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คำานำาสำานักพิมพ์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงวิชาการด้านจีนศึกษาและลัทธิ

มาร์กซ์  เชาวน์พงษ์พิชิต มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง  เพราะท่านมี 

โอกาสได้ศึกษาทฤษฎีสังคมและการเมืองอย่างแตกฉาน จึงท�าให้ผลงาน 

ของท่านได้รับการยอมรับในวงวิชาการ  เช่น ลูกจีนรักชาติ ที่ทางส�านัก 

พิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์ไปเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว

ข้อมูลจากหนังสือเล่มดังกล่าวท�าให้เราเข้าใจความเคลื่อนไหว 

ของพรรคคอมมิวนิสต์สยามสายจีนในเมืองไทยได้อย่างลึกซึ้ง และเบื้อง 

หลังของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทย

อาจารย์ฉัตรทิพย์นาถสุภา กล่าวถึงเชาวน์ไว้ในหนังสือ ลูกจีน 

รักชาติ ว่า  “...ข้าพเจ้ากล่าวชื่นชมท่านผู้อาวุโสท่านนี้  ในฐานะนักค้นคว้า 

ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง    ท่านผู้นี้มีอายุประมาณ ๘๐ ปีแล้ว   นอก 

เหนือจากหนังสือเล่มนี้ท่านยังได้เขียนหนังสือขนาดยาวอีก ๒  เล่ม ยังไม ่

ได้พิมพ์ออกมา  แต่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านต้นฉบับ ว่าด้วยแนวคิดของ 

เหมาเจ๋อตงเล่มหนึ่ง โจวเอินไหลเล่มหนึ่ง เป็นงานค้นคว้าที่ดีมาก 

ทั้งสองเล่ม...”
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ต้นฉบับว่าด้วยแนวคิดของเหมาเจอตง  ท่ีอาจารย์ฉัตรทิพย์เขียน 

ถึงนั้น และยังบอกอีกว่าเป็นงานค้นคว้าท่ีดีมาก   ก็คือบทความขนาดยาว 

เรื่อง คุณูปการและความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตง  ที่เคยพิมพ์ใน 

มติชนสุดสัปดาห์ และทางส�านักพิมพ์น�ามาจัดพิมพ์เป็นเล่ม  โดยตั้งชื่อ 

ใหม่ว่า วิพากษ์ประธานเหมา

เราอาจจะรับรู ้เรื่องเหมาเจ๋อตงมาไม่น้อย  โดยผ่านนักวิชาการ 

ตะวันตก

แต่ถ้าเป็นข้อมูลท่านประธานเหมา รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสาธารณ 

รัฐประชาชนจีนที่กลั่นกรองจากท่านเชาวน์นั้นย่อมไม่ธรรมดา 

โดยน�าเสนอทั้งคุณูปการและความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงที่ 

มีต่อจีน

และข้อมูลที่เชาวน์ใช้เขียนนั้นจะอิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์ 

จีนค่อนข้างมาก  ซ่ึงอาจจะมีข้อมูลบางอย่างท่ีทางฝ่ายตะวันตกไม่มีก็ 

เป็นได้ นับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

ส�านักพิมพ์มติชนหวังว่าหนังสือเล่มนี้  คงเป็นประโยชน์ต่อองค ์

ความรู้ด้านจีนศึกษาในเมืองไทยไม่มากก็น้อย 

สำานักพิมพ์มติชน
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คำานำา

จากผู้อำานวยการศูนย์จีนศึกษา

เรื่องวิพากษ์ประธานเหมานี้เป็นหนึ่งในผลงานศึกษาหลาย

ชิ้นของเชาวน์พงษ์พิชิต ที่ท�าให้กับศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โดยก่อนหน้านี้ได้เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆ  ใน 

มติชนสุดสัปดาห์ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน โดยใช้ชื่อเรื่องว่าคุณูป- 

การและความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตง จนกระทั่งช่วงที่การตีพิมพ์เป็น 

ตอนๆ  ใกล้จะจบแล้วนั้น  เชาวน์ พงษ์พิชิตก็ได้ถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อ 

เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา   แต่กระนั้น การตีพิมพ์เป็นรูปเล่มคร้ังนี ้

ก็หาใช่งานศึกษาชิ้นสุดท้ายของท่านไม่  เพราะยังคงมีงานศึกษาอยู่อีก 

จ�านวนหนึ่งที่รอการช�าระ หรือไม่ก็รอการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

  กล่าวเฉพาะงานศึกษาเรื่องนี้แล้ว  ถือเป็นเรื่องที่มีผู ้สนใจอย่าง 

กว้างขวาง    โดยเฉพาะกับงานศึกษาของนักวิชาการตะวันตก   แต่กับการ 

ศึกษาในครั้งน้ีแล้วอาจแตกต่างไปจากท่ีผ่านมาอยู่ประการหนึ่งคือเป็น 

งานศึกษาที่อิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างมาก    ดังนั้น 

เมื่อผลงานชิ้นนี้กล่าวถึงประเด็นความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงด้วยแล้ว 

จงึนบัว่าน่าสนใจไม่น้อยในอนัทีจ่ะท�าให้เราใคร่รูว่้าอะไรคือความผดิพลาด 
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ท่ีว่านั้น  (นอกเหนือไปจากคุณูปการ) และท�าให้เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์ 

จีนมีระบบการจัดเก็บ  รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลของบุคคลระดับน�า 

ของตนอย่างไรบ้าง   ที่ส�าคัญคือผลงานชิ้นนี้จะท�าให้เราตระหนักเพิ่มขึ้น 

ว่าจีนที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในทุกวันนี้นั้น ได้ถูกวางรากฐานโดยผู้น�าก่อนหน้า 

น้ีอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไรบ้าง

  อย่างไรก็ตาม นอกจากผลงานชิ้นนี้หรือชิ้นอื่นๆ ของผู้ศึกษาท่าน 

เดียวกันแล้ว  ศูนย์จีนศึกษายังมีผลงานของนักวิจัยท่านอ่ืนอยู่อีกจ�านวน 

หนึ่ง  ซึ่งคาดว่าจะได้มีการน�ามาเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะในรูปแบบที ่

เหมาะสมต่อไป

  ศูนย์จีนศึกษาขอขอบคุณสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือมติชน ที่ได้ให้โอกาส 

แก่การเผยแพร่งานศึกษาหรืองานวิจัยของศูนย์ฯ  ทั้งจากครั้งนี้และจาก 

ที่ผ่านมาด้วยดีเสมอมา และหวังว่าจะยังคงได้รับโอกาสเช่นนี้ต่อไป   ทั้งนี้ 

เพื่อช่วยกันขยายองค์ความรู้ทางด้านจีนศึกษาให้กว้างขวางในหมู่ผู้สนใจ 

ชาวไทยและวงวิชาการ    ในขณะท่ีการเจริญเติบโตของจีนที่เป็นไปอย่าง 

ต่อเนื่องนั้นก�าลังกระตุ้นให้เราตระหนักต่อความรู้เร่ืองจีนอย่างมีนัยส�าคัญ 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

  สุดท้ายนี้ ศูนย์จีนศึกษาขอถือโอกาสน้ีร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป 

ของเชาวน์ พงษ์พิชิต ที่มิได้จากไปโดยสูญเปล่า   หากแต่ได้ทิ้งงานศึกษา 

ท่ีมีค่าและมีประโยชน์ต่อวงวิชาการเอาไว้ไม่น้อย

วรศักดิ์มหัทธโนบล

ผู้อ�านวยการศูนย์จีนศึกษา และ

อาจารย์ประจ�าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ ต้นฤดูหนาว ๒๕๕๕ 
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เหมาเจ๋อตงเกิดท่ีต�าบลเสาซัน อ�าเภอเซียงถัน มณฑล

หูหนัน ประเทศจีน  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๓  เมื่อท่านมีอายุ

๑๐ ปี  ครอบครัวท่านมีที่นาอยู่เพียง ๑๘ หมู่  (๗.๕ ไร่)  ต่อมาอีก ๓ ปี

มีเพิ่มข้ึนเป็น ๒๔ หมู่  (๑๐ ไร่)  ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้นั้นใช้บริโภคใน

ครอบครัวประมาณ ๒.๒๕ ตัน คงเหลือประมาณ ๓.๕ ตันได้น�าไปขาย

ในตลาด นับว่าอยู่ในฐานะพอมีอันจะกิน๑

  เหมาเจ๋อตงเข้าเรียนหนังสือในหมู่บ้าน  เมื่อมีอายุ ๗ ขวบ  นอก

จากต้องศึกษาต�ารับต�าราส�านักขงจื๊อที่ครูสอนแล้ว ยังแอบอ่านหนังสือ

ประเภทนิยายอิงประวัติศาสตร์  เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว และซ้องกั๋ง  เป็นต้น

จนกระทั่งถึงอายุ ๑๓ ปี๒  ก็มีความรู้ภาษาจีนโบราณเป็นอย่างดี  ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากการศึกษาเบื้องต้นใน ๖ ปีนี้

  เหมาเจ๋อตงเริ่มช่วยครอบครัวท�างานเล็กๆ น้อยๆ  เมื่อมีอายุเพียง

๕ ขวบ เช่น ถอนหญ้าในท้องนา เกบ็หาไม้ฟืน เลีย้งววัและเด็ดถัว่  เป็นต้น

พอมีอายุครบ ๑๓ ปี ท่านต้องหยุดพักการศึกษา  ในตอนกลางวันท่าน

ต้องท�าไร่ท�านา ยามค�่ายังต้องช่วยบิดาท�าบัญชี๓  แต่ท่านก็มิได้ว่างเว้น

จากการอ่านหนังสือที่ท่านนิยมชื่นชอบเลย

วัยเด็กวัยเรียน

 

๑
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บ้านเกิดเหมาเจ๋อตง

เหมาหยีชัง บิดาเหมาเจ๋อตง
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  เมื่อท่านมีอายุเพียง ๑๔ ปี  ก็ถูกบิดาบังคับไห้เข้าพิธีสมรสกับ 

หญิงสาวผู้สูงวัยกว่าท่านถึง ๖ ปี  แต่ท่านไม่ยอมร่วมหอลงเรือนด้วยกับ 

หญิงสาวคนนี้จนแล้วจนรอด

  เมื่อยังอยู่ที่ต�าบลเสาซันบ้านเกิด ท่านได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ 

บรรยายถึงการคุกคามที่จักรวรรดินิยมกระท�าต่อแผ่นดินจีนเป็นคร้ังแรก 

และก็เป็นคร้ังแรกที่ท่านเริ่มรู้สึก “ห่วงใยในอนาคตของปิตุภูมิ และเริ่ม 

มีจิตส�านึกว่า ตนมีภาระที่จะต้องช่วยกันกอบกู้แผ่นดินจีน”๔

  ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ท่านยังมีความคิดใหม่อีกด้วยว่า  เพื่อกอบกู้ 

อารยธรรมของตน  จีนต้องเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากตะวันตก  เมื่อ 

ท่านได้อ่านเรื่อง “สัญญาณเตือนภัยในยามรุ่งเรือง” หนังสือปฏิรูปนิยม 

ที่เรียกร้องให้พัฒนาเทคโนโลยี ท่านจึงเกิดความตั้งใจที่จะก้าวออกจาก 

ถิ่นก�าเนิดเพื่อไปแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�าไปใช้ในการพลิกผันชะตา 

แผ่นดินจีน๕

  ค.ศ.  ๑๙๐๖ นครฉางซาเกิดข้าวยากหมากแพง ประชาชนที่ 

อดอยากพากันก่อจลาจล  ขับไล่เทศาภิบาล มณฑลหูหนัน ต่อมาพวก 

เขาถูกปราบและถูกจับกุมแล้วตัดเอาศีรษะไปเสียบประจานเป็นจ�านวน 

มาก  เมื่อเทศาภิบาลคนใหม่มาถึง  เหมาเจ๋อตงกล่าวว่า  “พวกก่อจลาจล 

ก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกับคนในครอบครัวผม  เป็นคนธรรมดาๆ ผมชิงชัง 

ความอยุติธรรมท่ีทางการกระท�าต่อพวกเขายิ่งนัก”๖

  ในเวลาเดียวกัน ที่ต�าบลเสาซันก็เกิดกบฏขึ้น  โดยสมาชิกจ�านวน 

หนึ่งของเกอเหล่าฮุ่ยซึ่งเป็นสมาคมลับเกิดกรณีพิพาทกับเจ้าที่ดินคนหนึ่ง 

ในปัญหาค่าเช่า  เมือ่คดขีึน้สูศ่าลกแ็พ้ความ เพราะฝ่ายเจ้าทีดิ่นติดสนิบน 

ผู้พิพากษา  สมาชิกเกอเหล่าฮุ่ยท้ังหลายจึงพากันก่อกบฏ โดยมีช่างต ี

เหล็กแซ่ผังคนหน่ึงเป็นหัวหน้า  เมื่อถูกทางการตามล่า พวกเขาก็พากัน 

ไปซ่องสุมกันอยู่บนเขาหลิ่วซัน  ในที่สุดก็ถูกล้อมปราบ ช่างเหล็กผังถูก 

จบักมุไปประหารชวีติ  ต่อมาเมือ่เหมาเจ๋อตงร�าลึกถงึกรณนีี ้ ท่านประกาศ 

ว่า  “ช่างเหล็กผังคนน้ีแหละคือ วีรชนชาวนาคนแรกในดวงใจของ 

ผม”7
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เหวินซี่เม่ย มารดาเหมาเจ๋อตง

เหมาเจ๋อตงในปี ๑๙๑๓
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  เหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเหมาเจ๋อตงเองเมื่อท่าน 

มีอายุ ๑๗ ปี ปีนั้นต�าบลเสาซันเกิดขาดแคลนธัญญาหาร ข้าวใหม่ไม่ทัน 

สุกข้าวเก่าหมดฉางเสียแล้ว  ชาวบ้านผู้อดอยากต่างหมายตาที่ยุ้งฉาง 

ของพวกคหบดีและพ่อค้าข้าว พากันเรียกร้องให้เปิดฉางจุนเจือชาวบ้าน 

คณุพ่อท่านท�าเป็นทองไม่รูร้้อน ยงัคงส่งข้าวไปขายทีน่ครฉางซา  ชาวบ้าน 

เดือดแค้นยิ่งนัก จึงพากันสกัดเรือบรรทุกข้าวของคุณพ่อ แล้วชิงเอาข้าว 

บนเรือไปจนหมดสิ้น  ในกรณีนี้เหมาเจ๋อตงได้กล่าวว่า “ผมไม่รู้สึกเห็นใจ 

ท่านแม้แต่น้อย”  “ผมเริ่มรู้สึกชิงชังท่าน”  แต่ไฉนเวลานั้นเหมาเจ๋อตงจึง 

ยงัมไิด้ยนืเคยีงข้างชาวบ้านอย่างเตม็ตวัเสยีเลยล่ะ?  ค�าตอบคือ “เวลานัน้ 

ผมเห็นว่าวิธีการท่ีพวกเขาใช้กันน้ันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน”  เหมาเจ๋อตง 

ให้เหตุผลในภายหลังเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไปแล้ว ๒๖ ปี๘ 

  เหมาเจ๋อตงเป็นคนที่เปี่ยมด้วยเมตตาจิตมาแต่วัยเยาว์  ครั้งหนึ่ง 

เมื่อฝนจะตก แทนที่ท่านจะไปเก็บข้าวของบิดาที่ตากอยู่กลางลานบ้าน 

กลับไปเก็บข้าวของคุณป้าเพื่อนบ้านก่อน และท่านเองก็ยังเคยถอดเสื้อที ่

สวมใส่อยูใ่ห้เพือ่นนักเรียนใส่แทน ท่านต้องถูกบดิาลงโทษเพราะพฤตกิรรม 

ดังกล่าว แต่มารดาเข้าใจท่าน มารดาของเหมาเป็นผู้ที่  “เห็นใจคนจน 

ยามข้าวยากหมากแพง คนจนทั้งหลายมาขอข้าว มารดาก็จะให้เขาทุก 

รายไป เว้นเสียแต่เมื่อบิดาอยู่ที่นั่นด้วย มารดาก็จะท�าเช่นนั้นไม่ได้...”๙

  ค.ศ. ๑๙๑๐  เหมาเจ๋อตงไปเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตอน 

ปลายที่อ�าเภอเซียงเซียง  ท่านเป็นผู้หมั่นเรียนมาก นั่งอ่านหนังสือใน 

ห้องเรียนจนเทียนไขหมดเล่มแล้วเล่มเล่า  สุดท้ายยังรวบรวมน�้าตาเทียน 

มาต่อๆ กันจุดใหม่แล้วอ่านหนังสือต่ออีก  ในสถาบันแห่งนี้เหมาเจ๋อตง 

มีโอกาสได้อ่านวารสารซินหมินฉงเป้า ที่จัดท�าโดยคังโหย่วเหวยและ 

การปฏิรูปใน ค.ศ. ๑๘๙๘ ของเหลียงฉี่เชา นักคิดลัทธิปฏิรูปของจีน 

เหมาเจ๋อตงเล่าว่า “ผมอ่านแล้วอ่านอีก แทบจะท่องได้ทั้งสองเล่ม”๑๐

  ค.ศ. ๑๙๑๑  เหมาเจ๋อตงสอบเข้าโรงเรียนมัธยมเซียงเซียงที่นคร 

ฉางซา ที่นี่ท่านได้อ่านหนังสือพิมพ์หมินล่ีเป้า  ซึ่งจัดท�าโดยสมาคม 

“ถงเหมิงฮุ่ย” ที่น�าโดย ดร.ซุนยัดเซ็น อ่านพบข่าวการลุกฮือขึ้นสู้ครั้ง 
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หนึ่งที่นครกว่างโจว  ซึ่งน�าโดยหวงซิงชาวหูหนัน    การลุกฮือขึ้นสู้ครั้งนั้น 

มีนักปฏิวัติต้องพลีชีพ ๗๒ คน  เหมาเจ๋อตงรู้สึกตื่นเต้นกับข่าวนี้  เขียน 

หนังสือพิมพ์ตัวโตแผ่นหนึ่งไปติดไว้บนฝาผนังในโรงเรียน ท่านเล่าว่า “นั่น 

เป็นครั้งแรกที่ผมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง”๑๑

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๑๙๑๑ เกิดการลุกฮือขึ้นสู้ที่หวู่ชัง ราชวงศ์ชิง 

ล่มสลายลง  ต่อมาอีก ๕ วันเหมาเจ๋อตงก็ตัดเปียทิ้ง  ขอเงินจากเพื่อน 

เป็นค่าเดินทางจะไปสมัครเป็นทหารปฏิวัติท่ีนครหวู่ฮั่น แต่ถูกทหาร 

รักษาการณ์ขัดขวาง  เพราะว่าเวลานั้นสิ่งที่ปรากฏเบ้ืองหน้าท่านคือกอง 

ก�าลังทหารปฏิวัติก�าลังบุกยึดที่มั่นของทหารฝ่ายรัฐบาลราชวงศ์ชิงอยู่ 

พร้อมกันนั้นท่านยังได้เห็นกลุ่มกรรมกร กะลาสี  และกุลีพากันบุกประตู 

เมืองที่ปิดสนิทอยู่  ท่านจึง  “กลับเข้าเมืองมองหาท่ีสูงๆ ได้แห่งหนึ่ง  ยืนดู 

การสู้รบ”  จนกระทั่งเห็นธงสีขาวผืนหนึ่งเขียนค�าว่า  “ฮั่น”  (ชื่อชาติชน 

กลุ่มใหญ่ของจีน)  ไว้ตรงกลางถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาหน้าที่ว่าการมณฑล 

ท่านจงึกลบัไปทีโ่รงเรียน  ต่อมาวนัท่ี ๒๓ ตลุาคม ๑๙๑๑ กรมการมณฑล 

ชุดใหม่ที่ประกอบด้วยตัวแทนบรรดาเจ้าท่ีดินและพ่อค้าในนามของ 

“ประชาชนจีน”  เกิดปะทะกับพวกตัวแทนของชาวนาและกรรมกรผู้ยาก 

ไร้  ผลก็คือฝ่ายหลังถูกฝ่ายแรกสังหาร  เหตุการณ์นี้เป็นการรับรู้โดยตรง 

ที่เหมาเจ๋อตงมีต่อสงครามกลางเมือง และการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเป็น 

ครั้งแรก  เหมาเจ๋อตงเล่าว่า  “หลังจากน้ันไม่ก่ีวัน...ผมพบศพของคน 

เหล่านั้นบนท้องถนน”๑๒

  ต่อจากนั้นท่านไปสมัครเป็นทหารเป็นเวลา ๕ เดือน  ในช่วงเวลา 

นี้เองเหมาเจ๋อตงอ่านพบค�าว่า “สังคมนิยม”  เป็นครั้งแรกบนหน้า น.ส.พ. 

เซยีงเจยีงรเึป้า  ท่านเล่าว่า “เวลาน้ันผมน�าปัญหานีไ้ปอภปิรายกบัเพือ่น 

นักเรียนและทหารด้วยกัน...ผมยังเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนนักเรียนหลาย 

คนอภิปรายปัญหานี้ด้วย”๑๓

  เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๒ เหมาเจ๋อตงเกิดความคิดต้องการกลับ 

ไปเรียนหนงัสอือกี  แต่มใิช่เพือ่ตวัท่านเอง หากเรยีนเพือ่หาทางออกส�าหรบั 

ประเทศจีน และท่านก็สอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมมณฑลหูหนันแห่ง 
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หนึ่งที่นครฉางซา ด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับ ๑  แต่ท่านเรียนที่โรงเรียน 

แห่งนี้แค่ ๖  เดือน ท่านก็รู้สึกไม่จุใจในความรู้ที่ทางโรงเรียนมีให้ท่าน  “ผม 

จึงลาออกจากโรงเรียนแห่งน้ัน แล้วตั้งโครงการเรียนด้วยตนเองขึ้นมา 

โครงการหนึ่ง”๑๔  ท้ังน้ีเป็นเพราะท่านรู้สึกว่า  “อ่านหนังสือและค้นคว้า 

ด้วยตนเองน่าจะได้ผลดีกว่า” ดังนั้น ท่านจึงได้ไปอ่านหนังสือในหอสมุด 

มณฑลหูหนันตั้งแต่เช้าถึงค�่าทุกวันนับแต่ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. ๑๙๑๓ 

ท่านได้อ่านงานเขียนของ  Jean  Jaeques Rousseau.,ของ Herbert 

Spencer, ของ Charles de Secondat de Montesquieu, ของ Adam 

Smith และของ Charles Robert Dawin และหนังสืออื่นๆ อีกมากมาย 

ท่านยังได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ส่งมาจากหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ  ตลอด 

จนหนังสือประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ ในจ�านวนนี้ที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ 

คือ การปฏิวัติฝรั่งเศส๑๕

  เหมาเจ๋อตงศึกษาด้วยวิธีนี้ได้เพียง ๖  เดือนก็ต้องยุติลง  เพราะ 

บิดาไม่ยอมส่งเงินมาให้  ยกเว้นเหมาเจ๋อตงจะยอมเข้าเรียนในโรงเรียน 

เช่นเดิม  เหมาเจ๋อตงจึงต้องเข้าเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลหูหนัน 

นับแต่ฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. ๑๙๑๓  ถึงฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. ๑๙๑๘  เป็นเวลา 

๕ ปี  ในโรงเรียนแห่งน้ีเหมาเจ๋อตงเริ่มประกอบกิจกรรมน�าเพื่อนนักเรียน 

คัดค้านระบบระเบียบท่ีไม่เหมาะสมของทางโรงเรียน ท่านเกือบจะถูก 

ทางโรงเรียนคัดชื่อออก  เพราะเหตุที่ท่านน�าเพื่อนนักเรียนไปขับไล่นาย 

จางกั่น ครูใหญ่โรงเรียนแห่งนี้  ในกรณีที่ครูใหญ่ผู้นี้ไม่อนุญาตให้นักเรียน 

เดนิขบวนส�าแดงก�าลงั ในกรณทีีญ่ีปุ่น่ยืน่สนธสัิญญา ๒๑ ข้อเป็นค�าขาด 

เชิงรุกรานต่อจีนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕๑๖

  เหมาเจ๋อตงได้เริ่มเปิดโรงเรียนภาคค�่าส�าหรับกรรมกร และ 

พนักงานร้านค้าเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๗  ในขณะที่ยังเป็นนักเรียนฝึกหัดครูอยู่ 

โดยมีนายสวีเท่อลี่ ครูหัวก้าวหน้าคนหนึ่งในโรงเรียนแห่งนี้และสหายรุ่น 

แรกๆ ในพรรคคอมมวินสิต์จนีคนหนึง่ของเหมาเจ๋อตงร่วมท�าการสอนด้วย๑๗ 

  เหมาเจ๋อตงยังได้เริ่มประกอบกิจกรรมขบวนการปลดแอกสตรีเพศ 

ในระยะเดียวกันนี้ ไช่ชัง่ น้องสาวของไช่หวัเซนิ เพือ่นนกัเรยีนเหมาเจ๋อตง 


