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แฮรรี่ อู กับเหลาไก

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           นายแฮรี่ อู (Harry Wu) ถูกจับ และถูกพิพากษาใหจํ าคุก 15 ป แตแลวก็ถูก
เนรเทศออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ Microsoft Corp วางตลาด Windows'95 วันที่ 
24 สิงหาคม 2538
           เหตุใดผูนํ าจีนจึงจงเกลียดจงชังนายอู และเหตุใดสาธารณรัฐประชาชนจีนจึง 
ตองปลอยตัวนายอูทายที่สุด เราจะเขาใจเรื่องราวเหลานี้ไดดีข้ึน ไมเพียงแตดวยการศึกษาความ    
สัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น หากยังตองศึกษาชีวิตนายอู 
อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือเร่ือง Laogai : The Chinese Gulag (Boulder : Westview 
Press, 1992) ที่นายอูเปนผูเขียนจะชวยใหความกระจางไดมาก เพราะหนังสือเลมนี้เปนชนวน 
แหงความจงเกลียดจงชังที่ผูนํ าจีนมีตอนายอู
           ฮองตาอู (Hongda Wu) หรือที่ชาวอเมริกันรูจักกันในนาม "แฮรร่ี อู" เปนชาวจีน 
เกิดในนครเซี่ยงไฮในป 2480 บิดาเปนผูจัดการธนาคาร มีพี่นอง 8 คน ซึ่งเติบใหญในสิ่งแวดลอม 
ที่เปนชุมชนนานาชาติ และเขารีตศาสนาคริสต นิกายคาธอลิก อีกทั้งยังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน 
คริสเตียนอีกดวย จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ฮองตาอูซึมซับระบบคุณคาของพวกคริสเตียนไว 
เปนอันมาก
           เมื่อพรรคคอมมิวนิสตยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 ชะตากรรมของฮองตา 
อูก็แปรเปลี่ยนไป ไมเพียงแตจะมีปญหาในฐานที่เปนคริสตศาสนิกชน หากยังมีปญหาในฐาน 
ที่เปนกระฎมพีเอียงขวาดวย บรรดาโรงเรียนคริสเตียนถูกปด เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการ
ตัดสายสัมพันธกับสํ านักวาติกัน ฮองตาอูศึกษาตอในวิทยาลัยธรณีวิทยาแหงปกกิ่งในป 2498  
แมจะพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางการเมือง แตดวยเหตุที่เปนคนโผงผางพูดจาตรงไป 
ตรงมา และซึมซับแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ ในไมชา ฮองตาอูก็ตองเผชิญวิบากกรรม
แหงชีวิต
           ในป 2500 พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกรองใหประชาชนวิพากษวิจารณพรรค เพื่อที่
พรรคจะไดนํ าขอวิจารณไปปรับปรุงตนเอง ขบวนการดอกไมทั้งรอยบานสะพรั่ง (Hundred 
Flowers Bloom Campaign) และขบวนการสํ านักความคิดทั้งรอยเฟองฟู (Hundred Schools of 



2

Thought Contend Movement) ปกแผแผนดินใหญ ฮองตาอูเผลอไผลรวมวิจารณพรรค
คอมมิวนิสตจีน เพราะทนเสียงเชียรจากเพื่อนนักศึกษามิได เขากลาววา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
ตองรับผิดชอบตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองในป 2498 ซึ่งทํ าใหประชาชนที่ไมรูอีโหนอีเหน 
ลมตายจํ านวนมาก นอกจากนี้ พรรคฯยังปฏิบัติตอประชาชนเสมือนหนึ่งพลเมืองชั้นสองและสาม
อยูเนืองๆ ฮองตาอูยังกลาวโจมตีสหภาพโซเวียตดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ยกกองทัพบุกฮังการี 
ในป 2499
            การแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจกลับนํ าภัยมาสู ฮองตาอู  เมื่อพรรค
คอมมิวนิสตจีนรณรงคตอตานพวกเอียงขวาในป 2500 นั้นเอง ฮองตาอูถูกตีตราวาเอียงขวา 
พรรคฯพยายามกดดันใหเขาสารภาพผิด แตไมเปนผล เพราะฮองตาอูถือวา พรรคฯเปนฝาย 
เชื้อเชิญใหประชาชนแสดงความเห็น แตกลับมาตลบหลังเชนนี้หาควรไม แตการถูกตีตราวาเปน
พวกฝายขวาที่มีทัศนะอันเปนปฏิปกษตอการปฏิวัติ ทํ าใหฮองตาอูเร่ิมกลายเปนหมาหัวเนา กลไก
ของพรรคฯกดดันใหผูคนถอยหางและเลิกคบฮองตาอู มิหนํ าซํ้ าบิดาของเขายังถูกลดเงินเดือน 
ในฐานที่มีทัศนคติอัน `ไมถูกตอง' อีกดวย ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะความเปนอยูของครอบครัว 
อยางมาก จนตองขายสมบัติตาง ๆ เพื่อการประทังชีวิต
            ฮองตาอูเร่ิมคิดที่จะหนีออกจากสาธารณรัฐประชาชนตีน แตยังไมทันดํ าเนินการ
ใดๆก็ถูกจับเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 ในขอหาเปนฝายขวา และถูกลงโทษจํ าคุกตลอดชีวิต 
ในฐานที่ไมสารภาพผิด เขาถูกสงตัวไปทํ างานในโรงงานตางๆที่มีสภาพเปนคายกักกันแรงงาน 
ถึง 12 คาย แตละคายมีสภาพชีวิตอันเสื่อมทราม ถูกใชงานเยี่ยงทาส อาการการกินไมเพียงพอ 
และไมมีสวัสดิการแรงงานใด ๆ
            ฮองตาอูถูกจองจํ าอยูถึง 19 ป จึงไดรับการปลอยตัวในป 2522 ซึ่งเปนชวงที่ 
เติ้งเสี่ยงผิงยึดกุมอํ านาจจากกลุมแกงสี่คนไดแลว ฮองตาอูกลับไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัย  
แตก็ตองเผชิญกับเพื่อนรวมงานที่เคยกลาวโทษเขาวาเอียงขวาเมื่อ 19 ปที่แลว มิหนํ าซํ้ าพี่ชาย 
คนหนึ่งตองตายดวยนํ้ ามือตํ ารวจ ถึงตอนนี้ เขาจึงเริ่มคิดที่จะอพยพไปอยูสหรัฐอเมริกาเพื่อ 
สมทบกับพี่สาวที่อพยพไปกอนแลว แตการขอหนังสือเดินทางเปนไปดวยความยากลํ าบาก  
จวบจนไดหนังสือเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตรการโยธา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ณ เมือง 
เบิรกเลย เพื่อเปนวิทยากรรับเชิญในป 2528 ฮองตาอูจึงมีชองทางออกจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน  โดยที่มีเงินติดตัวเพียง 40 ดอลลาร
            ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับตัวสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม และ 
มีความสัมพันธอันราบรื่นกับสหรัฐอเมริกา จวบจนเกิดเหตุการณการเขนฆาประชาชน ณ จตุรัส
เทียนอันหมึน ในป 2532 ฮองตาอูซึ่งในตอนนี้รูจักกันในนาม "แฮรร่ี อู" ใชความพยายามอยาง 
ยิ่งยวดในการปาวรองใหชาวอเมริกันรับรูถึงการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในสาธารณรัฐประชาชน
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จีน ดวยเหตุนี้เอง นายอูจึงกลายเปนนักตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพ และมีสายสัมพันธอันแนนแฟน
กับขบวนการสิทธิมนุษยชน มิเพียงเทานั้น นายอูยังไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการชุดตางๆ แหง
รัฐสภาอเมริกัน เพื่อขอความเห็นและขอมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นักธุรกิจก็ตองการ 
ขอมูลจากนายอูดวย เพราะตองการประเมินภาวะการเสี่ยงในการลงทุนในประเทศนั้น ในเวลา 
ตอมา นายอูก็แปลงสัญชาติเปนคนอเมริกัน
            การที่นายอูตองถูกจองจํ าในคายกักกันแรงงานอยูถึง 19 ป และตองเผชิญ 
วิบากกรรมแหงชีวิตจนสุขภาพกายเสื่อมโทรมและสุขภาพจิตเสื่อมเสีย ทํ าใหนายอูมิอาจลืมเลือน
เพื่อนรวมชาติที่ไดรับเคราะหกรรมในคายกักกันเหลานั้น มโนธรรมสํ านึกกระตุ นใหนายอู 
ตองกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อเพื่อนรวมชาติเหลานี้ และนี่เองที่เปนที่มาของหนังสือเร่ือง 
Lao Gai :The Chinese Gulag
            "เหลาไก" เปนระบบการปฏิรูปแรงงาน (labour reform system) แตการปฏิรูป 
แรงงานดังกลาวนี้มิไดมุ งเนนการพัฒนาทักษะหรือฝมือ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 
องครวม หากแตมุงเปลี่ยนแปลงความคิด เหลาไกจึงมีสภาพเสมือนหนึ่งคาย `ฝกอบรม' ที่มุงเนน  
`การดัดสันดาน'  โดยที่ไดประโยชนจากการใชแรงงานในการผลิตดวย
            ฮองตาอูชี้ใหเห็นวา คายกักกันแรงงานมีมากอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมี
ระบบเหลาไก เยอรมนีในยุคนาซีมีคายกักกันตั้งแตป 2476 มีผูถูกจองจับประมาณ 7.82 ลานคน 
โดยที่มีคนรอดตายไมเกิน 700,000 คน คายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตเริ่มมีในยุคเลนิน 
ในป 2460 และขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคสตาลิน โดยที่มีคนตายในคายกักกันเหลานี้จํ านวนมาก 
หนังสือบางเลมเสนอตัวเลขประมาณการสูงถึง 10 ลานคน ผูคนในโลกตะวันตกไดรับทราบเรื่อง
ราวของคายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตจากหนังสือเร่ือง The Gulag Archipelgo ของ 
Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn ซึ่งลักลอบสงออกไปตีพิมพในโลกตะวันตกในป 2516  
การเปดโปงอัปลักษณะของสังคมโซเวียตเชนนี้ ยังความโกรธแคนแกผูนํ าโซเวียตอยางมาก  
โซลเซ็นนิตสินถูกจับกุม  และตอมาถูกเนรเทศออกนอกประเทศในป 2517
            เหลาไกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ Gulag ในสหภาพโซเวียต ดวยเหตุนี้ 
นายอูจึงเรียก "เหลาไก" วา The Chinese Gulag ซึ่งประมาณวามี 990 คาย และมีแรงงาน 
นักโทษกวาลานคน การสืบคนตัวเลขเหลานี้เปนไปดวยความยากลํ าบาก เมื่อฮองตาอูเขียน
Laogai : The Chinese Gulag  รางแรกเสร็จเรียบรอยในเดือนธันวาคม 2533 เขามีโอกาสกลับ
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก 2 คร้ัง เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม และพบวาจํ านวนคายกักกัน 
แรงงานมีมากขึ้น
            ประเด็นสํ าคัญที่ฮองตาอูพยายามชี้ใหเห็นก็คือ เหลาไกแตกตางจาก Gulag 
ของสหภาพโซเวียต และคายกักกันนาซีในขอที่วา ผูนํ าจีนไดใชเหลาไกเปนองคกรในการสงเสริม
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การผลิตเพื่อการสงออก รายไดประชาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เติบโตในอัตราสูงยิ่งนั้น      
สวนสํ าคัญสวนหนึ่งเปนผลจากการใชแรงงานนักโทษในเหลาไก
            การใชแรงงานนักโทษหรือแรงงานที่ถูกบังคับใหทํ างาน (forced labour) เปน 
การกระทํ าที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของแรงงาน ซึ่งขัดตอขอตกลงระหวางประเทศของ ILO และ 
ขัดตอกฎขอบังคับขององคการการคาโลก (WTO) สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงกลายเปนเปาของ
สังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่ผูนํ าจีนโกรธแคนนายอู นายอูมิไดหยุดเพียงเทานี้ หากยังไดชวย BBC และ 
รายการ 60 Minutes ผลิตภาพยนตรสารคดี ซึ่งไมเพียงแตเปดโปงการใชแรงงานในคายกักกัน 
ในการผลิตสินคาเพื่อการสงออกเทานั้น หากยังเปดโปงการขายอวัยวะของนักโทษที่ตายโดยที่ 
มิไดรับความยินยอมจากเจาของอีกดวย

            ฮองตาอูกลับไปเมืองจีนหลายครั้งหลังจาการแปลงสัญชาติ คราวนี้ถือหนังสือ 
เดินทางอเมริกัน คร้ังสุดทายเขาไปทางดานชายแดน Kazakhstan แลวถูกจับเมื่อวันที่ 19  
มิถุนายน 2538 ทางการจีนมิไดแจงใหกงสุลอเมริกันเขาเยี่ยมนายอูภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งเปน 
การละเมิดสนธิสัญญาระหวางประเทศทั้งสอง ไมมีการตั้งขอหาในชั้นตน แตตอมาก็กลาวหาวา
เปนจารชนและนํ าความลับของทางราชการออกเผยแพร คร้ันปลายเดือนกรกฎาคม ทางการจีน 
ก็ออกขาววา นายอูสารภาพผิด พรอมทั้งถายวิดีโอเรื่อง "Just See the Lies of Hongda Wu"  
ความยาว 13 นาที จํ าหนายในราคา 3,000 ดอลลาร อยางไรก็ตาม BBC ยังคงยืนยันความ 
ถูกตองของเนื้อหาภาพยนตรสารคดีที่นายอูรวมถายทํ ากับ Susan Roberts
            ในปลายเดือนกรกฎาคมนั้นเอง  นายวอร  เรน  คริสโตเฟอร  (Warren  
Christopher) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศอเมริกันกลาวเตือนผูนํ าจีนวา หากทางการจีน
ไมปลอยตัวนายอู การประชุมระหวางประธานาธิบดีคลินตันกับนายเจียงเซอะหมินมิอาจเปน  
ไปได แมเจาหนาที่จีนจะอางวานายอูทํ าความผิดทางอาญา ตองรอใหศาลพิจารณาคดี คร้ัน 
วันที่ 23 สิงหาคม ศาลเมืองอูหัน มณฑลหูเปย ก็พิพากษาลงโทษนายอูใหจํ าคุก 15 ป แลวให
เนรเทศออกนอกประเทศในวันตอมา กอนที่นายปเตอร ทารนอฟ (Peter Tarnoff) ปลัดกระทรวง
ตางประเทศอเมริกันจะเดินทางถึงนครปกกิ่ง  เพื่อเจรจาฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางประเทศทั้งสอง
            อัปลักษณะในสังคมจีนยังมีอีกมากมายนัก สํ าหรับฮองตาอู การเปดโปงให 
นานาอารยประเทศไดรับทราบถึงอัปลักษณะเหลานั้น เปนยุทธวิธีในการกดดันใหผูนํ าจีนแกไข 
อัปลักษณะดังกลาว ฮองตาอูไมตองการใหเพื่อนรวมชาติตองเผชิญวิบากกรรมดังที่เขาไดเผชิญ 
มาแลว


