระยะแรก 

สุดท้าย ผมเป็นหนี้ที่ไม่อาจชดใช้ได้หมดต่อพาร์ธา สวัสติ และ

พามินา พ่อกับแม่และน้องสาวของผมเอง รวมถงึแคเธอรนี ทุกคนไม่เพยีง

ช่วยอ่านต้นฉบับเท่านัน้ แต่ยังมอบความรักและคอยสนบัสนนุตลอดระยะ

เวลาที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้

รานา มิตเตอร์

ออกซฟอร์ด

กันยายน 2003
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1. ถนนฮาต๋าเหมินในกรุงปักกิ่ง ประมาณปี 1925 42

 © Hulton Archive

2. กลุม่นกัศกึษาและประชาชนเดินขบวนต่อต้านจกัรวรรดินยิมในมณฑล

กวางตุ้ง ปี 1925 47

 © Bettmann/Corbis

3. โจวเทาเฟิ่น 109

 © Sovfoto/Eastfoto

4. หลู่ซวิ่นในวัยเยาว์ 112

5. ติงหลิงในวัยเยาว์ 117

6. ตู้จ้งหย่วนกับมิตรสหายในอู่ฮั่น 121

7. รถถังลาดตระเวนในเขตเช่าของฝร่ังเศส นครเซี่ยงไฮ้ ประมาณปี 

1927 130

 © Hulton-Deutsch Collection/Corbis

8. ต�ารวจนครบาลปักกิ่ง ประมาณปี 1919 134

 © Corbis

9. เขตไว่ทาน นครเซี่ยงไฮ้ ประมาณปี 1930 148

 © Hulton Archive

10. จอร์จ เบอร์นาด ชอว์ กับนักศึกษาชาวจีน ปี 1933 180

 © Bettmann/Corbis

สารบัญภาพประกอบ
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11. เหมาเจ๋อตง ประมาณปี 1935 221

 © Corbis

12. ซุนยัตเซ็น ปี 1923 224

 © Hulton Archive

13. กลุ่มพลเรอืนอาสาสมัครช่วยเหลือผูร้อดชวีติจากการโจมตทีางอากาศ

ในกวางตุ้ง ปี 1938 265

 © Robert Capa R/Magnum Photos

14. ชาวจีนพยายามเข้าไปในเขตเช่าของชาวยุโรปในเมืองอู่ฮั่น แต่ถูก

ขวางไว้ด้วยรั้วลวดหนามปี 1938 267

 © Robert Capa R/Magnum Photos

15. ผู้หญิงก�าลังฝึกฝนเพื่อเป็นทหารของกองก�าลังจีนคณะชาติในอู่ฮั่น 

เดือนมีนาคม 1938 269

 © Robert Capa R/Magnum Photos

16. ผู้อพยพก�าลังหลบหนีจากการรุกรานของกองทัพคอมมิวนิสต์ในช่วง

สงครามกลางเมือง กรุงนานกิง ปี 1949 286

 © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

17. นิทรรศการในกรุงปักก่ิงแสดงการก่อสร้างสะพานและทางรถไฟโดย

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ ปี 1958 300

 © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

18. การสวนสนามครั้งใหญ่ในงานฉลองครบรอบ 10 ปีของการปกครอง

โดยพรรคคอมมิวนิสต์ ปี 1959 302

 © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

19. ป้ายประกาศในช่วงขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมเรียกร้อง “การ

สนบัสนนุขบวนการต่อต้านจกัรวรรดินิยมของชาวเอเชยี ชาวแอฟริกัน 

และชาวลาตินอเมริกันอย่างเต็มที่” 329

 Chinese Poster Collection, University of Westminster
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20. การเดินขบวนเพื่อสนับสนุนขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม กรุง

ปักกิ่ง ปี 1966 330

 © Bettmann/Corbis

21. เด็กหญิงกลุ่ม “เยาวชนเรดการ์ด” ก�าลังฝึกใช้ดาบปลายปืน นคร

เซี่ยงไฮ้ ปี 1973 334

 © Hulton Archive

22. แผ่นป้ายภาพกรรมกรก�าลังชหูนงัสอื “วาทะจากประธานเหมา” พร้อม

ด้วยข้อความว่า ประธานเหมาคือ “ดวงตะวันสีแดงในดวงใจของ 

พวกเรา” 346

 Chinese Poster Collection, University of Westminster

23. กองทหารหญิงปืนใหญ่ [ภาพโดยติงจวง (Ding Zhuang) และเหยา

จงอี๋ว์ (Yao Zhongyu) 1974] 364

 Chinese Poster Collection, University of Westminster

24. ภาพวาดขนาดใหญ่ของเติ้งเสี่ยวผิง เมืองเซินเจิ้น ปี 1978 384

 © Marc Riboud/Magnum Photos

25. ทางเข้าด้านหน้าของมหาวทิยาลัยปักก่ิง เขตไห่เตีย้น กรุงปักก่ิง 412 

© The Author

26. ผู้ร่วมชุมนุมท่ีก�าลังคึกคะนองในจัตุรัสเทียนอานเหมิน กรุงปักกิ่ง  

ฤดูใบไม้ผลิ ปี 1989 420

 © Stuart Franklin/Magnum Photos

27. อนุสาวรีย์ขบวนการ 4 พฤษภาคมใจกลางกรุงปักกิ่ง 430

 © The Author

28. เขตไว่ทาน นครเซี่ยงไฮ้ปี 1995 438

 © The Author

29. หอไข่มุกตะวันออกสูงเสียดฟ้ามหานครเซี่ยงไฮ้ ปี 1995 440

 © The Author
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30. เขื่อนสามผาบนแม่น�้าแยงซีเกียงที่ซานโต่วผิงท�าให้เกิดทะเลสาบที่มี

ความยาวประมาณ 550 กิโลเมตร (342 ไมล์) 463

 © Ian Berry/Magnum Photos

31. ครอบครัวในเมืองวั่นเซี่ยน มณฑลเสฉวน ก�าลังอพยพออกจากบ้าน

ที่พังพินาศ 465

 © Ian Berry/Magnum Photos
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1842 จีนและอังกฤษลงนามในสนธิสัญญานานกิงหลังส้ินสุด

สงครามฝิ่นคร้ังที่ 1 โดยมีเงื่อนไขว่าจีนต้องมอบเกาะ

ฮ่องกงให้องักฤษ และต้องเปิดการค้าเสรใีนเมืองท่าสนธิ

สัญญาหลายแห่ง รวมถึงเซี่ยงไฮ้ 

1856-1864 สงครามกบฏไท่ผงิสร้างความป่ันป่วนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ 

  ของจีนภาคกลาง

1881  หลู่ซวิ่น (ชื่อเดิม โจวซู่เหริน) เกิด

1895  โจวเทาเฟิ่น (ชื่อเดิม โจวเอินรุ่น) เกิด

1898  ขบวนการปฏิรูปในราชส�านักถูกขัดขวางโดยกลุ ่ม 

  อนุรักษนิยม

ตู้จ้งหย่วนเกิด

1900  เกิดกบฏนักมวย มหาอ�านาจตะวันตกรวมตัวกันเพื่อ 

  ล้มล้างราชวงศ์ชิง

1904  ติงหลิง (เจี่ยงปิงจือ) เกิด

1911  ปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิง

1912 สถาปนาสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการ 

สาธารณรัฐจีนด�ารงอยู่ช่วงปี 1912-1949

หยวนซื่อไข่ขึ้นเป็นประธานาธิบดี

ล�าดับเหตุการณ์
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1915 หยวนซือ่ไข่พยายามสถาปนาตนเป็นจกัรพรรดิและฟ้ืนฟู

การปกครองตามจารีตขงจือ่ เฉนิตูซ๋ิว่ และปัญญาชนคน

อื่นๆ จากขบวนการวัฒนธรรมใหม่ร่วมกันต่อต้าน

1916  หยวนซื่อไข่ถึงแก่อสัญกรรม

1917  จีนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

1918  เรื่องสั้น บันทึกของคนบ้า ของหลู่ซวิ่นตีพิมพ์ครั้งแรก

1919 ที่ประชุมสันติภาพปารีสปฏิเสธการคืนเขตแดน

อาณานิคมเยอรมนีให้จีนวันที่ 4 พฤษภาคม นักศึกษา

ผู้รักชาติเดินขบวนประท้วง ณ จัตุรัสเทียนอานเหมิน 

กรุงปักก่ิง เหตุการณ์จบลงด้วยการปะทะและการเผา

ท�าลายบ้านของรัฐมนตรีเฉาหรู่หลิน

1925  เกิดเหตุการณ์วันที่ 13 พฤษภาคมในนครเซี่ยงไฮ้

1926  โจวเทาเฟิ่นเป็นบรรณาธิการวารสาร เซิงหัวโจวคาน

1926-1927 กองก�าลังแนวร่วมฝ่ายจนีคณะชาตแิละฝ่ายคอมมิวนสิต์ 

  กรีธาทัพขึ้นเหนือ

1927 เรือ่งสัน้ บันทกึประจ�าวันของนางสาวโซเฟีย ของตงิหลงิ

ตีพิมพ์คร้ังแรกฝ่ายจีนคณะชาติหันไปโจมตีพันธมิตร

ฝ่ายคอมมิวนิสต์ท่ีเซี่ยงไฮ้ปฏิบัติการแนวร่วมของทั้ง

สองฝ่ายสิ้นสุดลง

1928  จัดตั้งรัฐบาลจีนคณะชาติภายใต้การน�าของเจียงไคเชก 

  โดยมีนานกิงเป็นเมืองหลวง

1931 ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรีย 

หเูหยีย่ผนิ คนรักของตงิหลงิถกูจบักุมและประหารชวีติ

โทษฐานสมคบกับคอมมิวนิสต์ ตู้จ้งหย่วนกลายเป็น 

นักเขียนประจ�าของวารสาร เซิงหัวโจวคาน

1933 วารสาร เซิงหัวโจวคาน ถูกปิดโดยรัฐบาลจีนคณะชาติ

โจวเทาเฟิ่นลี้ภัยไปต่างประเทศ
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1934  ตู้จ้งหย่วนเป็นบรรณาธิการนิตยสาร ซินเซิง

1935  ตูจ้้งหย่วนถกูจ�าคุกฐานสนับสนุนขบวนการต่อต้านญีปุ่่น

1936 โจวเทาเฟิ่นเข้าร่วมสมาพันธ์กู้ชาติ ปลุกปั่นให้เกิดการ

ต่อต้านการรุกรานของญีปุ่่น ตูจ้้งหย่วนได้รับการปล่อย

ตัวจากเรือนจ�า หลู่ซวิ่นถึงแก่กรรม ติงหลิงหลบหนีไป 

ยังฐานที่ม่ันของพรรคคอมมิวนิสต์ทางภาคตะวันตก

เฉยีงเหนือของจนี ฝ่ายจนีคณะชาตแิละฝ่ายคอมมิวนสิต์

ผนึกแนวร่วมอีกครั้งเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น

1937 สงครามต่อต้านญี่ปุ่นปะทุขึ้น ตู้จ้งหย่วนเป็นนักข่าว 

สงคราม จากนั้นย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

สถาบันวิจัยซินเกียงในเมืองอุรุมชี ฝ่ายจีนคณะชาติ 

ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองอู่ฮั่นโดยมีโจวเทาเฟิ่นติดตาม

ไปด้วย กองทัพญี่ปุ่นสังหารหมู่ชาวจีนที่นานกิง 

1938  รัฐบาลจีนคณะชาติย้ายเมืองหลวงไปท่ีฉงชิ่งโดยมีโจว 

  เทาเฟิ่นติดตามไปด้วย

1940-1944 โจวเทาเฟิ่นเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์และเดินทางไป 

  เผยแพร่อุดมการณ์ทั่วประเทศจีน

1941  ตู้จ้งหย่วนถูกผู้น�าทางทหารในซินเจียงจับกุมตัว

1941-1943 ติงหลิงถูกบรรดาผู้น�าฝ่ายคอมมิวนิสต์วิพากษ์วิจารณ ์

  อย่างรุนแรง 

1944 โจวเทาเฟิ่นถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งท่ีนครเซี่ยงไฮ ้

ตู้จ้งหย่วนถูกประหารชีวิตในเรือนจ�า

1945  สงครามต่อต้านญี่ปุ่นสิ้นสุดลง

1946-1949 สงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายจีนคณะชาติกับฝ่าย

คอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์

1957 เกิดการรณรงค์บุปผาท้ังร้อยตามด้วยนโยบายต่อต้าน

ฝ่ายขวา ติงหลิงถูกเนรเทศ
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1958-1962 ช่วงด�าเนินนโยบายก้าวกระโดดคร้ังใหญ่และเกิดภาวะ 

  ทุพภิกขภัย

1966-1969 ช่วงแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรม

1969-1976 ช่วงที่สองของการปฏิวัติวัฒนธรรม

1972  ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน เยือนประเทศจีน

1976  “แก๊งสีค่น” (กลุ่มผูน้�าการปฏิวตัวิฒันธรรม) ถูกจบักุมตวั

1978  เติ้งเส่ียวผิงขึ้นสู่อ�านาจ เร่ิมด�าเนินนโยบายสี่ทันสมัย 

  และแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ

1985  หนังสือ คนจีนอัปลักษณ์ ของปั๋วหยังตีพิมพ์ครั้งแรก

1986  ติงหลิงถึงแก่กรรม

1988  สารคดีเรื่อง เหอซัง ออกอากาศทางโทรทัศน์

1989 บรรดานักศึกษาและแรงงานเดินขบวนประท้วงที่

จัตุรัสเทียนอานเหมิน การต่อรองไม่เป็นผล จบลงด้วย

เหตกุารณ์นองเลือดในวันที ่3-4 มิถนุายน เจยีงเจ๋อหมิน 

ได้รับเลือกให้เป็น “แกนหลัก” ของคณะผู้น�าพรรค

คอมมิวนิสต์

1992  เจียงเจ๋อหมินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น�าสูงสุดคนใหม ่

  ของพรรคคอมมิวนิสต์

1996  หนังสือ จีนสามารถกล่าวปฏิเสธ ตีพิมพ์ครั้งแรก

1997  เติ้งเสี่ยวผิงถึงแก่อสัญกรรม

จีนได้รับเกาะฮ่องกงคืนจากอังกฤษ

2002  หูจิ่นเทาสืบทอดอ�านาจต่อจากเจียงเจ๋อหมิน
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ช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันที ่4 พฤษภาคม 1919 หากผูใ้ดยืนสังเกตการณ์

อยู่บริเวณก�าแพงด้านหลังของบ้านโบราณหลังงามซึ่งตั้งอยู่ท้ายซอย

แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งย่อมได้เห็นเหตุการณ์ผิดปกติ เสียงร้องตะโกนและ

เสยีงเคร่ืองเรือนแตกหกัดังออกมาจากบ้านซึง่ถกูกลุ่มหนุม่สาวเลอืดร้อน

บุกเข้าท�าลาย ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันแล้วกระโดดข้าม

ก�าแพงหลังบ้านออกมา แหล่งข้อมูลหนึง่บรรยายในภายหลงัว่าชายคนนัน้

เคล่ือนไหวได้ “ว่องไวอย่างหาตวัจบัยาก” ขณะท่ีข้อมูลอกีแหล่งอ้างว่าเขา

สวมชุดเครื่องแบบท่ียืมมาจากต�ารวจนายหนึ่ง ชายคนดังกล่าวกระโดด

ลงบนพืน้ถนนด้วยท่าทางทลัุกทเุล จากนัน้เจ้าหน้าทีน่ายหนึง่ก็รีบพาเขา

ออกไปจากที่แห่งนั้น1

ชายท่ีรีบร้อนกระโดดข้ามก�าแพงออกมาคือเฉาหรู่หลิน (Cao 

Rulin) รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารแห่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีน และบ้านหลัง

ท่ีถูกท�าลายจนย่อยยับไปนั้นก็คือบ้านพักของเขาเอง ผู้ก่อเหตุรุนแรง

คือกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยช้ันน�าในกรุงปักก่ิง ช่วง
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ก่อนหน้าในวันเดียวกันนั้น นักศึกษาราว 3,000 คนไปรวมตัวกันท่ีหน้า

ประตูเทียนอานเหมินซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม  

ณ ใจกลางนครหลวงของประเทศจีน นักศึกษาเหล่านั้นซึ่งมาจากสถาบัน

อุดมศึกษา 13 แห่งในกรุงปักก่ิง ได้ฟังค�าปราศรัยต่อต้านและคัดค้าน 

ข้อตกลงอปัยศทีจ่นีถกูบังคับให้ยอมรับในการประชมุสันตภิาพ ณ กรงุปารีส  

ซึ่งส่งผลให้สงครามโลกคร้ังที่หนึ่งยุติลงในที่สุด ตามข้อก�าหนดของสนธิ

สัญญาแวร์ซาย (Versailles Treaty) พื้นที่ในเขตแดนจีนซึ่งเคยตกเป็น

อาณานคิมของเยอรมนจีะไม่คืนให้ประเทศจนี แต่จะส่งมอบให้แก่มหาอ�านาจ

จกัรวรรดินยิมอกีประเทศหนึง่ น่ันคือประเทศญีปุ่่น เม่ือฟังปราศรัยจนพอ

แก่ใจแล้ว ราวบ่ายสองโมง กลุ่มนกัศึกษาก็เร่ิมตัง้ขบวนเดินไปยงัเขตทีต่ัง้ 

สถานทูตในกรุงปักกิ่ง พร้อมชูแผ่นป้ายรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรม

ให้แก่จีนบนสังเวียนนานาชาติ เม่ือกลุ่มนักศึกษาเร่ิมอารมณ์พลุ่งพล่าน

จึงเคลื่อนขบวนต่อไปยังบ้านของเฉาหรู่หลินผู้มีภาพลักษณ์ว่ามีบทบาท 

ใกล้ชดิกับญีปุ่่นในเชงิการเมือง หลงัจากท�าลายข้าวของในบ้านไปพอสมควร

และเท่ียวท�าร้ายบรรดาผูค้นทีพ่บเหน็แล้ว ผูร่้วมเดินขบวนส่วนหนึง่จงึจดุ

ไฟเผาบ้านหลงันัน้ ในตอนน้ีเอง ต�ารวจก็รดุเข้ามายงัท่ีเกิดเหตแุละจบักุม

ผูช้มุนมุไปท้ังหมด 32 คน2

เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ซึง่กินเวลาเพยีงไม่ก่ีชัว่โมงนัน้ได้กลาย

เป็นจดุเริม่ต้นของต�านานเล่าขาน วนัที ่4 พฤษภาคมซึง่เป็นวนัเดินขบวน

คร้ังนัน้กลายเป็นวนัส�าคัญอนัเป็นทีจ่ดจ�าทัว่ทัง้แผ่นดินจนี หากปราศจาก 

“ขบวนการ 4 พฤษภาคม” (May Fourth Movement) ซึง่ยังเป็นท่ีถกเถียง 

มีรายละเอียดซับซ้อนคลุมเครือ และกระตุ้นโทสะของผู้คน รวมไปถึง 

“ขบวนการวฒันธรรมใหม่” (New Culture Movement) ซึง่เกีย่วข้องโยงใย

ใกล้ชิดกันแต่ส่งอิทธิพลกว้างขวางกว่า เช่นนั้นแล้ว ประวัติศาสตร์จีนใน

ศตวรรษที่ 20 คงแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างสิ้นเชิง กระนั้นผู้คนก็ยังรู้จัก

และเข้าใจขบวนการดังกล่าวเพยีงผวิเผนิเท่านัน้ เว้นแต่ในหมู่ผูเ้ชีย่วชาญ

เรื่องจีน และจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งชาวจีนเองก็ยังคงตกอยู่ในวังวนของ
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การถกเถยีงเพือ่เสาะหาความหมาย “แท้จรงิ” ของเหตกุารณ์รุนแรงเหล่านัน้ 

ตลอดจนแนวโน้มกระแสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หนังสือ

เล่มน้ีจะศึกษาตรวจสอบแง่มุมต่างๆ ของขบวนการดังกล่าว พร้อมทั้ง 

ชี้ให้เห็นว่าเจตนารมณ์ที่สืบทอดจากขบวนการนี้ซึ่งปรากฏในรูปแบบ

ต่างๆ มีส่วนก�าหนดรากฐานทัง้หมดของประวัตศิาสตร์จนีในศตวรรษที ่20

 ในเวลานัน้ยงัไม่ชดัเจนว่าเหตกุารณ์ต่างๆ ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

1919 จะส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานถึงเพียงนี้ อย่างไรก็ตาม การเดิน

ขบวนประท้วงมิได้เกิดขึ้นเองอย่างปัจจุบันทันด่วน แต่เป็นแผนการเพื่อ

แสดงออกถึงท่าทีทางการเมืองอันทรงพลังของกลุ่มนักศึกษาซึ่งก�าลัง 

โกรธแค้นรัฐบาลจีนที่ทรยศต่อผลประโยชน์ของประเทศ แต่เหตุชุมนุมท่ี

ประตูเทียนอานเหมินและการบุกโจมตีบ้านพักของรัฐมนตรีเฉาหรู่หลิน

ในเวลาต่อมานั้นเกิดจากสาเหตุใดกันเล่า

 ชนวนเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน ในวันที่ 30 เมษายน 

มีข่าวจากปารีสอันเป็นสถานท่ีจดังานประชมุสันตภิาพซึง่ผูร่้วมประชมุต่าง

หารือกันว่าควรจะปฏิบัติต่อจีนอย่างไร ปัญญาชนชาวจีนเช่นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยปักก่ิงต่างพากันจับตาดูสถานการณ์ต่างๆ ในยุโรปอย่าง

จดจ่อ พวกเขามีเหตุผลเพียงพอที่จะคาดหวังว่าสนธิสัญญาแวร์ซายอาจ

เป็นจดุเปลีย่นของความพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่สาธารณรัฐใหม่ 

ของจีนท่ีเพิง่สถาปนาข้ึนเม่ือเจด็ปีก่อนหน้านัน้ รัฐบาลของสาธารณรัฐจนี

ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มผู้น�าที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับมอบอ�านาจมา แต่

เป็นผลผลิตของอุบายสมคบคิดที่ดูเหมือนจะไม่รู้จักสิ้นสุดของพวกผู้น�า

ทางทหารซึ่งมีกองทัพเป็นของตนเองกับบรรดาพลเรือนชนชั้นสูงผู้กุม

อ�านาจทางเศรษฐกิจและการปกครอง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังได้ว่าจ้าง

นักการทูตผู้ช�านาญซึ่งมักจะได้รับการศึกษาแบบตะวันตก และหวังจะใช้

สงครามโลกในยุโรปเป็นช่องทางเกื้อหนุนสถานภาพของจีนบนเวทีโลก 

ในปี 1917 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีต้วนฉีรุ่ย (Duan Qirui) ตัดสินใจน�า

ประเทศจีนเข้าไปเกี่ยวพันกับความขัดแย้งระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก
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ด้วยความสมัครใจ รัฐบาลปักกิง่ประกาศสนบัสนนุฝ่ายสมัพนัธมิตร แม้จะ 

ไม่มีทหารจนีเข้าร่วมรบในสงคราม แต่จนีกส่็งแรงงาน 96,000 คนไปยัง

แนวรบด้านตะวนัตกในสมรภูมิยโุรป และสูญเสียแรงงานไปราว 2,000 ชวีติ

ที่นั่น ชาวจีนชาตินิยมต่างรู้สึกว่าปฏิบัติการสนับสนุนที่ส�าคัญเช่นนี้น่าจะ

น�ามาซ่ึงผลตอบแทนที่เหมาะสม กล่าวให้ชัดเจนคือ พวกเขาหวังจะได ้

เมืองท่าเจยีวโจวและชงิเต่า ตลอดจนพืน้ท่ีบางส่วนของมณฑลซานตงทาง

ภาคเหนอืของจนีกลับคืนมา ซ่ึงพืน้ท่ีเหล่าน้ีล้วนเคยตกเป็นอาณานคิมของ

เยอรมนทีัง้ส้ิน และเนือ่งจากอาณานคิมของเยอรมนจีะต้องถกูยดึคนืตาม

เง่ือนไขในสนธิสัญญาแวร์ซาย จีนจึงตั้งความหวังว่าจะได้รับคืนดินแดน

บางส่วนท่ีจ�าต้องสูญเสียให้ลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีเข้ามาแย่งชิงอ�านาจเพื่อ

ยึดครองดินแดนจีนช่วงปลายศตวรรษที่ 19 

 แต่ข่าวจากปารีสกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จีนไม่ได้รับ 

ดินแดนคืน หน�าซ�้าพื้นที่ที่เคยตกเป็นของเยอรมนียังถูกส่งมอบให้แก่

ญ่ีปุ่นแทน เหตุผลก็เพราะจีนไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวท่ีท�าข้อตกลง

เข้าร่วมกบัฝ่ายสัมพันธมติรในปี 1917 ฝ่ายสมัพันธมติรทาบทามให้ญี่ปุ่น

เข้าร่วมด้วยเช่นกัน ซึง่ญีปุ่่นได้ตอบตกลงช่วยรบในสมรภมิูแปซฟิิกโดยขอ

ดินแดนในจีนเป็นการตอบแทนเมื่อสงครามสิ้นสุด สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าสู่

สงครามในภายหลงัไม่ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในข้อตกลงดังกล่าว ในตอนแรก

ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) แสดงท่าทีเห็นใจเม่ือ

จีนคัดค้านข้อตกลงท่ีจีนไม่ได้รับรู้มาก่อนในที่ประชุมปารีส แต่เม่ือถูก 

หว่านล้อมว่าข้อเสนอมอบดินแดนให้ญีปุ่่นนัน้เป็นไปตามพนัธะทางกฎหมาย

สากล สหรัฐอเมริกาก็จ�าต้องเลิกล้มความคิดท่ีจะขดัขวางองักฤษ ฝร่ังเศส 

และอติาลีด้วยท่าทเีสยีใจ วลิสนัได้แถลงจดุยนืนีต่้อสาธารณะเม่ือวนัที ่30 

เมษายน 1919

บรรดาชาวจีนชาตินิยมต่างโกรธแค้นเป็นอย่างมาก พวกเขา

ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งจีนถูกบีบบังคับให้ต้อง

เข้าร่วมด้วยหลังจากพ่ายแพ้สงครามฝิ่นอย่างย่อยยับในช่วงทศวรรษ 
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1840 หลังจากโทรเลขและหนังสอืพิมพเ์ริม่เขา้ไปมบีทบาทในประเทศจีน  

พวกเขาจงึสามารถรับข่าวสารจากปารีสและตพีมิพ์เผยแพร่ออกไปภายใน

เวลาไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะใช้เวลาเป็นเดือน และชาวจีนก็ไม่ได้มีแค่ภายใน

ประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังมีชนเชื้อชาติจีนพลัดถิ่นอีกจ�านวนมากซึ่งอาศัย

อยู่ในเอเชียมานานนับศตวรรษ ทั้งยังแผ่ขยายไปยังโลกตะวันตกตั้งแต่

ศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวตะวันตกพยายามเข้ามาในดินแดนจีน ชาวจีนจึง

จ�าต้องข้องเก่ียวกับประเทศตะวันตกด้วยเช่นกัน เพื่อนร่วมชาติชาวจีน

ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสไม่ได้มีเพียงกลุ่มแรงงานจีนในแนวรบด้านตะวันตก

เท่านัน้ ยงัมีนกัศกึษาจนีอกีจ�านวนมากในปารสีซึง่ส่วนใหญ่เป็นชนชัน้สงู

ทีมี่การศึกษา เม่ือพวกเขาทราบข่าวข้อตกลงอนัน่าอปัยศของสนธสิญัญา 

ก็ยกพวกไปปิดล้อมโรงแรมท่ีพักของคณะผู้แทนจีนที่เข้าร่วมการประชุม

สันติภาพ และใช้ก�าลังขัดขวางผู้แทนไม่ให้ลงนามในสนธิสัญญา แต่ผล 

กระทบอันยืนยงที่สุดจากการที่กลุ่มประเทศสัมพันธมิตรดูหม่ินจีนใน 

คร้ังนัน้คือเหตกุารณ์ในเมืองหลวงเม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม 1919 ซึง่นกัศกึษา

เดินขบวนประท้วงท่ีหน้าประตเูทียนอานเหมิน ณ ใจกลางนครหลวงของจนี

 เหตุการณ์ “4 พฤษภาคม” กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว กระนั้น

ก็มีผูต้คีวามเหตกุารณ์นีอ้ย่างหลากหลาย ผูร่้วมขบวนการหลายคนมีส่วน 

ก่อร่างสร้างประเทศจีนยุคใหม่ และเมื่อมองย้อนกลับไป พวกเขาเห็นว่า

เหตกุารณ์วนัที ่4 พฤษภาคมเป็นส่วนหนึง่ของการเดินทางทางการเมืองและ

จิตวิญญาณของตน หนึ่งในบุคคลเหล่านั้นคือหลัวจยาหลุน (Luo Jialun) 

นักศึกษาวัย 22 ปีจากมหาวิทยาลัยปักก่ิง ผู้รังสรรค์ค�าว่า “ขบวนการ 

4 พฤษภาคม” ขึ้นเป็นคร้ังแรกในบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารเพียงไม่ก่ี

สปัดาห์หลงัการเดินขบวนประท้วง ภายหลังหลวัจยาหลุนได้เป็นอธกิารบดี

ของมหาวิทยาลัยชิงหวา (Qinghua University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

ชัน้น�าของจีน ในบันทกึค�าบอกเล่าเม่ือปี 1931 หลัวจยาหลุนได้ย้อนร�าลกึ

ถึงล�าดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่น�าไปสู่การเดินขบวนประท้วงในวันอาทิตย์

อันร้อนอบอ้าวของเดือนพฤษภาคมนั้น ในช่วงเย็นวันก่อนเกิดเหตุ เหล่า
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นักศึกษามาชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยชิงหวาเพื่อวางแผนเดินขบวน

ประท้วงข้อตกลงของทีป่ระชุมสนัตภิาพในปารีส อารมณ์ของเหล่าผูช้มุนมุ

คุกรุ่นข้ึนจนถึงข้ันมีนักศึกษาคนหนึ่งประท้วงรัฐบาลจีนโดยขู่จะใช้มีดที ่

พกมาร่วมชุมนุมแทงตัวเองตายต่อหน้าสาธารณชน อารมณ์โกรธแค้นท่ี 

ทวขีึน้เป็นเหตใุห้พวกเขาตดัสนิใจยกเลิกแผนการเดินขบวนเดิมท่ีก�าหนด

ไว้ว่าจะด�าเนนิการในวันพธุถดัไปซึง่ตรงกับวันท่ี 7 พฤษภาคม และเปล่ียน

ก�าหนดการเป็นวนัรุง่ขึน้คือวนัอาทติย์ที ่4 พฤษภาคมแทน กลุ่มนกัศกึษา

รีบไปถอนเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อน�าไปซื้อผ้าและไม้ไผ่ส�าหรับท�า 

แผ่นป้าย จากนั้นนักศึกษากลุ่มอักษรศิลป์ของมหาวิทยาลัยปักก่ิงก็ 

ช่วยกันเขียนค�าขวัญลงบนผืนผ้า เพียงไม่นานแผ่นป้ายราว 3,000 ผืน 

ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อม

กลุ ่มนักศึกษาไม่ได้คิดกลวิธีการเดินขบวนประท้วงข้ึนตาม

สถานการณ์เฉพาะหน้า แต่มีตวัอย่างมากมายจากเหตกุารณ์ในต่างประเทศ

ซึ่งปัญญาชนชาวจีนในสมัยนั้นอาจน�ามาเป็นแบบอย่างได้ น่ีนับเป็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจากเมื่อศตวรรษก่อนหน้าซึ่งเป็นสมัยที่แนวคิด

ทางการเมืองของต่างชาติยังไม่ค่อยเป็นที่สนใจในหมู่นักคิดชาวจีน หลัว 

จยาหลุนทวนความทรงจ�าไว้ว่า “ในเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนั้น  

การปฏิวัติในเกาหลีโดยปราศจากอาวุธ [เพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่ต้องการ

ยึดครองอาณานิคม] สร้างแรงบันดาลใจแก่พวกเราทุกคนอย่างย่ิง” 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ “กระแสการปฏิวัติซึ่งเกิดข้ึนทุกหนแห่ง 

ภายหลังสงครามยุโรป [สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]” ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่ม

นักศึกษาปี 1919 ยังตระหนักดีถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้โลกภายนอก

รับรู้ความโกรธแค้นของพวกเขา “เช้าวันที่สองของการชุมนุม พวกเรา

เตรยีมแถลงการณ์ภาษาองักฤษเพือ่น�าไปยืน่ต่อสถานทตูนานาประเทศ”3 

(แผนการนี้กลายเป็นเค้าโครงต้นแบบของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวันที่  

4 พฤษภาคม 1989 หรืออีก 70 ปีต่อมา ในวันนั้นกลุ่มนักศึกษามาร่วม

เดินขบวน ณ สถานท่ีเดียวกันนี้ ซึ่งได้ขยายพื้นที่จนกว้างขวางใหญ่โต
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และมีชื่อใหม่ว่าจัตุรัสเทียนอานเหมิน พวกเขาตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้

เขยีนส่ิงทีต่นเรียกร้องไว้บนป้ายรณรงค์ด้วยภาษาองักฤษ เพือ่ให้ทมีงาน

สือ่โทรทศัน์จากนานาชาตมิองเหน็) แน่นอนว่าในปี 1919 บรรดาผูส้ือ่ข่าว

ต่างชาติย่อมไม่ยอมพลาดโอกาสของตนเช่นกัน นักข่าวคนหนึ่งนามว่า 

ร็อดนีย์ กิลเบิร์ต (Rodney Gilbert) บรรยายภาพการเดินขบวนประท้วง

ครั้งนั้นว่า “คล้ายกับเหตุการณ์ประท้วงอย่างสงบในเกาหลี เห็นได้ชัดว่า

ได้รับแรงบันดาลใจจากข่าวท่ีรายงานวิธีการประท้วงของเกาหลีซึ่งเป็นท่ี

สนใจของชาวจีนทุกชนชั้น”4

 การชมุนมุท่ีประตเูทยีนอานเหมิน (ในสมัยนัน้ไม่ใช่บริเวณจตัรัุส) 

เริ่มข้ึนเวลาบ่ายโมงของวันอาทิตย์ท่ี 4 พฤษภาคม ก่อนเกิดเหตุเพียง 

ไม่นาน ต�ารวจท้องถิ่นได้เข้าไปในพื้นท่ีเพื่อสั่งให้ยุติการชุมนุมแต่ก็ไม ่

เป็นผล หลงัจากผูน้�านกัศกึษาจ�านวนหนึง่กล่าวปราศรัยเสรจ็ ผูช้มุนมุราว 

3,000 คนก็เริ่มเคลื่อนพล ตอนแรกพวกเขาไปยังย่านตงเจียวหมินเซี่ยง 

(Legation quarter) อันเป็นเขตท่ีตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ ในกรุง

ปักกิ่ง แต่หลังจากต�ารวจพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์และขับไล่ กลุ่ม

ผู้ชุมนุมก็ย่ิงโกรธแค้นและตัดสินใจไปรวมตัวกันท่ีบ้านของเฉาหรู่หลิน 

รัฐมนตรีกระทรวงสือ่สารผูไ้ด้ชือ่ว่าเป็น “คนทรยศต่อชาต”ิ ทีข่ายอธปิไตย

ทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนให้แก่ญี่ปุ่น แม้กระทั่งนักข่าวต่างชาติ

คนหนึง่ซึง่ไม่ได้เข้าข้างกลุม่ผูเ้ดนิขบวนกย็งัรายงานว่า “ไม่มเีสยีงตะโกน

หรอืเสียงโห่ร้อง และหลังจากเดินเท้าฝ่าความร้อนของแสงแดดและฝุน่ธลุี

มาเป็นระยะทางยาวไกล ภาพทีป่รากฏของผูช้มุนมุก็หาได้ดูคุกคามน่ากลวั

แต่อย่างใด” นักข่าวผูน้ัน้จงึรู้สกึประหลาดใจกับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามมา 

“เม่ือผูช้มุนมุมาถงึถนนฮาต๋าเหมิน … ก็เคล่ือนขบวนอย่างสงบต่อไปตาม

หทู่ง [ตรอก] จนถงึถนนเล็กๆ ข้างบ้านพกัของเฉาหรูห่ลิน พอถงึหน้าประตู

บานคู่ขนาดใหญ่ พวกเขาก็บ้าคลั่งขึ้นมาทันที”5

 หลัวจยาหลุนไม่ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามมาว่าเป็น

ความบ้าคลั่ง แต่เขาก็ยอมรับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรง


