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ภาพลักษณ์ของโจโฉในวัฒนธรรมจีน
กนกพร นุ่มทอง
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์: wuqiong_th@yahoo.com

บทคั ด ย่ อ : โจโฉเป็ น นั ก การทหาร นั ก การปกครองและกวี ที่ โ ดดเด่ น ปลายราชวงศ์ ฮั่ น
ตะวันออก ภาพลักษณ์ของโจโฉมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย โจโฉในการรับรู้ของ
ชาวบ้านจีนทั่วไปเป็นสุดยอดของกังฉินในประวัติศาสตร์จีน หลังสถาปนาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เกิดกรณี “พลิกคดีให้โจโฉ” ขึ้น ซึ่งมีประเด็นโต้แย้งต่างๆ ทั้งในแง่ทฤษฎีทาง
วรรณคดีและในแง่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโจโฉจะมีคุณูปการต่อ
ประเทศ แต่ภาพลักษณ์ “ผู้ร้าย” ของโจโฉในประวัติวัฒนธรรมจีน ก็มีที่มาที่ไปสมเหตุสมผล
และไม่มีความจาเป็นต้อง “พลิกคดีให้โจโฉ” หรือรื้อสร้างภาพลักษณ์ของโจโฉในวัฒนธรรม
จีนแต่อย่างใด
คาสาคัญ: โจโฉ; ภาพลักษณ์; ยุคสามก๊ก; ตัวละครฝ่ายร้าย
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The Image of Cao Cao in Chinese Culture
Kanokporn Numtong
Chinese Section, Department of Eastern Languages, Faculty of Humannities,
Kasetsart University, 10900, Thailand
Email: wuqiong_th@yahoo.com

Abstract: Cao Cao is an outstanding militarist governor and poet of the late
Eastern Han Dynasty. Cao Cao’s image changes periodically. For Chinese
people in general, he is the most corrupt leader in the Chinese history. After
the formal establishment of the People's Republic of China, there occurred
the “reversal of the verdict on Cao Cao”, which has brought about many
debatable issues in terms of literature theories and historical facts. However,
although Cao Cao has innumerable benefactions for his country in the past,
his “villain” image in the Chinese historical culture is a reasonable point, thus
making it unnecessary to reverse the verdict or recreate his image in the
Chinese culture.
Keywords: Cao Cao; Image; Three Kingdoms Era; villain
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中国文化中曹操的形象
吴琼
泰国农业大学人文学院东方语言学系中文专业，曼谷，10900，泰国
电子邮箱: wuqiong_th@yahoo.com

摘要：曹操是东汉末年著名军事家、政治家以及诗人，他的形象在各个时代发
生了变化。从中国老百姓的角度来看，一般都认为他是中国历史上最著名的大
奸臣之一。中华人民共和国建国之后，发生了“为曹操翻案”一事，出现了各
种文学理论和历史事实的辩论。无论如何，虽然曹操对国家有一定的贡献，但
他之所以在中国文化史上有 “反面人物”的形象确实具有合理性，因此我们
没有必要“为曹操翻案”以及为他在中国文化中重建新的“形象”。

关键词：曹操；形象；三国时代；反面人物
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เมื่อพูดถึงโจโฉ ชาวบ้านจีนจะนึกภาพ “กังฉินหน้าขาว” บนเวทีงิ้วขึ้นมาในห้วงสมอง
โดยทันที โจโฉในการรับรู้ของชาวบ้านทั่วไปเป็นผู้ร้ายในนิยายอิงพงศาวดารเรื่องสามก๊ก เป็น
ที่รู้จักของคนจีน คนเชื้อสายจีนและผู้สนใจเรื่องจีนทั่วโลกในฐานะตัวละครฝ่ายร้ายผู้เปี่ยมไป
ด้วยความซับซ้อนในบุคลิก เป็นสุดยอดทั้งความเฉลียวฉลาด รู้จักพลิกแพลงสถานการณ์ รู้จัก
ใช้คน แต่ก็เจ้าเล่ห์เพทุบาย โหดร้ายอามหิต คุณลักษณะเหล่านี้ประกอบกันเป็นบุคลิกภาพ
ของโจโฉอันเป็นแบบฉบับซึ่งยากจะหาตัวละครใดเสมอเหมือน ถึงขั้นที่เหมาจงกัง 毛宗岗
นักวิจารณ์ วรรณคดีสมั ยราชวงศ์ชิง เขียนไว้ใน “วิธีอ่านพงศาวดารสามก๊ก ” 《读三国志
法》ยกย่องให้เป็นโจโฉเป็นหนึ่งใน “สามสุดยอด” 三绝 ในอมตนิยายเรื่องสามก๊กร่วมกับ
ขงเบ้งและกวนอู กล่าวคือขงเบ้งเป็นสุดยอดในเรื่องปัญญา กวนอูเป็นสุดยอดในเรื่องคุณธรรม
และโจโฉเป็นสุดยอดในเรื่องความเจ้าเล่ห์โหดร้าย1
ในฐานะบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ โจโฉเป็นนักการทหารที่มีความสามารถ นักการ
ปกครองที่โดดเด่น และเป็นกวีผู้มีอัจฉริยภาพ มีผลงานในการรวมภาคเหนือของจีนให้เป็น
เอกภาพ พร้อมทั้งฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ผลงานด้านการปกครองและการทหารของโจโฉ
เป็นรากฐานให้กับการปกครองของราชวงศ์จิ้นตะวันตกหลังสิ้นสุดยุคสามก๊ก ถือได้ว่าโจโฉเป็น
ผู้มีคุณูปการสูงผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน แต่โจโฉก็ถูกประณามในฐานะผู้ “เชิดฮ่องเต้บังคับ
บั ญ ชาท้ า วพระยาหั วเมื อ ง” 挟天子以令诸侯 และ “โจรชิ งราชสมบั ติ ” 篡国贼 แม้ ว่ า
ในขณะที่มีชีวิตอยู่ โจโฉจะไม่ได้สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ก็ตาม
ไม่ว่าในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์หรือในฐานะตัวละครในวรรณคดี โจโฉก็เป็นบุคคล
ที่มีภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งและมีสีสันมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติวัฒนธรรมจีน
1丁锡根(Ding

Xigen)《中国历代小说序跋集》(ประชุมคานาคาตามนิยายแต่ละยุคสมัย)，

北京：人民文学出版社，1996 年，第 919 页。
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ภาพลักษณ์ของโจโฉกับทัศนะความชอบธรรมในการปกครอง
มีผู้กล่าวถึงโจโฉในประวัติศาสตร์ไว้มากทั้งในแง่ยกย่องและตาหนิ คาวิจารณ์ที่ โด่งดัง
คื อ ค าพู ด ของสี่ ว์ เซ่ า (เขาเฉี ย ว) 许劭 นั ก วิ จ ารณ์ บุ ค คลชื่ อ ดั งสมั ย ราชวงศ์ ฮั่ น ตะวั น ออก
โดยในเอกสารประวัติศาสตร์บัน ทึกคาวิจารณ์ ไว้ต่างกันบ้าง ประวัติสี่ว์เ ซ่า ในพงศาวดาร
ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง《后汉书·许劭传》 เล่าว่าเมื่อครั้งโจโฉยังไม่เป็นใหญ่ ได้ส่งของกานัล
และขอร้องให้สี่ว์เซ่าวิจารณ์ตนเองให้ สี่ว์เซ่าดูแคลนโจโฉไม่ยอมวิจารณ์ โจโฉขู่เข็ญคุกคาม
สี่ว์เซ่า สี่ว์เซ่าจึงยอมวิจารณ์ให้โดยวิจารณ์โจโฉว่า “ท่านเป็นโจรคดโกงในยามสงบ และเป็น
วีรบุรุษในยุคบ้านเมืองวุ่นวาย” 君清平之奸贼，乱世之英雄。1 เมื่อโจโฉได้ฟังก็ยินดีมาก
คาพูดคล้ายคลึงกันนี้ ปรากฏในบันทึกซื่อซัวซินอี่ว์ 《世说新语》ของหลิวอี้ชิ่ง 刘义庆 ซึ่ง
มีชีวิตอยู่ ในราชวงศ์ห ลิวซ่งในราชวงศ์เหนือใต้ แต่ข้อความต่างกัน เล็กน้ อยคือ “ท่ านเป็ น
วีรบุรุษในยุคบ้านเมืองวุ่นวาย และเป็นโจรคดโกงในยุคแผ่นดินสงบ” 乱世之英雄，治世
之奸贼。2 และผู้วิจารณ์นั้นเปลี่ยนจากสี่ว์เซ่าเป็นเฉียวเสวียน (เกียวก๊กโล) 乔玄 บิดาของ
ไต้เกี้ยวและเสียวเกี้ยวในเรื่องสามก๊ก
“พระราชประวัติเว่ยอู่” ในบรรพเว่ย จดหมายเหตุสามก๊ก《三国志·魏书·武帝纪》
ไม่ มี บั น ทึ ก ข้ อ ความนี้ โดยตรง แต่ เผยซงจื อ 裴松之 นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย ราชวงศ์ จิ้ น
ตะวันออก ผู้ทาอรรถาธิบายประวัติศาสตร์นิพนธ์ “จดหมายเหตุสามก๊ก” ได้อ้างอิงข้อความ
จากหนังสือ อี้ถงจ๋าอี่ว์ 《异同杂语》ของซุนเซิ่ง 孙盛 ว่า โจโฉถามสี่ว์เซ่าว่าตนเองเป็นคน
เช่นไร สี่ว์เซ่าไม่ตอบ โจโฉถามซ้า สี่ว์เซ่าจึงตอบว่า “ท่านเป็นขุนนางผู้ปรีชาในยุคบ้านเมืองสงบ
และเป็ นผู้ เหี้ ยมหาญคดโกงในยุ คบ้ านเมื องวุ่นวาย” 子治世之能臣，乱世之奸雄也。3
1范晔(Fan Ye)

撰、李贤(Li Xian)等注《后汉书》(พงศาวดารราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง)，北京：中华书局，

2005 年，第 1509 页。
2刘义庆(Liu Yiqing)著、刘校标(Liu Xiaobiao)注、余嘉锡(Yu Jiaxi)笺疏《世说新语笺疏》

(บันทึกซื่อซัวซินอี่ว์พร้อมอรรถาธิบาย)，上海：上海古籍出版社，1993 年，第 382 页。
3陈寿(Chen Shou)《三国志》 (จดหมายเหตุสามก๊ก)。北京：中华书局，1999 年，第 2 页。
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เมื่ อ โจโฉได้ ฟ ั ง ก็ ห ั ว เราะ คาวิ จ ารณ์ นี ้ ไ ด้ รั บ การสื บ ทอดแพร่ ห ลายโดยนิ ย ายอิ ง
พงศาวดารสามก๊ ก ได้ ห ยิ บ มาใช้ 1
คาวิ จ ารณ์ ข องสี่ ว์ เ ซ่ า (หรื อ อาจเป็ น เฉี ย วเสวี ย น) ซึ่ ง มี สานวนต่ า งกั น ดั ง ที่ ว่ า
มานี้ แท้ จ ริ ง แล้ ว จะเป็ น เช่ น ไรก็ ต าม แต่ พ อจะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อั จ ฉริ ย ภาพใน
ตั ว โ จ โฉ ซึ ่ ง เป็ น ทั ้ ง ผู ้ ก ล้ า อั น เหี ้ ย ม ห า ญ ผู ้ ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ป ก ค ร อ ง
ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก ฉวยโอกาสให้ ต นเองเมื่ อ เกิ ด ความวุ่ นวายในแผ่ น ดิ น
เฉินโซ่ว 陈寿 นักประวัติศาสตร์ราชวงศ์จิ้น ผู้เขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ “จดหมาย
เหตุสามก๊ก”《三国志》เขียนวิจารณ์โจโฉไว้ท้ายประวัติโจโฉใน “พระราชประวัติเว่ยอู่” ใน
บรรพเว่ ย จดหมายเหตุ ส ามก๊ ก 《三国志·魏书·武帝纪》 ว่ า “ปลายราชวงศ์ ฮั่ น
แผ่นดินเกิดกลียุค ผู้กล้าต่างตั้งกองกาลังประกาศตนเป็นใหญ่ อ้วนเสี้ยวกระเหี้ยนกระหือรือ
ยึดได้สี่เมือง เกรียงไกรไร้ผู้ต่อกร ไท่จู่ (โจโฉ) ใช้กโลบาย ทาศึกในราชอาณาจักร ยึดศาสตร์
แห่งปรัชญาการเมืองสานักนิตินิยมของเซินปู๋ไฮ่และซังยัง ทั้งพิชัยสงครามของหันซิ่นและไป๋ฉี่
ตั้งตาแหน่งขุนนางให้ผู้ปรีชา ให้แสดงความสามารถตามความถนัด ควบคุมอารมณ์รู้ใช้อุบ าย
ไม่ติดใจข้อบาดหมางก่อนเก่า ท้ายสุดจึงสามารถกุมอานาจราชการ สร้างผลงานใหญ่ เป็นผล
มาแต่ความโดดเด่นในทางปัญญาและอุบาย กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลเหนือ สามัญ เป็นยอดคน
โดด เด่ น แห่ งยุ ค ” 汉末，天下大乱，雄豪并起，而袁绍虎视四州，强盛莫
1คาวิจารณ์นี้

สามก๊กเจ้าพระยาพระคลัง(หน)แปลคลาดเคลื่อนไปว่า “ท่านมีปัญญามาก จะป้องกันแผ่นดินได้อยู่ แต่มิได้สัตย์ซื่อต่อ
แผ่นดิน จะเป็นศัตรูราชสมบัติ” ดู พระคลัง(หน), เจ้าพระยา.2554. สามก๊ก สานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ราชบัณฑิตยสภา
ชาระ. กรุงเทพ:บริ ษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) และส านั กพิ ม พ์ สุข ภาพใจ. น.15. ส่วนสามก๊ กฉบั บวรรณไว พัธ โนทั ยแปล
คลาดเคลื่อนไปเป็นอีกแบบหนึ่งว่า “ตัวเจ้านั้นดีพอที่จะครองโลกได้ แต่ก็ร้ายพอจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่โลกได้เหมือนกัน” ดู
วรรณไว พัธโนทัย. 2544. สามก๊กฉบับแปลใหม่. กรุงเทพ: สานักพิมพ์ธรรมชาติ.น.13. ที่มาของการแปลคลาดเคลื่อน น่าจะมาจาก
การตีความคาว่า 治世 และ 乱世 ผิดไป คือ มองว่า 治 และ 乱 เป็นกริยา ในขณะที่หากพิเคราะห์ถึงที่มาของคาวิจารณ์นี้
ตั้งแต่ต้น 治 และ 乱 ทาหน้าที่เป็นคุณศัพท์ ขยาย 世
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敌。太祖运筹演谋，鞭挞宇内，揽申、商之法术，该韩、白之奇策，官
方授材，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业
者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰矣。 1

คาวิจารณ์นี้ถือว่าเป็นคาวิจารณ์ในแง่ยกย่อง เฉินโซ่ว บันทึกเรื่องราวของโจโฉในฐานะ
“พระราชประวัติ” เรียกโจโฉว่า “ไท่จ”ู่ (องค์ปฐมจักรพรรดิ) 太祖 2 ในขณะทีเ่ รียกเล่าปี่ว่า
“เซียนจู่” (องค์บุพราช) 先主 ซึ่งมีฐานะต่ากว่า และเรียกซุนกวนด้วยชื่อโดยตรง เฉินโซ่วรับ
ราชการในราชวงศ์จิ้นตะวันตกซึ่งรับสืบทอดพระราชอานาจมาจากราชวงศ์เว่ยอีก ต่อหนึ่ง
จึงถือราชวงศ์เว่ยเป็นราชวงศ์ที่ชอบธรรมในการปกครอง บันทึกประวัติศาสตร์โดยยึ ดก๊กเว่ย
(วุ่ยก๊ก) ของโจโฉเป็นก๊กหลัก ใช้ศักราชของก๊กเว่ย3 แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าเฉินโซ่วซึ่งเป็น
นักประวัติศาสตร์จะมีใจลาเอียงเข้าข้างโจโฉแต่อย่างใด นอกจากนี้ บิดาของเฉินโซ่วเองก็เคย
รับราชการในก๊กของเล่าปี่อีกด้วย เฉินโซ่วกล่าวถึงบุคลิกและพฤติกรรมในด้านลบของโจโฉไว้
โดยไม่ ปิ ด บั ง เช่ น “เมื่ อ น้ อ ยไท่ จู่ (องค์ ป ฐมจั ก รพรรดิ ) เฉลี ย วฉลาดระวั งตน มี อุ บ าย มี
พฤติการณ์ดังจอมยุทธ์ ห้าวหาญไม่สารวม ไม่ประกอบอาชีพ คนทั้งหลายต่างเห็นว่ามิใช่คน
ธรรมดา” 太祖少机警，有权数，而任侠放荡，不治行业，故世人未之奇也。4
นอกจากนี้ ยังบันทึกคาวิจารณ์ที่ซุนกวนมีต่อโจโฉในประวัติจูกัดจิ๋น บรรพอู๋ (ง่อก๊ก) 《三国
志·吴书·诸葛瑾传》 ว่า “ พฤติการณ์ของโจโฉ มีแต่เรื่องสังหารและการศึกที่พอจะมี
ความผิดอยู่บ้าง และยังมีเรื่องทาให้สายเลือดเดียวกัน ต้องพลัดพราก ถือเป็นเรื่องโหดร้าย
ส่วนความสามารถในการควบคุมแม่ทัพ เป็นที่หาได้ยากยิ่งนับแต่ โบราณ” 操之所行，其

1陈寿(Chen

Shou)《三国志》 (จดหมายเหตุสามก๊ก)，北京：中华书局，1999 年，第 39-40 页。

2ในระหว่างมีชีวิต

โจโฉไม่ได้ตั้งตนเป็นฮ่องเต้ แต่เมื่อโจผีสืบอานาจต่อ ได้บังคับให้พระเจ้าเหี้ยนเต้สละราชย์ ปราบดาภิเษกเป็น
จักรพรรดิ พร้อมทั้งสถาปนาย้อนหลังให้บิดาเป็น พระเจ้าเว่ยอู่ตี้
3แต่ละก๊กในยุคสามก๊กใช้ศักราชของตนเองในการบันทึกประวัติศาสตร์
4陈寿(Chen Shou)《三国志》 (จดหมายเหตุสามก๊ก)，北京：中华书局，1999 年，第 2 页。
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惟杀伐小为过差，离间人骨肉，以为酷耳。至于御将，自古少有。 1

ฉะนั้ น คาวิ จ ารณ์ ข องเฉิ น โซ่ ว ในท้ า ยประวั ติ โ จโฉจึ ง มี น้าหนั ก น่ า เชื่ อ ถื อ พอสมควร
ลู่จี 陆机 กวีสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตกผู้เป็นหลานปู่ของลู่ซวิ่น (ลกซุน) 陆逊 อัครมหา
เสนาบดีแห่งก๊กอู๋ (ง่อก๊ก) และเป็นคนร่วมยุคกับเฉินโซ่วได้แต่งความเรี ย งชื่ อ “ว่ า ด้ ว ยการ
ล่ ม สลาย” 《辨亡论》 วิเคราะห์สาเหตุแห่งการล่มสลายของก๊กอู๋ (ง่อก๊ก) ไว้ ความเรียง
ดังกล่ าวเผยซงจื อ 裴松之 นั ก ประวัติ ศาสตร์ส มั ยราชวงศ์ จิ้น ตะวัน ออก ได้ น ามาใส่ ไว้ใน
อรรถาธิบายประวัติผู้สืบทอดตาแหน่งเจ้าแคว้นทั้งสามของบรรพอู๋ (ง่อก๊ก) ในประวัติศาสตร์
นิ พ นธ์ “จดหมายเหตุ ส ามก๊ ก ” 《三国志·吴书·三嗣主传》 ในความเรี ย งนั้ น
กล่าวถึงโจโฉว่า “แม้โจโฉจะมีคุณปู การแก่แผ่นดิน แต่โหดร้ายมาก ราษฎรได้รับความคับแค้นหนัก”
曹氏虽功济诸华，虐亦深矣，其民怨矣。 2

จะเห็นได้ว่าคาวิจารณ์เกี่ยวกับโจโฉมีต่างกันเป็นตรงกันข้ามมาตั้งแต่ในยุคที่โ จโฉยังมี
ชีวิตอยู่หรือห่างจากยุคของโจโฉเล็กน้อย เฉินโซ่วมีทัศนะต่อโจโฉในเชิงบวก แต่ก็มิได้อาพราง
แง่มุ ม ในเชิ งลบ ส่ วนซุ น กวนซึ่ งร่ว มยุ ค กั บ โจโฉ และลู่ จี ซึ่ งห่ า งจากยุ ค โจโฉพอที่ จ ะได้ ฟั ง
เรื่องราวจากบรรพบุรุษ (ซึ่งเป็นคนก๊กอู๋เช่นเดียวกันซุนกวน) กล่าวถึงโจโฉในด้านลบ แต่ก็
ยอมรับในความสามารถและคุณูปการของโจโฉ
ในวงการประวัติศาสตร์มีทัศนะ “เว่ย (วุ่ย) เจ้าสู่ (จ๊ก) โจร” (ก๊กเว่ยหรือวุ่ยก๊กของโจโฉ
เป็นก๊กถูกต้อง ก๊กสู่หรือจ๊กก๊กของเล่าปี่เป็นโจร) 魏王蜀寇 กับ “ยกย่องเล่าปี่ต่อต้านโจโฉ”
拥刘反曹 แตกต่างกันมาตลอด อาจถือได้ว่าเฉินโซ่วผู้เขียน “จดหมายเหตุสามก๊ก ” เป็นผู้

1陈寿(Chen
2同上。第
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เริ่มต้นทัศนะแรก ในขณะที่เผยซงจือ 裴松之 นักประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ผู้ทาอรรถาธิบายประวัติศาสตร์นิพนธ์ “จดหมายเหตุสามก๊ก” เป็ น ผู้ เ ริ่ ม ต้ น ทั ศ นะหลั ง
ในการทาอรรถาธิบายประวัติโจโฉ เผยซงจือได้อ้างถึงคาวิจารณ์ของชาวก๊กอู๋ (ง่อก๊ก) ที่
เขียนถึงโจโฉไว้ใน “ประวัติ เฉาหมั น ” (โจโฉมีชื่อ เล่น ว่าอาหมัน )《曹瞒传》มี ที่น่าสนใจ
หลายตอน “ไท่จู่เป็นคนไม่สารวมหนักแน่น รักดนตรี มีคีติกาและนาฎิกาอยู่ข้างกาย มักร้อง
ราตั้งแต่ทิวาจดราตรี” 太祖为人佻易无威重，好音乐，倡优在侧，常以日达夕。1
“แต่ถือกฎหมายเคร่งครัด หากขุนพลทั้งหลายวางอุบายได้เหนือตน จัก (หาเหตุ) ประหาร
ตามกฎหมาย ทั้งความแค้นเก่าของสหาย ก็ล้วนไม่มีเหลือ” 然持法峻刻，诸将有计画胜
出己者，随以法诛之，及故人旧怨，亦皆无馀。2 “โหดร้ า ยเจ้ า เล่ ห์ เป็ น ดั ง เช่ น ที่
กล่าวมานี้” 其酷虐变诈，皆此类也。3
ประวั ติ เฉาหมั น เขี ย นโดยชาวง่ อ ก๊ ก ค าวิ จ ารณ์ ที่ มี ต่ อ โจโฉเป็ น แง่ล บนั้ น มิ ใช่ เรื่ อ ง
ประหลาด แต่ก็มิได้หมายความว่าจะขาดความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง ความเจ้าเล่ห์อามหิ ต
ของโจโฉน่าจะเป็นที่ยอมรับในยุคนั้น
คาวิจารณ์ ที่ตาหนิโจโฉมีแนวโน้มชัดเจนมากในยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก ต่างกับยุค
สามก๊กและราชวงศ์จิ้นตะวันตกซึ่งพูดถึงโจโฉทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนี้เป็น
ปั จ จั ย ทางการปกครองและพื้ น ที่ ผ สมผสานกั น กล่ า วคื อ พระเจ้ า จิ้ น อู่ ตี้ แ ห่ งราชวงศ์ จิ้ น
ตะวันตกรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง สิ้นสุดยุคสามก๊ก ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองลั่วหยางซึ่งอยู่ด้าน
เหนือของประเทศจีน ต่อมาพระเจ้าจิ้นอู่ตี้สวรรคต ในรัชกาลพระเจ้าจิ้นฮุ่ยตี้ซึ่งครองราชย์สื บ
ต่อ เกิด เหตุก ารณ์ จลาจลแปดอ๋อ ง 八王之乱 หรือ เหตุก ารณ์ ที่ อ๋อ งตระกูล ซือ หม่ า (สุ ม า)
แก่งแย่งอานาจกันเอง เป็นเหตุให้แผ่นดินวุ่นวาย ชนเผ่าทางเหนือฉวยโอกาสมาโจมตี นาไปสู่
1陈寿(Chen
2同上，第

Shou)《三国志》 (จดหมายเหตุสามก๊ก)，北京：中华书局，1999 年，第 39 页。

39 页。

3同上，第 39

页。
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การล่มสลายของราชวงศ์จิ้นตะวันตกในกาลต่อมา เชื้อพระวงศ์ราชวงศ์จิ้นย้ายมาตั้งเมือง
หลวงที่นครเจี้ยนคังหรือเมืองนานกิงในปัจจุบัน เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ราชวงศ์จิ้นตะวันออกไม่สามารถรวมแผ่นดินจีนให้เป็นเอกภาพได้ ทางเหนือมีชนชาติ
ส่วนน้อยถึงห้าเผ่าตั้งราชวงศ์และแว่นแคว้น มีสงครามรบพุ่งและการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์อยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งสิ้นสิบหกแคว้นและเมื่อมีกาลังก็ยกทัพมารุกรานราชวงศ์จิ้นตะวันออก ใน
สมั ย ราชวงศ์ จิ้ น ตะวั น ออกนี้ มี นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ ห นึ่ ง ชื่ อ สี เ จ๋ า ฉื่ อ 习凿齿 ได้ เ ขี ย น
ประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ “ฮั่ น จิ้ น ชุ น ชิ ว ” 《汉晋春秋》บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ตั้ งแต่ ร าชวงศ์ ฮั่ น
ตะวันออกจึงสิ้นสุดราชวงศ์จิ้นตะวันตก “ฮั่นจิ้นชุนชิว” ก๊กสู่หรือจ๊กก๊กของเล่าปี่ซึ่งอยู่ด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้และต่อต้านก๊กเว่ยหรือวุ่ยก๊กของโจโฉซึ่งอยู่ด้านเหนือ เมื่อประเทศจีนสิ้นสุด
ยุ ค ราชวงศ์ จิ้ น ตะวั น ออกถึ งยุ ค ราชวงศ์ เหนื อ ใต้ เผยซงจื อ ซึ่ งเป็ น คนในราชวงศ์ ใต้ เขี ย น
อรรถาธิบายจดหมายเหตุสามก๊ก โดยได้ค้นคว้าเอกสารที่คนก๊กเว่ย (วุ่ยก๊ก) ก๊กอู๋ (ง่อก๊ก) และ
ก๊กสู่ (จ๊กก๊ก) บันทึกไว้ มีหนังสือที่อ้างถึงกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเล่ม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโจโฉมี
หลากหลาย และคาวิจารณ์ในแง่ลบมีมากขึ้นกว่ายุคก่อนอย่างเห็นได้ชัด
เมื่ อ จี น เข้าสู่ ราชวงศ์ถั งซึ่ งเป็ น ราชวงศ์ ที่ รุ่งเรือ งทั้ งด้านวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และมี
แสนยานุภาพทางการทหาร นักประวัติศาสตร์ในราชสานักถือก๊กเว่ย (วุ่ยก๊ก) ของโจโฉเป็นก๊ก
ที่ถูกต้องในการปกครอง ขนาดที่พระเจ้าถังเสวียนจงเปรียบพระองค์เป็ น “อาหมัน” ซึ่งเป็น
ชื่อเล่นของโจโฉ แต่ทัศนคติต่อคนในก๊กของเล่าปี่ก็เป็นในเชิงบวก ตู้ฝู่กวีผู้ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์
ถั งเขี ย นบทกวี ส รรเสริ ญ ขงเบ้ งไว้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ เขี ย นยกย่ อ งทายาทของโจโฉว่ าน่ า
ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกหลานของโจโฉ อย่างไรก็ดี หลิวจือจี่ 刘知己 นักประวัติศาสตร์ใน
สมัยพระเจ้าถังเสวียนจงก็มีความเห็นว่าการที่เฉินโซ่วเขียนจดหมายเหตุสามก๊กโดยถือก๊ก
ของโจโฉเป็นก๊กหลักนั้นไม่ถูกต้อง หลิวจือจี่สนับสนุนสีเจ๋าฉื่อที่ยกก๊กของเล่าปี่เป็นก๊กหลัก
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เมื่ อ จี น เข้ า สู่ ยุ ค ราชวงศ์ ซ่ งเหนื อ ซื อ หม่ า กวง 司马光 นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ เ ขี ย น
“จือจื้อทงเจี้ยน”《资治通鉴》ปฏิเสธการยกให้ก๊กใดเป็นก๊กหลัก แต่สนับสนุนให้บันทึก
ประวัติศาสตร์ตามปีของก๊กเว่ย (วุ่ยก๊ก) เท่ากับถือว่าก๊กเว่ย (วุ่ยก๊ก) เป็นก๊กหลัก แต่อย่างไรก็
ตาม ความอ่อนแอทางการทหารของราชวงศ์ซ่งทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการ
รุกรานของอนารยชนทางเหนืออยู่เนืองๆ ซูซื่อ 苏轼 กวีเอกสมัยราชวงศ์ซ่งบันทึกไว้ว่าสมัย
นั้นมีการเล่านิทานมุขปาฐะ “ครั้นเล่าเรื่องสามก๊ก เมื่อผู้ฟังได้ยินว่าเล่าปี่แพ้จะร้องไห้ ได้ยิน
ว่า โจโฉแพ้ จะร้อ งดี ใจ” 至说三国事，闻刘玄德败，颦蹙有出涕者；闻曹操败，
即喜唱快。1 แสดงให้ เห็ น ถึ งทั ศ นะที่ แ ตกต่ างกั น ระหว่ า งทางการกั บ ราษฎร อย่ า งไรก็ ดี
ปลายราชวงศ์ซ่งเหนือ พระเจ้าซ่งฮุยจงได้ทรงอวยยศย้อนหลังให้กวนอูเป็นถึง อ๋อง แสดงให้
เห็นว่าสถานภาพของก๊กเล่าปี่ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน
ต่อมาชนเผ่าหนี่ว์เจิน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแมนจู) ซึ่งอยู่ทางเหนือยกทัพลงใต้ ราชวงศ์
ซ่งต้องย้ายเมืองหลวงจากไคเฟิง ไปที่นครหลินอันหรือหังโจวในปัจจุบัน เข้าสู่ยุคราชวงศ์ซ่งใต้
กระแสยกย่องเล่าปี่ต่อต้านโจโฉเป็นไปในทิศทางเดียวกั นทั้งระดับทางการและระดับชาวบ้าน
จูซี 朱熹 นักปราชญ์คนสาคัญในราชวงศ์ซ่งใต้ได้เรียบเรียงประวัติศาสตร์นิพนธ์ “จือจื้อทง
เจี้ยนกังมู่” 《资治通鉴纲目》ขึ้น โดยยึดศักราชตามแบบก๊กเล่าปี่ จูซีประณามโจโฉว่ า
“ชิงราชสมบัติ” ในขณะเดียวกัน ราชวงศ์จินของชนเผ่าหนี่ว์เจินซึ่งยึดทางเหนือได้ก็ชูแนวคิด
“เว่ย (วุ่ย) เจ้าสู่ (จ๊ก) โจร” พร้อมทั้งทาพิธีเซ่นไหว้หลุมศพของโจโฉทุกปี
ภาพลักษณ์ของโจโฉมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค การที่นัก
ประวัติ ศาสตร์ จะถื อว่าก๊ ก ใดเป็ น ก๊ กหลั ก มีค วามชอบธรรมในการปกครอง เกี่ ยวข้ องกั บ
ประโยชน์ของราชวงศ์ที่ตนรับราชการอยู่ ในประเด็นนี้ จังเสวียเฉิง 章学诚 นักวิชาการสมัย
ราชวงศ์ชิงได้กล่าวไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “เฉินโซ่วเกิดในสมัยจิ้นตะวันตก ซือหม่ากวงเกิด
1苏轼(Su

Shi)著、刘文忠(Liu Wenzhong)评注《东坡志林》(บันทึกปกิณกะตงพัวจื้อหลิน)，北京：中华

书局，2007 年，第 17 页。

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560

93

中國學研究期刊·泰國農業大學

ในสมัยซ่งเหนือ หากปฏิเสธการขึ้นครองแผ่นดินของก๊กเว่ย (วุ่ยก๊ก) จะให้ประมุขอยู่ที่ใด?
ส่วนสีเจ่าฉื่อกับจูซีเกิดเมื่ อย้ายเมืองหลวงข้ามน้ามาทางใต้ ย่อมต้องเกรงว่าผู้ครองจงหยวน
(中原 แปลว่าที่ราบภาคกลางอันเป็นศูนย์กลางอารยธรรมจีน) จะถือว่าตนมีความชอบธรรม
กว่ า ” 陈氏生于西晋，司马生于北宋，苟黜曹魏之禅让，将置君父于何地？而
习与朱子，则固江东南渡之人也，惟恐中原之争天统也。1

ราชวงศ์ซ่งเป็นยุครุ่งเรืองของศิลปะการเล่านิทาน บันเทิงคดีจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องยาวนานมาถึงอุปรากรในสมัยราชวงศ์หยวนและนิยายในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
ปลายราชวงศ์ซ่งใต้ ชนเผ่ามองโกลทางเหนือเข้มแข็งและมีแสนยานุภาพเกรียงไกร ล้มล้าง
ราชวงศ์จินลงได้และกรีธาทัพมาล้มราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งราชวงศ์หยวน ราษฎรคิดถึงแผ่นดินเก่า
ต้องการฟื้นฟูแผ่นดินของชาวฮั่น จากบทอุปรากรสามก๊กสมัยราชวงศ์หยวนที่ยังหลงเหลืออยู่
ในปัจจุบัน โจโฉมีสถานภาพเป็นตัวละครฝ่ายร้ายตรงกั นข้ามกับเล่าปี่ซึ่งเป็นฝ่ายดี ทัศนะ
“ยกย่องเล่าปี่ต่อต้านโจโฉ” นี้ได้รับการตอกย้าหนักแน่นจากนิยายอิงพงศาวดารสามก๊กของ
หลัวกว้านจง นักประพันธ์บทอุปรากรและนิยายซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่ วงปลายราชวงศ์หยวนต้น
ราชวงศ์หมิง หลัวกว้านจงสร้างให้โจโฉมีความซับซ้อนในบุคลิกมากขึ้นและเป็นตัวละครที่มี
เสน่ห์ดึงดูดใจผู้อ่าน ความสาเร็จของนิยายอิงพงศาวดารสามก๊ก ทาให้โจโฉเป็นที่รู้จักในฐานะ
ตัวละครฝ่ายร้ายมาตลอดจนถึงยุคปัจจุบัน

1章学诚(Zhang

Xuecheng)著、叶瑛 (Ye Ying) 校注《文史通义校注》(พงศาวดารเหวินสื่อทงอี้พร้อม
คาอธิบาย)。北京：中华书局，1985 年，第 278 页。
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โจโฉในนิยายเรื่องสามก๊ก
“ซันกั๋วจื้อทงสูเหยี่ยนอี้” 《三国志通俗演义》หรือนิยายอิงพงศาวดารสามก๊กของ
หลัวกว้านจง เป็นนิยายขนาดยาวแบบแบ่งบทตอนเรื่องแรกของจีน ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง
ในการสร้างโจโฉให้เป็น “ยอดคนโกง” โดยในการประพันธ์นิยายอิงพงศาวดาวดารสามก๊กนั้น
หลั วกว้ านจงใช้ ข้ อมู ลจาก “นิ ทานสามก๊ ก” ที่ มี อยู่ เดิ มส่ วนหนึ่ ง เรื่ องราวและทั ศนคติ บาง
ประการที่ปรากฏในฉบับนิยาย เป็นทัศนคติของชาวบ้านจีนที่ตกทอดกันมากในนิทานสามก๊ก
ไม่ใช่ทัศนคติของหลัวกว้านจงทั้งหมด ทัศนคติที่มี่ต่อโจโฉก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้น
นิยายอิงพงศาวดารสามก๊กเปิดตัวโจโฉในภาพลักษณ์ของ “คนโกง” กล่าวถึงเมื่อโจโฉ
ยังเด็กแกล้งป่วยเพื่อหลอกอา ทาให้ผู้อ่านนึกถึงภาพลักษณ์ของโจโฉในฐานะคนเจ้าเล่ห์และ
พลิกแพลงสถานการณ์ได้ แม้จะมีคนที่ไม่ชอบ ก็ไม่ใช้วิธีหลบหนีอย่างเด็กทั่วไป แต่หาวิธีรับมือ
อย่ างเจ็ บ แสบ เหตุ ก ารณ์ นี้ ท าให้ เห็ น ภาพว่ าโจโฉจะพั ฒ นาไปอย่ า งไร โจโฉในวั ย หนุ่ ม มี
พฤติการณ์สอดคล้องกับหลักคุณธรรม เจ้าปัญญา กล้าหาญและมีความทะเยอทะยานในด้าน
การปกครอง ไม่เกรงกลัวผู้มีอานาจ ขจัดคนพาลอภิบาลคนดี หลังลอบสังหารโจโฉไม่สาเร็จก็ใช้
วิธีหลอกลวงหนีเอาตัวรอดได้ ในสงครามปราบตั๋งโต๊ะ โจโฉรู้จักใช้คนอย่างกวนอู ทาให้มีเปรียบ
ในการศึก แสดงให้เห็นถึงความสามารถตลอดจนแง่บวกของโจโฉ แต่พร้อมกันนั้นก็เขียนเรื่องโจ
โฉฆ่าคนทั้งบ้านลิแปะเฉียเพราะความระแวง และต่อมาก็ฆ่าลิแปะเฉียเพื่ อตัดรากถอนโคน
จากนั้นกล่าวคาพูดอมตะที่ว่า “ยอมให้ข้าทรยศคนทั้งแผ่นดิน อย่าให้คนทั้งแผ่นดินทรยศข้า”
宁叫我负天下人，休叫天下人负我1 ก็แสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวตลอดจนถือตนเป็ น
ศูนย์กลางของโจโฉอย่างชัดเจน เหตุการณ์อื่นๆ ที่เขียนถึงโจโฉก็มีความโดดเด่นทั้งในด้านความ

เหตุการณ์นี้หลัวกว้านจงได้เค้ามาจากบันทึกของซุนเชิ่ง 孙盛 นักประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก แต่เหตุการณ์เดิมนั้นไม่
เหมือนในนิยายอิงพงศาวดารสามก๊ก กล่าวคือ เหตุการณ์เดิมนั้น หลังลงมือโจโฉกล่าวด้วยความรู้สึกเศร้าโศกว่า ให้ข้าทรยศคน
อย่าให้คนทรยศข้า 宁我负人，勿人负我。
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560
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เจ้าเล่ห์ประกอบกับความโหดร้าย เมื่อโจโฉจับตัวพระเจ้าเหี้ยนเต้ไว้เป็นตัวประกัน ภาพความ
เป็นผู้กล้าของโจโฉก็ลดลง ในขณะที่ภาพความเป็นคนโกงโดดเด่นขึ้น
ผู้ แ ต่ งนิ ย ายอิ งพงศาวดารสามก๊ ก ยึ ด ทั ศ นะ “ยกย่ อ งเล่ า ปี่ ป ระณามโจโฉ” ตามที่
แพร่หลายในหมู่ชาวบ้านจีนมานานเป็นฐานในการสร้างตัวละคร มิได้เป็นเพราะตัวหลัวกว้าน
จงเองเป็นผู้จ งใจบิดเบือนประวัติศาสตร์ หากแต่เป็นผลจากทัศนะแห่งความชอบธรรมใน
ประวัติ ศาสตร์ ดั งที่ ได้ กล่ าวมาข้างต้ น และเป็ นการสะท้อ นทัศ นะของชาวบ้ านต่อ โจโฉที่
ปรากฏในนิทานสามก๊กซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานก่อนที่หลัวกว้านจงจะรวบรวมและแต่งเติม
เป็นนิยายขนาดยาว โจโฉในฐานะตัวละคร ก็เป็นตัวแทนของประมุขที่โหดร้าย ตรงกันข้าม
กับเล่าปี่ซึ่งเป็นตัวแทนของประมุขที่เมตตากรุณา เป็นความมุ่งหวังของผู้อ่านที่ต้องการจะเห็น
ผู้ปกครองที่ดี เนื่องจากตัวละครในนิยายอิงพงศาวดารมีจานวนมาก และส่วนใหญ่ได้เค้ามา
จากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ บุคคลจริงในประวัติศาสตร์ย่อมมีลักษณะนิสัยซับซ้อน เมื่อ
บุ ค คลเหล่ านี้ ก ลายมาเป็ น ตั ว ละครในนิ ย ายอิ งพงศาวดาร จึ งเป็ น การยากที่ จ ะถ่ า ยทอด
ลักษณะสมจริงของตัวละครทุกตัวให้กับตัวละครไว้ได้ทั้งหมด นักประพันธ์นิยายอิงพงศาวดาร
ที่ดีชานาญในการจับลักษณะเด่นเพียงบางประการ ถ่ายทอดนิสัยของตัวละครแต่ละตัวผ่าน
รายละเอียดปลีกย่อย ใช้ตัวละครอื่นที่มีลักษณะตรงข้ ามหรือคล้ายคลึงมาเทียบเคียงให้เห็น
ลักษณะเด่นของตัวละครสาคัญ ทาให้ผู้อ่านจดจาได้ด้วยความประทับใจ
โจโฉในทัศนะเหมาเจ๋อตง
ความพยายามในการ “พลิ กคดีให้ โจโฉ” ในแวดวงวิชาการ เป็น ผลโดยตรงมาจาก
ทัศนะในแง่บวกของเหมาเจ๋อตง 毛泽东 ต่อโจโฉ ซึ่งปรากฏชัดแจ้งและมีหลักฐานรองรับ
จานวนมาก
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ในช่วงทศวรรษที่ 50 เหมาเจ๋อตงได้อ่านบทความ “ความสัมพั น ธ์ระหว่างลักษณะ
บุคคลสมัยราชวงศ์เว่ยราชวงศ์จิ้นกับงานเขียนและความสัมพันธ์ระหว่างยากับสุรา”《魏晋
风度及文章与药及酒之关系》ของหลู่ ซวิ่น 鲁迅 บิดาแห่งวรรณกรรมสมัยใหม่ของจีน
ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 เหมาเจ๋อตงขีดเส้นใต้ด้วยดินสอสีแดงตรงข้อความที่หลู่ซวิ่น
กล่าวว่า “อันที่จริง โจโฉเป็นคนมีความสามารถมาก อย่างน้อยก็เป็นวีรบุรุษ ถึงจะไม่ใช่พวกโจ
โฉ แต่อย่างไรก็ถาม ข้าพเจ้าก็มักรู้สึกเลื่อมใสเขา” 其实，曹操是很有本事的人。至少
是一个英雄。虽不是曹操一党，但无论如何，总是非常佩服他。1 แสดงว่าเหมา
เจ๋อตงเห็นพ้องกับทัศนะของหลู่ซวิ่น
เหมาเจ๋อตงแสดงทัศนะชื่นชมโจโฉอย่างชัดแจ้งหลายต่อหลายครั้ง ในเชิงกวี บทกวีของ
เหมาเจ๋ อ ตงส่ ว นหนึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากบทกวี ข องโจโฉ ในด้ า นการปกครอง วั น ที่ 1
พฤศจิกายน ค.ศ.1952 เหมาเจ๋อตงกล่าวขณะไปชมซากเมืองโบราณราชวงศ์ซางหรือราชวงศ์
อินที่เมืองอันหยาง มณฑลเหอหนาน โดยกล่าวว่า แม่น้าจางเหอเป็นที่ซึ่งโจโฉฝึกทหารเรือ
นอกจากนั้นก็แสดงทัศนะในแง่บวกต่อคุณูปการของโจโฉในการรวมแผ่นดินภาคเหนือให้เป็น
เอกภาพ เป็นรากฐานให้ราชวงศ์จิ้นเมื่อสิ้นสุดยุคสามก๊ก ในปี ค.ศ. 1954 เหมาเจ๋อตงมาที่เป่ย
ไต้เหอ หลังว่ายน้าเสร็จก็ขับบทกวี “กวนชางไห่ ” (ทัศนามหรรณพ)《观沧海》ของโจโฉ
และกล่าวกับสีว์เทาแพทย์ประจาตัวว่า “โจโฉเป็นนักการปกครอง นักการทหารชั้นเลิศ และ
ยังเป็นกวีชั้นยอดอีก” 曹操是了不起的政治家、军事家，也是个了不起的诗人。2
นอกจากนี้ ยั งได้ ส รรเสริญ ความดี ข องโจโฉในการรวมภาคเหนื อ เป็ น เอกภาพ ปฏิ รูป การ
ปกครองเลวร้ายหลายอย่างของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก พัฒ นาการผลิต ใช้กฎหมายในการ

1张贻玖(Zhang

Yijiu)。2005。《毛泽东读史》(เหมาเจ๋อตงอ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์)。北京：当代文学

出版社。第 62 页。
2同上。第 63 页。
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ปกครอง ส่งเสริมการประหยัด ทาให้สภาพสังคมที่เสียหายในปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
เหมาเจ๋อตงต่อต้านการตาหนิโจโฉ ไม่พอใจต่อทัศนะที่สืบทอดกันมาว่าโจโฉเป็นผู้ร้าย
ในประวัติศาสตร์ วันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1957 เหมาเจ๋อตงยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
เหรินหมิ่นรื่อเป้า《人民日报》ในเชิงปกป้องโจโฉ กล่าวว่า “นิยายบอกว่าโจโฉเป็นยอดคนโกง
อย่าได้เชื่อนิยายอิงพงศาวดารพวกนั้น อันที่จริง โจโฉไม่เลว เวลานั้นโจโฉเป็นตัวแทนของ
ความก้ า วหน้ า ราชวงศ์ ฮั่ น ตกต่ าล้ า หลั ง ” 小说上说曹操是奸雄，不要相信那些演
义，其实，曹操不坏。当时曹操是代表正义一方的，汉是没落的。1

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1958 เหมาเจ๋อตงกล่าวใน “การประชมเมืองเจิ้งโจวครั้งที่ 1”
ว่า “การมองพระเจ้าโจ้วหวาง (ติวอ๋องในเรื่องห้องสิน) จิ๋นซีฮ่องเต้และโจโฉเป็ นคนชั่วเป็น
เรื่องที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิง” 把纣王、秦始皇、曹操看作坏人是完全错误的。2 วันที่
20 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน เหมาเจ๋อตงเชิญหลี่จิ่งเสวียนและหวางเหรินจ้งมาสนทนากับเขาที่
อู่ฮั่น ทุกคนคิดว่าเหมาเจ๋อตงจะพูดคุยเรื่ องการประชุมที่จะมีในวันรุ่งขึ้น แต่เหมาเจ๋อตงกลับ
พูดถึงเรื่องจดหมายเหตุสามก๊กของเฉินโซ่ว โดยกล่าวว่าจดหมายเหตุสามก๊กเขียนถึงโจโฉใน
ฐานะที่เป็นผู้โดดเด่นแห่งยุคสมัย แต่อิทธิพลจากนิยายอิงพงศาวดารสามก๊กและงิ้วที่เล่นตาม
นิยายทาให้ภาพลักษณ์ของโจโฉกลายเป็น “กังฉินหน้าขาว” บนเวที เหมาเจ๋อตงกล่าวอย่าง
ไม่พอใจว่า “ตอนนี้พวกเราต้องพลิกคดีให้โจโฉ พรรคของเราเป็นพรรคที่พูดถึงหลักความเป็น
จริง อะไรก็ตามที่เป็นคดีผิดพลาด คดีอยุติธรรม สิบปี ยี่สิบปีก็ต้องพลิก หนึ่งพันปี สองพันปีก็
1张贻玖(Zhang

Yijiu)。2005。《毛泽东读史》(เหมาเจ๋อตงอ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์)。北京：当代文学

出版社。第 61 页
2中共中央文献研究室(Zhonggong Zhongyang Wenxian Yanjiushi)编。1999。《毛泽东文集》第
7 卷(ประชุมนิพนธ์เหมาเจ๋อตงเล่มที่ 7)。北京：人民出版社。第 439 页。
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ต้ อ งพลิ ก ” 现在我们要给曹操翻案，我们党是讲真理的党，凡是错案、冤案，
十年、二十年要翻，一千年、二千年也要翻。และ “ที่ว่าโจโฉเป็นกังฉิน เป็นคดีอยุ
ติธรรมที่เกิดจากความคิดแบบศักดินา คดีอยุติธรรมนี้ต้องพลิก ” 说曹操是奸臣，那是封
建正统观念制造的冤案，这个冤案要翻。1

ความชื่ น ชมที่ เหมาเจ๋ อ ตงมี ต่ อ โจโฉท าให้ เกิ ด กระแสตอบรับ อย่ างกว้ างขวางในวง
วิชาการ ทาให้ต่อมา มีนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ กัวมั่วรั่ว 郭沫若 เจี่ยนป๋อจ้าน
翦伯赞 เขี ย นบทความพลิ ก คดี ใ ห้ โ จโฉ เกิ ด เป็ น กระแสใหญ่ ใ นวงวิ ช าการจี น ในยุ ค นั้ น
ภาพลักษณ์ของโจโฉได้รับการพลิกใหม่หลายต่อหลายครั้งสืบเนื่องมาถึงสมัยปัจจุบัน
เพราะเหตุใดเหมาเจ๋อตงจึงชื่นชมโจโฉ?
สาเหตุที่เหมาเจ๋อตงชื่นชมโจโฉ อาจวิเคราะห์ได้จากหลายแง่มุม หากมองด้วยทั ศนะ
ของนักวิชาการ เหมาเจ๋อตงสนใจประวัติศาสตร์ ย่อมเห็นถึงคุณูปการในการปกครองของโจโฉ
และมองว่าโจโฉไม่ได้เลวร้ายอย่างในนิยายและงิ้ว หากมองโดยนาตัวผู้วิจารณ์กับผู้ถูกวิจารณ์
มาเปรียบเทียบกัน อาจมองได้ว่า เหมาเจ๋อตงมีจุดร่วมกันกับโจโฉหลายประการ ทั้งในเรื่อง
ของบุคลิกภาพและอัจฉริยภาพ กล่าวคือเหมาเจ๋อตงและโจโฉต่างก็เป็นกวีผู้มีอัจฉริยภาพและ
เป็นนักปกครองผู้เหี้ยมหาญ ย่อมเข้าถึงแนวคิดของโจโฉและโน้มเอียงไปในทางว่าโจโฉไม่ได้
รับความเป็นธรรม จึงเห็นควรให้พลิกคดี หากมองในเชิงการเมือง เป็นไปได้ว่า เหมาเจ๋อตง
ต้องการใช้เรื่องโบราณมาชี้นาปัจจุบัน เหมาเจ๋อตงมองเห็นข้อดีของโจโฉในการรวมอานาจ
การปฏิรูป และการต่อต้านกระแสหลัก ขณะนั้นจีนอยู่ในยุคที่บ้านเมืองเพิ่งเข้าสู่ยุคสังคมนิยม
จาเป็นต้องมีวิธีการจัดการระบบสังคม ในยุคสมัยของโจโฉ โจโฉเป็นผู้ที่มีการปฏิวัติในเรื่อง
ของความคิดความอ่าน นอกจากเป็นผู้นาในการล้มราชวงศ์เก่าแล้ว โจโฉยังมีวิธีการคัดสรรคน
และวิ ธีก ารบริห ารจัด การตามแบบฉบั บ ของตนเอง ข้ อ ดี ของโจโฉในการปฏิ รู ป และการ
1陶鲁笳(Tao

Lujia)。1993。《一个省委书记回忆毛泽东》(เลขาธิการกรรมการพรรคระดับมณฑลคนหนึ่ง

ย้อนราลึกถึงเหมาเจ๋อตง)。太原：山西人民出版社。第 144-145 页。
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ต่อ ต้ านความเป็ น กระแสหลัก ของสังคมอาจจะเป็ น ประเด็ น สาคั ญ สู งสุ ด ที่ เหมาเจ๋อ ตงให้
ความสาคัญกับโจโฉอย่างมาก และเป็นสารที่เหมาเจ๋อตงต้องการถ่ายทอดออกมา
บทสรุป: การพลิกคดีให้โจโฉมีความจาเป็นหรือไม่?
จากภาพลั ก ษณ์ ข องโจโฉที่ ขั ด แย้ งกั น ระหว่ า งภาพลั ก ษณ์ ในประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ภาพลั ก ษณ์ ในนิ ย ายอิ งพงศาวดาร กล่ า วคื อ ในนิ ย ายอิ งพงศาวดารว่ า ไว้ อ ย่ า งหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าไว้อีกอย่างหนึ่ง แล้วผู้อ่านควรเชื่อฝ่ายใด อีกทั้งจาเป็นต้องพลิกคดี
ให้โจโฉอย่างที่เหมาเจ๋อตงว่าไว้หรือไม่
ในประเด็นนี้ต้องพิเคราะห์ในเรื่องของทางด้านทฤษฎีศิลปะก่อนว่า นิยายอิงพงศาวดาร
เป็นงานศิลปะ มีหน้าที่ในการนาเสนออุดมคติหรือแนวคิดของผู้ประพันธ์ เพราะฉะนั้นตัว
ละครในนิยายจึงไม่จาเป็นต้องเป็น อันหนึ่งอัน เดียวกันกับบุคคลต้น แบบในประวัติศาสตร์
แม้ว่าจะใช้ชื่อเดียวกันและใช้ฉากหลังเป็นปมหลักของเรื่องก็ตาม กล่าวได้ว่าเป็น คนจริงเรื่อง
เท็จ 真人假事 เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของทฤษฎีทางศิลปะแล้ว ก็อาจไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องพลิกคดีให้แก่โจโฉ เนื่องจากตัวละครในนิยายไม่จาเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับใน
ประวัติศาสตร์
ถ้าเช่นนั้นหลัวกว้านจงจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพื่ออุดมการณ์ใน
การเขียนหรือไม่
จากที่กล่าวไปนั้นเสมือนกับว่านิยายอิงประวัติศาสตร์ไม่จาเป็นจะต้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับประวัติศาสตร์ ถ้าเช่นนั้นไยจะต้องใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นหลักการ แต่งใหม่เอง
ไม่ได้หรือ แล้วหลัวกว้านจงจงใจเขียนบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพื่ออุดมการณ์ใน
การเขี ย นหรื อ ไม่ หรื อ ว่ า หลั ว กว้ า นจงเพี ย งต้ อ งการยกให้ เล่ า ปี่ เป็ น ตั ว แทนของฝ่ า ยดี
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ฝ่ายธรรมะ จึงต้องสร้างตัวละครให้โจโฉเป็นฝ่ายชั่ว โจโฉที่เป็นคนดีในประวัติศาสตร์จึงถูก
บิดเบื อนไป เพื่ อรับใช้อุดมการณ์ ของหลัวกว้านจงแค่นั้นหรือ ? ประเด็นนี้ต้องอภิ ปรายถึง
ภาพลักษณ์ของโจโฉในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นที่มาของภาพลักษณ์ ของโจโฉในนิ ยายอิง
พงศาวดาร เพราะประเด็ น ที่ สาคัญ คื อ คุ ณลั กษณะส่ วนตั วของโจโฉ รวมถึ งนโยบายการ
บริหารหรือผลกระทบทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โจโฉสร้างไว้กับแผ่นดินก็เป็นที่มา
ของภาพลักษณ์ ในนิยาย ไม่ อาจถือว่าหลัวกว้านจงบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะคุณลักษณะ
ส่วนตัวบางประการของโจโฉไม่ใช่คุณลักษณะที่พึงมีตามแบบในอุดมคติของวัฒนธรรมจีน
อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า โจโฉในประวัติศาสตร์ก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ โจโฉรู้จักการใช้
อุบาย แต่เป็นคนขี้ระแวง ซึ่งในจดหมายเหตุสามก๊กเองก็มีบันทึกไว้หลายแห่งว่าโจโฉเป็นคน
โหดร้าย หลายครั้งที่โจโฉทาการฆ่าล้างเมืองเมื่อยึดเมืองใดเมืองหนึ่งได้ เมื่อโจโฉยกทัพไปที่ใด
กองทัพของโจโฉจะฆ่าผู้คนจานวนมาก นอกจากนี้ หากมีทหารหนี โจโฉจะเพิ่มโทษ กล่าวคือ
ปกติยามที่ทหารหนี ตามกฎหมายโบราณจะต้องเอาผิดกับภรรยาและลูกอยู่แล้ว แต่โจโฉมิได้
กระทาเพียงเท่านี้ เขายังเอาผิดกับ บิดามารดา ญาติพี่น้องด้วย เรียกได้ว่าทั้งตระกูล ต้องรับ
โทษตาม การเอาผิ ด สมั ย โบราณอาจจะแค่ ส่ ง ตั ว ไปแดนอื่ น หรื อ ว่ า กั ก ตั ว ไว้ เป็ น ทาส
แต่สาหรับโจโฉนั้น มิใช่เพียงเท่านี้ โจโฉจะทาการฆ่าทั้งโคตร ทหารจึงไม่กล้าหนี เป็นเหตุผลที่
ทาให้โจโฉสามารถปกครองทหารได้ดี แต่ก็แสดงถึงความโหดร้ายของโจโฉ กรณีที่ปรึกษาคน
สนิทของโจโฉ ยามที่เสนอความคิดเห็นซึ่งขัดแย้งกับโจโฉ สุดท้ายโจโฉจะฆ่าที่ปรึกษาทิ้งเสีย
นอกจากนี้โจโฉยังมีนิสัยไม่สารวม โดยเฉพาะในเรื่องผู้หญิง จากบันทึกประวัติศาสตร์จะพบว่า
บ่อยครั้งโจโฉชอบอยู่กับหญิงสาวซึ่ง เชี่ยวชาญการร้องรา โจโฉยังมีรสนิยมที่ ชอบรับภรรยา
ของผู้ อื่น มาเป็ น ภรรยาน้ อยของตน ซึ่ งเรื่อ งประเภทนี้ เกิด ขึ้น หลายครั้ง เมื่อ เผยซงจือ ท า
อรรถาธิบายจดหมายเหตุ สามก๊ ก ใน “พระราชประวัติ หมิ งตี้ ” ในบรรพเว่ ย《三国志· 魏
书·明帝纪》 อ้ างถึง พงศาวดารเว่ย ซื่อ ชุ น ชิว 《魏氏春秋》ว่าในพระราชประวั ติ พ ระ
เจ้าเหี้ยนเต้ ได้เล่าถึงประวัติของฉินหล่าง 秦朗 บุตรบุญธรรมของโจโฉ เล่าเรื่องที่ โจโฉแย่ง
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ผู้ ห ญิ งกั บ กวนอู กล่ าวคื อ ฉิ น หล่ างเป็ น บุ ต รของฉิ น อี๋ ลู่ 秦宜禄 ลู ก น้ อ งของลิ โป้ มารดา
ฉินหล่างแซ่ตู้ เป็นหญิงรูปงาม กวนอูพึงใจนางตู้จึงบอกโจโฉว่าปรารถนาอยากได้นาง โจโฉฟัง
ครั้งแรกก็ตกลงและรับปากจะยกให้ เมื่อรบชนะ แต่กวนอูก็ยังไปบอกย้าอีกเป็น หลายครั้ง
ท าให้ โจโฉจึ งเริ่ ม รู้ สึ ก สงสั ย ภายหลั งเมื่ อ โจโฉได้ เห็ น นางผู้ นี้ ก็ พึ งใจรั บ ไว้ ในครอบครอง
พร้อมรับฉินหล่างเป็นบุตรบุญธรรม และโปรดปรานฉินหล่างเป็นอย่างมาก1 นอกจากนั้นโจโฉ
ก็ ยั ง มี ก ารรั บ หญิ งนางร าเป็ น ภรรยาน้ อ ย นางเปี้ ย นมารดาของโจผี ก็ เป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ ง
ซึ่งในจดหมายเหตุสามก๊กบันทึกไว้ว่า “อู่เซวียนเปี้ยนฮองเฮา เป็นชาวไคหยังเมืองหลางหยา
เป็นพระราชมารดาพระเจ้าเหวินตี้ (โจผี) เดิมเป็นคีติกา อายุได้ยี่สิบ องค์ไท่จู่ (ปฐมจักรพรรดิ
หมายถึ งโจโฉ) รับ เป็ น ภรรยาน้ อ ยเมื่ อครั้งอยู่ อ าเภอเฉีย ว” 武宣卞皇后，瑯玡开阳
人，文帝母也。本倡家，年二十，太祖于谯纳后为妾。 2 พ ฤติ ก รรม เช่ น นี้
ไม่ได้ถือเป็นความผิดร้ายแรง แต่ถือว่าไม่สารวม ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของวิญญูชนตาม
วัฒ นธรรมจี น เรื่ อ งชาติ ก าเนิ ด ของโจโฉก็ เป็ น เรื่ อ งหนึ่ งที่ ท าให้ โจโฉไม่ ได้ รับ การยอมรั บ
กล่าวคือบิดาของโจโฉเป็น บุตรบุ ญ ธรรมของขันที ขันทีเป็น กลุ่มที่เรืองอานาจมากในสมัย
ปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก แต่ก็เป็นที่รังเกียจของบุคคลทั้งหลาย เพราะขันทีในยุคนั้นมักจะ
เป็นตัวการที่ทาให้บ้านเมืองฟอนเฟะ ฉะนั้นแม้โจโฉจะอยู่ในชนชั้นผู้มีอานาจมาตั้งแต่เกิด แต่
ก็ไม่ได้มาจากชนชั้นปัญญาชนที่ชาวจีนยกย่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กาหนดชัดเจนว่าโจโฉไม่
อาจจะได้รับการยอมรับในทัศนะของชนชั้นปัญญาชนจีนซึ่งดาเนินชีวิตตามแบบกรอบจริยา
ของวัฒนธรรมขงจื๊อ

1

陈寿(Chen Shou)。1999。《三国志》 (จดหมายเหตุสามก๊ก)。北京：中华书局。第 75-76 页。

2

同上。第 117 页。
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นอกจากเรื่องส่วนตัว โจโฉยังมีแนวทางการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมจีนซึ่งให้
ความสาคัญ กับคุณ ธรรม โจโฉใช้แนวทางการบริหารโดยยึดหลัก ใช้คนตามความสามารถ
为才事举 โดยไม่ค านึงถึงข้อ บกพร่อ งทางคุ ณ ธรรม โจโฉมี คาสั่งว่า บั ดนี้ มีคนที่มี คุณ ธรรม
(หมายถึงคนมีความสามารถ) ตกอยู่ในหมู่ราษฎร แต่บางคราวไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาใช้งาน
หรือทาให้เกิดประโยชน์ได้ ฉะนั้นตอนนี้ต้องการหาผู้มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้สอย
เข้ามา เนื่องจากคนในสมัยราชวงศ์ฮั่นยกย่องเรื่องคุณธรรมเป็นหลัก จะยกย่องบัณฑิต ก็ต้อง
เป็นบัณฑิตที่กตัญญู ฉะนั้นแม้ว่าในยุคโบราณจะมีบัณฑิตกตัญญูที่ไม่กตัญญูสามารถแฝงมา
เป็นบัณฑิตกตัญญูได้ก็จริง แต่โจโฉถึงกับระบุว่า คนที่มีชื่อเสียงในแง่มุมลบหรือว่าเป็นคนที่
ไร้เมตตาธรรมไร้กตัญญูแต่มีความสามารถในการปกครองประเทศและการใช้ทหาร ให้เสนอ
ชื่อเข้ามาทั้งหมดอย่าได้ตกหล่น แสดงว่าโจโฉใช้คนเป็น มองข้ามเรื่องข้อบกพร่องเล็กน้อย
แต่ถ้าพิจารณาดูก็อาจจะมิใช่เรื่องเล็กน้อยสาหรับกรอบจริยาของวัฒนธรรมจีน เพราะมีการ
พูดถึงเรื่องของเมตตาธรรมและความกตัญญู การกล่าวว่าคนไร้เมตตาธรรม คนไม่กตัญญูก็
สามารถใช้ ได้ ข อให้ มี ค วามสามารถจริง อาจไม่ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ห ากไม่ บ กพร่ อ งในหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบสาหรับยุคปัจจุบัน แต่ทัศนะเช่นนี้ออกนอกกรอบวัฒนธรรมขงจื๊อ จึง ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากชาวจีน และหากมองในเรื่องบทบาทแล้ว ทัศนะเช่นนี้มีบทบาทในด้านลบทั้งใน
ประวัติศาสตร์และในวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าโจโฉจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม เพราะการที่โจโฉใช้คน
โดยไม่ คิ ดถึ งเรื่ องคุ ณ ธรรม ได้ ท าให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อมนุ ษ ย์ ในเรื่ องของการดู คนที่
ความสามารถ แต่ไม่สนใจอุดมการณ์ของบุคคลผู้นั้น จุดนี้ได้ส่งผลกระทบทางวัฒนธรรมในเชิงลบ
อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือเรื่องของการชิงราชสมบัติของโจผี ผู้เป็นทายาทของโจโฉ ซึ่งถือได้
ว่าโจโฉเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้เกิดวงจรอุบาทว์เรื่องการแย่งชิงราชสมบัติขึ้นในประวัติศาสตร์จีน
ในอดี ต เคยมี ก ารแย่งชิ งราชสมบั ติ เกิ ด ขึ้ น บ้ า ง อย่ างเช่ น ในสมั ย หวังหมั่ ง 王莽 ได้ ช่ว งชิ ง
บัลลังก์ราชวงศ์ฮั่น 汉 แล้วสถาปนาราชวงศ์ซิน 新 ขึ้น แต่หลังจากนั้นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็
ถู ก แย่ งบั ล ลั งก์ คื น โดยต่ อ มาเชื้ อ พระวงศ์ แ ห่ งราชวงศ์ ฮั่ น หลิ ว ซิ่ ว 刘秀 ตั้ งราชวงศ์ ฮั่ น
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ตะวันออกขึ้น กรณีของโจโฉ โจโฉไม่ได้สถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้ แต่โจผีบุตรชายของโจโฉทา
สาเร็จ เกิดเป็นราชวงศ์ใหม่และราชวงศ์ฮั่นก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีก ฉะนั้นเราจึงจะเห็นช่วงหลัง
ตระกูลซือหม่า (สุมา) 司马 ก็แย่งอานาจของตระกูลโจ พอถึงยุคหลังๆ ก็จะเกิดเหตุการณ์ใน
ลักษณะเดียวกันในยุคราชวงศ์เหนือใต้ซึ่งมีกรณีขุนนางแย่งบัลลังก์จักรพรรดิอยู่เนืองๆ
ฉะนั้นถ้ามองในแง่มุมที่กล่าวมานี้ เราสามารถจะบอกได้ว่าโจโฉนั้นเป็นสาเหตุสาคัญ
ประการหนึ่งของการชิงราชสมบัติ ไม่ว่าโจโฉจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม แต่โจโฉก็เป็นผู้เริ่มต้น
เพราะได้เปิดทางไว้ให้ทายาทของตน จึงมาถึงข้อสรุปในเรื่องภาพลักษณ์ของโจโฉในประวัติ
วัฒนธรรมจีน เราอาจจะมองว่า ภาพลักษณ์ผู้ร้ายของโจโฉเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับอิทธิพลมา
จากนิทานมุขปาฐะสมัยราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน และนิยายอิงพงศาวดารสามก๊กก็จริงอยู่
แต่ไม่อาจกล่าวว่านักเล่านิทานและผู้ประพันธ์นิยายบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะเมื่อนาต้นเค้า
ของโจโฉในประวัติศาสตร์ มาพิจารณาประกอบกับทัศนคติความชอบธรรมในการปกครอง
และทั ศ นคติ ที่ ชาวจี น มี ค วามหวั งต่ อ ผู้ ป กครองว่ า ต้ อ งเป็ น ผู้ มี เมตตาธรรม รั ก ราษฎร มี
คุณธรรมตามกรอบจริยาขงจื๊อ ก็จะพบว่าโจโฉมีคุณสมบัติไม่ตรงตามนั้น ฉะนั้นแม้ว่าโจโฉจะ
เป็นผู้ที่มีคุณูปการในประวัติศาสตร์ แต่ภาพลักษณ์ของโจโฉที่เป็นภาพลักษณ์ผู้ร้ายก็มีที่มา
ที่ไปสมเหตุสมผลและไม่มีความจาเป็นที่จะต้องพลิกคดีให้แก่โจโฉหรือรื้อสร้างภาพลักษณ์
ของโจโฉในวัฒนธรรมจีนแต่อย่างใด
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