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ผ่้้ออกแบับั:

	 รััฐธรัรัมนููญเป็็นูกฎหมายสำำาคััญ	เป็็นูท่ี่�มาของสำถาบัันูที่างการัเมือง	

การัรัับัรัองสิำที่ธิเสำร่ัภาพของป็รัะชาชนู	 ตลอดจนูกำาหนูดโคัรังสำร้ัาง 

ในูการับัริัหารัป็รัะเที่ศ	สำถาบัันูพรัะป็กเกล้าจึงม่�งท่ี่�จะให้คัวามรู้ั	คัวามเข้าใจ

พื�นูฐานูเก่�ยวกับัรััฐธรัรัมนููญในูป็รัะเที่ศต�าง	ๆ 	รัวมไป็ถงึคัวามที่า้ที่ายของ

รััฐธรัรัมนููญในูสำถานูการัณ์์โลกป็ัจจ่บัันูเพื�อเผยแพรั�สูำ�สำาธารัณ์ะ	 จึงเป็็นู

ท่ี่�มาของการัจัดเวท่ี่สำาธารัณ์ะ	(Public	lecture)	ในูคัรัั�งนู่�

สัมมนาเวัที่่สาธารณะ 

ตอนที่่� 2
รััฐธรัรัมนูญจีีน : พรัรัคและรััฐ บนเส้้นที่างการัพัฒนา

“รััฐธรัรัมนูญเปรัียบเที่ย่บ”
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สำถาบัันูพรัะป็กเกล้าได้จัดที่ำาหนัูงสืำอ	 KPI	 Yearbook	 เป็็นูป็รัะจำา 

ท่ี่กปี็	 สำำาหรัับัปี็	 2564	 นู่�	 อยู�ภายใต้ชื�อ	 “รอบโลกรัฐธรรมนููญ”

ขณ์ะนู่�อยู�ในูคัวามสำนูใจของท่ี่กฝ่่าย	 ไม�ว�าจะเป็็นูภาคัการัเมือง 

ทัี่�งฝ่่ายค้ัานู	 ฝ่่ายรััฐบัาล	ภาคัป็รัะชาสำังคัมท่ี่�ม่การัเข้าชื�อใช้สิำที่ธิให้ม่

การัแก้ไขรััฐธรัรัมนููญ	ด้วยเหต่นู่�เองหนัูงสืำอรัอบัโลกรััฐธรัรัมนููญจึงได้

ม่การันูำาเสำนูอบัที่คัวามเป็ร่ัยบัเท่ี่ยบัรััฐธรัรัมนููญทัี่�ง	9	ป็รัะเที่ศ	ได้แก�	

อังกฤษ	จ่นู	ญ่�ป่่็นู	เยอรัมนู่	สำหรััฐอเมรักิา	อนิูเด่ย	เนูเธอรัแ์ลนูด	์ฝ่รัั�งเศสำ	

และอิตาล่	 การัจัดเวท่ี่สำาธารัณ์ะในูคัรัั�งนู่�	 สำถาบัันูพรัะป็กเกล้าได ้

รัับัเก่ยรัติจาก	 รองศาสตราจารย์์ ดร.นูิย์ม รัฐอมฤต	 เป็็นูผู้เข่ยนู

บัที่คัวามเรืั�อง	“รัฐธรรมนููญจีนู : พรรคและรัฐ บนูเส้นูทางการพัฒนูา” 

โดยอาจารัย์ได้อธิบัายถึงภาพรัวมป็รัะวัติศาสำตร์ั	 ท่ี่�มา	 พลวัตของ

รััฐธรัรัมนููญ

ปรัะวััติศาส้ตรั์ก่อนเกิด

จ่นูในูสำมัยก�อนูป็กคัรัองในูรัะบัอบักษัตริัย์เป็็นูรัะยะเวลา 

หลายพันูปี็	 จนูกรัะทัี่�งรัาชวงศ์ชิง	 ซึึ่�งเป็็นูรัาชวงศ์ส่ำดท้ี่าย 

จ่นูอ�อนูแอลงอย�างมาก	ม่ต�างชาติเข้ามาตักตวงผลป็รัะโยชน์ู	

เศรัษฐกิจตกตำ�า	 พ�ายแพ้สำงคัรัาม	 รัวมถึงเที่คัโนูโลย่ท่ี่�ม่ 

ไม�สำามารัถแข�งขันูกับันูานูาป็รัะเที่ศทัี่�วโลกได้	ที่ำาให้ป็รัะชาชนู

ในูช�วงนัู�นูล่กฮืือต�อต้านูรััฐบัาลรัาชวงศ์ชิง	โดยเกิดขึ�นูคัรัั�งแรัก	ๆ 	

ในูคั.ศ.	1911	เร่ัยกว�าการั	“ปฏิิวััติิซิินไห่่”	การัป็ฏิิวัติในูคัรัั�งนัู�นู

เป็็นูตัวอย�างให้เมือง	และมณ์ฑลอื�นู	ๆ 	ล่กฮืือขึ�นูต�อต้านูรััฐบัาล

เช�นูเด่ยวกันู	สำ�งผลให้ป็รัะเที่ศจ่นูกลายเป็็นูป็รัะเที่ศสำาธารัณ์รััฐ

ในูท่ี่�ส่ำด	 อย�างไรัก็ตามไม�อาจถือได้ว�าจ่นูในูขณ์ะนัู�นูเป็็นู

ป็รัะเที่ศป็รัะชาธิป็ไตย	 แม้ว�าจะม่ป็รัะธานูาธิบัด่	 และรััฐสำภา	

เนืู�องจากป็รัะธานูาธิบัด่ขณ์ะนัู�นูคืัอ	 “นูาย์พลหย์วนูซ่ื่�อไข่่” 

ได้ค่ัมกำาลังที่หารัรัาชวงศ์	 “ชิง”	 เดิม	 ป็รัะกอบักับัป็รัะเที่ศยัง

ไม�ม่เสำถ่ยรัภาพที่างการัเมือง	 อ่กทัี่�งกล่�มข่นูศึกตามหัวเมือง

ใหญ�กำาลังแก�งแย�งชิงคัวามเป็็นูใหญ�	 นูายพลหยวนูซืึ่�อไข� 

จึงม่คัวามพยายามในูการันูำารัะบับัของรัาชวงศ์กลับัมาใช้ 

โดยสำถาป็นูาตนูขึ�นูเป็็นูฮื�องเต้	ผลคืัอกล่�มนูายที่หารัใต้บัังคัับั

บััญชาคััดค้ัานูอย�างหนัูก	 ป็รัะเที่ศจ่นูได้กลับัเข้าสูำ�การัต�อสู้ำ

รัะหว�างข่นูศึกตามหัวเมืองใหญ�อ่กคัรัั�งเมื�อนูายพลหยวนูซืึ่�อไข�

เส่ำยช่วิตลง	 ป็รัะเที่ศจ่นูเริั�มกลับัเข้าสูำ�คัวามสำงบัอ่กคัรัั�งเมื�อ

พรัรัคัก๊กมินูตั�ง	นูำาโดย	ดร.ซุื่นูยั์ดเซื่นู	เป็็นูผู้นูำาในูการัป็ฏิิวัติ

รัาชวงศ์ชิง	 ม่คัวามพยายามท่ี่�จะป็รัาบัป็รัามกล่�มข่นูศึกตาม 

หัวเมืองต�าง	ๆ 	ได้รัับัการัสำนัูบัสำนู่นูที่างการัเงินูและย่ที่ธโธป็กรัณ์์

จากสำหภาพโซึ่เว่ยต	 ม่การัตั�งโรังเร่ัยนูที่หารั	 อ่กทัี่�งพรัรัคั 

ก๊กมินูตั�งต้องยอมให้ม่พรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์เกิดขึ�นูในูป็รัะเที่ศจ่นู	

หลังจาก	ดรั.ซ่ึ่นูยัดเซึ่นู	เส่ำยช่วิต	เจีย์งไคเช็็ค	ผู้นูำาที่างการัที่หารั

ได้ขึ�นูมาเป็็นูผู้นูำาแที่นู	 นูโยบัายหลักของเจ่ยงไคัเช็คั	 คืัอ 

การัป็รัาบัป็รัามพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์	จนูกรัะทัี่�งพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์

ต้องอพยพหนู่	ซึึ่�งเร่ัยกเหต่การัณ์์ดังกล�าวว�า	“Long march” 

ในูภาษาจีนูค่อ “ฉางเจิง”	สำ�งผลใหพ้รัรัคัคัอมมวินูสิำต์อ�อนูแอ

ลงอย�างมาก	จากเดิมท่ี่�ม่ที่หารักว�า	69,000	คันู	ลดลงเหลือ

เพ่ยง	7,000	คันูในูช�วงส่ำดท้ี่าย	อย�างไรัก็ตามสำถานูการัณ์์เริั�ม

เป็ล่�ยนูแป็ลง	 อันูเนืู�องมาจากการัร่ักรัานูของญ่�ป่่็นู	 จนูที่ำาให้

พรัรัคัก๊กมินูตั�งและพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์ต้องรั�วมมือกันู	และนูำา

ไป็สูำ�การัขึ�นูมาม่อำานูาจของพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์จ่นู	และเป็็นูผล

ให้สำมาชิกพรัรัคัก๊กมินูตั�งต้องอพยพหนู่ไป็ไต้หวันู
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พรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์จ่นูได้รัับัชัยชนูะในูสำงคัรัามกลางเมือง	และ

ก�อตั�งสำาธารัณ์รััฐป็รัะชาชนูจ่นูขึ�นูในูวันูท่ี่�	1	ต่ลาคัม	คั.ศ.	1949	

พรรคคอมมิวนิูสต์และกลุ่มการเม่องที�เป็็นูพันูธมิตรได้มี 

การจัดทำารัฐธรรมนููญชั็�วคราวที�เรีย์กโดย์ย่์อว่า “หลักการร่วม” 

เป็็นูหลักการัในูการัป็กคัรัองช�วงการัเป็ล่�ยนูผ�านูสูำ�รัะบัอบั

สัำงคัมนิูยม	ซึึ่�งเป็็นูรัะบัอบัการัป็กคัรัองแบับัใหม�	หลักการัรั�วม

ดังกล�าวยังคังยอมให้ม่ธ่รักิจเอกชนู	 กิจกรัรัมที่างเศรัษฐกิจ	

และวัฒนูธรัรัมภายใต้รัะบับัสำาธารัณ์รััฐแบับัเดิม	 แต�เริั�มม่ 

การัคัวบัคูั�ไป็กับัรััฐวิสำาหกิจของรััฐ	การัป็รัาบัป็รัามการัต�อต้านู

การัป็ฏิิวัติ	การัป็ฏิิรูัป็ท่ี่�ดินู	การัต�อต้านูคัอรััป็ชั�นู	และการัฟ้ื้�นูฟูื้

ป็รัะเที่ศหลังสำงคัรัาม	 จนูในูท่ี่�ส่ำดสำถานูการัณ์์ในูป็รัะเที่ศจ่นู

เป็ล่�ยนูแป็ลงไป็อย�างม่นัูยยะสำำาคััญ	เช�นู	การัได้รัับัชัยชนูะที่าง

ที่หารัในูสำงคัรัามเกาหล่	(คัรัั�งแรักรัอบั	100	ปี็)	สำามารัถจัดการั

เลือกตั�งทัี่�วป็รัะเที่ศ	เร่ัยกป็รัะช่มสำภาผู้แที่นูรัาษฎรัแห�งชาติได้	

การัป็ฏิิรูัป็ท่ี่�ดินูจนูแล้วเสำร็ัจเกือบัทัี่�งป็รัะเที่ศ	 ฯลฯ	 ที่ำาให้คัาด

ว�าจ่นูม่คัวามพร้ัอมท่ี่�จะเป็ล่�ยนูป็รัะเที่ศสูำ�รัะบัอบัสัำงคัมนิูยม

แบับัเต็มรูัป็แบับั	 จึงได้ม่การัรั�างและป็รัะกาศใช้รััฐธรัรัมนููญ

ฉบัับัถาวรัขึ�นู	ในูคั.ศ.	1954	โดยม่การัสำอบัถามคัวามคิัดเห็นู

จากหลายภาคัสำ�วนู	 ทัี่�งในูพรัรัคัคัอมมิวนูิสำต์	 พรัรัคัการัเมือง

อื�นู	 ๆ	 เขตการัป็กคัรัองใหญ�	 มณ์ฑล	 เขตป็กคัรัองตนูเอง 

สำภาผู้แที่นูรัาษฎรัแห�งชาติ	 ฯลฯ	 จนูสำามารัถผ�านูรั�าง

รััฐธรัรัมนููญและป็รัะกาศใช้ในูท่ี่�ส่ำด	 เนู่�อหาในูรัฐธรรมนููญนีู� 

ส่วนูใหญ่ยั์งคงเนู่�อหา หลักการร่วมในูรัฐธรรมนููญชั็�วคราว

เอาไว้ อย่์างไรก็ตามก็ได้มีการนูำาระบบสังคมนิูย์มเข้่ามา

ใช้็ในูรัฐธรรมนููญ เช�นู	 การัยกเลิกกรัรัมสำิที่ธิ�สำ�วนูบ่ัคัคัล	

ยกเลิกภาคัเอกชนู	 การัให้เคัรืั�องมืออ่ป็กรัณ์์ต�าง	 ๆ	 เป็็นู

กรัรัมสิำที่ธิ�รั�วมกันูของคันูในูช่มชนู	การัม่คัอมมูนูป็รัะชาชนู	เช�นู	

การัยกเลิกคัรัอบัคัรััว	ถือว�าเด็กท่ี่�เกิดมาเป็็นูลูกของท่ี่กคันูในู

ช่มชนู	ฯลฯ	อย�างไรัก็ตามเพ่ยง	2	ปี็หลังจากนัู�นู	สำถานูการัณ์์

ในูป็รัะเที่ศโดยเฉพาะในูพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์จ่นูได้เป็ล่�ยนูแป็ลง

อย�างสิำ�นูเชิง	เกิดการัป็ฏิิวัติวัฒนูธรัรัม	กล่�มเอ่ยงซ้ึ่าย	และพวก

นิูยมตัวบ่ัคัคัลคัรัอบังำาพรัรัคั	 รััฐธรัรัมนููญถูกมองข้าม	 และ

เลื�อนูการัแก้ไขอยู�หลายคัรัั�ง

	 จนูกรัะทัี่�ง	คั.ศ.	1974	ได้ม่การัป็รัะกาศใชรั้ัฐธรัรัมนููญ

ฉบัับัใหม�	 แต�ยังคังหลักการัท่ี่�ได้รัับัอิที่ธิพลจากการัป็ฏิิวัติ

วัฒนูธรัรัม	เช�นู	รัองรัับักฎหมายคัอมมูนูป็รัะชาชนู	การัท่ี่�พรัรัคั

สำามารัถกรัะที่ำาการัแที่นูรััฐบัาลได	้เที่�ากับัว�าพรัรัคัคัอมมวินิูสำต์

ม่อำานูาจเหนูือสำภาผู้แที่นูป็รัะชาชนูซึ่ึ�งเป็็นูกลไกสำูงส่ำดโดยม่

ท่ี่�มาจากหลายภาคัสำ�วนูมากกว�าพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์	กล�าวได้ว�า

รัฐธรรมนููญฉบับ ค.ศ. 1974 ได้ทำาให้ป็ระเทศจีนูละทิ�ง 

ความเป็็นูป็ระช็าธิป็ไตย์ลงอย่์างสิ�นูเชิ็ง	 ในู	 คั.ศ.	 1976 

เหมา	เจ๋อ	ต่ง	ได้เส่ำยช่วิตลง	แกนูนูำากล่�มซ้ึ่ายจัด	โดยเฉพาะ

อย�างยิ�งกล่�ม	 4	 คันู	 (Gang	 of	 Four)	 ถูกจับัก่ม	 อันูถือ 

เป็็นูการัสิำ�นูส่ำดรัะบับับูัชาตัวบ่ัคัคัล	หลังจากนัู�นูก็ได้ม่การัเร่ัยก

ร้ัองให้ม่การันูำาหลักคัวามเป็็นูป็รัะชาธิป็ไตย	 หลักนิูติธรัรัม 

มาใช้ในูรััฐธรัรัมนููญ	 จนูนูำาไป็สูำ�การัเกิดขึ�นูของรััฐธรัรัมนููญ 

คั.ศ.	1982	และการัขึ�นูมาม่อำานูาจของเติ�งเส่ำ�ยวผิง	ในูท่ี่�ส่ำด

รััฐธรัรัมนูญจีีนส้มัย

รััฐธรัรัมนูญจีีน ส้มัย

เติ�งเสี�ย์วผิิงมาพร้ัอมกับันูโยบัายเปิ็ดและป็ฏิิรูัป็ป็รัะเที่ศ 

เนู้นูการัสำร้ัางคัวามกินูด่อยู�ด่ให้กับัป็รัะชาชนูโดยการันูำารัะบับั

ตลาดมาป็รัับัใช้กับัรัะบับัสัำงคัมนิูยม	ในูรััฐธรัรัมนููญฉบัับั	คั.ศ.	

1982	ได้ม่การัค้่ัมคัรัองกรัรัมสิำที่ธิ�สำ�วนูบ่ัคัคัล	กรัรัมสิำที่ธิ�เอกชนู	

นูอกจากนู่�ในูที่างเศรัษฐกิจยังให้เอกชนูสำามารัถที่ำากิจการัได้

โดยอิสำรัะ	ยอมรัับัรัะบับักรัรัมสิำที่ธิ�แบับัคัรััวเรืัอนู	ให้คัวามสำำาคััญ

กับัวิที่ยาศาสำตร์ัและเที่คัโนูโลย่โดยถือว�าคืัอ	 “พลังงานูในู 

การัผลิต”	 เปิ็ดโอกาสำให้ต�างป็รัะเที่ศเข้ามาลงท่ี่นู	 ใช้รัะบับั
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สัำงคัมนิูยมแบับัตลาด	ตลอดจนูในูที่างการัเมอืง	ได้ม่การัจำากัด

วารัะและอาย่ของผู้ดำารังตำาแหนู�งที่างการัเมือง	ม่การัเลือกตั�ง

สำมาชิกสำภาผู้แที่นูรัาษฎรั	 ม่กลไกการัป็รึักษาหารืัอที่าง 

การัเมือง	ท่ี่�เร่ัยกว�า	“สำภาท่ี่�ป็รึักษาที่างการัเมืองของป็รัะชาชนู”	

สำำาหรัับัการัจัดที่ำากฎหมาย	 หรืัอการัตัดสิำนูใจปั็ญหาสำำาคััญ 

สิำ�งท่ี่�นู�าสำนูใจคืัอ	 ในูมาตรัาท่ี่�	 1	 ได้กำาหนูดให้สำาธารัณ์รััฐ

ป็รัะชาชนูจ่นูอยู�ภายใต้การันูำาของชนูชั�นูแรังงานู	 ซึึ่�งเป็็นู

จ่นูมองว�ารัะบัอบัการัป็กคัรัองของตนูเอง	เป็็นูรัะบัอบัป็รัะชาธิป็ไตยมากกว�าป็รัะชาธิป็ไตย

แบับัตะวันูตก	 เนืู�องจากการัเลือกตั�งในูป็รัะเที่ศจ่นูนัู�นูเป็็นู	 “การัคััดสำรัรัและเลือกตั�ง”	

กล�าวคืัอผู้สำมัคัรัรัับัเลือกตั�งนัู�นู	ต้องผ�านูการัตรัวจสำอบัค่ัณ์สำมบััตจิากพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์

ก�อนูตามสัำดสำ�วนูของสำภา	เช�นู	สัำดสำ�วนูชาย-หญิง	สัำดสำ�วนูพรัรัคัการัเมือง	สัำดสำ�วนูชาติพันูธ์่	

สัำดสำ�วนูผู้เช่�ยวชาญ	เป็็นูต้นู	เมื�อคััดสำรัรัเสำรัจ็จงึจะเป็ดิโอกาสำให้ป็รัะชาชนูม่สำทิี่ธิไดเ้ลอืก

ตั�งผู้แที่นูของตนูเอง	 รัะบับัเช�นูนู่�จ่นูมองว�าสำามารัถสำะที่้อนูคัวามหลากหลายในูสำังคัม	

สำะท้ี่อนูตัวแที่นูต�าง	ๆ 	ของคันูในูสัำงคัมได้มากกว�ารัะบับัการัเลือกตั�งท่ี่�ไม�จำากัดค่ัณ์สำมบััติ

ผู้รัับัสำมัคัรั	 ซึึ่�งผู้ม่ท่ี่นูที่รััพย์	 ม่โวหารั	 หรืัอม่ชื�อเส่ำยง	 ม่แนูวโนู้มจะได้รัับัการัเลือกตั�ง

มากกว�า

แม้ว�าพรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์	รััฐบัาล	และสำภาผู้แที่นูรัาษฎรัจะม่อำานูาจคั�อนูข้างมาก	และม่

คัวามใกล้ชิดสำนูทิี่กันูจนูถกูมองว�าจ่นูใช้รัะบัอบัการัป็กคัรัองแบับัเผดจ็การั	อย�างไรักต็าม

จ่นูเองก็ม่กลไกวิธ่การัม่สำ�วนูรั�วมของป็รัะชาชนูท่ี่�เร่ัยกว�า	 “สำภาท่ี่�ป็รึักษาที่างการัเมือง

ของป็รัะชาชนู”	ที่ำาหนู้าท่ี่�ในูการัจัดที่ำากฎหมาย	ตดัสิำนูปั็ญหาสำำาคััญ	ๆ 	ซึึ่�งสำภานู่�ม่หลาย

รัะดับั	 ตั�งแต�รัะดับัชาติ	มณ์ฑล	 จังหวัด	 จนูถึงอำาเภอ	สำมาชิกไม�ได้ผูกขาดโดยสำมาชิก

พรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์เที่�านัู�นู	 แต�ยังรัวมไป็ถึงกล่�มการัเมือง	กล่�มวัฒนูธรัรัม	กล่�มศาสำนูา	

ซึึ่�งที่ำาให้นูโยบัายท่ี่�ออกมาสำามารัถตอบัสำนูองคัวามต้องการัของป็รัะชาชนูจ่นูได้เป็็นูอย�างด่

รััฐธรัรัมนููญจ่นูม่แนูวที่างไม�เหมือนูรััฐธรัรัมนููญของป็รัะเที่ศเสำร่ันูิยม	 กล�าวคัือจ่นูได้สำ�งเสำริัม

บัที่บัาที่ของภาคัรััฐให้ที่ำาหนู้าท่ี่�ป็รึักษาหารัือรั�วม	 อาศัยทัี่�งองคัาพยพของสำังคัมในูการัที่ำางานู 

รั�วมกันู	 และไม�ยอมให้เกิดคัวามว่�นูวายขึ�นูในูสัำงคัมมากกว�าท่ี่�จะเนู้นูการัแบั�งแยกอำานูาจหรืัอ

ตรัวจสำอบัถ�วงด่ลกันูและกันู	โดยได้สำะท้ี่อนูป็รัะวัติศาสำตร์ัคัวามต้องการัของจ่นูในูอด่ต	 ซึึ่�งการั

ท่ี่�รััฐบัาลรัาชวงศ์ชิงอ�อนูแอ	 ม่การัเป็ล่�ยนูแป็ลงขั�วอำานูาจที่างการัเมือง	 คันูในูสัำงคัมแตกแยก	

ป็รัะเที่ศถูกกดข่�ข�มเหงจากต�างป็รัะเที่ศ	 จึงที่ำาให้จ่นูต้องการัรััฐบัาลท่ี่�ที่ำาหนู้าท่ี่�อย�างเข้มแข็งเช�นู 

ท่ี่กวันูนู่�	พร้ัอมกับัการับูัรัณ์ภาพคันูในูสัำงคัม	เพื�อให้จ่นูยังคังม่บัที่บัาที่ในูเวท่ี่โลก	พร้ัอมรัับัมือกับั 

คัวามก้าวหนู้าที่างเที่คัโนูโลย่ท่ี่�เป็ล่�ยนูแป็ลงอย�างรัวดเร็ัว	และกลายเป็็นูมหาอำานูาจโลกในูท่ี่�ส่ำด

สัำญลักษณ์์ของรัะบับัสำังคัมนิูยม	 จนูม่การัเป็ล่�ยนูแป็ลง

รััฐธรัรัมนููญอ่กคัรัั�งในู	คั.ศ.	1982	ท่ี่�ที่ำาให้พรัรัคัคัอมมิวนิูสำต์

มิใช�พรัรัคัของชนูชั�นูแรังงานูกรัรัมมาช่พอ่กต�อไป็	แต�เป็็นูพรัรัคั

ของกล่�มคันูในูอาช่พอื�นูอ่กมากมาย	 เพื�อให้จ่นูม่บัที่บัาที่ในู

เวท่ี่โลก	 พร้ัอมรัับัมือกับัคัวามก้าวหนู้าในูเที่คัโนูโลย่ 

ท่ี่�เป็ล่�ยนูแป็ลงอย�างรัวดเรั็ว	 และกลายเป็็นูมหาอำานูาจโลก 

ในูท่ี่�ส่ำด
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